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V minulém vydání NJR jsme 
uvedli článek o lesích města Jihla-
vy. Zajímavé materiály se dají na-
lézt v dobových novinách nebo 
kronikách. Jeden takový materiál 
zpracoval na žádost města pan Vác-
lav Rod. 

Zápis z pamětní knihy lesů měs-
ta Jihlavy č. V (uložena v SOA Jih-
lava): pořízený lesním radou Ing. 
Stanislavem Ambrožem

1931
Změny majetkové

Revír Nepomuky získalo město od 
knížete Manfredo Collalto et San 
Salvatore z Brtnice kupní smlouvou 
ze dne 8. 1. 1929 a dodatkem k této 
smlouvě ze dne 30. VI. 1931, které 
dokumenty nabyly platnosti dnem 
schválení pozemkovým úřadem v 
Praze dne p. září 1931.

Starosta třicetkrát 
intervenoval!

Iniciativa vyšla od měst. lesmist-
ra Ing. Ambrože, který dopisem ze 
dne 24. 3. 1926 č. 57 požádal les. 
radu Aloise Hondla v Brtnici, aby 
předložil panu velkostatkáři dotaz, 
jestli by prodal městu část svých 
lesů, od toho dne vedlo se jedná-
ní. Původním plánem lesmistra A. 
bylo koupiti celé panství Černá, 
z rodinných důvodů kníže C. od-
mítnul (v r. 1931 však přece pod 
politickým tlakem musel prodat ½ 
Černé, zničené sněholomem, les. 
družstvu) a sám navrhl městu pro-
dati rev. Nepomuky 689 ha. Mezi-
tím získalo město zásadní souhlas 
Stát. pozemkového úřadu k této 
koupi. Nyní nastala městu trnitá 
cesta, aby St. Poz. úř. vepsal schva-
lovací doložku do smlouvy, neboť 
střetla se snaha města se zájmy p. 
poslance Frant. Staňka ze Želeta-
vy.  Asi po 30ti intervencích pana 
starosty Dr. Rud. Veverky, vrchní-
ho právního rady Tiebra, lesmistra, 
politiků a jiných vrácena smlouva 
s tím, že 150 ha z rev. Nepomuky 
musí kníže prodat obcím St. Říše, 
Nepomuky, Markvartice a Hladov.

S Poz. úřadem ujednány byly dle 
návrhu lesmistra A. 4 části revíru, 
které se mají pro obce oddělit a p. 
starosta Dr. Veverka sepsal dodatek 

ke smlouvě, který pak byl schválen 
Poz. úřadem.

Kníže C. prodal městu 537.7224 
ha ā 5200 Kč = 2,796.156,48 Kč 
nett o, včetně myslivny č 1 a há-
jovny č. 3, město převzalo lesního 
Bedř. Pitsche, invalidního, 58 roků 
starého, hajného Jos. Finehera 30 
r., a hajného Fr. Jonáše 70. r. Připla-
tí na pensi les. r. Hondlovi 6000 Kč 
roč. nebo jeho manželce ½. Město 
zaplatilo Poz. úřadu za schválení 
10 % kupní ceny a dále všechny po-
platky. Odměnu les. Radovi Hond-
lovi 20.000 Kč, panu starostovi Dr. 
Veverkovi 40.000 Kč, les. r. Ambro-
žovi.

Pense nadlesního 
25.400 Kč ročně

Lesní B. Pitsch povýšen byl na 
nadlesního a hned odešel do pense, 
město zaručilo se doplatit mu pen-
si, kterou od Všeob. pens. ústavu v 
Brně obdrží na 25.400 Kč roč. to 
samé haj. v. v. Jonášovi do obnosu 
8.400 Kč.

Prvním měst. lesním v N. jme-
nován Jindř. Krča, nastoupil 8. 10. 
1931. Na základě interní dohody 
s kníž. Coll. zaplatilo město také 
zbytek revíru 150 ha ā 2.200  Kč a 
převzalo do správy až do doby, kdy 
ho za tu cenu předá 4 obcím. Hajný 
Vác. Šlapal 49 r., zůstává příslušen-
stvím těchto 150 ha. Dále obdrželo 
město všechny zisky z rev. Nepo-
muky od 1. 7. 1928 po srážce 6 ¼ 
% z kupní ceny a vydání. Přebytek 
v den vyúčtování 5. srp. 1931 činil 
344.735 Kč v hotovosti a 156.662 
Kč v materiálu, celkem 501.397,40 
Kč.

Úhrada ceny revíru vyřešena byla 
dle návrhu a za provedení lesmis-
tra Ambrože tak, že již v r. 1928na 
základě jeho osobních konexí po-
volilo Ministerstvo zeměděl. měs-
tu v městských lesích původních 
vícetěžbu 20.000 m3 , která ale pro 
pokles cen nebyla plně využita, jen 
13.865 m3 při rekordních cenách 
vynesla čistých 2.609.115 Kč, který 
obnos uložen  byl na úrok  v měst. 
Spořitelně.

Protože v den splatnosti kupní 
ceny, dřevo tím i cena lesů pokles-
la na 1/3, nebylo by město na revír 
dostalo půjčku a bez vícetěžby z r. 

1929 nemohlo by bývalo revír kou-
pit. 

První reakce poplatníků města 
vyzněla slovy: „Nemají dluhů dost, 
proto kupují lesy.“ Z toho důvodu 
uveřejnil lesní rada Ambrož v Jih-
lavských Listech č. 35 dne 29. srpna 
1931 a v Mährr. Grenzbote infor-
mační článek dále uvedený. Posled-
ní odstavec připsal pan starosta Dr. 
Rud. Veverka. 

Jihlavské listy č. 35 
ze dne 29. 8. 1931:
Lesy města Jihlavy.

Současný lesní majetek města Jih-
lavy představuje jen zbytek bývalé-
ho pozemkového bohatství města. 
V 16. století bývala Jihlava na statky 
nejbohatším městem v korunních 
zemích s 5 čtver. mílemi (28.000 
ha) pozemků.

Po prohlášení záborů velkých stat-
ků soukromým zákonem z r. 1919 
sledovala měst. rada pozorně vývin 
pozemkové reformy a snažila se v 
prvé získat opět do vlastnictví část 
zcizených městských lesů. Tento je-
jí historicky podpořený požadavek 
nemohl být z více důvodů uskuteč-
něn.

Proto v r. 1926 vstoupila městská 
rada v přímé jednání s panem vel-
kostatkářem knížetem Manfredem 
Collalto et San Salvatore z Brtnice a 
kupila smlouvou ze dne 8. 1. 1929 
jeho lesní revír Nepomuk v okrese 
dačickém.

Schválení této koupě Státním úřa-
dem pozemkovým bylo svízelné a 
předcházelo mu jistě 20 intervencí 
starosty města pana JUDra Vever-
ky a náměstka pana řed. Poláčka u 
ústředních úřadů v Praze. Dík této 
vytrvalosti a po zmenšení výměry 
schválena byla právě koupě pole-
sí Nepomuky o výměře 538 ha za 
2,796.000 Kč.

Ceny dřeva poklesly

Příznivé podmínky koupě lesa 
jsou t. č. zkaleny poklesem cen dří-
ví, naproti tomu úhradu kupní ceny 
vyřešila městská rada neobyčejně 
šťastně. Za vysoké konjunktury dře-
va v r. 1929 k návrhu přednosty své-
ho lesního hospodářství a za svole-
ní úřadů realizovala městská rada 

nepatrný díl starého dřeva v původ-
ních svých lesích o hmotě 12.000 
m3 a takto získaným penízem kou-
pený les hotově zaplatila. Překácení 
zaspoří tím, že po 10 let bude těžit 
o 1.200 m3 dřeva ročně méně v pů-
vodních svých lesích. Zato přibude 
těžba z Nepomuk 3.000 m3 dřeva 
ročně. Tedy okamžitý zisk 1.800 
m3, po 10 letech pak 3.000 m3 dřeva 
ročně.

Revír Nepomuky tvoří jeden 
arondovaný celek s právem vlastní 
honitby, leží 3-6 km jihozápadně 
od Dlouhé Brtnice a 22 km jižně od 
Jihlavy. Sousedí hranicí 2 km dlou-
hou s městským lesem v Dl. Brtnici. 
Uprostřed revíru jest osada Nepo-
muky, ve které myslivna a hájovna 
jsou příslušenstvím lesa. Celý revír 
na náhorní rovině 670 m. n. m. mír-
ně se svažuje k jihu. V západním je-
ho díle vystupuje Veselský vrch 713 
m jako nejvyšší bod. Lesní stano-
viště jest původu diluviálního, jest 
značně vlhké, vysoce produktivní a 
porostlé čistým smrkem.

Po připojení Nepomuk vlastní t. č. 
město Jihlava 3.080 ha lesů *(dnes 
3.710 ha) s velkou zásobou starého 
dřeva známé výborné jakosti. Plo-
cha lesů převedena na čtverec měla 
by stranu 5,5 km dlouhou (dnes 6,1 
km), obvod pak 22 km. Roční pro-
dukce dřeva činí 18.000 pevných 
metrů *(dnes 33.000 m3), tj. množ-
ství, které srovnáno jako palivo do 
hranice 1 m vysoké a široké táhlo 
by se 25 km daleko *(dnes skoro 50 
km), tedy z Jihlavy do N. Brodu. Na 
jednoho obyvatele města připadá 
půl měřice lesa *(0,2 ha) a ročně 6 
desetin metru dřeva.

Les považuje se za jisté uložení 
kapitálu a jest proto pravidelně v 
držení pevné ruky; příležitost pak 
získati větší souvislou výměru lesa 
naskýtá se jednou za staletí. V pří-
tomné době vykonala městská ra-
da jihlavská, co za daných poměrů 
udělati se dalo.

Vedle starosty města Dra Veverky 
a náměstka řed. Poláčka se této akce 
s velkým pochopením  a odbornou 
znalostí věnovali pp. lesní rada Ing. 
Ambrož a fi nanční referent vrchní 
právní rada Tieber.

 (Dle podkladů magistrátu 
 zpracoval –lm-)

Město připlatilo na pensi hajnému 
Hondlovi 6000 korun ročně

Co je PIAAC?
Mezinárodní výzkum dospělých zjišťuje
dovednosti, s nimiž se setkáváme 
v každodenním životě (čtení, vyhledávání
informací, využívání počítačů).

MOŽNÁ I VÁS OSLOVÍ TAZATEL TOHOTO VÝZKUMU

ZÚČASTNĚTE SE S NÁMI!
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www.piaac.cz
www.facebook.com/piaac.cz

Zelená linka PIAAC: 800 800 878

Podporuji tento výzkum!
Jana Roithová, vědkyně 


