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Vedle jiných důležitých otázek časových, bylo. i to-
to thema dáno na pořad jeidnám a úřad poradního sboru 
Ú. J. Čs. L. Nesdílím mínění Ing. J. Harta, který soiidí 
v čísle 51.. »Čsl. Lesa« v článku úvodním, že o organi-
saci lesní služby, o různých systémech a námětech k 
reorganisaci této bylo již dosti psáno. Pokládám roz-
řešení této věci ve smyslu potřebě československých 
lesu odpovídajícím za tak důležité, že nerozpafcuji se i 
nyní, kdy konaly se zásadní porady o organisaci státní 
lesní slu-žbýi vrátiti se řadou článků k tomuto problému, 
který nebude ukončen pouhým zásadním rozhodnutím, 
nýbrž teprve «provedením řadu let se táhnoucítfi, od 
kterého Záleží úprava školství a při jehož projednávání 
bylo dosud uvažováno více o vnější formě* než o vnitř-
ním duchiu^ nutné reorganisáce. Pokud je mi známo, 
zabývali se touto véd v poslední do»bě důkladněji pouze 
Ing. J. Opletal ve své brožuře resp. Článku »Hospodář-
ství a správa ve státních lesích republiky Ceskoslo~ 
venské« a moje maličkost ve článku, resp. brožuře »Or^ 
ganisace lesní služby ve státních lesích,« mimo něko-
lika málo autoru články spíše povrchního rázu. 

Pozorujemé-li reorganišační hnutí v Německu, Ra-
kousku a Jugoslávii, shledáváme zájem daleko větší a 
účast daleko četnější. 

Již k uchování historie celého hnutí za reorganisaci 
lesní služby, především ovšem státní, dovolím si v ná-
sledujícím podati ovšem velmi stručný přehled jednotli-
vých názorů a pojednali o otázce této nejen po stránce 
zevnější formy, nýbrž i vnitřního Uspořádání a . směru. 
Doufám, že poradní siboT ,Ü. J. Čs. L. získá tím pomůcku 
ke konečnému rozřešení a vytčení zásad, jakými má 
býti československá lesní správa s ohledem na poměry 
dané, i budoucí posfcujp a vývoji vediena. 

Důležitostí otázky omlouvám nevyhnutelný rozsah 
článku, který by spíše vyhovoval ve formě brožury. 

V prvé řadě pokládám Za nutné, jak jsem se již pr-
ve zmínil, úvésti přehled časových názorů o organisaci 
lesní správy, pokud jsou' mi známy a dostupný, nehledě 
ovšem k schematickým přehledům různých učebnic o 
systémech lesní služby atp. 
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