
...A DNES 

Práce v lese byla vždycky namáhavá a nebezpečná. Snad ještě těžší než kácení 
bývala doprava dřeva z hor do údolí. Složitá byla hlavně proto, že v horách dlou-
hou dobu nebyly skoro žádné cesty.  
SÁŇKOVÁNÍ
Svážení dřeva na sáňkách bylo velice nebezpečné, ale byl to 
tehdy jediný způsob, jak dostat dřevo k potoku nebo k cestě 
do údolí. Saním se říkalo „bečvanky“ nebo „srštky“ a ke sváže-
ní dřeva se občas používaly ještě po válce.

PLAVENÍ DŘEVA 
Díky nedostatku cest v údolí bylo nej-
jednodušší přepravovat dřevo po vodě. 
Horské potoky a řeky ale umožňovaly 
plavit jen dřevo nařezané na polena. 

ÚZKOKOLEJNÁ ŽELEZNICE
Plavení dřeva postupně upadalo díky rozvoji železnic a cest. 
Kvůli dopravě dřeva byla v údolí Bílé Ostravice vybudována 
lesní úzkokolejka. Náspy zaniklé železnice jsou dosud vidi-
telné podél cesty z Bílé na Horní Bečvu.

Koně se při práci v lese použí-
vají dodnes. Dříve ale tahaly 
kmeny na větší vzdálenosti, 

proto se silná přední část 
vezla, aby doprava nebyla tak 

namáhavá.

Po válce se postupně 
při dopravě dřeva 
začala prosazovat ná-
kladní auta (snímek 
z 80. let 20. století).

DŘÍVE...

Dnes občas můžete v lese narazit i na stroje, 
které stromy pokácí, odvětví i rozřežou na kusy.

První motorové pily práci ulehčily, kácení 
s nimi bylo obtížné, používaly se hlavně 
pro rozřezávání kmenů.

Zpočátku se dřevo plavilo jen za jarního tání. Aby byla možná doprava celý 
rok, byly postaveny malé nádrže zvané klausy. 

Technika sice postoupila, ale práce v lese je 
stále těžká.

Kácení stromů bylo vždycky namáhavé a ne-
bezpečné.
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hlavní úseky, kde se 
plavilo dřevo

Doprava dřeva po 
vodě se používala 

v celých Beskydech, 
ale nejvíc byla rozšíře-
ná a nejdéle vydržela 

na řece Ostravici 
(naposledy v roce 

1941). 
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