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pojetí (1931). Je to v naší odborné
literatuře první učebnice, která se
opírá o komplexně pojaté biologické
základy přirozené produktivnosti
lesů.

Aby produkční schopnost lesa
zachoval, nebo ji i zvýšil, usiluje
o pěstování smíšených porostů
a jejich přirozenou obnovu.
Prosazuje podrostní způsob hospo-
dářství se zaměřením na produkci
kvalitní dřevní hmoty. Cílem je tzv.
jakostní hospodářství přírůstné. 

Úctu k osobnosti i dílu
prof. Konšela nejlépe prokážeme,
když si jeho hlavní myšlenky ales-
poň v krátkosti připomeneme jako
inspiraci pro další využití v odborné
lesnické činnosti.  

Při výchově porostů po zápor-
ném výběru v mlazinách přechází
prof. J. Konšel mírnou probírkou
v tyčkovinách postupně ke kladné-
mu výběru. Při něm nedoporučuje
zásahy předstižné, jako je např. pro-
bírka Bohdaneckého, ale říká, že je
třeba vyčkat, až sám porost začát-
kem konkurenčního boje naznačí,
která porostní složka je nadějná,
a která vyžaduje zásahu hospodáře
proti složkám průbojnějším, ale
hospodářsky méně kvalitním.

Doporučuje probírku silnou, kterou
uvolňuje zdravé a kvalitní jedince
v úrovni výsekem stromů vrůstavých
a ustupujících, které nadějné stromy
tísní v korunách. Pečuje
o přiměřenou velikost koruny, která
zaručuje výživu a přirůstavost stro-
mů. Jsou-li ale v porostu ještě
netvární jedinci v úrovni, přistupuje
k probírce velmi silné, kterou se dle
potřeby zaměřuje na vyběr tvarově
a zdravotně nevhodných úrovňo-
vých stromů. Velmi silnou probírku
přiléhavě proto nazývá probírkou
tvarovou. I při silných zásazích
nemá nastat trvalé porušení porost-
ního zápoje a podstatné snížení
zakmenění, tj. nemá být zmenšena
průměrného přírůstu schopná záso-
ba dříví. Důraz klade na šetření
životaschopné podružné části poro-
stu, která je stálou zálohou pro kva-
litní výběr, plní funkci čistící, upra-
vuje porostní mikroklima a zlepšuje
stav půdy.

Až na výjimečné případy vylučuje
jednotný obnovní postup po celém
lese i v jednom porostu
a propracovává proto obnovní
postup kombinací seče clonné se
sečí skupinovou. Hovoří o pomístné
seči clonné, která dnes bývá označo-

vána jako Konšelova seč clonná.
Řeší v ní prostorovou úpravu
obnovních postupů rozčleněním
porostu do obrazců přiléhajících
k cestě. Po slabší seči přípravné,
která odstraňuje stromy dřevin pro
obnovu nežádoucích, a dále kmeny
netvárné a churavé, přistupuje na
jednotlivých obrazcích k proclonění
různé intezity se zřetelem na stav
půdy a na dřevinu, která by měla
v obrazcích vytvořit nálet. Obrazce
nemusí být vylišeny hned po celé
ploše, ale mohou být řazeny
v širších nebo užších pruzích.
Přístup světla se řeší buď dalším
prosvětlením, nebo uvolněním
zápoje mezi obrazci.

Z naznačeného vyplývá, že pod-
stata Konšelova učení je stále živá
a pro lesnictví v mnoha směrech
inspirující. Zaslouží si proto
i v současnosti podrobnějšího stu-
dia. Naší povinností je uchovat jeho
myšlenky, opírat se o ně a nadále je
rozvíjet ve prospěch dokonalejšího,
přírodě blízkého a ekologicky šetr-
ného obhospodařování lesů.

Ing. Jiří Truhlář, CSc.

Pro Silva Bohemica
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❯❯     OSOBNÍ ZPRÁVY
VZPOMÍNÁME NA JOSEFA
KONŠELA A JEHO DÍLO 

Před padesáti
lety, dne 18. čer-
vence 1958, se
lesnická veřej-
nost rozloučila
s mimořádně vý-
znamným čes-

kým lesníkem, vynikajícím pěstitelem,
zařizovatelem, vědcem, pedago-
gem a odborným spisovatelem
prof. Ing. Josefem Konšelem,
Dr.h.c. (1875–1958), bývalým profe-
sorem pěstění lesů na lesnickém
odboru Vysoké školy zemědělské
v Brně, dnešní Mendelovy zemědělské
a lesnické univerzity v Brně. Byl osob-
ností s vynikajícími pozorovatelskými
schopnostmi, vrozenou bystrostí
a skvělým postřehem. Byl mistrem
odborného poznání a praktického
konání. Odborné poznatky dovedl
přetavit k praktickému využití.
Nepodléhal emocím. I velkolepé myš-
lenky, jakými byly v té době např.
učení o dauerwaldu a o lese výběr-
ném, střízlivě hodnotil a závěry for-
muloval k praktickému využití.

Největším přínosem J. Konšela pro
české lesnictví je, že v jeho době
výlučně technicky chápané lesnictví
obohatil svým biologickým pojetím.
Vypracování pěstebních zásad na
základě biologického pojetí se stalo
smyslem a cílem Konšelova celoživot-
ního snažení. Stal se průkopníkem
uplatnění lesnické typologie v českém
lesnickém učení a v zavedení pojmu
lesní typ. Podrobně studuje učení
o dauerwaldu. Pojem upřesnil
a hovořil o biologickém dauerwaldu
jako o lese neustále plně tvořivém.
Tato studie vyúsťuje v poznání nut-
nosti péče o lesní půdu. Půdou zde
obrazně rozumí celou lesní geobioce-
nózu, její anorganickou i organickou
složku. Péči o půdu hodnotí podle
průběhu humifikace. V pojednání Péče
o půdu v porostní obnově a výchově
(1929) vysvětluje, že lesní hospodář
může o půdu pečovat především pro-
myšlenými pěstebními výkony, a proto
ve studii popisuje hlavní zásady obno-
vy a výchovy porostů. Svoje bohaté
poznatky shrnuje v díle Stručný nástin
tvorby a pěstění lesů v biologickém

cervenec 40_44:ps  24.6.2008  19:38  Stránka 43


