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Obrázky převzaty z původního učebního textu vydaného v roce 1995, z internetu a
z dalších zdrojů uvedených v seznamu použité literatury.
Učební text nebyl přehlédnut po jazykové stránce a je upraven podle posledního
vydání Pravidel českého pravopisu s výkladem mluvnice (VLADIMÍR ŠAUR, 2004).

Učební text zpracován podle učební osnovy vydané Ministerstvem hospodářství
ČR dne 20. července 1994 pod č. j. 339948/94-74 s platností od 1. září 1994 a je
určen pro výuku předmětů Technologie a Lesní výroba v tříletých a dvouletých
učebních oborech SOU lesnických.

Úvod
Učební text pro žáky středních odborných učilišť lesnických byl zpracován a vydán
v roce 1995. Za téměř deset let od vydání původního textu k tématickému celku Obnova lesa,
výchova a ochrana porostů došlo k podstatným změnám, které ovlivnily i potřebu vydání
přepracovaného textu.
V době, kdy byl připravován původní učební text, byl jeho autor vázán rozsahem
stránek na jednu vyučovací hodinu, přesně stanoveným obsahem učebního textu atd. Institut
výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, který původní učební text vydal, byl
zrušen. Učební texty pro žáky SOU lesnických jsou v současné době v podstatě nedostupné.
Výtisky byly rozebrány, jiné k dispozici nejsou a nejsou již ani jejich zásoby v jednotlivých
učilištích.
Předložený text je přepracováním původního učebního textu z roku 1995 (DUDA, M.:
Obnova lesa, výchova a ochrana porostů, IVV MZe ČR, úsek LH, Benešov, 1995). Je doplněn
textem, který je podle autora nezbytný ke studiu, zejména ve tříletém učebním oboru
Mechanizátor lesní výroby. Doplňující text je uveden drobným písmem. Součástí předložené
práce jsou i kontrolní otázky k ověření znalostí žáků. V závěru je seznam použité a
doporučené literatury.
Část obrazového materiálu je převzata z původního učebního textu, dále z internetu a
dalších zdrojů uvedených v seznamu literatury. Předpokládáme, že v blízké budoucnosti bude
hotova obrazová příloha, která by měla být v elektronické i tištěné podobě a bude snad
přístupna i na internetu.
Celý učební text nemůže obsáhnout veškerou tematiku pěstování a ochrany lesních
porostů. Jen v odborné knihovně autora je na 200 knižních titulů a 300 – 400 dalších prací
týkajících se dané problematiky. Předpokládá se proto vhodné doplnění učebního textu
učitelem při výkladu látky, používání doplňujících učebních pomůcek, obrazového materiálu,
zaměření se na regionální zvláštnosti apod. Předložený učební text má sloužit zejména
k samostatnému opakování probrané látky žáky a také jako vodítko při výuce předmětu
Technologie v prvním ročníku učebního oboru Mechanizátor lesní výroby.
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