Obec Určice odhalila pamětní kámen svému slavnému rodákovi
prof. Josefu Konšelovi
V sobotu 20. 7. 2013 se v obci Určice u Prostějova konala vzpomínková slavnost, při které si
na 200 místních občanů a pozvaných hostů připomnělo 55. výročí úmrtí zdejšího
významného rodáka – prof. Dr. Ing. Josefa Konšela, Dr.h.c., vědce, pedagoga, odborného
spisovatele a překladatele, organizátora a praktika, vůdčí osobnosti českého lesnictví a
lesnické vědy, který svou prací dosáhl evropské úrovně a mezinárodního uznání.
Při slavnostním aktu byl u kostela zásluhou určických občanů a zvláště starosty obce
odhalen Josefu Konšelovi pamětní kámen. Odhalení pomníku proběhlo za zvuku
mysliveckých fanfár, přednesených trubači z Vojenských lesů a statků, s.p. Přítomné oslovili
starosta obce Určice Vlastimil Konšel a děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy
univerzity v Brně prof. Dr. Ing. Petr Horáček. Ve svých vystoupeních ocenili význam díla a
široké tvůrčí činnosti profesora Josefa Konšela, zdůraznili nutnost uchování odkazu této
výjimečné osobnosti českého lesnictví. Závěrem slavnosti byly s úctou a vděkem položeny
věnce.
Kámen věnoval další určický rodák – Ing. Bohumil Lošťák, který je zároveň i autorem nápisu
na kameni doplněného profesorovou fotografií:
Lesnická věda celého světa
se zaskvěla narozením
D. P. prof. Ing. Josefa Konšela, Dr.h.c.
v Určicích 20. 3. 1875

Josef Konšel se narodil 20. 3. 1875 v Určicích, po maturitě na gymnáziu v Kroměříži v roce
1893 odešel na Bohosloveckou fakultu v Olomouci, kde byl roku 1897 vysvěcen na kněze.
Poté vstoupil na Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské ve Vídni, kterou ukončil v roce
1901 s titulem lesního inženýra. V témže roce nastoupil jako referent ústředního ředitelství
arcibiskupských statků v Kroměříži, kde následně věnoval 21 let svého života tamním lesům.
Tvrdě a zodpovědně pracoval, dále studoval. Skládal učitelské i lesnické odborné zkoušky,
profesně stoupal, byl postupně jmenován nadlesním, lesmistrem, přednostou lesní taxační
kanceláře, lesním radou ústředního ředitelství a na jaře 1921 centrálním ředitelem
arcibiskupských statků.
Od roku 1922 byl Josef Konšel jmenován prvním řádným profesorem lesní tvorby, pěstění a
nauky o lesních stanovištích na nově zřízeném Lesnickém odboru Vysoké škole zemědělské
v Brně. Vysoká škola tak získala vynikajícího pedagoga a vědce. Pedagogická a vědecká
činnost prof. Josefa Konšela se rozvíjela na Lesnické fakultě i v řadě učených a odborných
společností mimo VŠZ v Brně. Vybudoval a vybavil pomůckami a knihovnou fakultní Ústav
pěstění lesů, a také Státní výzkumný ústav pro pěstění lesů a lesnickou biologii, fakticky se
tak stal vedoucím pěstební složky československého lesnického výzkumu. Profesor Konšel
byl členem správního výboru pro řízení školního lesního statku (nyní Školní lesní podnik
Masarykův les Křtiny), Masarykovy akademie práce a Čs. akademie zemědělské i několika
zahraničních organizací. V letech 1927/1928 a 1932/1933 byl zvolen děkanem Lesnické
fakulty, v letech 1933/1934 rektorem a 1934/1935 prorektorem VŠZ v Brně. Na závěr své
kariéry obdržel titul čestného doktora technických věd.
Prof. Konšel nezapomínal ani na publikační činnost. Vydal kupříkladu knihy Nauka o lesních
stanovištích (1923), Švýcarskými lesy (1925), překlad díla finského lesnického badatele A. K.
Cajandera Pojem a význam lesních typů (1927) či Lesnické pokusnictví pěstební (1928) i
knihu vzpomínek Moje cesta. Především to však byla nadčasová učebnice Stručný nástin
tvorby a pěstění lesa v biologickém ponětí (1931), která přinesla i zásadní definice
základních pojmů a zásad lesnických věd. Významné je i redigování Naučného slovníku
lesnického, díla dokončeného za rekordních osm let v roce 1940.
Josef Konšel zůstal po celý život také věrný také svému kněžskému poslání, i v důchodě, do
kterého odešel v roce 1938. Podzim svého života prožil ve Velké Bystřici u Olomouce, kde
18. 7. 1958 zemřel.
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