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I. KAPITOLA

„CELEJ TEJDEN ZA TÍM PLOUHEM
TLAPAT MUSÍM“
Nejen zemûdûlství na‰ich pﬁedkÛ
Strdí a hrkavica – Mistrovská díla pro ryby – Od lesÛ ke ‰krtnici –
Veverãe alias the ruchadlo – Co je‰tû stojí za zmínku
STRDÍ A HRKAVICA
Nástupem HabsburkÛ na ãesk˘ trÛn se pochopitelnû pomûry v na‰í
zemi nezmûnily ze dne na den, i kdyby pﬁíslu‰níci tohoto rodu pilnû mávali kouzeln˘m proutkem. Îivot si ‰el sv˘m tempem a na‰i pﬁedkové se dál
vûnovali sv˘m starostem i obãasn˘m radostem, které se v‰ak
v mnoha ohledech li‰ily podle stupínku, jak˘ zaujímali na
spoleãenském Ïebﬁíãku.
Co se chovu zvíﬁat t˘ãe, pokraãovalo úspû‰né vãelaﬁení. Stávaly tu úly ze slámy
ãi hlíny, z nichÏ se med
vybíral zespodu a které jiÏ
byly uvnitﬁ ãlenûny, majitelé vãelstev u nich vysazovali medonosné rostliny, zaji‰Èovali vãelky pﬁed
Vãelaﬁi si své dﬁevûné úly
zdobili.
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To, co vidíme na obrázku, je do
mrazem, pouÏívali
rámeãku
zasazené strdí, o nûmÏ
noÏe, ‰krabky,
hovoﬁil údajnû jiÏ praotec
d˘máky apod.
âech a jemuÏ my dnes
a stále ãastûji
ﬁíkáme vãelí
zhotovovali úly
plástev.
ze dﬁeva. Za rozvoj
vãelaﬁství v tomto období vdûãilo âeské království patentÛm vydan˘m
Marií Terezií v roce 1775 pro
Moravu a Slezsko (kdy byla
v Brnû zaloÏena první vãelaﬁská ‰kola
na na‰em území) a roku 1776 pro âechy. Tyto patenty rovnûÏ pamatovaly na
ochranu pﬁed krádeÏemi vãel, coÏ
b˘valo povaÏováno za tûÏk˘ zloãin.
Chovu holubÛ jistû prospûlo, Ïe v 16. století byly sepsány právní pﬁedpisy. Koncem 17. století museli tﬁeba
slavkov‰tí sedláci odvádût do panské kuchynû a na faru
holoubata, holubáﬁské cechy vznikaly v 18. a 19. století
(poslední dva zanikly roku 1848 ve Vamberku a Tﬁebechovicích) a roku 1862 vy‰la první odborná kniha na toto
téma nazvaná Holubáﬁství v âechách.
KoÀské potahy zvítûzily jiÏ v pﬁedbûlohorském období, péãe o konû se stále zdokonalovala a roku 1590 vy‰la kniha KoÀská lékaﬁství, oznaãovaná za vynikající dílo.
Velká péãe se vûnovala hﬁíbatÛm, která byla po odstavení krmena ovsem, lep‰ím senem apod. a v létû se pﬁikrmovala zelenou pící. KdyÏ jim byly tﬁi roky, byla
umísÈována na stání svaÏující se od Ïlabu k zadním nohám, aby se jim správnû vyvíjela kostra,
a tahat se uãila od ãtvrtého ãi pátého roku.

Holubník moderního typu.
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Prasata mûla v 16. století stále je‰tû men‰í a krat‰í tûlo, bohatou srst,
dlouh˘ rypák a vyãnívající kly, ale zaãínaly snahy o jejich ‰lechtûní.
Skot se od 16. ãi 17. století získával vlastním odchovem, i kdyÏ ãást se
ho dováÏela ze ·v˘carska; import zesílil teprve v 18. století. S tím, jak pﬁib˘valo hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat, vznikla z jejich pasení profese zvaná obecní
past˘ﬁ ãi slouha, kter˘ je na pastvu vyhánûl od druhé poloviny dubna.
Pﬁedtím neÏ opustila na jaﬁe poprvé chlév, vplétala se jim do ocasu ãervená pentle, coÏ je mûlo chránit pﬁed uhranutím; lidé totiÏ vûﬁili, Ïe bytost
hodlající dobytek uhranout si nejdﬁíve v‰imne barevné ozdoby a zvíﬁe pﬁehlédne.
V nûkter˘ch oblastech si obecní past˘ﬁ pﬁed zahájením pastvy koupil telecí hlavu, noÏiãky a hovûzí maso, v‰e zabalil do bílého ‰átku a vloÏil do
nového hrnce, kter˘ zakopal za vsí na cestû, po níÏ mûl druh˘ den zvíﬁata
hnát. Pﬁitom slavnostnû pronesl: „Vyháním vás, dobyteãku, na zelenou traviãku, abyste ji pojídaly, tûlo na sebe braly a uÏitek dávaly… Odháním od vás
v‰ecky kuﬁice a ãarodûjnice na hory a doly, aby vám pokoj daly, uÏitku nebraly.“
V‰e opakoval tﬁikrát a pﬁitom cestu kropil vodou.
Past˘ﬁ ráno svolával zvíﬁata obvykle troubením na past˘ﬁskou troubu.
V âechách nosíval vût‰inou dlouh˘ biã z ﬁemínkÛ pﬁipojen˘ ke krátké dﬁevûné tyãce, zatímco na jiÏní Moravû se pouÏívala i past˘ﬁská hÛl zvaná
hrkavica, která byla okovaná a byly na ní navleãeny tﬁi ãi ãtyﬁi kovové
krouÏky; kdyÏ jí past˘ﬁ zahrkal, báli se toho zejména b˘ci více neÏ biãe.
V letním období se zvíﬁata pásla dopoledne i odpoledne, ale bûhem poledního vedra je past˘ﬁ zahánûl domÛ nebo alespoÀ do stínu; od poloviny
ﬁíjna uÏ pásl jen jednou dennû.
Za zvíﬁata obecní past˘ﬁ zodpovídal. Byl povinen hlásit majiteli ve‰keré
jejich podivné chování (málo se pase, tûÏce d˘chá, poka‰lává, má studené
u‰i apod.) a musel dodrÏovat takové zásady, jako nehnat je na orosenou
trávu, na trávu ‰lehnutou ranním mrazíkem, na bahnitá místa zarostlá jedovat˘mi bylinami apod. Hnát nesmûl ani na panské (tedy na pastviny,
které patﬁily vrchnosti). Naproti tomu past˘ﬁ ovcí mohl pást i na panském,
a navíc b˘val lépe placen, takÏe si mohl koupit boty, coÏ jak víme, nebylo
bûÏné.
Od vesnice míval obecní past˘ﬁ k dispozici obydlí zvané pastou‰ka,
obecní louku, pole a s˘pku, kam si ukládal obilí, které dostával od sedlákÛ
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za pasení jejich kusÛ. (Od chud˘ch chalupníkÛ vybíral za kaÏd˘ pasen˘ kus
pﬁedem dohodnutou penûÏní ãástku.) Na závûr roku pro nûj v nûkter˘ch
krajích pﬁipravovala obec jako podûkování na sv. Ondﬁeje (30. listopadu)
peãenou husu se zelím, s˘r s chlebem a vûdro piva. Pﬁi této hostinû ﬁíkával: „Já bych prosil, esli ste se mnou spokojen˘, byste mû tu zas nechali.“ Pokud
odpovûdûli: „I sme, sme! ZÛstane‰ tu zas.“, bylo jasné, Ïe pastevec má na
pﬁí‰tí rok o obÏivu postaráno. Ten, kter˘ se osvûdãil, b˘val takto najímán
ﬁadu let a po nûm mohl funkci zdûdit jeho syn. Na ·tûdr˘ den chodíval
dÛm od domu, troubil pod okny, a kdyÏ dostal obvykle malou vánoãku,
pronesl pﬁání ‰Èastn˘ch a vesel˘ch vánoãních svátkÛ. Od 16. století si najímali past˘ﬁe naz˘vané polní mistﬁi napﬁ. i praÏ‰tí ﬁezníci, aby jejich zvíﬁata vyhánûli na pastvu pﬁed mûstské hradby.
Pochopitelnû jako pasáãci pomáhaly rodiãÛm i dûti, které kvÛli tomu
nechodily do ‰koly, coÏ uãitelé neradi vídali. KdyÏ kluci a holãiãky pﬁihnali
na pastvu kravky, telátka a b˘ky, krátili si ãas rÛznû. Hezky to popsal ve své
kníÏce Han˘Ïka a Martínek Jindﬁich ·imon Baar: „Ho‰i… opiãili se po velk˘ch. Nadûlali ze zeln˘ch ko‰ÈálÛ poháry, pili z nich ãistou vodu, stavûli se opil˘mi, bramborovou naÈ z bezov˘ch d˘mek pokuﬁovali, hádali se i poprali, zcela
tak, jak to vidívali u dospûl˘ch muÏÛ. Dívky opodál tvoﬁily jin˘ kopeãek. Z natrhan˘ch sítin nejãastûji pletly roztodivné vûci, ko‰íãky, paraplíãka a klobouãky
v‰ech tvarÛ, ta‰tiãky a ãepeãky, z rozmoãeného chleba ãi jen z bláta hnûtly vdolky, lívance a buchty… z podzimních kvítkÛ pletly vûneãky a krá‰lily se jako
princezny. âasto i spoleãnû si hrávali nejen obyãejné hry… ale i nové hry si vym˘‰leli: na pa‰ery (pa‰eráky – pozn. aut.), na myslivce a nejãastûji na tátu
a mámu.“ Dûti pásly ráno do 10 hodin a odpoledne od 15 hodin do ‰era;
i ony vûdûly, Ïe v „parném slunci se dobytek ‰patnû pase“. Za podzimních dní
patﬁily k jejich zábavám ohníãky, které pﬁeskakovaly, u nichÏ se ohﬁívaly
a v nichÏ si pekly brambory. Tehdy jim b˘valo smutno, protoÏe vûdûly, Ïe
aÏ zvíﬁata zÛstanou ve stájích, rodiãe je po‰lou do ‰koly.
V 17. století zaãal chov bource moru‰ového, z jehoÏ vlákna vzniká pﬁírodní hedvábí, a kvÛli nûmu byly u nás vysazovány moru‰ovníky, jejichÏ listí tvoﬁí jeho jídelníãek. Do pûstování se pustil i Albrecht z Vald‰tejna, kter˘ roku 1628 vysázel tyto dﬁeviny v okolí Jiãína. V 18. století se do ãeského
chovu bource moru‰ového zapojili zde Ïijící Italové, kteﬁí sázeli moru‰ovníky napﬁíklad kolem praÏsk˘ch mûstsk˘ch hradeb. Roku 1763 vyzvala
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Marie Terezie mû‰Èany, aby bource chovali i oni, ale koncem 18. století toto
podnikání neslavnû skonãilo.

MISTROVSKÁ DÍLA PRO RYBY
V 16. století se na scénû objevují nejslavnûj‰í ãe‰tí rybníkáﬁi, k nimÏ nespornû patﬁil správce jihoãesk˘ch roÏmbersk˘ch panství Jakub Krãín z Jelãan. Nedokonãil studium vodohospodáﬁství na praÏské univerzitû, ale nakonec se Ïivil zvelebováním pivovarÛ, budováním ml˘nÛ, zakládáním
ovãínÛ a pﬁedev‰ím zﬁizováním rybníkÛ. Roku 1561 vstoupil do sluÏeb
RoÏmberkÛ, poté co zachránil v lese Evu z RoÏmberka, která spadla
z konû a odmûnila se mu svou pﬁímluvou. Stal se podpurkrabím a o rok
pozdûji purkrabím âeského Krumlova a roku 1569 byl jmenován regentem (vrchním úﬁedníkem) roÏmberského panství. Nepﬁíli‰ známo je, Ïe
v té dobû se v Praze zúãastnil soutûÏe na stavbu vodovodu v areálu PraÏského hradu, a i kdyÏ mezi pﬁihlá‰en˘mi byla ﬁada italsk˘ch stavitelÛ, právû on zvítûzil a zbytky jeho díla jsou tu patrny dodnes. Z jeho jihoãesk˘ch
dûl si uveìme alespoÀ rybník Nevdûk, dne‰ní Svût, dokonãen˘ roku 1573,
kvÛli nûmuÏ pr˘ dal zboﬁit jedno tﬁeboÀské pﬁedmûstí. První v˘lov, konan˘ roku 1581, byl tak pﬁekvapivû vysok˘, Ïe kupci z pasovské diecéze si pro
sv˘ch 70 metrick˘ch centÛ ryb osobnû pﬁijeli, neboÈ nûco takového neoãekávali. V letech 1584–1590 vznikl rybník RoÏmberk.
Abychom i my laici ocenili Krãínovy schopnosti, pﬁipomeÀme si, Ïe zﬁídit kvalitní rybník znamenalo postavit pﬁedev‰ím pevnou, síle vody odolávající hráz, tvoﬁenou do zemû zaraÏen˘mi kÛly, chrastím a kameny a osazovanou zejména duby, jejichÏ koﬁeny ji náleÏitû zpevÀovaly. Tato dﬁevina
byla volena i proto, Ïe její dﬁevo je velmi odolné vÛãi vodû a vlhkosti a doÏívá se 500, ale i 2 000 let.
V okolí Chlumu u Tﬁebonû pÛsobil v 16. století Mikulá‰ Ruthard
z Male‰ova, jenÏ je spojován s nejhlub‰ím ãesk˘m rybníkem zvan˘m
StaÀkovsk˘, zaloÏen˘m roku 1550, a také rybníkem Hejtman. Jan Stanovsk˘ z âechtic ﬁeãen˘ MﬁeÀ pÛsobil jako purkrabí na Hluboké, pracoval ve sluÏbách Viléma z Pern‰tejna a zﬁejmû ﬁídil práce pﬁi zﬁizování druhého nejvût‰ího jihoãeského rybníka – Bezdrevu.
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Od poloviny 17. století nastával úpadek ãeského rybníkáﬁství, postupnû
byla ﬁada rybníkÛ vysu‰ena a zavezena a nahradila je pole.
V druhé polovinû 19. století nastalo mírné zlep‰ení situace, protoÏe se
objevilo nûkolik zdatn˘ch odborníkÛ, k nimÏ patﬁil v 19. a poãátkem 20. století Josef ·usta, jenÏ pÛsobil v Tﬁeboni jako ﬁeditel tﬁeboÀského panství
kníÏete Adolfa Josefa Schwarzenberga a jehoÏ znalosti a zku‰enosti jsou
pr˘ dodnes uznávány i ve svûtû. Zavádûl letnûní a hnojení rybníkÛ, dokázal stanovit nejvhodnûj‰í hustotu obsádek a zab˘val se nejen správnou v˘Ïivou kaprÛ, ale i chovem candáta a marény. Jeho mlad‰í kolega Theodor
Mokr˘, správce lnáﬁského rybniãního hospodáﬁství, ‰lechtil poãátkem
20. století se sv˘m zástupcem Václavem Peckou ãtrnáct let novou odrÛdu
kapra bez‰upinového neboli lysce, zvaného pro nafialovûlé zabarvení
„modrák“. ·lo o vysokojakostní rybu se zavalit˘m tûlem, malou hlavou
a chutn˘m masem, jeÏ se veﬁejnosti poprvé pﬁedstavila roku 1921.
Roku 1888 se zaãal rybáﬁsk˘ spolek v Kadani jako první pokou‰et
o chov pstruha (dovezeného z Kalifornie do Evropy poprvé roku 1881),
roku 1920 byla ve VodÀanech zaloÏena rybáﬁská ‰kola a rok nato vznikl
v Praze V˘zkumn˘ ústav rybáﬁsk˘.

OD LESÒ KE ·KRTNICI
JelikoÏ úbytek lesÛ nabral v minul˘ch staletích pﬁíli‰ velké tempo, zaãali je od 16. století na‰i pﬁedkové umûle vysazovat. BohuÏel preferovány
byly monokultury, které byly snáze postihovány rÛzn˘mi kalamitami, zpÛsoben˘mi poãasím ãi tﬁeba kÛrovcem nebo bekyní mni‰kou; vysazování
smí‰en˘ch lesÛ zvítûzilo teprve poté, co na pﬁelomu 19. a 20. století zaãaly negativnû pÛsobit i exhalace. Lze ﬁíci, Ïe jedním z prÛkopníkÛ tûchto
rÛznorod˘ch porostÛ se stal roku 1875 do té doby zcela lys˘ ¤íp, kter˘
tehdy pokryly umûle vysazené duby a habry, doplnûné v men‰í míﬁe javory, jasany, borovicemi a lípami.
V 16. století bylo nadále v kurzu vinaﬁství i vaﬁení piva, jehoÏ se napﬁíklad v polovinû 16. století dostávalo v âechách na trh roãnû pﬁes 500 000 hl;
roku 1585 vydal Tadeá‰ Hájek z Hájku první pojednání o jeho v˘robû, které obsahovalo shrnutí dosavadních znalostí a zku‰eností ãesk˘ch pivovarní14
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kÛ. Roz‰iﬁovalo se pûstování hrachu, a to jak vût‰ího popínavého, tak men‰ího polního, zatímco ãoãka se sklízela hlavnû na vrchnostensk˘ch statcích.
Z okopanin rostla na polích zejména ﬁepa, z olejnin mák, len a ﬁepka.
Rozvíjelo se ovocnáﬁství, zaloÏené na tom, Ïe se na podzim ãi na jaﬁe
‰tûpovala pláÀata pﬁenesená do sadu; zejména mí‰eÀsk˘m jablíãkÛm
a ‰vestkám se tu daﬁilo natolik, Ïe se od nás vyváÏely do zahraniãí. AÏ do
poloviny 19. století se chmel pûstoval na tyãkov˘ch chmelnicích, ale jiÏ od
poãátku 19. století hledali chmelaﬁi metodu, která by umoÏnila sníÏit spotﬁebu tyãí. Dﬁevo se totiÏ jednak zdraÏovalo, jednak vyÏadovalo velké prostory na skladování. První návrh na pûstování chmele na drátûn˘ch konstrukcích vznikl roku 1803. Nejdﬁíve se chmel stahoval z tyãe smûrem
nahoru a odváÏel se v ko‰atinách na mlat, kde se ho ujali ãesáãi, ale pozdûji se ãesal pﬁímo na chmelnici. AÏ do konce 19. století se su‰il pﬁirozen˘m
teplem, obvykle rozloÏen˘ na lískách ve stínu pod stﬁechou; první su‰árna
byla postavena v Mûcholupech na Lounsku.V su‰árnách se pozdûji su‰il
pomocí horkého vzduchu sálajícího ze systému vyhﬁívacích rour napojen˘ch
na v˘konn˘ kotel spalující uhlí. Koncem 19. století se do práce zapojovaly
také ãesací stroje; napﬁíklad v Îatci byl jeden v provozu od roku 1845.
Zmûna nastala i v tom, Ïe pivo vaﬁila (díky svatováclavské smlouvû
z roku 1517) ve velkém i ‰lechta, která získávala na sv˘ch panstvích monopol, coÏ vedlo ke sníÏení ziskÛ mû‰Èansk˘ch pivovarÛ. Ty mívaly ãím dál
vût‰í potíÏe nejen s dostatkem kvalitní vody, ale pﬁedev‰ím dubového –
v hor‰ím pﬁípadû bukového a bﬁezového – dﬁeva a s nákupem jeãmene
a p‰enice, nezbytn˘ch k pﬁípravû sladu. Naproti tomu ‰lechta dﬁevo tûÏila
na sv˘ch polesích a obilí pûstovala na vlastních polích. Poãátkem 18. století pocházely tﬁi ãtvrtiny produkce piva z vrchnostensk˘ch pivovarÛ,
a teprve koncem 18. století zaãala nová éra pivovarnictví*.

* Ná‰ nejznámûj‰í PlzeÀsk˘ pivovar vdûãí za svÛj vznik tomu, Ïe v roce
1838 bylo pﬁed radnicí vylito pro ‰patnou kvalitu 36 sudÛ piva, takÏe padlo rozhodnutí vybudovat roku 1842 za spoleãné peníze Mû‰Èansk˘ pivovar.
Od roku 1853 dostalo plzeÀské pivo ochrannou známku a v prvním roce
bylo tzv. vystaveno 3 657 hl piva; na svûtové v˘stavû ve Vídni roku 1873
dostal Prazdroj Velkou zlatou medaili za pokrok.
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