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Čechy jsou zemí tisíců rybníků
Mnohé z nich patří mezi nejstarší památky v naší zemi.
Na rozdíl od hradů a tvrzí dodnes slouží svému účelu.
České rybníky nemají ve světě obdoby.
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O tom, že rybníky zkrášlují krajinu, není pochyb, stejně jako o jejich vodohospodářské
a ekologické užitečnosti, i když byly zakládány hlavně kvůli ekonomickému zisku.
Kniha, která vznikala dlouhou dobu, je
výsledkem bádání v knihovnách, archivech
a také mnoha fotograﬁckých toulek českou
krajinou, které jsme s manželkou Ludmilou
během řady let a za každého počasí podnikli.
Bylo třeba prostudovat rozsáhlou literaturu, často staré a těžko dostupné tituly, došlo
i na využití písemností získaných dříve během přípravy jiných publikací.
Ne, nejde o vědeckou práci, i když historický přehled je snad napsán tak, aby vyhověl požadavkům kladeným na práci autora,
který se rozhodl vytvořit text srozumitelný
co nejširší veřejnosti a nechce čtenáře nudit.
Podobně tomu bylo i v případě druhé části
knihy nazvané Zapomenuté rybniční soustavy. Proto se v textu nepoužívají klasické
odkazy a poznámkový aparát, který by vytvářel dojem, že se jedná o vážnou vědu. Závěrečnou část tvoří chronologicky uspořádaná
Mozaika zajímavostí ze světa rybníků.
Seznam pramenů a literatury mohou
využít případní zájemci o studium minulosti českých rybníků. Abychom mohli nechat
„promluvit“ historická a vlastivědná díla,
odborné a kvalifikační práce, kronikářské
zápisy a archivní prameny, často v knize
citujeme (vyznačeno uvozovkami a kurzívou). Text je tak obohacen o řeč nejrůznějších písemností. V závorce za citací je vždy
uvedeno, odkud se cituje – v seznamu pramenů a literatury čtenář najde celý název
díla s příslušnými bibliograﬁckými údaji.

V citacích jsme ponechali archaismy, dobové psaní velkých písmen, interpunkci i další
gramatické odlišnosti od současné normy,
pokud dnes nepředstavují velmi hrubé gramatické chyby.
Na hrázích a březích rybníků jsme se setkali se spoustou lidí – na Třeboňsku, v okolí
Hluboké a Jindřichova Hradce to byli především turisté. Jakmile se vydáme k menším
a odlehlejším nádržím, potkáváme se s rybáři a také s milovníky přírody fotografujícími
především ptactvo. Jsou ale i místa, kde jsme
byli po celý den sami, tajemná zákoutí ukrytá
v lesích a rybníky rozkládající se uprostřed
polí.
Rybníky odjakživa přitahovaly umělce
– malíře a básníky. Jeden z nich dokonce nese
jméno Karla Hynka Máchy, velkého romantického básníka. Kdo by neznal Máchovo jezero? A básně v naší knize nechybí. Nejsou
to verše některého z klasiků starší literatury,
i když jejich autor už řadu let nežije. Skvělý
východočeský básník Vladimír Brandejs
(*1937 ǋ2005) zanechal dílo z velké části věnované krajině Opočenska, ke které rybníky
od nepaměti patří.
Fotograﬁe, které jsme do knihy zařadili,
vznikly v rozmezí dvou desítek let. Ani jednu
z nich nepovažujeme za umělecké dílo – jde
o obrazovou výpověď, jaké jsme byli coby
amatéři schopni. Umění přenecháváme umělcům, vědu vědcům…
Předkládaná kniha je prvním dílem
zamýšlené „rybniční trilogie.“ Připravujeme
další dvě knížky věnované putování za rybníky. První z nich bude věnována Čechám,
druhá Moravě a Slezsku.
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1. Historický přehled
1.1 Doba klášterů, hradů a tvrzí
Počátky rybníků v Čechách a na Moravě lze
na základě písemných pramenů doložit již pro
10. a 11. století. Z roku 993 pochází zmínka
o osadě Rybníček. Ta se nacházela na území
dnešního Nového Města pražského, v místech
ulice Na Rybníčku. Archeologicky zde byla
prokázána nevelká vodní nádrž, která patrně
sloužila jako haltýř k přechovávání ryb.
Rybník se zařízením pro lov ryb darovaný nově založenému Sázavskému klášteru
knížetem Břetislavem roku 1034 zmiňuje dodatek Kosmovy kroniky: „Konečně též z vlastní štědrosti odevzdal okolní zemi až k lesu
Strnovníku, též ves Skramníky, jeden rybník
a slup k lovení ryb, koupenou za sto denárů,
témuž opatu a jeho nástupcům pro spásu své
duše k věčnému držení“ (Dodatky Mnicha sázavského ke Kosmově kronice Čechů… I/1).
Další rybníky Sázavský klášter získal někdy
na začátku 12. století.
Zpráva vztahující se ke klášteru Hradiště (Hradisko) u Olomouce nás informuje
o dvou rybnících. Známe dokonce jejich jména - listina olomouckého údělného knížete
Oty III. vydaná 3. února 1078 nám je prozrazuje: „…darována byla vivaria pro ryby, jméno
jednoho je Vydoma, druhého Takaleč“ (Codex
diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae,
I, č. 79, s. 84).
První rybníky nebyly stavebně náročné.
Tam, kde bylo možné přehradit potok tekoucí
nevelkým údolím, vznikla krátká hráz. Těmto prvním rybníkům se říkalo stavy. Slovo
„staw“ v polštině dodnes označuje rybník…
Ve 12. století se v Praze usadil řád johanitů. Rytíři získali rybářská práva na Vltavě
a v roce 1183 jim kníže Bedřich daroval potok
Botič s rybníkem a mlýnem.

Klášterní kolonizaci, která na našem
území probíhala v 11. až 13. století, zahájili
mniši benediktini. Dalšími církevními řády,
které se v Čechách a na Moravě uchytily, byli
cisterciáci a premonstráti. Tak v západočeské Teplé vznikl roku 1193 klášter premonstrátů založený blahoslaveným Hroznatou.
V jeho sousedství se nachází Starý rybník
(14 ha), patrně jeden z nejstarších v zemi.
Je ovšem dobře možné, že zakladatelem
prvních rybníků byl sám panovník. V některých středověkých listinách se totiž uvádí, že
kláštery při svém vzniku získaly darem půdu
i s již existujícími rybníky (podrobněji viz 3.2
Kdo zakládal první rybníky?, s. 139–140).
Ke klášterním hospodářstvím rybníky
neodmyslitelně patřily. Vždyť ryba byla povoleným a v případě zdařilé úpravy velice
chutným postním pokrmem. Předpokládáme tedy, že benediktini a později cisterciáci
byli skutečnými rybníkáři, tj. odborníky zabývajícími se stavbou a údržbou rybníků.
A nešlo jen o malé vodní nádrže sloužící jako zásobárny ryb pro klášterní kuchyně.
Dnešní stodvacetihektarový Žárský rybník
nacházející se v jižních Čechách nedaleko
Nových Hradů existoval již roku 1221. I když
v roce 1360 došlo k jeho zvětšení, muselo již
v době vzniku jít o rozsáhlou vodní plochu.
Zřetelnou stopu po sobě v Čechách zanechal také řád německých rytířů, jehož členové prosluli jako odborníci na stavbu rybníků.
Uplatnili se v okolí Jindřichova Hradce, kam
přišli na přání Vítkovců, předního panského
rodu. V polovině 13. století tak na Jindřichohradecku vznikly dva velké rybníky – Ratmírovský (zmínka k r. 1255, dnešní rozloha
80 ha) a Krvavý rybník s půlkilometrovou
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hrází a dnešní rozlohou 127 ha. Původně se
nenazýval Krvavý, ale Zármutek, a k jeho
podstatnému zvětšení došlo až v r. 1574.
Také na Moravě máme ve 13. století
doložené lidmi zbudované nádrže sloužící
k chovu ryb. V roce 1227 král Přemysl Otakar
I. svolil k prodeji újezdu Lovětín klášteru
v Louce s tím, že klášter tam může kdekoli
zakládat rybníky a mlýny.
Vypravme se do východních Čech. Ještě předtím, než se Labe stáčí z jižního směru
na západ, se nachází opatovická tepelná elektrárna. Právě tady, v Opatovicích, vznikl někdy v roce 1086 benediktinský klášter, který
jako svou hospodářskou základnu vlastnil
řadu vesnic. Byl to jeden z prvních mužských
klášterů v Čechách. A v jeho okolí se postupně zrodila nejstarší a později nejvýznamnější
rybniční oblast v zemi.
Opatovičtí mniši se patrně inspirovali
skutečností, že v okolí kláštera ležícího v zátopové oblasti Labe během jarního tání pravidelně vznikaly jakési nevelké „rybníky“,
v nichž uvázly ryby. Stačilo sem nasadit další…
Benediktini dílu přírody pomohli a zakládali skutečné rybníky. O tom, že sami
spotřebovali značné množství ryb, svědčí
prokázaná existence haltýřů v areálu klášteřiště. Je tu ovšem také možnost, že ryby
do haltýřů dodávali rybáři přímo z Labe, ale
to se dostáváme do oblasti spekulací…
Listina, kterou král Karel IV. vydal
začátkem roku 1352, se výslovně zmiňuje
o rybnících patřících ke klášteru. Největším
z rybníků, které vznikly přičiněním opatovických benediktinů, byla Čeperka (Šeperka) napájená tzv. Velkou strouhou. Později,
po jeho rozšíření, půjde o obrovský rybník,
největší v Čechách.
V době panování Karla IV. byl běžnou,
ba hlavní chovnou rybou kapr. Chovali ho
všichni, kdo hospodařili na rybnících. Patrně bychom ho jako „vedoucího“ rybniční
družiny našli o dobrých sto let dříve. Konkurencí mu mohla být snad jen štika, oblíbená
ve středověké Francii.

Přesuňme se na Vysočinu, do Žďáru
nad Sázavou. Tady, v bezprostředním sousedství cisterciáckého kláštera, vznikl jeden
z nejstarších písemně doložených rybníků.
Nazývá se Bránský, má výměru 7 ha a v roce
1263 ho v místech původního konventu založil opat Vinrich z Waldsas. Nedaleko se rozkládá rybník Konvent (9 ha). V klášterním
areálu dnes můžeme navštívit obnovené
středověké sádky.
V 60. a 70. letech 13. století zakládal
na Moravě rybníky olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku. Z jeho listiny sepsané
v roce 1267 víme, že založil rybník v Ketři
(Kietrz – na území dnešního Polska, v povodí
řeky Odry). O dvacet let později biskup jednomu ze svých služebníků udělil v léno pozemky s rybníkem u města Kroměříže.
Jak lidé získávali zkušenosti se stavbou rybníků? Na tuto otázku nám odpoví více
než půlstoletí stará kniha: „Nejstarší rybníky,
původně nazývané „stavy“, zřizovali „stavaři“,
první rybníkáři, tak, že přehradili malé údolí
v nejužším místě krátkou hrází z nasypané zeminy. Stavaři neměli ještě žádných zkušeností,
a proto se neodvažovali zřizovat stavy na tocích
s velkým povodím, na velké řece nebo dravém
potoku, jemuž říkali dračice nebo třeštilka. Staré hrádě byly mohutné a na vodní straně měly
prsa (poukle), chránící vlastní hráz před vlnobitím. Bývaly umísťovány obvykle na západní
straně rybníka, aby se o ně převládající západní větry lámaly a nenaháněly na hráz nebezpečné vlny. Tam, kde stavaři nedbali těchto zásad,
se stávalo, že hráz pod náporem vody praskla
za povodně nebo po průtrži mračen.
Když rybníkáři získali zkušenosti z prvních vybudovaných stavů, začali stavět již odvážněji rybníky s většími hrázemi na konci
močálů a zavodňovali je náhony ze stálých vod.
To už jim pomáhali při zakládání a vyměřování rybníků první měřičkové, vládnoucí vodováhou, krokvicí a provazcem.
Hráze rybníků v bažinatých krajích, které byly na jaře a za povodní neschůdné, bývaly
budovány jako pevné cesty a sloužily dopravě.

Tak čteme v rajhradském pergamenu z roku
1359 o Novém rybníku, později přejmenovaném na Vojtířov, „při zemské cestě, když se jede
z Bystřice ku Třeboni“. Jeho hráz byla po staletí
částí staré zemské stezky k Vitorazi, řečené Pehemweg. Podobně sloužila dopravě dlouhá hráz
rybníka Sedlo mezi Bystřicí a Jindřichovým
Hradcem v místě zvaném Na Zbojích i mnohé
jiné rybniční hráze“ (Hons, J.: Když měřičkové…, s. 120).
Z druhé poloviny 14. století známe
jména několika měřičků, tj. mužů, kteří stáli u vzniku rybníků. V okolí Plzně pracovali
lovčí Zdislav a Oldřich Žďákovec, u Plástovic
a Zlivi vyměřoval rybníky Jaroslav z Huntova. Královský lovčí Petr z Ostrova tenkrát
měřil rybníky na Krumlovsku.
Rybníky zpočátku vznikaly v členitějším terénu – na vhodných místech bylo
možné zřídit vodní nádrž za pomoci krátké,
a tudíž stavebně úsporné hráze. Známe však
i velké nádrže, které vznikly již ve 14. století.
Krásným příkladem je Pěněnský rybník
(zvaný též Dřevo, 58 ha) v sousedství obce
Horní Pěna na Jindřichohradecku. Jeho přibližně 100 m dlouhá a nezvykle vysoká hráz
se opírá o rostlou skálu. První písemná zmínka se vztahuje až k roku 1437, ale vzhledem
ke krátké hrázi předpokládáme, že Pěněnský
rybník patří k nejstarším v okolí Jindřichova
Hradce.
Až během času, kdy rybníkáři získali
zkušenosti s budováním dlouhých a mohutných hrází, se objevují rozlehlé mělké a úživné rybníky. Můžeme tedy říci, že rybníkářské
dílo se postupně stěhovalo z výše položených
oblastí do nížin a pánví.
První velké období českého rybníkářství se v podstatě kryje s dobou vlády Karla
IV. (1346–1378) a Václava IV. (1378–1419). Desítky let míru a cílevědomá snaha Karla IV.
o pozvednutí hospodářství vedla mimo jiné
k zakládání četných rybníků. Panovník chtěl,
aby rybníky nevznikaly jen na statcích, které patřily koruně. Proto šel sám příkladem.
Zmiňuje se o tom kronikář Beneš Krabice

z Veitmile: „Na různých místech také král zřídil přemnoho rybníků pro království velmi prospěšných. Když to viděli páni, šlechtici, řeholníci
a prostí lidé, vysazovali všude v Čechách vinice
a zahrady a stavěli rybníky vzdávajíce díky Nejvyššímu, jenž jim dopřál takového panovníka,
pod jehož vládou se jim vše dařilo“ (Kroniky
doby Karla IV., s. 224).
Karel IV. v roce 1366 přikázal nedaleko
tehdejšího královského města Doksy postavit
Velký rybník, dnešní Máchovo jezero (284 ha).
Zprávu o tom nám zanechal ve své kronice
Beneš Krabice z Weitmile: „Po návratu do Čech
pan císař založil a zřídil pod hradem Bezdězem
rybník obdivuhodné velikosti jako jezero“ (tamtéž, s. 238).
Karlovu dobu připomínají i jiné obdivuhodné technické památky – jihočeské rybníky Dvořiště (s klenutou výpustí), Holná,
Kačležský, Bošilecký a Záblatský rybník.
V této době vzrůstal počet rybníků
také ve Slezsku a na Moravě. Ženský dominikánský klášter v Ratiboři (Racibórz, dnes
na území Polska) hospodařil na rybnících
darovaných zdejším knížetem. Rybníky se
stávaly nedílnou součástí hospodaření vznikajících šlechtických panství prakticky v celé
zemi – víme o jejich existenci u hradů Plumlov, Úsov, patřily také k Sirotčímu hradu
a k fojtství v Karviné. Řadu rybníků získal
Karlem IV. založený ženský benediktinský
klášter v Pustiměři.
Král vydal v roce 1356 nařízení, z něhož vyjímáme: „Všem stavům i městům nařízení dávám pilně stavěti rybníky, jednak aby
bylo postaráno o hojnost ryb pro potravu lidu,
dále pak aby půda co nejvíce využita byla, zejména aby se voda z bahnisek a močálů v nich
mohla shromažďovati, za účinku slunce a teplých větrů odpařovati a jako vodní pára blahodárně působiti na okolní rostlinstvo. Mimoto
má rybník ještě úkol v dobách rozlití vod trvalými dešti nebo táním sněhu velkou část vody
zadržeti a tím náhlým povodním v krajinách
níže ležících zabrániti“ (Hons, J.: Když měřičkové…, s. 125).
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Starozámecký rybník
a hrad Borotín
(Borotín, okres Tábor, 3,6 ha)
– ukázka fortifikační funkce
rybníka ve 14. století. Rybník
napájený dvěma potoky – Bor ot í n sk ý m a B o n kov i ck ý m
(Košínským) chránil hrad od západu a severu. Mlýn pod hrází
Starozámeckého rybníka je poprvé zmíněn k roku 1517.

Hořejší rybník
(Tchořovice, okres Strakonice,
23 ha) na Smoliveckém potoce
(tj. na říčce Lomnici) společně
s větším Dolejším rybníkem
(39 ha) chránily od 14. století
zdejší tvrz. Jižně od Tchořovic
rybniční soustavu doplňují Starý rybník, Radov, Smyslov, Velký Pálenec a Hadí rybník.

Zámecký rybník
a zámek Blatná

Malý Pobočník
a tvrziště Těšnov

(Blatná, okres Strakonice, 4,3 ha)
– původně vodní tvrz uprostřed bažin (blat) přeměněných
n a r y b n í k byl a p ř es t av ě n a
na hrad a nakonec na zámek.
Rybník má dnes už jen funkci
estetickou a rekreační ( je tu
půjčovna loděk). V okolí města
vznikla během 15. a 16. století
rozsáhlá rybniční soustava.

(Kostelecké Horky, okres Rychnov n. Kn., 0,7 ha) – v těchto
místech se ve 14. a 15. století nacházela vodní tvrz (sídlo nižšího
šlechtice), přičemž tu vznikla
soustava celkem pěti rybníků.
Z nich se zachovaly tři, ale
ve zmenšené podobě. Ve své
době šlo o velmi náročné vodní
dílo.

Bílý rybník a hrad Kost

Vodní tvrz Věžiště

(Libošovice–Podkost, okres Jičín,
4,2 ha) – názorný příklad fortiﬁkační funkce rybníků. Kromě
Bílého rybníka se v sousedství
nachází ještě menší Černý rybník. V případě ohrožení bylo
možné otevřením hrází zaplavit
velkou část předpolí, a zvýšit tak
obranyschopnost hradu.

(Bohuslavice nad Metují, okres
Náchod, 0,25 ha) stávala ve 14. až
16. století na ostrůvku uprostřed
nevelkého rybníka. Dnes tu najdeme pouze novodobou sochu
sv. Václava. O tvrzi nejsou k dispozici písemné zmínky. Ve vsi
na Bohuslavickém potoce je dodnes kaskáda sedmi rybníků.
V Podorlicku jde o ojedinělý jev.
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Krvavý rybník

Velká Kaplice

(Člunek, okr. Jindřichův Hradec,
118 ha) byl založen v 15. století,
v letech 1572–1574 došlo k jeho
zvětšení. Nazýval se tehdy Zármutek, ale později se ujal název Krvavec nebo Krvavý rybník
podle do červena zbarveného
dna. Koncem 19. století se u rybníka rád zdržoval malíř Antonín
Chittussi, vynikající krajinář.

(Jistebnice, okres Tábor, 22 ha)
je největším rybníkem soustavy, která vznikla v 15. a 16. století na říčce Smutné (uváděné
též jako potok Cedron). Tvoří ji
dále rybníky: Černý, Nehonínský, Nový, Obecní a Chadimák.
Jistebnická vrchovina umožňovala stavět pouze menší nádrže.
V okolí jich je celá řada.

Velký potočný rybník

Kacíř

(Kestřany, okr. Písek 34 ha) je
součástí soustavy zbudované
v 16. století na Dobevském a Brložském potoce. Soustavu doplňují rybníky Stašov, Dobevský, Horní a Dolní Bahenský.
V Kestřanech, pod hrází Velkého
potočného rybníka jsou sádky
školního rybářství.

(Černčice, okr. Náchod, 4 ha) nedaleko Nového Města nad Metují na Bohuslavickém potoce
je ukázkovým dílem, kdy rybníkáři důmyslně využili nepatrný
vodní tok ke zřízení rybníka.
Dále po proudu potoka se v obci
Bohuslavice nachází celá kaskáda nevelkých rybníků.

Rybník Labuť

Panský rybník

(Myštice, okr. Strakonice, 108 ha)
na Kostrateckém a Málkovském potoce založil v roce 1492
Zdeněk Lev z Rožmitálu, pán
na Blatné. Rybník se původně
nazýval Střížovický. Šlo pravděpodobně o rozšíření starého
rybníka, po jehož hrázi vedla
kupecká stezka od Blatné ku
Praze. Současný název pochází
až z 19. století.

(Stolany, okr. Chrudim, 1,9 ha)
na Červeném potoce pochází
z konce 16. století. Panskému
rybníku musela ustoupit část
vsi. Rybník byl v roce 2011 celkově rekonstruován. Výzkum,
který tehdy proběhl, prokázal,
že se tu od 12. století nacházela středověká vesnice. Její pán
mnohem později „zahubil lidi,
nasadil ryby“.
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1.4 Před dobou velkých změn
V první polovině 18. století se rybníkářství
v řadě míst vrátilo ke stavu obdobnému situaci před třicetiletou válkou. Mnohé rybníky
sice zanikly, ale známe případy nově založených. Např. královské město Písek nechalo
v letech 1730–1731 postavit Šarlatský rybník.
Nedaleko východočeského Žamberka se dnes
můžeme projít po hrázi Dymlovského rybníka (3 ha) zřízeného v letech 1750–1753 v souvislosti se stavbou mlýna.
Velké množství zajímavých údajů o rybničním hospodářství v zemi nám poskytuje

berní soupis z roku 1757 známý jako Tereziánský katastr český. Pro Moravu vznikly
berní soupisy, které byly badatelům zpřístupněny edicí nazvanou Tereziánský katastr
moravský.
Vzhledem k tomu, že v rukou poddaných byla nepodstatná část rybníků, zaměříme se hlavně na vrchnosti (světské i církevní)
a na královská města, která také vystupovala
v roli vrchnosti.
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Správní jednotka

Násadní rybníky
(kop kaprů)

Výtažní rybníky
(kop kaprů)

Pstruží rybníky
(kop pstruhů)

Berounský kraj

5 029 1/2

565 1/2

18 1/2

Boleslavský kraj

6 156

8 432 1/2

121 3/4

Budějovický kraj

19 511 1/2

13 943

37 5/6

Bydžovský kraj

13 772 1/4

19 277

49 1/2

Čáslavský kraj

9 794 11/12

8 754 1/4

133 1/2

Hradecký kraj

6 024

6 588

269

Chebský kraj

485 3/4

706

16 1/2

Chrudimský kraj

7 013 1/2

10 769 1/2

56

Klatovský kraj

7 042 1/2

4 542 2/3

49 1/2

Kouřimský kraj

6 187 1/2

5 158 5/6

---

Litoměřický kraj

3 444 1/4

2 987

127 1/2

Loketský kraj

1 861 1/2

1 960 5/12

69 5/8

Plzeňský kraj

6 000 3/4

4 265 1/4

72

Prácheňský kraj

16 031 1/2

11 992

128

Rakovnický kraj

3 992 1/2

2 911 1/2

---

Táborský kraj

9 549 1/2

9 910 1/2

85 1/4

Žatecký kraj

3 672 1/4

1 336

91 1/2

Poznámka:
Bydžovský kraj - střediskem bylo město Nový Bydžov, Hradecký kraj – jde o Hradec Králové, Kouřimský kraj – krajským městem byla středočeská Kouřim, Loketský kraj – střediskem bylo královské město
Loket, Prácheňský kraj – střediskem bylo město Písek.
Opočno a rybník Broumar

1.4.1 České rybníky v zrcadle Tereziánského katastru
Začneme poněkud suchopárně, statistikou.
Tabulka nám dá představu o stavu rybníkářství v Čechách, o tom, kde bylo důležitou součástí vrchnostenského hospodaření, a kde
naopak hrálo jen okrajovou roli.
Úředníci, kteří soupis sestavovali, zapisovali v případě rybníků, jaké množství
násady se do nich dávalo (v kopách – tj. šedesátkách kusů), přičemž zvlášť uváděli rybníky násadní (tj. ty, v nichž se lovily ryby určené

pro trh), výtažní (chovné, sloužící k produkci násady pro násadní rybníky) a pstruží,
produkující pstruhy, oblíbenou pochoutku
zámožných spotřebitelů. V 60. letech minulého století byl Tereziánský katastr zpracován
pro potřeby badatelů. Editoři sečetli násady
ze všech panství a statků. Vyšla jim čísla pro
jednotlivé kraje, na které byly Čechy v 18. století rozděleny:

Z přehledu je patrné, že největší podíl na produkci ryb měly jižní Čechy, tj.
Budějovicko, Prácheňsko a Táborsko. Významnou produkční oblastí byl tehdejší Novobydžovský kraj, kde dominovaly rybniční
soustavy v okolí Chlumce nad Cidlinou a Poděbrad. V Chrudimském kraji mělo na chovu
ryb největší podíl císařské panství Pardubice s rybniční soustavou vybudovanou kdysi
Pernštejny.
Nejhorší přírodní podmínky pro rybnikaření byly na Chebsku – násadě z celého
kraje mohla směle konkurovat leckterá větší

panství v jižních, středních či východních
Čechách.
Ve vyšších polohách s chladnou a rychleji tekoucí vodou vrchnosti chovaly pstruhy.
Nejvíce pstružích rybníčků bychom v polovině 18. století našli na Královéhradecku,
Čáslavsku, Prácheňsku, Litoměřicku a Mladoboleslavsku.
Co zajímavého nám Tereziánský katastr prozradí kromě suchých čísel? Není toho
málo. Udělejme si tedy malý „výlet“ po Čechách. Průvodcem nám bude soupis vrchnostenského majetku z poloviny 18. století.

Světem českých rybníků

82

Hrázský rybník

Písecko kolem roku 1765

(Stvolínky, okr. Česká Lípa, 13 ha)
je známý také pod názvem
Mlýnský. Patří do soustavy Holanských rybníků napájených
Bobřím potokem. Přítok i výpust Hrázského rybníka jsou
v ytesány do skály. Soustava,
která byla budována od 15. stol.
asi 200 let, slouží dodnes chovu
ryb.

(1. vojenské mapování, Čechy,
mapový list číslo 222). Městu
Písek kdysi patřilo 40 rybníků. Nejznámější je Podkostelní
rybník v Putimi (32 ha). Přímo
v Písku byl ve 30. letech 18. století postavený Šarlatský rybník
(5 ha). Na tradici píseckého rybářství navazuje tamní organizace rybářského svazu – hospodaří
na 24 rybnících.

Anenský rybník

Rybník Podroužek

(Planá, okr. Tachov, 17 ha) v sousedství poutního kostela sv. Anny
býval největší ze soustavy mezi
Planou a Chodovou Planou.
Později byl rozdělen na tři části a dvě z toho vysušeny. Zůstal
jen tzv. Horní, dnešní Anenský
rybník. Místo je společně s Labutím rybníkem (21 ha) známé
pod názvem Anenské rybníky.

(Netolice, okr. Prachatice, 23 ha)
je jedním z pětice větších rybníků u Netolic. Podroužek je dílem
zdejšího rodáka Štěpánka Netolického, pochází z první čtvrtiny 16. století. Dnes slouží kromě
chovu ryb k rekreaci, je tu stejnojmenný kemp. Na rybníku
hospodaří Krajské školní hospodářství České Budějovice.

Betlémský rybník - Betlém

Rybník Silvestr

(Teplá, okres Cheb, 29 ha) vystavěli v 15. století premonstráti
z kláštera v Teplé na stejnojmenné říčce pod Podhorním rybníkem (90 ha) největším v tepelské
soustavě, který byl v letech 1952–
1955 přeměněn na akumulační vodní nádrž. U Betlémského
rybníka dnes najdeme kemp
a chatovou osadu.

(Kostelec nad Vltavou, okres Písek, 22 ha) je hlavním rybníkem
soustavy na Jíckovickém a Mlázovickém potoce, která od svého
vzniku patřila k panství Orlík
a Zvíkov. Zajímavostí jsou velké
kameny na dně rybníka. Podobné, ale menší kameny najdeme
i na dně nedalekého Hrejkovického rybníka (20 ha).

83

Světem českých rybníků

126

Třicetiletá válka (1618–1648) Pardubicko těžce zasáhla. Na celém panství zůstalo
v roce 1651 pouze 8 353 obyvatel, v Pardubicích 872, v Bohdanči 463 a v Holicích 223.
Rybníků tu sice bylo celkem 262, ale chyběla
pracovní síla.
Po dalších třiceti letech už bylo pardubické rybniční hospodářství obnovené. Vischerova mapa z r. 1688 uvádí 225 nasazených
rybníků a pouze 13 vypuštěných.
Velkou část prací na údržbě hrází, odstraňování rákosin a vodní buřeně a hlavně
při svážení ryb během výlovů vykonávali
poddaní zčásti v rámci robotních povinností,
zčásti jako námezdní práci. Rybniční personál by na tak velké hospodářství, jakým byla
pardubická rybniční soustava, nemohl sám
stačit. Jeho složení bylo v roce 1741 následující: „V oddělení pro rybniční hospodaření
pracovalo 61 osob. V jeho čele stál první ﬁšmistr
Wenzel Lothringer. Podléhal mu rybniční písař
Mathes Antoni Musil, podﬁšmistr Johann Carl
Axlar a rybniční pojezdný Wentzel Kejř. Dále
zde byli zaměstnáni tři haltýřníci v Pardubicích, Bohdanči a Semíně, pletač sítí a 53 rybničních pacholků“ (Siglová, T.: Struktura a platy
zaměstnanců …, s. 103).
Zlom přinesl až konec 18. a začátek
19. století, kdy úrodné Pardubicko zasáhla
vlna rušení rybníků. V roce 1783 komorní panství vykázalo 212 rybníků o celkové
výměře 5 486 ha, ale 50 z nich bylo vysušeno a rozděleno poddaným a kolonistům
ze Slezska. Vznikly tak nové vesnice, počet
obyvatel stoupal, bylo třeba je uživit. To byl
důvod pro další likvidaci rybníků všude,
kde byly vhodné podmínky pro pěstování
zemědělských plodin. Vypouštění rybníků
a osévání získané půdy se v úrodném Polabí
v době stoupající poptávky po obilí ukázalo
jako mnohem výhodnější než chov ryb, o něž
na trhu klesal zájem.
Postupný úpadek rybničního hospodářství na Pardubicku lze doložit citací z dávné
odborné práce: „Na konci XVI. věku mělo pardubické panství 236 rybníků s obsádkou 18 836 kop
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– r. 1739 před kolonizací Raabovou už jen 154
a po ní ještě míň“ (Teplý, Fr.: Příspěvky k dějinám českého rybnikářství, s. 29).
V roce 1802 se na Pardubicku hospodařilo jen na 69 rybnících a jejich likvidace nadále pokračovala. Úředníci spravující komorní
velkostatek se řídili heslem: „Rybník nemá být
na žádném místě, kde může být louka, role nebo
pastvina, protože výnos ryb nemůže dosáhnout
takové výše“ (Vondrka, A.: 900 let rybnikářství
na Pardubicku, s. 16).
Snad právě proto byly zrušeny rybníky také v místech, kde žádná pole nemohla
vzniknout – pod hrází rozlehlého Sopřečského rybníka nedaleko města Přelouče dodnes
najdeme pozůstatky rybniční soustavy. Kromě rákosí tu rostou jen traviny, které lze využít pouze jako podřadné krmivo…
Ve druhé polovině 19. století byla vysušena i Čeperka, kdysi největší rybník
v království, jehož rozloha v době slávy překračovala 1 000 ha a těsně před zrušením
byla zhruba poloviční. Rybník měl přes 4 km
dlouhou hráz, byla nejdelší v zemi. Dochovala se dodnes, vede po ní cesta od železničního
přejezdu u Stéblové do Starých Ždánic. Míjí
zavodněný písník Oplatil (92 ha), který zdědil
jméno i část místa po kdysi druhém největším
rybníku Pardubicka. V sousedství je Malá Čeperka, téměř dvacetihektarový písník, dnes
vyhledávaný sportovními rybáři a potápěči.
Kdo z nich ví, že se potápějí v místech, kde
se dříve rozkládal padesátinásobně rozlehlejší rybník? Po dně dávné Čeperky jezdí vlaky
mezi Pardubicemi a Hradcem Králové…

Rybník Malá Houkvice (Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou)
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Rybniční registra – účetní přehledy týkající
se výstavby a údržby rybníků a také rybničního hospodaření.
Rybniční soustava – uskupení rybníků
v dané oblasti. Rybníky bývají propojeny přírodními nebo umělými vodními toky, často
jsou od sebe odděleny pouze hrázemi. Vynález rybniční soustavy umožnil nasazovat jednotlivé rybníky roztříděnou násadou.
Rybníkaření, rybníkářství – hospodaření
na rybnících, tj. produkční rybářství a péče
o rybníky.
Rybníkáři – lidé stavějící rybníky. V knize ale
tímto slovem označujeme i personál hospodařící na rybnících, tj. rybáře.
Rytíři (zemané) – příslušníci nižší šlechty,
tzv. rytířského stavu.
Rytmistr – velitel jízdní jednotky v síle přibližně 100 mužů, tj. kapitán, hejtman.
Sádky – vodní nádrže opatřené stálým přítokem kvalitní okysličené vody. Po výlovu
se sem umísťují ryby určené k prodeji.
Sedlák – větší hospodář vlastnící statek. Sedláci tvořili nejbohatší složku venkovského
obyvatelstva.
Setnina – vojenská jednotka o síle přibližně
100 mužů. Setnině velel kapitán (hejtman).

Strouha – viz heslo Kanál.

Rejstřík fotograﬁí a vyobrazení

Stružnický (Opatovský) – zřízenec, který
měl na starosti strouhu, tj. vodní tok přivádějící vodu k rybníkům – v tomto případě šlo
o Opatovický kanál na pardubickém panství.

Prioritu mají názvy rybníků, v ostatních případech se vychází z názvů daného zobrazení
v popiscích připojených k jednotlivým obrázkům.

Taras – kamenné obložení, které zpevňuje
hráz na návodní straně rybníka.

Bačovský rybník (zrušený, Müllerovo mapování) – 119

Teplo (horko) – označení pro letní období.

Stav – starobylý název pro nevelký rybník
zřizovaný ve středověku na malých vodních
tocích.
Stavidlo – jednoduché zařízení umožňující
regulovat průtok vody, výšku hladiny, případně vypouštět rybník.
Stoka – viz heslo Kanál.
Stoupa – zařízení, které sloužilo k drcení a rozmělňování.

Anenský rybník (okres Tachov) – 82

Betlémský rybník (okres Cheb) – 82
Bezdrev (okres České Budějovice) – 42

Trdelní rybníky – nasazovaly se sem ryby
k výtěru.

Bílý rybník a hrad Kost (okres Jičín) – 24

Trdelní ryby – ryby, které se vytíraly v trdelních rybnících. Výsledkem byl rybí plůdek.

Blato (zrušený rybník, I. vojenské mapování) – 93

Tvrz, vodní tvrz – menší opevněné sídlo drobného šlechtice. V případě, že součást opevnění
tvořila voda (rybníky, vodní příkop napájený
z rybníka), hovoříme o vodní tvrzi. V 16. a 17. století tvrze ztratily vojenský význam. Tvrzí tak
mohl být míněn i větší dům (palácový typ
tvrze). Tyto stavby postupně zanikaly – někdy
se z nich staly hospodářské budovy (sýpky),
jindy je majitel rozšířil a přestavěl na zámek.

Bohdanečský rybník (okres Pardubice) – 41, 98

Urbář – soupis povinností poddaných ve vztahu k vrchnosti.
Vazač vazeb – člověk pracující na rybničních
vazbách.

Biřička (Hradec Králové) – 80, 159

Bohdalovský rybník (okres Žďár nad Sázavou) – 26

Bohumilečský rybník (okres Pardubice) – 98
Bránský rybník (okres Žďár nad Sázavou) – 21
Broumar (okres Rychnov nad Kněžnou) – 60, 107, 108, 133, 135
Břehyňský rybník (okres Česká Lípa) – 1. strana obálky, 19, 44
Bubnovka (Buben; okres Jičín) – 150, 157
Buňkov (okres Pardubice) – 111
Byšička (Lázně Bělohrad, okres Jičín) – 151, 157
Cikán (Hradec Králové) – 158
Čapek, Karel: Zázračný rybolov, ilustrace – 104
Čeperka a rybníky na Pardubicku (1. vojenské mapování) – 92

Vazba rybníka – dřevěná konstrukce výpusti
rybníka.

Černíkovický rybník (okres Rychnov nad Kněžnou) – 109, 159

Vodní buřeň – tvrdé porosty vodních rostlin
na okrajích rybníků, tj. rákos a podobné vodní rostlinstvo. Odstraňuje se sežínáním, případně orbou, je-li rybník letněn.

Červená Lhota (zámek a Zámecký rybník, okres Jindřichův Hradec) – 153

Vrchnost – majitel panství a jeho úředníci.

Dlouhý rybník (Lanškroun) – 28

Vyklučení (dřevin) – odstranění dřevin ze
dna zamýšleného rybníka, tj. vykácení, vypálení porostů, případně i odstranění pařezů,
což se stávalo výjimečně.

Dolanský rybník (okres Česká Lípa) – 8

Soldáti – vojáci.
Statek (panství) – v Tereziánském katastru
je tak označováno menší panství sestávající
z jedné či několika vesnic.
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Výtažní rybníky (výtažníky) – slouží k chovu
mladých ryb. Nasazují se sem jednoleté ryby,
aby byly po roce přemístěny do násadního
(hlavního) rybníka.

Černý Nadýmač (okres Pardubice) – 128

Datlík (Hradec Králové) – 108
Dehtář (okres České Budějovice) – 8, 29
Dlouhá strouha (okres Rychnov nad Kněžnou) – 46, 134

Dolní heřmanický rybník (okres Ústí nad Orlicí) – 93
Dolní rybník U Dubu (okres Brno-venkov) – 109
Drnov (okres Rychnov nad Kněžnou) – 135
Dubenec (okres Rychnov nad Kněžnou) – 9
Dvorecký rybník (okres Jičín) – 155
Dvořiště (okres České Budějovice) – 22, 58, 98
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Vyprávění starého sekerníka

Sbírka pohádek vychází z pověstí kraje Orlických hor a Podorlicka. Starý
řemeslník, který putuje za prací od mlýna ke mlýnu, zná mnoho příběhů.
V jeho vyprávění se setkáme s vodníky, mlynáři, myslivci, formany, voraři,
dokonce i s drakem a také s čerty-nečerty.
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Součástí každé knihy je slovníček pojmů, přehled literatury a také charakteristika historického pozadí
příběhu. Jde o tři samostatné romány, které na sebe volně navazují.
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Smrt panského písaře
Příběh, v němž se několik vojáků snaží vyřešit záhadu smrti neznámého
muže, se odehrává v roce 1628. Krátce předtím, než se setkáme s císařským
důstojníkem Pavlem Bláhou a jeho lidmi, vojska Albrechta z Valdštejna v kraji
pod Orlickými horami potlačila velké povstání poddaných. Autor se snažil co
nejvíce držet historické skutečnosti. Kniha poskytuje mnohem více reálných
faktů, než bývá v beletrii zvykem.
Brožovaná kniha, 208 stran, A 5. ISBN: 978-80-905537-0-5
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z doby třicetileté války
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Jan z Bubna,
válečník a diplomat
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Životopisná monograﬁe věnovaná Janu Varlichovi z Bubna, přední osobnosti stavovského povstání v letech 1618–1620 a české pobělohorské emigrace.
Bubna je známý tím, že jako švédský generál nabídl Albrechtovi z Valdštejna
českou královskou korunu. Kniha se zabývá životními osudy Jana z Bubna během tureckých válek, okolnostmi vydání tzv. Rudolfova majestátu, průběhem
stavovského povstání včetně bitvy na Bílé hoře a následujícími událostmi
třicetileté války až do roku 1635. Má poznámkový aparát, seznam pramenů
a literatury, resumé v němčině, angličtině a ruštině, barevná fotograﬁcká příloha. Vázaná kniha, 120 stran, A5.
ISBN: 978-80-905537-6-7

Ještě nenadešel čas
Historický román z doby třicetileté války. „Ještě však není čas. Až nadejde
pravý čas, chci všechno udělat!“ Vévoda Albrecht z Valdštejna tato slova vyřkl
v okamžiku, když ho český emigrant Jan Varlich z Bubna seznámil s nabídkou kancléře Axela Oxenstierny. Stačilo málo, aby frýdlantský vévoda získal českou korunu. Valdštejn, jenž Švédům sliboval, že vyžene Habsburky
z dědičných zemí, však své plány odložil na neurčito. Děj románu, v němž
nechybí detektivní zápletka, se odehrává v letech 1633 a 1634.
Ilustrováno – portréty historických postav, veduty měst.
Ilustrovala Iveta Vašátková.
Knihu doplňují přílohy (Životní příběh Jana Varlicha z Bubna, Albrecht z Valdštejna a chov koní), slovníček pojmů a míst, jmenný rejstřík historických postav. Vázaná kniha, 288 stran, A5, ISBN: 978-80-905537-8-1
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Hledání
Čtyřokého

Hledání Čtyřokého
Román Hledání Čtyřokého zavede čtenáře do roku 1628. Vévoda frýdlantský
opouští Jičín, míří do války v severním Německu. V Praze náhle umírá doktor
Daniel Basilius z Deutschenberka. Jak a proč zemřel? Na tuto otázku se snaží
odpovědět podplukovník Pavel Bláha a lidé z jeho vojenské kanceláře. V pražských městech se odehraje dramatické pátrání. Ve východočeském Vamberku
v té době začíná Magdaléna Grambová s výrobou krajek. Vzniká tak proslulé
vamberecké krajkářství.
Brožovaná kniha, 192 stran, A 5. ISBN: 978-80-905537-1-2
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Detektivní příběh
z doby třicetileté války

Poslední haltýř
Lidé z Valdštejnovy vojenské kanceláře vedení podplukovníkem Pavlem
Bláhou se tentokrát zapojí do vyšetřování vraždy pražských kupců, ke které
došlo v Českém Dubu. Příběh se v co nejvyšší míře drží historických reálií.
Odehrává se na různých místech vévodství frýdlantského: v Jičíně, Českém
Dubu, Vrchlabí, nechybí tu ani dávno zaniklé zlaté doly v údolí říčky Zlatnice
nedaleko Nové Paky či skalní hrady v Českém ráji.
Brožovaná kniha, 216 stran, A 5. ISBN 978-80-905537-2-9

