
it: 
tví do Alsaska-Lotrinska. 

,ti pro zákon francouzský, 
, posuzovati podle právního 
.ch společností se skutečně 
1a společnosti h ancouzské; 
zřizují se podle práva fran
né, vstupujíce v manželství, 
áva francouzského a přijí
~ouzské ; a mnoho manželů, 
ákona z r. 1921, zaměnilo 

i francouzské. 
lobyčejně důležitá: l'O ZSlľUJ E:l 

:l v Alsasku-Lotrinsku pOU
nl:anů , při uzavíráni kon-

.onf1iktů mezi zákony fran
podrženy v Alsasku-Lotrin
rozdíl, připuštěný v právu 
ů a IJotrinčanů (état civil, 
.m, poměry rodinné) říd i se 
i svúj clomicil jinde než v 
ancouzú, kteří nejsou Alsa
i,kony francouzskými i když 
lak movité tak nemovité řídí 
)dle dex Tei sitae« . Pokud se 
ž dochází v Alsasku-Lotrin
u »locus regit achLln«, při

vnL Strany mají yžely právo 
řáclem francouzským. 
ní úpln-ý : nepředvídá sporú 

A1sasku-Lotrinsku a soudy 
:ech. A na věci velmi vážným 
Heli se při rozhod.ování kom
loudy francouzské .. Než, řada 
,1: tak v budoucnosti nepříliš 
l b)ii řešeny spory o soudní 
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• I • v 

i dějin ryb~áfství a rybářství ve 'vých .. Cechách. 

Hybní hospodá.řství je p02ioruhodnvm ne-toliko jako důležitá 
složk'a, zemědělství , i ,znamenité odvětví příjmů a výnosu (t. j. 

r~nty z pp-dy) , ale i jakožto vlastní a hlavní počátek agronomi
ckých meliorací. Dnešní; vynikaj}cí , naše rybníkář~tví má staré 
kořeny. Určité zprávy máme, o něm ze 13. století. Byly to hlavně 
církevní velkostatky, Jež se jím soustavněji zabýNaly.l) Tehdy, což 
je též přiro~no, iíutilo je, k tomu - jako i k vinařství - vlastní 
potřeba: církevní posty. U šlechty, měst a vsí neslyšíme zatím 
t.olik o rybníkářství. Můžeme ,uvésti některé lJříqiny. 

Naše-řeky, potoky. i stoky byly velmi bvhaté rybami; kromě 
toho je ryba Hční clfutněj ší, llfi'Ž ryba. z voďy stojaté, z rybníka. 
Ryby nepyly prot.o zv;láště pěstovány pro vývoz· a nebylo také ob
chodu s nimi. Spotřeba u nás i v Německu byla menší, tak že dobře 
mohla býti kryta' rybou říční. Rybníky ovšem i' ťehdy nebyly vzác
ností a nebyly snad tak řídké, .byly u ' měst, hradů a v lesích, byly 
však menší q, , méně org~nisovány /sítí. stokovou , a pod.). Jednou 
ze iávažnycr 'př~kážek r~zvoje rybničného hospodaření byly ča
sté války a vnitřní nepokoje v zemi, konec vlády Přemysla Ota
kara 11., doba po smr.ti Václava III., potom počátek panováni 
Jana Lucembt{rského, 'dlouhé bO\lře husitské, konec doby krále 
Jiřího a. počátek panoviní Vladislava J agailovce. Tedy ' pi; íčin y 

více politické, a ~ikoli finanční (náklad a dělné síly - ' byli[ tu 
robotníci, k pr~cím a stavbám' vůbec povinní) ani technické (ne
zkušenost). Takl bylo ve věku 13., 14. a 15. 

šestn~'cté st~letí, majíc vlivem renaissance větší luxus, věEi 
'P0žad~vk~ a potřeby, potřebovalo také více peněz, Fl. h1t-dalo proto 
nová odvětví příjmů. Obracelo se k výdělečnému podnikatelství. 
Činí tak šlechta i města, zaČJnají,cí hospodařiti ink"dvně a racio
nolně. ' Šestnácté století, pokud 'si hospod<iř'ských cdy2ítví všímáme, 

1) Pr,votně zakládaly kláštery' pro sebe rybníky. V musejním ar
chivu p,ardub.· č. 52 zachován je o t0m doklad, v němž u~á.dí opat ~!á: 
štera opatovického : :t Jezero pak rybné pozadu domu Hozkonova leztcl 
předjmenovaní (t. j . poddaní) naši chudí ať vědí, že k nim nikoliv rte-

přináleží. c . ' '; ')1' ! ... ,.; ,. "._. t _ _ :, __ 1." -" .'i. " 

Sborník věd právních a státních XXIV. 8-( . ~6 
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vyniká organisací rybnikářství (stoky; kanály, síť rybníků) a stav
bou rybníků velikých.2

) 

V čechách bylo více středisek většího rybníkářství, na jiho
západu, jihovýchodu, východu a severu. 

Ze rybníkářství může býti vydatným zdrojém příjmů a zdro
jem velice stálým, toho důkaz podaly statky některých pánů če
ských, kteří konečně uchopili se' tohoto odvětví a, nešetříce ná
kladu, zřizovali na svých statcích rozsáhlé vodní i rybniční sítěg
využívajíce každého místa, vhodného pro založení rybníka, ať pou
hýnl upravením příhodného terénu, či budováním přehrad a 
hrází napouštěných vodou z řek a náhonů. Poněvadž pak rybní
kům věnována byla náležitá péče, byly výsledky v tom úboru 
úměrné práci a nákladu, na němž, vzhledem k výnosnosti rybníků~ 

nijak nebylo šetřeno. Pro technickou správu rybníků ustanoven 
hyl nemalý počet lidí, odborně připravených a jen při rybnících 
pracujícfch, jako jimi byli fišIIŮstr (fišmajštr, porybný), sádecký, 
baštýř, rybní hajní, vesměs zřízenci panští, kromě četné čeledi, 

pacholků rybničních a nádeníků, pracujících při stavbách aopra-· 
vách rybníků.3 ) 

I adIIŮnistrativně bylo rybničné hospodářství vedeno zvlášť,. 

. a to obyčejně panským clůéhodnÍm, a věcí, jeho se týkající, zapiso
yány byly do zvláštních knih, t. zv. register rybničných, t. j,. účtů,. 

kml zapiso~na byla čísla o prodeji ryb a nákladu na ně. Tam 
. prováděno bylo vyúčtování nákladu a příjmů z rybníků, každéh(} 
zvláštp, tam také vpisovány byly smlouvy meZi pánem a osadníky 
uzavřené, týkající se vyplácení náhrady a odstupného ze zatopB-· 
ných pDzemků, vůbec zápisy, týkající se spravování a udržování 
rybníkú. :Mnoho dokladů o rybnících nalézá se též v jednotlivých 
urbářích městských, v různých instrukcích, .majetníky panství vy
dávaných, namnoze i v soukromých zápiscích (účtech) jednotli-· 
vich úředníkú a fišmistrů.4 ) Tito důchodní vedli mimo účty i po-o 
kladn li a korespondenci rybní. 

V Čechách bylo rybničné hospodářství v 16. stol. na vysokém 

2) o vývoji rybářství a rybnikářství od nejstarš í až do nynější' 
doby velice podrobně: Šusta, Funí J ahrhunderte der Teichwirtschaft 
zu Wittingau, rozbor po stránce kulturní, hospodářské, finanční a tech
nické. 

S) Winter, Kult. obraz č. měst II. 
4) Zápis Wolfganga Hrachovce, porybného, v A. Č. XXVII. 530.-
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stupni a rybníky zakládány byly téměř všude tam, kde jen trochu 
příznivé podmínky k tomu byly. A zakládali je nejen páni n~ 
svých statcích, ale také města i soukromníci pro svou potřebu, od
vádějíce za to pánu ul~čitý poplatek.~) Některé . kraje byly zviáště 
známé svým hospodářstvím rybničným, vůbec Čechy severní, vj-
. chodní, jihovýchodní, jižní a jihozápadní. Zvláště Třeboňsku, Jin
di'ichohradecko a Pardubicko stalo se v tom ohledu .hospodářstvím 
vzorným. Obě panství byla velice rozhlehlá, n1ěla řadu pro rybni
kářství přiznivých podmínek přírodních, obě měla také vysoce 
vzdělané a vyspělé hospodái'e, jako jimi byli Rožmberkové a páni 
z H radce v 16. stol. a pan Vilém z Pernštejna. A poněvadž nejlépe 
lze pozorovati obraz rybničného hospodářství v takovém velikéni 
měřítku, je zajímavo všimnouti si poměrů, panujících na jednOlll. 
z nich, na panství pardubíckém. 

Statky pardubiCké měly mnoho podmínek pro výhodné zaklá
dání rybníků. Byly rozloženy v úhlu svíraném dvěma rameny 
La b e, kromě toho ústím řeky L o li Č n é aCh r ud i ID k y. Pří
roda sama vytvořila tu místo pru ten úč-el jedno z nejvhodnějších,. 
a nebylo třeba než vhodným způsobem využitkovati bohatství vod, 

. svésti je do nádrží (rybníků), spojiti je náhony, haldami a jimi 
rybníky napájeti. Důležitým byl tehdy k tomu ú(",elu . zřízený k a
n á I o pat o v i c k ý. Rybníky mohly býti zakládány v tak veli
kém počtu, poněvadž celý kraj polabský v těch místech jest široko 
se táhnoucí rovinou, nezvlněnou, ležící v mírném podnebí. To byly 
okolnosti, které hlavní měrou zakládání rybníků podporovaly . . 

Svého rozkvětu dosáhlo rybnikářství v 16. stol. za pana Vilé
ma z Pernštejna, znamenitého hospodáře a finančníka. Chov · ryb~ 
j ím tolik pěstovaný' pozbyl již v 17. stoL na svém význ~u i vý
nosu. Již za Ferdinanda III. jeví se úpadek. Rybníků ubývá 7 

není tu již příméh.o zájmu vrchnosti na hospodářství; císař svě-· 
řuje správu úředníkům~ výnos statků se menší. Jsou zachovány 
z té doby t. zv. »lnstrukcí«, císařem vydané r. 16256') a obsahující 
poučení "0 povinnostech hejtmana a officírů (úředníkv), jimiž se 
mají říditi. Jsou to ponejvíce nařízení rázu techniekého i admini·-

5) Drb. panství pard. 1494, II. fol. 357., 375. 
6) Instrukcí, od J. M. císaře a krále Ferd. II!., na panství pardub. 

vydaná L. P. 1625 a slovutnému GottheUovi z Freydenberku, panstvr 
p-ského hejtmanu svědčící, jak se v povinnosti své chovati a též pan
ství a důchod jemu svěřený opatrovati má.c 
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strativnÍho,. Ukazují, jak starala se sice komora králúvská () ho-
_ '-S5podářství na svých statcích, ale výsledky ;iBho byly již neporovna

telně menší a chudší proti dobám dHvějšÍIn. Uplatnil se por. 1750 
názor, že při vzrůstajícím významu polního hospodářstVí a pudy 
vzdělávané, neposkytují zavodněné plochy takového užitku, jaký 
ulOWy přinášeti, jsouce osety, a tak byly vysoušeny -rybníky jedea 
po druhém a na místě jich vznikala pole. Později - v době po
zemkové reformy za Josefa II. - vysušená půda osazována byla 
llěmeckými kolonisty a osady na těch místech vzniklé .měly pů~ 
yodně jména německá, která se dosti dlouho udržela.7

) Dnes zbyl,, · 
z tak velikého počtú rybníků jen několik menších, sloužících 
místní potřebě. . 

Vraťme se k době pernštejnské z konce 15. a začátku 16. st. 
Hospodářství na statcích pardubických bylo na svém vrcholu a 
-rybnikářství kvetlo tou dobou nejvíce. Vilém z Pernštejna nešetřil 
nákladů a máme toho řadu dokladů v Rybničných registrech pariL · 
Poddaný dostával náhradou za zatopený pozemek jiný i s pro~ 
minutím túrokú na 2,i více let; jindy byly lnu kromě toho pro
minuty i roboty na určitý čas, tažné i ruční, nebo kromě všeho 
toho dostal ještě náhradu v penězích. A jak nám za.chované zá
pisy ukazují,8) byli poddaní s tímto vykupovániln zcela spokojení~ 
soudíc podle jednoho ze zápisú - kromě mnoha jiných - že »to 
-všecko dobrovolně a upřímně jest přijal a za t.o tJ. . Mti velké dě
kování učinil, že jest jemu se dosti za jeho dalo «. Zaznamenán 
jest vŠak též případ,9) kdy »Š., co jest jemu lesu posekáno, země 
po-bráno, nic za to od pána JMti. vzíti nechce, llež dává to J~Iti. 
jako pánu ·svému«, a dosti jiných podobných. Jinak však býval 
vždy poddaný ~~ležitě odškodněn, nejčastěji pozemkem. 

Byly zakládány, jako všude jinde, tři druhy rybníků :1(}) 
-:li t r de 1 n í«, kde se ryby třely '(»plodoví na tření sazení«), »na 
ve y tah sazenÍ, v nichž ryby chovaly se rok, a »n á s ad n í«, kde 
žily .a lovily se. Kromě těchto zřizovány byly11) »I'ybníci pst r u-

1) Čáda ,Nový český místopise Čas. -č.' turistů XXXV., 3. 
8) A. Č. IV:, _ 206; A. Č. 17, 398, 399 (z r. 1491); Registra 1406-97 . 

. R. 1503 · smlouva o zatopení polí rybn. J esenč.anským. 
9) Reg. rybn. fol. 6, b. 
10) Winter, Kult. obraz Č. měst II., 523. Hospodář Daniele z Vele

~lavína. 1587, str. 117. 
ll) Winter, Kult. obr. Č. měst 11., 525. 
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. . 
}JO v Í«,kde chováni byli pstruzi, a to výhradně k potřebě panská 
tabule. ' Rybníků bylo na panství pardubickém nemalé množství. 

V Reg. urb. pardub. na listě 432 etc., která byla zaloŽBna 
1\ 1588, jSou poznamenány rybníci násadni~ do nicnž se plod na 
2 leta sází: do rybníka Semínského 200 kop, do I,ohen&\ého 100 
kop, ·atd. atd., celkem do 19 rybníkll 8900 kop, 'rybníci plodoví 
na veytah sazení: celkem do Gl rybníků · 4070 ' kop, rybníci \)10 -

doví. na . tření sazení: celkem do 47 r:ybníků 128 kop. 
Podle mapy v Museu pard. byly celkem 243, přesněji vypočí

tává. je urbář pard. z konce 16. stO!.12) Uvádí se \' něm 236 r yh
niků, do nichž se sázelo 18.836 kop. V urbáři z r. 1651 uvádí se 
jich však více, 253, což je možné, poněvadž mnoho jich bylo vy
sušených. Rybníky byly opatřovány vodou huď přirozeně (deštěm. 

.sněhem, pot.oky a bystřinami) nebo uměle (náhony, strouhami a 
:3tokami). Ze stok, jinak » kanálů« zvaných znám)"m jest hlavně 
k a n á I o pat o v i c k ý, rl vak a č o v.i c k Ý a k a n á 1 h a l~ 
d a, spojujicí Labe s Loučnou. Často spojeno bylo vice l'ybníkti 
společným náhonem, takže jeden druhému vodu dodával. O · zŤizo

yání rybníků, jmenovitě o stránce právní, dovídáme se mnoho 
z rybničných register, která se vyskytují na pardtib. pa.nstYl jii 
v l'oce 1494. 

V době Ferdinandově v 17. stol. můžeme pozorovati v r ybnl
}{ářství úpadek. Úředníci nejevili již pro hospodářstvi z·ájem a 
nevěnovali ·mu náležité pozornosti, takže úpadek jeví se i v jiných 
odvět.vích, třebaže jinak dřívější pracovní organisace zŮ8tá.val~ 

" plném .rozsahu a nezměněna. Na panství pardubickém bylo vů
bec rybnikářství organisováno dokonalým způsobem. Byla odděle
na správa technická ~ administrace. Věci hospodářské vedeny byly 
panským důchodním,ve zmíněných již registrech rybničných~ ~ , 

to u každém rybníku zvláště. Technickou správu vedl jiný 4řednlk, 
fj.šmistr . (též fišmajstr, porybný - zvaný), který dohlížel na 10"" 
J'yb a vůbec na všechny práce na rybnících konané a k jich vy
držování nutné. O jeho povinllDstecb nalézáme poučení va fOf'

muli jeho přísahy, kterou skládal při nastoupení svého úhuh.lt 
v ruce hejtmana. V artikulích soudů vesnických .pana Berky z ] }u

]lé . na Mezeřiči, Heřmanově Městci a Stola,nech jest uveden te~t 
, p.odobné přisáhy: 
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»My N. N., kteří jsme v tento úřad povolaní, přísaháme pánu 
Bohu všemohoucímu, blahosl. Panně Marii, matce Boží, a Jeho 
Milosti vysoce urozenému Pánu panu N. N. a erbům vrchnosti 
naší milé a dědičné, že chceme a máme v též povinnosti fišmeister
ské na nás vložené, věrně a spravedlivě se chovati, na rybníky, 
řeky, potoky, při každé dědině, kde by se co vynacházelo, pilný a ' 
bedlivý pozor dávati, jak zimního času prosekáváním prohlubní 
~<isným, tak i času letního, zvláště povodně a př'ívalu dohlídati, 
aby" se žádná škoda na hrázi, splavích ani na rybách neděla, to 
opatrovati, jako i v řekách, potocích rakův ani ryb lapati nedopou
štěti~ A kdyby jaká škoda v letě neb v zimě díti se chtěla, časně 

o tom vrchnosti naší aneb správcům oznámiti, vody žádné z ryb
níkův neupouštětj, buď ptO přízeň i nepřízeň, pro dary i nedary, 
ve všem upřímně a bedlivě se míti slibujeme. Toho nám dopomáhej 
Pán Bůh všemohoucí, matka boží a všichni svati, amen.« 

Úř~níci {oHicíři) byli také pran1álo oblíbeni li obyvatelstva, 
jak je 'toho dokladem dlouhý spor, vedený mezi nimi a Pardu
bickými o trávu na hřezích rybníka. Od r. 1690 do r. 1759 vlekl se 
spor, až posléze přiznáno to právo poddanl~m za ročních 26 kr,' 
nájemnéhv.13

) (Jednalo se o rybník bukovinský,) Také o způsobu 
hospodaření na rybnících a jich opatrování máme pěkný doklad. 
V »Oekonomu«, hospodářské kn~ze, sestavené panein 'Berkou 
z Du~ na Meziříčí a Heřmanově Městci v r. 1667, uvádějí se před
pisy, týkající se rybníků a jich udržování v jednotlivých měsících. 
(List 8, 9, 10.) 

- V Jan u a r i i rybníky a zvláště na nejisté vodě prosekávati, rá-' 
kosí z ryb.níků svážeti; 

v e F e b r u a r' i i při rybní~ích okolo kraje led sekati, aby spíše 
zhrachovit.ěI a sešel, mezitím pomalu k 10vení a rozsazování 
plodu se strojiti a poslední čtvrti nasawvati, 

v 1\f art. i i haltýře nasaditi a k budoucí potřebě čerstvými rybami 
opatřiti a k tomu i rybníky kapry osaditi. Rybnil{y, ktel'éž 
se přes zimu zadržely, mu.sejí největší vodou, jakž hráz může 

, , zdržeti, se nahnatí, 
v J tl n i i rybníky plné jak nejvíce možné držeti" vrchy okolO., 

, rybníka sa-diti" hráz 'opraviti, třti v rybníce vyhladiti, však 

13) , Zápisy) týkající se stížnosti mezi officíry a poddal'lými v knize 
V,šel. příp, maL z r. 1698, str. 57 a z r. 1699, 
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Z dějin rybnikářství (1! rybářství ve vých. Čechách. 399. 

šetřiti až se ryby vytrou, trouby l)ři rybnících -olemovati, aby 
nikudy netratily, 

v J u I i i jak nejvíce 'možné rybníky vodou naplněné držeti a třti 
vyhladiti, jak nejvíce možné bude. 

\' ,A u g u S t II k lovení rybníků se chystati, při sv. Bartoloměji 

přestává ryb přibývati na dlouhosť a začínají tloustnouti;, " 
v Se p tem br u rybníky a haltýře spraviti, sádky dávno v-yšen-: 

tovené C vyspravené) k napouštění vodou ,' pohotově míti, 
v O k t (, b r u tarasy dobře opatřiti, rybníky loviti, příkopy šento-:- . 

vati, struhy spravovati, a všelijakými potřebami vody opatřiti, 
pokud se k zemi může i na splavích; , ; 

·v De c e m b r II na rybníky dohlídati, aby byly prohloubky pro~ 
sekány, tak aby se ryby nepodusily, ut in januario et fe
bruario. 

* * 

Zajiinavý doklad pnnasune též o rybaření mě s t s k é Ip. a 
ř í ční m, a to hlavně na řece Labi. 

Vilémovi z, Pernštejna plynuly z rybníků a řek krásné 
příjmy. Řeka rozdělena byla na kusy, které byly pronajímány, a 
z nich poplatek, »lÍ.rok« odváděn; »polovici úroku .platí na sv. 
J'ana, a druhú polovici na sv. Ondřeje, a někteří při sV . . Havle a ,při 
sv. Jiří«.14) Podobně platil se i úrok z haltéřů. Podle všude zrlvede- , 
ného zvyku15

) dovolil Vilém z P. měšťanům, aby v určité dny 
~měli lovit v obecní řece CChrudimce) pro svou potřebu. Potvrdil 
jim toto právo v r. 1509 vydaným privilegiem, kde se prav]: 
)) co pak se dotýče řeky, kteráž jest obecní, té svrchtlpsaní naši lidé 
~žÍ.vati mají, však tak, že každý, kdož bude chtíti .z .\robce, v té řece 
loviti ffiůž, však tak toliko do téhodne' dvakrát, v středu a v pátek 
toliko dopoledne a jindy nic. A jestliže by kďožkoli .v toní postižen 
hyl~ a jiný den lapal, ten dej k vobci pokuty -10 grošův bílých be~ 
nlilosti«.16) .' 

A stejně přísně trestal překročení nařízení o prodeji ryb v ur~ 
čitých dnech a určitém mÍBtě; » rybáři, jestliže by ryhy jincle pro-:
dávali v postní den nežli tl kašny na rynku buď na předm.ěstí" 

14) Urbář pard.I494, II. fol. 357. 
lil) Winter, Kult. obr. č. měst II. 
111) Aksam. knih~., list. 6. 
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neb V ulicích néb 'domácí u Sebe v domě a usvědčeni 'byli«, 1 'ř) aby 
byli potrestáni. a y,ároveň též kupujíVí. Rybáři; :o nichž je reč, byli 
nájemci řek, a' k'l:omě náiemného ~pánu J:Mti: honiti po vŠ9m 'Labj 
jednou v rok mají a hon udělati spravedlivě a pilně. I{dyžby 'Obe
sláni byli ' k honění, kterýžby člověk nebyl, tehdy ten každý má 15 
grošů českých ' propadnouti a v ' ' věži trestán b-fťi do pána 'J.Mti, 
n\)e«. 18) . , 

Rybáři, kteří již dříve na. ' panstvi pard. se vyskytovali, uči
nili v 17', stol. ' pokus organisovati S9 jako ~ch a sE\':Itaviti si stahtta.. 
Nebylo to v tehdejší době nic neobvyklého, poněvadž rybářské 
fJrganisace známy jsou již od 15. sea) :(V Kblíně 'byli rybáři živ
nostníky '3, měli svůj~ živnost. řád vydaný již r. 1492.)20) Pardu~ 
bičtí rybáři organisovali ~e stejně jako jiné ce'chy a jejich statutá 

"Založena jsou na obecně platných zásadách cechovní ' organisace. 
Svou stylisaci zajímavý je jich úvod. 

,Artikule 'rybá,r-ské. ~ 1 ) 

. VychaluHc svornost Xenophon, lnudi;ec, z přitození HdskéhQ. 
příklad vzal pravic: · Jakož: - r-,či dvě, růce dvě' a nohy dvě člo
věku dány jsou ne proto, aby sobě překážely, ale vespolek , nápo
mocny hyly, tak bratří a 'všichni ' oučastnící v povolání mají jedno.'
myslní býti a k dobrému sobě napomáhati, nebo svorností obce "še
lij.ací řádové dobH V' ni se udržují, zachovih:aji a: ' zrůst berou, ne
svorností pak k zrušení přicházejí. To znajíée oni slavní měšťané 
Athenští, ,ž.e k zachování 'vlasti i 'Všeho řádu dobrého, lepší jednota 
'll svornost nežli , obzvlá.štní sláva ' a vymýšlí vosť, ustoupili .své slávy, 
a dllstojn0stiřkouce: v kterémkoli 'místě postaveni budeme, jakž na 
dobré a udatné muže- náleží, tak 'se chovati chceme. Tím způsoben} 
-hnuti jsouce my starší 'R jiní-řemesla rybářského ' sousedé a ohy·
va-telé J. M. kr.města Pardubic nad Labem pro uvaro\'ání všelikých 
Iléřádll,t, : 'nes'·orností y"nášem obchodu a žhnostech prekážek, o to 
jsme se starali, aby svornost -a jednota řádu dobreho mezi nárni 
způsobf?na a' jeden každ1; vmezech povoláni $vébo zůRtá,~al a trval: 

. ii) Aksam. Knih41'- list 6. 
1~) Urbář:. pud: z' 'f. 152~ " Z; · M. Ii, 36n-
lt) 'Winter, Kult. obraz II. 531. ' ,:; 
90) Kn. pamětni arch. koUnsk, L; , M. A. i7. ' -. 
'1) Atdl. Mt:1S\ca p~.nt . ~ .. ~ \ 
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Z 'dějin rybnildlřství :al rybilt-stvÍ ve' V'ých. Čechách. -lot 

Z té prlclny následuj ci artikule k sp\11ečnému zachováni jsme 
v jedno sepsati. dali; 

Artikul první. 

Poněvadž všechny věci od Boha počátek mají, protoi předng 
a nejprve aby všiehni, jež by k tomu cechu a pořádku našemu 
přivtěliti se chtěli, víry samospasitelné, sv. římskokatolické byli, cti 
a ch~áfy' boží přede 'všemi jinšími věcmi vyhledávali, v den Páně čl, 
svátky Pami.y Ma.'rie, rodičky Boží, svatých apoštDlů a jiných za
svěcené světili, mši svatou .a slovo Boží slyšeli, opilství, zlolajshí a 
jiných hříchtiv se vystříhali, počestný a poctivý život vedli, žádné 
nubony, která by 'na pot.upu a zlehčení řemesla toho byla, na sob-ě 
Iledávali. 

Art i k II 1 ti r II hý. 

Všichni a jeden každý představenou sobě vrchnost jakož' f 
starší cechmistř,i se vší uctivostí předcházeti, jich se osleychati a 
iim povjnnou pariti prokazovati, starší pak žádnému žádného bez
prá,~í, z čeho hy před pánem bobem a také světskou vrchností od
p.ovídati musil, ani při koří nečiniti, dobrým příkladem jiné spolu~ 
·bratry předcházeti . 

Artikul třetí. 

J(~tliie 'by kterýkoliv rybář na celém J:Mti. ds. · panství Pal'
llubickérn k témuž cechu přivtělen nebyl, takový ihned k řádnému 
llčení potažen,' y tómž učení synek rybařský jeden rok, jiriý ale dvA 
leta trvati, od přistoupení do 'učení 1 kopu peněz a jednu libru 
1osku. a z propuštění nebo freysprechování z učení ,tolikéž slo~itj, 
~ svačinu ale buď podle uvážení ·stršÍch p1atjti · aneb jí strojjt.i~ ftif 
'Py} věd:r:a 'piva ' d~.ti po\rinen bude. 

A l' tj k u I' čtv r t ý. 

Co se ·strži a _ vyjespeni v některých dílech Labe a ' jezě'r do
ijČR~ ,~ak se o tom ,spraviti mají, kde hy taková str:i peb j~p se 
I~rynašel, že f:a. strž~ a jesep ,k témuž dílu Labe, v němi se nacllltZ\, 
patří, a žádný jiný toho se ujímati nemá mimo rybáře, a kdyi br 
kdo od mést neb městéček t vesnic a jiigerparthií · se ujímal~ ' jak· Labe 
tekutěho~ 'ták Jiilie 'osušeného a vyjespeného · 1mb stržem vodním neb 
porostlinnýIn, 'ab, trestán byl 50. , gt'~, ta pokuta-do matky, poklarl
nice patřiti i\ -sfožena býti ntá. 

/ 
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Art i k u 1 pá t ý. , 

Kdyby kdo rybářovi loď vzal bez vů.le jeho buď na Labi nebo 
jezeru a ní se z jedné na druhů stranu převážel, ten trestán bud~ 

,dvěma 'groši do matky pokladnice. 

Art i k ul š e stý. 

Žádný vody nikde pronajúuati nemá, který by při pvctivém 
<cechu přijatý nebyl, pod pokutou 5 kop do matky pokladnice. 

Art i k u 1 sed mi. 
Kdo pn poctivém pořádku, za mistra přistoupiti chce, má 

'předně své requisita poctivého na s"ět zplození a potomně dvě kopy 
]J€něz, dvě libry vosku do matky poklad~ice složiti, mistrům sva
,-Cinu strojiti a PlIl vědra piva a od vstoupení do poctivého cechu 
I zl. složiti. 

A T t i k ti. los m ý. 

Kdybykoli v příležitých místech shrádky dělati se mohly, od , 
žádného v toon rybái;ům bráněno býti nemá. 

Art i k ll ] de y á t ý. 

Každý rybář Labe neb jezera od svého Labe dědičného strže 
;tJotud, pokud s lodí by dojížděti mohl, bez překážky jednoho k~
ho užívati má a jim se v tom od žádného překážka činiti nemá, 
poněvadž oni plat do J. M. C. dúchoc1u z takového 1,abe a jezer 
platiti a odvozovati l)ovinni jsou. 

Art i k II I des á t ý. 

Rybář dvojího ne13 trojího Labe užívati nemá, pakli by to 
užiti chtěl a maje Labe velký kus, že by od přetahování vody toho 
:ohsahovati nemohl a takové I,abe po kusu spronajímati, s vědo,... 

lním starších rybářú to se státi a II nich se opovídati povinen bude. 
Nápodobně 'pokudž by nájemníka na kusu Labe měl, Útkovému 
,na 4 ' neděle před časem vypoveď dáti a podobně nájemník toho 
učin'iti má, aby se obě strany čím spraviti vědětí nl0hly. 

Art i k II I jed e n á c t ,ý. 

Žádný vody nikdež pronajímati nemá, který pn poctivém 
cechu přijatý není, kdyby to ale přestQupil á vodu prece najal, 
5 kop grošů do Inatky pokladnice v , pok.utě složiti !)ovinen bude. 
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2; dějin rybnikár'stvJ '01 rybáfství ve vých. Čechách. 

A l' t i k li 1 d van á c t ý. 

Kterýkoli rybář na vzkázání do poctivého cechu rybářského 
}jy se neposta vil a bez podstatné příčin y toho' učiniti zanedbal, 
jednu kopu v pokutě do matky pokladnice složiti povinen bude. 

A T t í k u 1 tři n á c t )-. 

Do cechu neb společnosti do města Pardubic n . Labem z naří
zení cechmistrův rybářských do roka dvakráte nejprv o svátcích 
:svatodušních, podruhé o váriocich se scházeti, každý suchých dní 
po 6 gr. do matky pokladnice skládati povinen bude. 

Art i k u 1 čt r n á c t ý. 

. Žádný jak pi'i městech a městečkách tak také ve yesnicích si 
Inimo cechovních rybářů, sítě, vlaky, vrše a těm podobné na ryby 
nástroje dělati nemá pod pokutou 5 kop gr., které do pokladnice 
složiti povinen bude. 

Artikul patnáctý. 

Žádný ph městě Pardubicích handl ryb jak rybničných tak 
-říčních provozovati nemá mimo řemesla rybářského, kdoby ale ta
kový handl provozovati chtěl, povinen bude do poctivého cechu ry
]iářského přistoupiti a s ním se náležit.ě rypokojiti, kdo by 'ale na 
tom porušení přestati a ryby předce prodávati se opovážil, takové 
jemu pobráno, do šatlavy a špitálu odesláno býti má. 

A T t i k u I š e Stll á c t i"· 
Kdyby se jakékoli stoky vod neb řek na panství J. M. C. par

dubským vynalezly a v nich se rybařiti mohlo, všichni ti, kteří hy 
tu živnost rybářskou provozovati chtěli, povinni budou do pocti
vého cechu přistoupiti. 

Art i k u 1 sed m n á c t ý. 
. .. 

Žádný rybář jeden druhému přes vymezené meze po vodě neb 
naproti vodě bez vůle a vědomí jezditi se upovážiti nemá; pokudi 
hy v tom dostížen byl, 5 kop gr. do matky pokladnice složiti po
vinen bude. 

Art i k u los m n á c t ý. . " 

Žádný z l'ybářův cechovních, . jak v městech, rněst8Čkách, tak 
i ve vesnicích měchůy, přivlačí, a vrše lidem tím i'em~slem nepra
cujícím dělati nemá. Kdyby ale tu zápověď přestoupiti se opovážil, 
a v tom skutečně dupaden neb přesvědčen . byl, 5 kop gr. do matky 



Bohu~ U1tik~ 

Z dějin rybnikáhtví a, rybář$tvi Vt'l ·~ých . C':echách. 

pokl. V pokutě propadne. Pokudž by však dle uznání starsich 
cechmistrův pro velkou chudobu takov)~ přestupník nadepsanou 
pokutu odkud složiti neměl, čtyři neděle arr.estem šatlavním ve. 
dne i v noci aby vytrestán byl. . 

Artikule l'ybářské jsou založeny na stejných zásadách jak0 
statuta cechů ostatních. V prvních článeích mluví se o povinno
stech členti (art. 1, 2), lJDtom o YY1.H~ení a propuštěni (art. 3) a 
podmínkách pÍ'ijetí Cart. 7). Jsou obvyklé, až na výši přijúnacího 
p'oplatku~ který je na tehdejší poměry a vzhledem k jintm statuhlm 
lleobvykle vysoký. (N ormální poplatBk hyl od V2 kopy do 2 kop' 
J)ejvýšey~2) Také povinnost placení t. zv. »panského úroku« tu 
naJézáme (art. 9.). Clenové cechu musili se podříditi jistým or~18-
~nim v zájmu organisace (art. 10-12), dostavovati se do cechov
llích schůzí (art. 13) a mezi sebou jednati podle zásad v artikulích 
stanovených {art. 10, 17, 18). Byl-li ustaven rybářský cech, byl 
přirozeně nařízen t. zv. přímus cechovní Cart. 6, 15, 16) 1 totiž 
Ilucené organisování se všech těch, kteří se rybářstvím živHi a 
zabývali. 

Avšak artikule rybářů setkaly .se s neočekávaným odporem 
měšťanů pardubických, kteří podali proti nim l'. 1708 »Protest.aci 
proti některým od rybářům J. ·M. C. panství zástavního pardub
ského sepsa.ným al'tikulŮIn+:.28 ) Namítají na příklad proti art. 4., 
že rybáři, kteří platí nájem jen z tBlroucí vody Cz řeky) a ne 
))z porostu jes{)ů a osušeného Laoo({, nemají práva na to, co komu 
voda přinese. Dále ohražuje se pardubická olmc proti art. 9.~ 

aby totiž rybáři směli užívati jezer obecních a sousedskýcll, kdy~ 
mají svá, a chce jejich potrestání v -tom případě. Al't. 14. znamená 
omezování cechu jiného, provaznického, poněvadž jemu přísluš.i 

hotoviti sítě, vrše a pod., a ne rybářům. A velmi di'rrazně ohražuje 
se obec proti art. 1-5., odvolávajíc se na stará-privilegia ·Pern
štjnská (1509); nemohou požadovati rybáři~ a.by snad občané 
pronajatých sádek nesměli užívati nebo jen proto musili vstoupiti 
do cechu rybářského. A protest končí doslovem: ~ Kterážt.opod
statná obhe města Pardubic protestaci aby milosth:ě attendil"'ťlYaná 
a též chudá obec při udělených II od ·Jicll :bl. Cis. Hm. a králů-v 
čeSkých nejmilostivěji c.,(}nfirmirovanýeh prh'i.legiích a s~obť)dá\lf 

") Wjnt~fJ Č. pdlm. a. obchod ~. 
~..) V Arch. Mtl5ea par<htbi:ckébo>. . :. t!. 

zivnosti t 
potvrzeny 
a na horli 
tyto spory 

TJ'to 



vi vt'lvých. Ce.ehách. 
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rch prh;ilegHch a svo-bodád1' 

phchrá1'l.ěnt;t a beze všeho henl0váni a překážky od I'ybářův 
obmejšlené pozústa vena byla, poslušně a poníženě se žádá.« Poně
vadž vznikly spory, předložili rybáři r. 1713 znovu své stanovy ke 
sehválení aby od řádného užívání Labe, jezer, jespů a rybářské 
zivnosti turbírovani nebyli a artikule jejich obnoveny, schváleny a. 
potvI'zeny byly. Kteroužto žádost iterato humillime implerirujíce 
.a na horli vých modlitbách trvajíce podepsali: (jména starších). Jak 
t yto spory později se skončily, není známo. 

Tyto artikule cechu rybářů dokazují ještě čilý život v odvětví 
l'ybář8kém~ ale úpadek počíná se 'nedlouho potom. Rybářství a 
rybnikářství klesá na panství pa.rdllbském čím dále tím více. R. 
1759 jsou na panství jen 154 rybníky, Rybníky byly vysoušeny, 
'Pfonajímány, za:kládány na jich místech osady '(raabisace), a vů
bec půdy využitkováno rúzným zpllsobem. Rok od roku ubývá ryb-
níků, až r. 1860 zl.\st~lo jich jen několik a při častých změnách 

pánti panství pardubiekého zanikly rybníky, až na někvlik málo 
jich, dnes ještě osazovaných a udržovaných. 

Malá vynosnost l'ybníkú a celkem nepatrný odbyt ryb při 
velkém nákladu na ně, dále nedostatek orné a osevné plochy,. malý 
zájem o rybničné hospodářství - to byly příčiny, kter~ vedly 
k joho pvzyo]némn zániku. 

LtTERA TURA. 

Část všeobecná. 

The legacy of Rome. Edited 'by Cyrill Bailey. Oxford at the Cla-
rendon Press. A. d. 1923. Oxford University Pres·s. . 

, Odkaz Říma« je druhý spis, který vydává oxfordská univetsitní 
tiskárna o dědictvf, které převzal dnešek od starověku. První byl '-The 
legacy of Greece «. Vylíčil se v něm · význam Řecka pro kulturu příští. 

Zjišťovalo se v něm, co z něho přešlo do riáboženství, filosofie, matema
.tiky, astronomie, do přírodních · věd, mediciny, literatury, historie, poli
tiky, umění a architektury . . Za·· vrchní redakce Cyrma Bai1eye vyšlo 
takto i »Legacy of Rorne c: . Kniha tato po krátkém úvodě H. H. Asquitta 
-obsahuje I3 statí po většině -od profesorů oxfordské university. Chce 
se jimi popsati dědictví, které zanechal starý Řím novému světu. , Pře
cházelo dvojí cestou, přirozenou a umělou. Přirozenou od národa k ná
rodu, . podáním legendou, zvykem, uměním. Tato část přinesla ·moderní 
-d obě prospěchu nejvíce. Druhá bohatší cesta šla úsjlnými. ohj~vY, vý-




