
 O využití dřeva
Až do začátku průmyslové revoluce neměli majitelé panství pro rozsáhlé 
beskydské lesy velké využití. Až s rozvojem průmyslu v 18. a hlavně 19. století 
se les v horách s velkými zásobami dřeva stal opravdu výhodným majetkem. 

POČÁTKY VYUŽITÍ
Zpočátku se dřevo používalo hlavně na 
stavby a topení. K tomu stačily lesy v 
podhůří nebo na přilehlých svazích hor.

ŽELEZÁRNY
V době svého největšího rozvoje v 19. století 
spotřeboval železářský průmysl nejvíce dřeva 
z beskydských lesů. Nejblíže Beskyd byly žele-
zárny ve Frýdlantu nad Ostravicí (na obrázku).

DŘEVĚNÉ UHLÍ
Uhlíři byli první a po dlouhou dobu také 
jediní lidé, kteří kvůli dřevu pronikali 
hlouběji do hor. 

SKLÁRNY PUTOVALY ZA DŘEVEM
Zpočátku bylo mnohem jednodušší stěhovat sklárny tam, 
kde bylo dřevo, než naopak. Když sklářská huť dřevo ve 
svém dosahu spotřebovala, přemístila se jinam. Tak od 
počátku 18. století byly sklárny postupně ve všech údo-
lích pod vámi. Poslední sklárna zanikla v Kněhyních v roce 
1842. 

LESNICKÁ NAUČNÁ 
STEZKA RADHOŠŤ

SKLÁŘSTVÍ
Prvním průmyslem, který uměl využít rozsáhlé 
lesy na Radhošti, bylo sklářství. Sklárny v údo-
lích pod Radhoštěm byly menší a jednodušší 
než sklárna Mariánská huť ve Velkých Karlovi-
cích (na snímku). 

Kromě velkých průmyslových pil byly na 
Valašsku rozšířené taky malé pily na vodní 
pohon – „valašky“. Denně dokázala taková 
pila pořezat asi 1–2 m3 dřeva. Jak taková 
pila pracovala, si můžete prohlédnout v 
muzeu v Rožnově. 

DŘÍVE... ...A DNES 

Pila rakouské �rmy 
Mayr-Melnhof v Paskově 
je dnes největší pilou na 

severní Moravě – ročně 
zpracuje 1 000 000 m3 
dřeva. Pro představu: 

všechno dřevo z celého 
jižního svahu Radhoště 

by jí stačilo na pouhé
3 měsíce.

LESY BARONA POPPERA 
Baron Popper koupil rožnov-

ské panství na konci 19. stole-
tí. Rozhodl se na dřevě vydělat 

co nejvíc a lesy úplně vydran-
coval. Podle historických zá-

znamů baron „poráží rozsáhlé 
lesy panství rožnovského a sta-
tisíce kmenů ročně dílem rozře-

že na vlastních pilách, dílem 
odváží do Ratibora do továrny 
na celuloid. Pěkné lesy tohoto 

kraje brzy zaniknou...“. 

Baron postavil na Prostřední Bečvě 
velkou pilu na parní pohon. Když později 
vyhořela, stal se ze správní budovy hotel 
Bečva, který funguje dodnes.
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