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Předmluva 

Tradice našeho lesnictví začíná sice na konci předminulého a počátku 
minulého století současně s naší óbrozenskou dobou, samostatné česko-
slovenské lesnictví se však rozvíjí až po vzniku naší republiky v ,r. 1918. 
Do té doby měli sice čeští lesníci určité úspěchy, jako bylo např. otevřeni 
české lesnické školy v Písku (r. 1885), založení „Jednoty českých lesníků 
v zemích koruny české" (r. 1907), vydávání časopisu „Háj" Doležalem ve 
Žďáru na Moravě (od r. 1872), přesto však je možno říci, jak uvidi J. 
Konšel, že „do samostatnosti Československé republiky vešlo lesnictvo 
ještě pod tíží prací přípravných". 

Ačkoliv naše lesnictví začínalo z velmi skrovných začátků, je třeba 
zdůraznit, že za prvních dvacet let trvání naší republiky (od r. 1918 do 
r. 1938) byl vykonán kus záslužné práce, že byly položeny skutečné zá-
klady pro rozvoj československé lesnické teorie i praxe. 

Byla doplněna sít lesnického nižšího a středního školství, byly založeny 
lesnické odbory (fakulty) při vysokých školách, a to při Vysoké škole ze-
mědělské v Brně a při Českém vysokém učeni technickém v Praze. Ťim 
také byly dány reálné základy pro vznik vlastního lesnického výzkumu, 
jenž se zpočátku a v některých úsecích po celou dobu první republiky roz-
víjel pod přímým vedením vysokoškolských pracovníků. 

Tak tomu bylo i na úseku pěstění lesů. Prvním prof esorem pěstění lesů 
byl prof. inž dr. Josef Sigmond, jenž po krátkém působení na lesnickém 
odboru Vysoké školy zemědělské v Brně přešel na týž odbor v Praze. 
Do Brna přišel prof. inž. dr. h. c. Josef Konšel, jehož můžeme považovat 
plným právem za zakladatele československého pojetí pěstění lesů. Jeho 


