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Několik slov o lesní estetice. 

"Mnohý i Členářů tôcht<> řádků se sňád, otáže: GO jest to vlastni , 
lesní estetika V: ,Mý jsiňě q ní: dosud; iiiëelio neslyšeli. 

Ano, vèrime, a proto obrali jsme si za ,úkol naše čtenáře i, v lomio ' 
smêru pOučjti; 

Nuž, k věci! 
:L.ésní- estétika Jest nauka o kráse lěsá.f Úkolem , jejím jest okázali 

neb aspoň upozornit}, _ v čem krása Ješa spočívá a jak ji lzé-vypěstiti a 
ošetřili. 

Jak všeobecně jest známo, spočívá srriysl pro krásno • ve vnímavosti,, 
která v nás. dle Zákonů rozumových jen tenkrát uspokojující pbcit vyvolá, 
shoduje-ií se s rozumem. 

V ohledu estetickém jest nám též známo, že rozdělení barev u rostlin 
"ňení pouze nahodilé, nýbrž že určité barvy sloužívají v jednotlivých pří-
padech určitému účelivfcze lo tvrdili'o každé barvě. Mají-li sloužiti tudíž 
barvy určitým úkolům životním, musí lxýti též působivějšími. Jen tak lze 
krásného souladu docíliti. 

Pěstování' lesů v ohledu estetickém není však tak snadné, jak by 
si mnohýr myslil, a jest závažné zejména v lesích a při zalesňování poblíž 
^velkých měst a lázeňských míst, . 

Esteticè má se věnovatí zvláštní pozornost- i při zalesňování dosud• 
holých a ladem ležících pozemků poblíž obydlených míst výletních, ve-
řejných íšóukřom^^ a cestiček, při zakládání sadův; aid., 

V těchto řádcích pokusíme se naznačiti aspoň>pokud lze nejstručn&ji; 
jak by obce, spolky ; okrašlovací i soukromníci při Vysazování lesního 
stromoví pokud se týče stránky estetické, mohli jí hověti. 

Pří zalesňování celých ploch vystříhejmé se co nejvíce jednotvárnosti^, 
ne vysazuj me tudíž sazenek pouze jednoho druhu stromu na celou plochu 
k zalesnění určenou; nelze-li však jinak učiniti, tedy aspoň okraje za-
obrubme sazenícemi jiného druhu. 

Jsou-ll nám však sazeniçe- různých druhů stromů k disposicí, přimš-
šujme k tomu druhu sazeníc, kteťý pro zalesnění plochy k účelu tomu 


