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Zájmová oblast Čáslavska spadá do povodí Labe,  
do kterého je území odvodňováno prostřednictvím  
jeho levostranných přítoků: Doubravy a Klejnárky. 
Doubrava pramení na Českomoravské vrchovině po- 
blíž rybníka Velké Dářko v nadmořské výšce 623,7 m  
a má celkovou plochu povodí 591,4 km2 (DIBAVOD, 
2022). Klejnárka pramení nedaleko obce Zbýšov  
v Čechách, v nadmořské výšce 516,5 m a plochu povodí 
má 350,1 km2 (DIBAVOD, 2022). Vodohospodářskými  
objekty našeho zájmu byly především malé vodní 
nádrže, jejichž budování má na Čáslavsku bohatou 
historii (Frajer, Pavelková, 2010). Stranou tentokráte 
zůstala, rozsáhlá rybníkářská oblast v nivě Doubravy  
v okolí Žehušic, která vznikla na přelomu 15. a 16. sto-
letí a čítala desítky rybníků, jejichž výměry dosaho- 
valy až 120 ha (rybník Horecký) (Lipský a kol., 2011). 
Pozornost bude obrácena v prvé řadě na rybníky  
v povodí Brslenky (nejvýznamnější přítok Doubravy), 
ležící v těsném sousedství města Čáslav, jejichž historie 
je nerozlučně spjata s vývojem města, především pak 
s řešením jeho neutěšené vodohospodářské situace 
(Frajer 2021). Dalšími ohnisky zájmu budou jednak 
částečně zaniklé rybniční soustavy, v okolí obce Zbýšov, 
zbudované přímo na horním toku Klejnárky a také ryb- 
níky na středním toku Klejnárky. V tomto textu se však 
budeme věnovat pouze prvním dvěma jmenovaným 
soustavám (rybníky na středním toku Klejnárky jsou 
řešeny v rámci příslušného Popisu souboru speciali- 
zovaných map na webu našeho projektu). Jedná se 
svým způsobem o rybniční soustavy kontrastní, jednak 
svým zaměřením, zachovalostí i okolnostmi jejich vzni-
ku, ale také přírodními podmínkami. Zatímco okolí 
Čáslavi je charakteristické relativně plochým reliéfem 
Čáslavské kotliny, teplým podnebím s menším množst-
vím srážek a úrodnými půdami, které podmiňovaly 
intenzivní zemědělskou činnost, Zbýšovsko je spíše 
lesnatým regionem, s méně úrodnými půdami a zvlně- 
ným reliéfem Hornosázavské pahorkatiny. Zatímco 
rybníkářství v okolí města Čáslav, podněcovalo samot-
né královské město, na Zbýšovsku to byly církevní řády 
a později slavné šlechtické rody. Z pohledu památkové 
péče se jedná o relikty vodohospodářských objektů, 
jejichž význam je spíše lokální či regionální, nicméně 
svojí existencí nám připomínají důležitost těchto vod-
ních prvků (nejen) v krajině Čáslavska pro rozvoj jed-
notlivých sídel, či lidských hospodářských aktivit. 

11.1	ČÁSLAV	A	ZÁSOBOVÁNÍ	VODOU

Město Čáslav, založené Přemyslem Otakarem II. na 
plošině nad řekou Brslenkou někdy kolem roku 1260 
(Nováková, 2013), muselo, stejně jako ostatní středo- 
věká města, řešit otázku zásobování pitnou a užitkovou 
vodou. V případě Čáslavi byl tento problém o to palči- 
vější, neboť okolí Čáslavi se postupem staletí muselo 
vypořádávat s častými výskyty sucha, spojenými s ne- 
dostatečným průtokem či přímo vysychání vodních 
toků (zejména Brslenky) a zároveň špatné dostupnosti 
podzemních vod. Přesto, že dle současné klasifikace 
spadá Čáslav do teplé, na srážky chudé klimatické 
oblasti, situace s vodními zdroji se v průběhu středově-
ku a raného novověku zhoršovala spolu s tím, jak se 
město rozrůstalo a zároveň se zvětšovaly antropo- 
genní zásahy do krajiny. Úrodné, hlubokohumózní  
černozemní půdy Čáslavské kotliny (Malina a kol.,  
1976) vedly k intenzivní zemědělské kolonizaci krajiny. 
S tím, jak se rozrůstala sídelní síť a plužiny jednotlivých 
sídel, mizely původní lesy, které byly v okolí vodních 
toků tvořeny nejspíše lužními lesy (jasany a olšemi)  
a ve vyšších nadmořských výškách lesy dubohabrový- 
mi (Neuhäuslová a kol., 1998). Na intenzivním odles- 
ňování Čáslavska se dále podílela baňská činnost ať už 
v bezprostředním okolí Čáslavi nebo v okolí Kutné Hory 
(připomeňme, že Čáslavi, bylo v roce 1330 potvrzeno 
jihlavské horní právo) (Starý, Šanderová, Tomášek, 
2004). Dřevo bylo potřeba jak při samotném provozu 
dolů (důlní zařízení, výdřevy), tak při tavení rudy ve 
formě dřevěného uhlí. 

Zároveň bylo potřeba pro nově usazené obyvatele 
pozdější Kutné Hory zajistit zemědělské zázemí (Frolík 
a kol., 1999), což vyvolalo další tlak na lesní porosty. 
Královským mandátem z roku 1450 byli majitelé panství 
v sousedství Kutné Hory nabádáni k větší intenzitě 
pálení dřevěného uhlí (Kořan, 1950), které probíhalo  
v lesích jižního Čáslavska, tedy v pramenných oblastech 
páteřních vodních toků (Brslenka, Klejnárka). Čáslav 
navíc roku 1522 takřka celá podlehla ničivému požáru 
a musela být vystavěna znovu, k čemuž bylo použito 
velké množství dřeva (Frajer, 2008). Drastické odlesnění 
krajiny mělo nejspíš za následek zhoršení vodohospo- 
dářských poměrů, s čímž se město muselo nejpozději 
od 17. století vypořádávat. Přesto, že v samotném 
městě je archeologickými výzkumy doloženy množství 
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studní, ty svou kvalitou, ani množstvím vody zřejmě 
nestačily pokrývat potřebu obyvatel (Skřivánek, 2002), 
natožpak protoprůmyslových činností (mlýny, kovárny, 
bělidla, koželužny, pivovary apod.). Tuto situaci tak 
Čáslav řešila prostřednictvím akumulace vody v ma- 
lých vodních nádržích (rybnících), které tak pro ni měly 
strategický charakter (Frajer, Pavelková, 2010). Jak na 
počátku 20. století konstatoval úředník velkostatku 
Žleby-Tupadly (sousedícího s městem Čáslav): „Každý 
nepoučený se ještě dnes diví, že město Čáslav mohlo 
být předky založeno na sedle, daleko od větší tekoucí 
vody, tedy zdánlivě tak neúčelně. Ale stane se to ihned 
srozumitelným, když se uváží, že v oné době v nejbliž- 
ším okolí Čáslavi byla celá síť velkých rybníků, které 
neomezeně zajišťovaly zásobování obyvatel vodou…“ 
(Skřivánek, 2002). V průběhu 19. století tlak na vodní 
zdroje na Čáslavsku dále sílil, v souvislosti s populačním 
růstem a rozvíjejícím se průmyslem (především cukro- 
varnickým a lihovarnickým), kdy docházelo i k převodu 
vody mezi jednotlivými vodními toky. Připomeňme  
tak například vodovod, který odebíral u Drobovic vodu  

z Brslenky pro cukrovar ve Filipově, která následně byla 
vypouštěna do povodí Koudelovského potoka (tedy 
byla převáděna mimo město Čáslav) (Frajer, 2008). 
Průmyslové aktivity se zároveň negativně podepsaly 
na kvalitě povrchových vodních zdrojů. Na přelomu  
19. a 20. století bylo navíc množství zemědělské půdy 
meliorováno a voda tak z půdy mizela větší rychlostí, 
aniž by stačila dostatečně obohatit podzemní zásoby. 
Narušeno bylo také samotné vodní hospodaření  
města, které bylo v rámci pobělohorských konfiskací 
narušeno znovu zabavením většiny důležitých rybníků, 
které tak připadly panství Tupadly (první konfiskace 
proběhly již v roce 1547 coby trest za účast města  
ve stavovském povstání proti Ferdinandovi I., město 
však postupně odkoupilo rybníky zpět). Město muselo 
s panstvím složitě vyjednávat podmínky pronájmu  
rybníků a část rybníků byla na přelomu 18. a  19. století 
dokonce zrušena a vysušena (Frajer, 2021). Dobové 
záznamy hovoří o neutěšené situaci Čáslavi a jejím 
zásobováním vodou zejména na přelomu 19. a 20. sto- 
letí, kdy se město rozrůstalo (Obr. 11-2). V roce 1885 

Obr. 11-1 Čáslavsko se souborem identifikovaných vodohospodářských objektů a lokalizací dílčích ohnisek zájmu 
(zpracoval VÚV TGM). 
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dokonce centrální zemské úřady požadovaly po Čásla-
vi zabezpečení nového vodovodu, před výstavbou 
nových kasáren a nemocnice (SOkA Kutná Hora, vodní 
kniha č. 89). 

 Město na tuto situaci reagovalo rozšířením kapa- 
city stávajících vodovodů z rybníků (především pak  
z rybníka Trubného) a také zadáním projektů na nové 
vodovody. Promýšlely se tak varianty o přivedení vody  

z Pařížovské údolní nádrže, od Kolína, případně ze  
speciálně upravených studní z nedalekých Horních 
Bučic a Zbyslavi (Kolektiv, 2009; 2011). Zvítězila však 
varianta vodovodu vedeného od pramenišť nacháze-
jících se u Malče u Chotěboře, který byl nakonec reali- 
zován a dostavěn v roce 1931. Situace se zásobováním 
Čáslavska vodou se tak na dvě desetiletí uklidnila. 
Otázka potřeby vody pro další rozvoj města však 
opětovně vyvstala po polovině 20. století. Objevily se 
tak plány na vybudování údolní nádrže u obce Březí, 
případně se znovu uvažovalo o vodárenském zapojení 
systému rekonstruovaných a obnovených rybníků 
především v povodí Hlubokého potoka (Frajer, 2008). 
Nakonec byla v letech 1966–1970 postavena vodáren- 
ská přehrada na Vrchlici nedaleko Kutné Hory (Broža  
a kol., 2005). Předmětem našeho zájmu v této oblasti 
byly právě rybníky, jejichž role se pro zásobování měs-
ta vodou ukázala jako stěžejní.

11.1.1	 VODA	Z	RYBNÍKŮ	PRO	OBYVATELE

Z hlediska zásobování vodou byl pro město Čáslav 
klíčový rybník Trubný. Ten se nachází na Hlubokém po- 
toce, v bývalé panské bažantnici u Tupadel a od města 
je vzdálen zhruba 3,5 km (Obr. 11-3). Tupadelská ba- 
žantnice je jediným reliktem původního středočeského 
lužního lesa na Čáslavsku (Marek, 1979). 

 

Obr. 11-2 Vývoj počtu obyvatel města Čáslav. V grafu 
není započítána místní část Filipov, která byla k městu 
připojena v roce 1961 (podle Kuča, 1999; Růžková, 
Škrabal, 2006; ČSÚ). 

Obr. 11-3 Bývalá Tupadelská bažantnice – relikt středočeského lužního lesa (foto Jindřich Frajer, 2021).



Status panské bažantnice, tuto oblast na dlouho 
ochránil před proměnou v hospodářský les, případně 
zemědělské pozemky a dodnes se tak zde zachovalo 
množství chráněných památných stromů, především 
pak dubů a buků (Obr. 11-4). 

Celkový charakter tohoto unikátního území byl však 
narušen po pozemkové reformě, kdy majitel zbytko- 
vého tupadelského statku dal po roce 1930 část pů- 
vodních lesů vykácet a přeměnil je na ornou půdu  
a třešňové sady (SOkA Kutná Hora, kronika obce Tu-
padly I.). Na bývalou bažantnici poté proti proudu 
Hlubokého potoka u obce Schořov navazuje rozsáhlý 
les Rýžovka. Většinově zalesněné údolí Hlubokého 
potoka pozitivně ovlivňovalo hydrologické poměry. 
Především zde lesní porosty zadržovaly množství pod-
povrchové a podzemní vody, která se ve formě pra-
menů poté dostávala na povrch a dotovala Hluboký 
potok takřka po celé délce jeho toku. Vegetace po 
březích potoka a přirozené zákruty poté napomáhaly 
samočistící schopnosti vodního toku a projevily se na 
kvalitě a jakosti tekoucí vody.

Přesto, zejména po vydatných deštích, se v potoce 
objevuje množství splavenin, přinášených zejména  
z horního toku Hlubokého potoka (okolí obcí Šebes- 

těnice a Zbudovice), které bylo historicky zemědělsky 
intenzivně obhospodařováno. Les Rýžovka je navíc 
pomyslným lomem spádové křivky, v rámci přechodu 
potoka z Hornosázavské pahorkatiny do ploché Čás- 
lavské kotliny. Údolí kolem Tupadelské bažantnice  
tak bylo přirozeným místem, kde se sedimenty z horní 
části povodí Hlubokého potoka usazovaly v objemných 
vrstvách.

Díky své vodnosti měl Hluboký potok potenciál pro 
výstavbu rybníků, kterých bylo přímo na jeho toku  
(v celkové délce 11,1 km) vystavěno dvanáct, další 
potom na jeho přítocích. V současnosti je v provozu 
pouze polovina. Jedním z nich je právě i Trubný rybník, 
který své jméno získal dle zápisů čáslavské městské 
rady z roku 1640 právě proto, že: „z toho rybníka od 
starodávna voda do města Čáslavě skrze trouby se vede“ 
(Skřivánek, 2002). Do majetku města se tento rybník 
dostal někdy mezi lety 1545–1560 (Skřivánek, 2002). 
Je však otázka, kdy byl z tohoto rybníka postaven 
samotný vodovod pro město. Nepřímé zmínky pouka-
zující na historické vodovody pro město Čáslav regis-
trujeme z roku 1416 a 1609. První z nich se vztahuje ke 
kutnohorskému měšťanovi Prokopovi Pejskovi, který 
měl vybudovat v Brně vodovod ze Svratky „a kdysi vodu 

Obr. 11-4 Trubný rybník s památnými duby na hrázi (foto Jindřich Frajer, 2021). 
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do města Čáslavi přivedl“ (MMČ, Cibulka, inv. č. 2461), 
druhá potom odkazuje na tesaře Matěje z Jihlavy, který 
měl na čáslavském náměstí postavit dubovou kašnu, 
podle jihlavského vzoru (Skřivánek, 2002). V prvním 
případě se zřejmě jedná o nejstarší vodovod, který byl 
veden od žackých studánek k prostoru současného 
Kostelního náměstí (Čermák, 1914). V druhém případě 
není jisté, zda se nejedná pouze o rekonstrukci zakon- 
čení vodovodu, který ústil právě do městské kašny.  
Z obecného hlediska nebylo zásobování vodou pomocí 
vodovodu z rybníků výjimečné a během 14. a 15. století 
se k tomuto způsobu přivádění vody uchylovala řada 
měst (Hoffmann, 2009). Podobné příklady tak nalez- 
neme v Českých Budějovicích, Milevsku, Písku, Táboře 
či Třebíči (Jásek a kol., 2000). Po konfiskacích po roce 
1618 se mnoho rybníků, včetně Trubného, stalo ma- 
jetkem tupadelského panství. Na rozdíl, od konfiskací  
v roce 1547 se však městu většinu rybníků nepodařilo 
získat zpět (to se povedlo až po pozemkové reformě  
v roce 1923). Město proto sepsalo v roce 1643 s tupa- 
delským panstvím smlouvu o pronájmu služebnosti 
vodovodu (SOA Hradec Králové, Urbář 1717). Smlou- 
vou se však neřešily všechny aspekty využívání rybníka 
a město se tak dostává do častých sporů s majiteli 
panství, ať už ohledně oprav rybníka, manipulací  
s přívodem vody a odběrným zařízením a také ohledně 
chovu ryb, který v Trubném byl panstvím provozován 
a který se negativně promítal do kvality vody. Vzhledem 
k rostoucímu počtu obyvatel města a tím pádem vět- 
ším odběrům vody, bylo nutné v 80. letech 19. století 
provést úpravy, jak na historickém vodovodu, tak na 
Trubném rybníku. Jednalo se tak už o druhou rozsáh- 
lejší úpravu tohoto vodního díla. První proběhla na 
počátku 19. století někdy v letech 1805–1807, kdy  

byl zřejmě po povodni opravován poškozený splav ryb- 
níka (SOA Hradec Králové, Sbírka map a plánů).

Je otázka, zdali touto opravou nebyl rovněž změněn 
způsob přívodu vody do rybníka a jeho plocha. Dobové 
mapy jednotlivých dvorů panství totiž naznačují, že na 
přelomu 18. a 19. století byl Trubný spíše rybníkem 
průtočným (Obr. 11-5, 11-6). 

V pozdějších materiálech je však zobrazován jako 
obtočný, kdy přívod vody z Hlubokého potoka je ko- 
rigován pomocí splavu a prahu a následně krátkého 
přívodního kanálu. Tento způsob přívodu vody do ryb-
níka je praktikován dodnes (Obr. 11-7).

Obr. 11-5 Plán Trubného rybníka z počátku 19. století. 
V hrázi viditelný počátek vodovodu (SOkA Kutná 
Hora).

 
Obr. 11-6 Splav z rybníka Trubného. Vpravo protékaná 
část, vlevo původní dno rybníka s opevněním hráze  
a viditelnými otvory pro nosníky dřevěných prvků – 
lávky nebo stavidel (foto Jindřich Frajer, 2021).

Obr. 11-7 Přívod vody do Trubného z Hlubokého po-
toka (foto Jindřich Frajer, 2021).



V polovině 80. letech 19. století byl poté starý dře- 
věný vodovod, nahrazen novým, litinovým, a rybník  
byl na žádost města rozšířen z původní výměry 1,5 ha 
na 1,65 ha a také důkladně odbahněn (Obr. 11-8). 
Následně byl rozdělen na dvě části pomocí filtrační 
pískové hráze, která zachytávala nečistoty, proudící  
do rybníka zejména po vydatnějších deštích (SOkA 
Kutná Hora, vodní kniha č. 89). Nutno podotknout, že 
touto dobou již nebyly v provozu rybníky umístěné  
výše na středním toku Hlubokého potoka a také sádky 
u Nového Dvora. Ze zrušených rybníků to byly zejména 
Bažantník, Horní Trubný (Obr. 11-9) Hluboký a Podles- 
ní, které sloužily jako přirozené regulátory průtoků  
a zároveň usazovací prostory unášených splavenin. 
Trubný byl tak vystaven většímu tlaku, zejména při 
povodňových událostech (další oprava splavu po po- 
vodni byla provedena v roce 1888). Zároveň se však  
do Trubného dostalo větší množství vody, především 
v suchých měsících roku. To bylo důležité i vzhledem  
k faktu, že z nejvydatnějšího pramene u Hlubokého 
potoka, tzv. Vilímky, byl zbudován vodovod do Tupadel 
a Nového Dvora a menší množství vody se tak z ní do- 
stávalo do Trubného. Z důvodu zajištění dostatečného 
přítoku vody do rybníka, který měl pokrýt plánovanou 
spotřebu 2160 hl denně, bylo v nové nájemní smlouvě 
mezi městem a panstvím na vodu z Trubného v roce 
1891, výslovně zmíněno, že „… staré zpustlé rybníčky 
musejí zůstat na suchu“ a tedy, že se nebudou obnovo-
vat (SOA Hradec Králové, Oeconomicum, X/2). 

 

Potrubí vodovodu bylo umístěno v levé části hráze, 
zhruba 1,3 m pod vodní hladinou (SOkA Kutná Hora, 
vodní kniha č. 89) v blízkosti původního kbelu, kterým 
se ovládala spodní výpusť rybníka. Nasávací část po-
trubí byla opatřena filtračním košem (Obr. 11-10).  
Nový litinový vodovod byl položen v délce 3438 m a se 
světlostí roury 120 mm. Z hlavního vodovodu ve měs- 
tě, který ústil, stejně jako starý vodovod, do kašny na 
náměstí (Obr. 11-11) byly dokončeny čtyři odbočky, 
které napájely další kašny, hydranty a stojany na vodu. 
Starý vodovod byl přerušen u kašny, ale k jeho vykopání 
nedošlo, neboť by se muselo žádat další povolení od 
auersperského panství. 

 Dosavadní filtrace vody však brzy přestala stačit 
požadovaným nárokům na kvalitu. V roce 1888 upo-
zorňuje c. k. zdravotní úředník, že stávající filtr v rybníce 
propouští bláto. V roce 1894 byla při opětovném od-
bahňování rybníka zřejmě zrušena střední hráz (SOkA 
Kutná Hora, Nová pamětní kniha města Čáslav). Násled-
ně bylo po roce 1898 (zřejmě) vybudováno nové pís- 
kové filtrační zařízení umístěné v provizorní budově 
pod hrází, zhotovené dle staršího návrhu ing. Kresse. 
Z filtračního zařízení se do dnešní doby nic nedocho-
valo. Na konci 20. let přestal rybník městu kapacitně 
vyhovovat. V létě roku 1929 v důsledku sucha nebyla 
v rybníku žádná voda a byl proto postaven nouzový 
vodovod do městské kašny z rybníka Zemánek (SOkA 
Kutná Hora, kronika města Čáslav IV). Nedostatek  
vody ve stojanech i hydrantech byl pro město kritický 
i z hlediska případného požáru. Poté, co byl roku 1931 
konečně dokončen velkokapacitní vodovod z Malče, 
pozbyl vodovod z Trubného rybníka, jakož i rybník 
samotný na důležitosti. Byl nadále využíván jako chov- 
ný a rovněž na něm bylo pronajímáno sečení rákosu. 

Obr. 11-8 Dobový plán na rozšíření Trubného rybníka. 
Plán zobrazuje stav rybníka v roce 1882; žlutá linie – 
historická podoba rybníka v 18. století; červená linie 
– rozšíření (včetně tužkou dokresleného návrhu přívod-
ní strouhy); modrý kruh – počátek vodovodu (SOA 
Hradec Králové, Archivní oddělení Zámrsk, upraveno). 

 
Obr. 11-9 Prokopaný relikt hráze Horní Trubného u No- 
vého Dvora na Čáslavsku (foto Jindřich Frajer, 2022).
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Návrh přebudovat vodovod z Trubného pro zásobování 
čáslavského koupaliště nebyl realizován. 

V roce 1947 byly udělány úpravy na splavu, jak o tom 
svědčí nápis vytesaný do splavu. Dle technické zprávy 
z roku 1965 byl však rybník ve špatném stavu. Hráz  
u bývalého kbelu (nahrazen požerákem) byla propa- 
dená a za vyšších stavů vody přetékala. Tato situace 
zřejmě trvala od doby, co se odstranili zbytky nasávacího 
zařízení vodovodu. Vegetace rostoucí na hrázi silně 
narušovala její bezpečnost, ostatní zařízení jako česle 
a lávka byly shledány jako v dezolátním stavu (MěÚ 
Čáslav, 1970). Na počátku 70. let 20. století se tak ryb-
ník dočkal částečné rekonstrukce. V roce 1977 byla 
bývalá Tupadelská bažantnice spolu s Trubným rybní- 
kem vyhlášena jako oblast klidu (obdoba současných 
přírodních parků). Tento status však po sametové re- 
voluci ztratila. 

11.1.2	 RYBNIČNÍ	VODA	PRO	PRŮMYSL

Kromě zásobování obyvatel, měly velkou potřebu 
vody také výrobní provozy. Předně se jednalo o tři 
čáslavské mlýny (Podměstský, mlýn u Svornosti a Špi- 
tálský mlýn). Pro provoz čáslavských mlýnů byly velmi 
důležité zejména rybníky Podměstský a Svornost. 
Značnou spotřebu vody měl také starý čáslavský pivo-
var, který se nacházel na levém břehu Podměstského 
rybníka. Kromě užitkové vody z tohoto rybníka, čerpal 
pivovar také vodu z nedalekého rybníka Zemánku  
a rovněž přiváděl vodu z prostoru tzv. Žacké studánky 
u Žackého potoka. Na vodu náročné provozy měly  
také čáslavský lihovar, cukrovar a později také závo- 
dy Kosmos, které vznikly v roce 1926. V souvislosti  
s těmito provozy byl obnoven v 2. polovině 19. století  
Tovární (původně Špitálský) rybník. Na počátku 90. let 
20. století byl poté vystaven Nový tovární rybník, pro 
potřeby továrny Kosmos (Frajer, 2008). Naše pozornost 
však bude upřena především na první dva jmenované 
rybníky, které kromě zásobování vody průmyslu, plnily 
řadu dalších funkcí (Frajer, 2021). 

11.1.2.1	Podměstský	rybník
Podměstský rybník je nejstarším zachovaným rybní- 

kem v Čáslavi (Obr. 11-12). Prvně je připomínán v listině 
z roku 1371, kde však ještě není nazýván jako Podměst-
ský (Sedláček, 1874). Vybudován byl na řece Brslence 
v sousedství zrušeného Podhrádeckého rybníka, který 
byl zřejmě nejstarším rybníkem na Čáslavsku. 

Obr. 11-10 Komparativní fotografie návodní strany 
hráze Trubného rybníka s ústím do splavu. Horní obrá- 
zek z roku 1930 ukazuje zřejmě místo počátku vodo- 
vodu – zaražené kůly v rybníce. Z fotografie je také 
patrné, že rybník byl více napouštěn a splav byl 
opatřen česlemi (Archiv Městského muzea a knihovny 
v Čáslavi; foto Jindřich Frajer, 2021).

Obr. 11-11 Historická fotografie čáslavského náměstí  
z roku 1918. V popředí kašna s obyvateli, kteří z ní 
nabírají vodu (SOkA Kutná Hora, upraveno).



 
Obr. 11-12 Podměstský rybník v Čáslavi před výlovem 
(foto Jindřich Frajer st., 2022).

Středověká hydrografická situace kolem původního 
slovanského hradiště na čáslavském Hrádku, které 
později sloužilo jako správní centrum Slavníkovců  
a následně jako přemyslovské správní hradiště (Frolík 
a kol., 1999) je však dodnes nejistá. Přesná poloha 
Podhrádeckého rybníka a jeho propojení s Podměst-
ským rybníkem není doposud uspokojivě vysvětlena 
(Tomášek, Starý, 2002; Frajer, Pavelková, 2010). Dle 
současných poznatků byl neveliký kopec Hrádek původ-
ně ostrožinou, klenoucí se nad řekou Brslenkou, která 
ho ze tří stran obtékala (Tomášek, Starý, 2002). Hrádek 
byl poté spojen šíjí s plošinou dnešního města (Frolík  
a kol., 1999). Šíje však byla v průběhu času odtěžena  
a její materiál byl pravděpodobně použit na dobudová- 
ní čáslavských hradeb. Podměstský rybník by tak ležel 
v části bývalého lomu a jeho hráz by byla vybudována 
na reliktech původní šíje (Obr. 11-13). 

Skalnatým přepadem splavu navíc Brslenka odtékala 
napřímo z rybníka a přestala tak obtékat Hrádek. Nic-
méně je možné, že k těmto úpravám mohlo dojít poz- 
ději, než ve zmiňovaném 14. století. Studie věnující se 
vývoji čáslavského opevnění připouští možnost, že se 
tak stalo až v 16. století, kdy zejména po roce 1500 byla 
ve městě doložena výrazná fortifikační aktivita, v jejímž 

rámci zřejmě vznikla i současná Žižkova brána a hladina 
Podměstského rybníka mohla být zvětšena a prodlouže-
na severním směrem (Razím, 2001). Samotný rybník tak 
mohl být brán jako součást západního opevnění města. 

Obr. 11-13 Pohled přes rybník na Hrádek, před nímž stál starý čáslavský pivovar. Předpokládaná šíje procházela nad 
hrází rybníka místem, kde je na fotografii dům (foto Jindřich Frajer st., 2022).
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Kromě této funkce sloužil jako zásobárna vody pro 
přilehlý Podměstský mlýn (Obr. 11-14), na který se voda 
přiváděla prostřednictvím kamenné trouby v hrázi,  
po níž byla voda pouštěna na vantroky a následně 
mlýnská kola. Později rybník sloužil také pro potřeby 
čáslavského pivovaru (Obr. 11-15), který byl v letech 
1841–1842 vystavěn na břehu Podměstského rybníka 
(Nováková, 2013). Pivovar nejen z rybníka bral užitko- 
vou vodu, ale zřejmě také využíval z rybníka led pro 
chlazení piva (Frajer, 2021). Kromě toho byly v rybníku 
chovány ryby (až do současnosti) a také rybník sloužil 
pro rekreační aktivity čáslavských obyvatel. V roce 1790 
byl, v dnes již neexistující, zádní části rybníka založen 
ostrov k poctě sv. Jana (MMČ, Cibulka, inv. č. 2453). 

Zmiňovaný splav, kterým Brslenka přepadá do od-
tokového kanálu ve starších mapách zvaného jako 
Šlejferovka (zřejmě od slova šlajférna = brusírna) byl 
vyhledávanou atrakcí (Obr. 11-16). Dle čáslavské kro- 
niky byl tento „vodopád“ speciálně spuštěn pro prus- 
kého krále a později také pro Ferdinanda I. (SOkA  
Kutná Hora, stará kronika města Čáslav; Liemertova 
kronika). Cesty kolem rybníka byly v průběhu 19. století 
dále upravovány a zkrášlovány stromy do parkové 
podoby prostřednictvím čáslavského okrašlovacího 
spolku. V ocasní části rybníka bylo na konci 19. století 
vybudováno koupadlo, stejně tak na výběžku rybníka 
zvaném „Jaban“, kde byla vojenská plovárna. Toto vy-
užití je v kontrastu s tím, jakou kvalitu vody měl rybník 
v letních měsících. Na ní se negativně podepsaly právě 
intenzivní chov ryb, odpadní vody z pivovaru, a také 
odpadní vody z čáslavských ulic a vybraných domů 
(Kolektiv, 2009). Spolu s nízkými stavy vody pak v létě 
rybník byl zdrojem zápachu, a plný komárů a much, jak 
v kronice svého rodného domu, který stával u rybníka, 
uvádí Rudolf Těsnohlídek (Frajer, 2021). 

 

Obr. 11-14 Bývalý Podměstský mlýn v Čáslavi. Socha 
sv. Jana Nepomuckého stála původně nad splavem 
rybníka (foto Jindřich Frajer st., 2022).
 

Obr. 11-15 Starý čáslavský pivovar (Městské muzeum  
a knihovna Čáslav).

Obr. 11-16 Čáslavský „vodopád“. Pohled na splav z ryb- 
níka, počátek 20. století (archiv Jindřicha Frajera).



Podměstský rybník byl v průběhu své historie něko-
likrát upravován a rekonstruován. Po zrušení výše po- 
loženého rybníka Svornost v roce 1857 (viz níže) musel 
bez možnosti regulace čelit povodňovým vodám  
Brslenky a také splaveninám, které přinášela. Rybník 
se tak několikrát potýkal s protrženou či poškozenou 
hrází (ještě za existence Svornosti to bylo v roce 1587 
a 1812 a poté v letech 1908, 1915, 1917 a 1928) a také 
zanášením, čímž se snižovala jeho retenční schopnost 
(Frajer, 2008). Při vyvážení rybníka v roce 1879, tak bylo 
zapojeno sto povozů a postavila se k tomuto účelu 
rovněž provizorní vlečná dráha od stavidla až po bývalou 
cihelnu, kam se rybniční sediment navážel. Při té příle- 
žitosti byla vyměněna výpustní trouba za železnou, 
dovezenou z Kladna (SOkA Kutná Hora, Nová pamětní 
kniha města Čáslav). Rozsáhlejších úprav se rybník 
dočkal až v průběhu 20. století. V roce 1926 byla upra- 
vena zadní hráz rybníka, v jeho dnes již neexitující  
části „Na přejížďce“. Brslenka se zde stáčela severním 
směrem a poté přitékala do rybníka zprava. Mezi tou-
to přítokovou částí rybníka a jeho „ocasní částí“ byl 
zmiňovaný ostrov. (Obr. 11-17, 11-19). 

 Ve 40. letech při rozsáhlé rekonstrukci byla oprave-
na hráz u Starého pivovaru a celkově rozšířena silnice 
vedoucí po hrázi (SOkA Kutná Hora, vodní kniha č. 89). 
Hráz rybníka tak byla navýšena o profil nové silnice, 
původní výška hráze byla nižší, což lze odvodit i z jižní 
brány dvora bývalého Podměstského mlýna (poslední 

mlynář se odstěhoval v roce 1938), do které se z hrá- 
ze sjíždělo (Obr. 11-18). Přeložena a zregulována byla  
také řeka Brslenka, která tak nyní přitéká do rybníka 
zleva (Obr. 11-19). Původní koryto bylo zasypáno. 

V současnosti má rybník výměru 5,1 ha a je opatřeny 
68 m dlouhou hrází s průměrnou šířkou v koruně 8 m. 
Návodní líc hráze je opatřen kamenným tarasem. Ryb-
ník má stavidlo, které reguluje množství vody odvádě- 
né splavem a spodní výpustí, před ním se nachází česle 
(MěÚ Čáslav, Manipulační řád, 2007) (Obr. 11-20). 

 

Obr. 11-17 Most na čáslavský „ostrov“ na dobové pohlednici z roku 1903. V popředí bývalé neregulované rameno 
Brslenky, jež bylo později zasypáno (archiv Jindřicha Frajera).

Obr. 11-18 Původní koruna hráze Podměstského ryb-
níka se sochou sv. Jana Nepomuckého nad splavem  
z rybníka, zachycená na pohlednici z roku 1903  
(Městské muzeum a knihovna Čáslav).
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Obr. 11-20 Pohled na návodní stranu hráze rybníka (částečně vypuštěn). Vlevo stavidlo rybníka, vpravo uprostřed relikt 
potrubí přivádějícího vodu na mlýnské vantroky (foto Jindřich Frajer st., 2022). 

Obr. 11-19 Podměstský rybník na leteckých snímcích z roku 1938 (vlevo) a současnosti (vpravo). Patrná je 
změna vtoku Brslenky do rybníka (ČÚZK; VGHMÚŘ Dobruška). 
 



11.1.2.2	Svornost
Rybník Svornost je jediným historickým rybníkem  

na Čáslavsku, o jehož výstavbě máme více informací.  
Rybník byl na městských pozemcích vyměřen v čer- 
venci roku 1556 rybníkářem Jindřichem Bračickým  
ze Schořova (Schořov). Spodní část hráze měla šířku  
40 loket (cca 24 metrů) a délku 10,5 provazců (322 m). 
Rybník měl dvě výpustní trouby s kbelem (čepem),  
který byl položen v roce 1561 (Sedláček, 1874). Výstav-
ba trvala až do roku 1563 (Skřivánek, 2002). Rybník  
měl dle Josefského katastru (JK) výměru dosahující  
až 18,4 ha. V rámci stabilního katastru (SK) ze 30. let 
19. století registrujeme jeho výměru již pouze 6,6 ha. 
Na dobových mapách je však jeho hladina obklopena 
rozsáhlými podmáčenými loukami, které odkazují na 
fakt, že rybník mohl být skutečně napouštěn na takřka 
trojnásobnou velikost. Této okolnosti by odpovídala 
rovněž zmínka v kronice sousední obce Drobovice, 
která v roce 1864 podává zprávu, že pod Drobovickým 
mlýnem se nacházela veliká stará hráz, jejíž materiál se 
použil na zasypání původní nerovné strouhy. Mohlo se 
tak jednat o boční (zadní) hráz Svornosti, která zabra- 
ňovala dalšímu rozlivu rybníka v údolí Brslenky, pří- 
padně se mohlo jednat o relikt neznámého rybníka nad 
Svorností. Podoba Svornosti je zachycena na Willen-
bergově vedutě města Čáslav (1602) (Obr. 11-21).  
Na ní je zachycen splav se stavidly a rovněž dřevěná 
budova u návodní strany hráze, odkud se zřejmě  
ovládala výpusť rybníka. Ze spodní výpustě poté vedla 
odtoková strouha, patrná ještě na archivních leteckých 
snímcích z poloviny 20. století. Rovněž je patrné, že 
vodní hladina Svornosti se dotýkala hráze přilehlého 
rybníka Homolka, který byl stavěn ve stejném období 
jako Svornost (Sedláček, 1874). 

Jméno Svornosti pochází od měšťana Jana Ledčára  
a má odkazovat na společnou a svornou práci, všech, 
kteří rybník s „velikým nákladem vyzdvihli“. Rybník měl 
dle představitelů města sloužit, „…ne tak pro nějaký 
užitek z lovení ryb pocházející, jako pro vodu, která by 
na mlejny pod ním ležící a obci této sloužící prospěšná  
a užitečná byla“ (SOkA Kutná Hora, Nová pamětní kniha 
města Čáslav). Jelikož rybník ležel na soutoku Hlubokého 
potoka a Brslenky (někdy též Čáslavky), mohl zásadním 
způsobem regulovat množství vody, které se dostávalo 
dále do města – ať už na zmiňované mlýny nebo do 
Podměstského rybníka. To bylo důležité zejména  
v obdobích sucha nebo naopak v případě zvýšených 
průtoků, kdy byl schopen zadržet velké množství vody 
a transformovat tak povodňové vlny, což se mimo jiné 
ukázalo i při povodni roku 1917, kdy se zrušená Svornost 
znovu naplnila vodou (Frajer, 2021). Poté, co po bělo-
horských konfiskacích připadl rybník k panství Tupadly, 
město bedlivě hlídalo technický stav rybníka. V roce 
1693 byl tak zřejmě, rovněž po povodňové události, 
rybník rekonstruován a došlo k navýšení splavu rybní- 
ka o kamenný práh, což se setkalo s nevolí zástupců 
města, ze strachu, že to naruší dosavadní odtokové 
poměry a retenční kapacity rybníka (Skřivánek, 2002). 
Pod hrází Svornosti byl na počátku 18. století vystavěn 
dřevěný mlýn (SOA Hradec Králové, Urbář 1717), jehož 
budova se do současnosti nedochovala. Svornost tak 
dodávala vodu do tohoto mlýna a přes Podměstský 
rybník také do Podměstského mlýna. Mimo to, sloužila 
coby chovný kaprový rybník a také jako oblíbená des- 
tinace čáslavských radních na lov vodního ptactva. 
Louky a litorální oblasti Svornosti byly intenzivně seče- 
ny, včetně rákosu, který se používal nejen jako stelivo, 
ale i materiál pro výrobu došek (Frajer, 2021). 

Obr. 11-21 Willenbergova rytina (1602) zachycující pohled na Čáslav od jihu. Rybník Svornost se nachází v popředí, 
vlevo je poté zobrazen Podměstský rybník: A) splav z rybníka; B) ovládání spodní výpustě; C) hráz rybníka Homolky 
(Wikimedia commons, upraveno). 
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Okolo tohoto „nevodohospodářského“ využití  
Svornosti vedlo město s panstvím vleklé spory. Majitel 
panství Žleby-Tupadly kníže Vincenc Auersperg se  
nakonec v roce 1857 rozhodl, přes protesty zástupců 
města Čáslav, Svornost zrušit a vypustit (Skřivánek, 
2002). Kníže, ve snaze zabránit sporům s městem,  
daroval Čáslavi louku u střelnice v čáslavských Vodran-
tech (bývalý rybník Loučný) a také louku Medenice,  
kde byl na náklady obce v roce 1922 obnoven rybník 
v souvislosti se zásobováním vodou čáslavského kou-
paliště. V současnosti je ze Svornosti zachována  
hráz, po které vede čáslavská ulice „Na Svornosti“  
(Obr. 11-22). Dochován je rovněž kamenný most přes 
Brslenku, a u něj relikty bývalého splavu v březích 
Brslenky (Obr. 11-23). 

11.2	ZBÝŠOVSKO

Zájmová oblast obce Zbýšov se nachází na horním 
toku řeky Klejnárky, na rozhraní mezi geomorfologic- 
kými podcelky Hornosázavské pahorkatiny – Kutno- 
horskou plošinou a dále na jih se zvedající Světelskou 
pahorkatinou. Na rozdíl od obcí nacházejících se  
v Čáslavské kotlině, má tato oblast vyšší nadmořskou 
výšku (cca 400–430 m n. m.), podnebí je zde chladně-
jší s větším množstvím srážek, což se mimo jiné odráží 
na zastoupení půd, které jsou o poznání méně úrod- 
nější. V krajině jsou tak hojně zastoupené lesy, které 
tvoří dominantní krajinný prvek a jsou většinou složeny 
ze smrků s příměsí modřínů a borovic, v údolích při 
vodních tocích se objevují olše a duby. V lesích nalez- 
neme množství drobných vodních toků a pramenů, 
které jsou především ve srážkově bohatých obdobích, 
významným zdrojem vody pro zdrojnice řeky Klejnár- 
ky (Obr. 11-25), mezi které patří Čejkovický potok,  
Krchlebský potok a Vranidolský potok, s přítoky Vlka- 
nečským, Chlumským a Šebestěnickým potokem. 

Přirozená lesní hydrografická síť však byla postupně 
narušena množstvím antropogenních zásahů, přede- 
vším pak lesnických hydromeliorací, které se zde  
uplatňovaly od konce 19. století. Na vodu bohaté lesy, 
tak mnohde odkazují pomístní názvy, jako v případě 
lesa „Mokeř“ v katastru obce Zbýšov. Samotná řeka 
Klejnárka, pramení u obce Dobrovítov, historicky se 
však označení pro tento vodní tok používalo až od 
soutoku Medenického a Jánského potoka u obce 
Krchleby (Frajer, 2008). Horní úsek Klejnárky byl pak 
nazýván Jánským potokem, s čímž se setkáváme ještě 
na mapách z konce 19. století a z 1. poloviny 20. století. 

 
Obr. 11-23 Most přes Brslenku vybudovaný po r. 1861, 
nacházející se v místě bývalého splavu z rybníka Svor-
nost. Dole detail reliktu splavu rybníka – kamenné 
opevnění (foto Jindřich Frajer st., 2022).

 
Obr. 11-22 Relikt hráze Svornosti. Pohled na návodní 
stranu směrem od splavu (foto Jindřich Frajer st., 2022).

 
Obr. 11-24 Plán rekonstrukce splavu Svornosti z roku 
1824 (SOA Hradec Králové, Archivní oddělení Zámrsk). 



11.2.1	 VÝSTAVBA	RYBNÍKŮ

Okolí Zbýšova bylo kolonizováno v průběhu 14. sto-
letí benediktýny ze Sázavského kláštera, kteří toto 
území dostali od olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka 
(MMČ, Cibulka, inv. č. 2669). Sázavský klášter zde vy-
budoval probošství, které bylo provozováno až do 
husitských válek, kdy byl rozsáhlý pozemkový majetek 
kolem Zbýšova tvořený konkrétně „zbožím zbýšovským 
s kostelním podacím, dvory poplužními, dědinami 
ornými i neornými, rybníky, potoky, lesy a chrastinami“, 
vesnicemi Táborovou Lhotou, Čejkovicemi, Lhotou 
Proboštovou (dnešní Krchlebskou Lhotou), Opatovice-
mi a pozemky a dvory ve vesnicích Damírov, Petrovice 
a Komárov (Kalousek, 1895), roku 1469 darován králem 
Jiřím z Poděbrad za věrné služby královskému hofmis-
trovi Slavatovi z Chlumu a Košumberka. Kolonizační 
činnost benediktýnů byla jistě spojena i s úpravami 
vodních poměrů v krajině. Přesto, že rybníkářství je 
spjato spíše s cisterciáky (Charvátová, 1985) lze před-
pokládat, že výstavba rybníků byla vlastní i příslušní- 
kům benediktýnského řádu, což lze doložit jejich aktivi-
tami např. kolem bývalého kláštera v Opatovicích nad 
Labem (Lochmann, 1970). Můžeme tedy předpokládat, 

 
Obr. 11-25 Zákruty Klejnárky (Jánský potok) u obce 
Zbýšov (foto Jindřich Frajer, 2017).

Obr. 11-26 Zbýšovský rybník – pohled na historické jádro obce, kostel narození sv. Jana Křtitele a pod ním bývalý pan-
ský dvůr (foto Jindřich Frajer st., 2019).

Na Jánský potok odkazuje mimo jiné i název Jánského 
mlýna, který se nachází u obce Štrampouch. Právě horní 
tok Klejnárky byl v minulosti využíván pro stavbu ryb-
níků, na jejichž relikty a využití je zaměřena pozornost 
v rámci této ohniskové oblasti. 
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že zakládání rybníků v okolí Zbýšova tedy souvisí prá- 
vě s činností benediktýnů. Farní kostel ve Zbýšově je 
připomínán v roce 1331 (Ryšán, Vergner, 2014). Pro- 
bošství ve Zbýšově se prvně objevuje v písemných 
zmínkách k roku 1362, kdy se zmiňuje dlouhotrvající 
spor mezi zbýšovským proboštem a opatem sázavské- 
ho kláštera, týkající se způsobu hospodaření kláštera 
(Šrámek, 2014). V rámci tohoto sporu došlo ke konflik-
tu mezi zbýšovským proboštem Velislavem a přívržen-
ci opata Vilémem ze Šebestěnic a Oldřichem z Paběnic, 
který údajně Velislava svázal a hodil do rybníka (Hle- 
díková, 2010). Samozřejmě není známo do kterého 
rybníka, ale lze předpokládat, že se jednalo o Zbýšovský 
rybník (Obr. 11-26), který se nachází u bývalého pan-
ského dvora, kde sídlil probošt. Pokud je tato úvaha 
správná, pak soustava rybníků kolem ostrožiny nad 
řekou Klejnárkou, na které se nacházelo centrum his-
torického Zbýšova spolu s kostelem, poplužním dvorem 
a později mlýnem, vznikla již v průběhu 14. století. 
Doposud byl kladen původ této soustavy, vzhledem  
k absenci písemných pramenů, do 16. století s ohle- 
dem na odhadované stáří dubů na historické hrázi ryb- 
níka (Ryšán, 1953; Dohnal, 2008), tedy do doby, kdy již 
Zbýšov vlastnil rod Slavatů z Chlumu. 

V okolí obce Zbýšov registrujeme přes dvacet his-
torických rybníků, z nichž zhruba polovina zanikla.  
Na samotné Klejnárce po severní konec zbýšovského 
katastru bylo vybudováno 12 rybníků. Směrem od 
pramene to byl rybník Pazderna u Dobrovítova, poté 
rybník Pilský, spolu s neznámým zaniklým rybníkem 
ležícím nad ním, dále mlýnský rybník u mlýna Dubina 
(Sobotkův mlýn), rybník Mokeř (dříve Kopanina), zaniklý 
rybník Nový, dále zaniklé rybníky Malý a Velký Komá- 
rovský, Zbýšovský a rybníky Punčoška, Střevíček a Pil- 
ský ve Zbýšově. V rámci historického vývoje Zbýšova  
a rybniční soustavy jsou důležitými mezníky změny 
jejich majitelů. Poté, co na konci 16. století umírá po- 
slední majitel z rodu Slavatů, Adam, dvůr Zbýšov měnil 
často majitele a postupně upadá. Zkázu potom Zbý- 
šovu a přilehlým vesnicím způsobila třicetiletá válka,  
v rámci které zde plenila nejprve císařská vojska,  
a v červnu roku 1645 také švédská vojska. Poté, co 
majetek Zbýšova připadá Walterovi Deveraux (coby 
císařská „odměna“ za vraždu Albrechta z Valdštejna) 
uvádí se v ocenění z roku 1635 při dvoru Sbejhov  
8 rybníků, z toho 7 prázdných (Dohnal, 2008; Ryšán, 
Vergner 2014). V roce 1651, kdy zadlužené statky  
kupuje Ferdinand Rabenhaupt ze Suché je zmiňován  
„…dvůr poplužní Beyšovec, při něm mlýn a ovčín, vše 
pusté a zruinované” (Ryšán, Vergner, 2014). Obdobný 
osud potkal i další obce v okolí, především pak Chlum, 
Klucké Chválovice a Smrčany. Nový impuls Zbýšov 
dostává v roce 1747 (MMČ, Cibulka, inv. č. 2669), kdy 

se spolu s panstvím Krchleby stává majetkem cister-
ciáckého kláštera v Sedleci. Lze předpokládat, že toto 
období znamená rovněž renesanci pro soustavu ryb-
níků. Cisterciáci i s ohledem na svou řeholi, vynikali  
v chovu ryb, mlynářství a dalších činnostech, navázaných 
na akumulaci vody. V nedalekých Šebestěnicích se poté 
pokoušeli obnovit těžbu stříbra, jehož zpracování 
možná souviselo se soustavou rybníků vybudovaných 
na Šebestěnickém potoce (Dohnal 2008; Frajer, 2013). 
Rozhodnutím Josefa II. byl však sedlecký klášter v roce 
1783 zrušen a jeho majetek propadl Náboženskému 
fondu, odkud bývalé držby v okolí Zbýšova v roce  
1819 kupuje Karel Filip Schwarzenberg (MMČ, Cibulka, 
inv. č. 2669). Lze předpokládat, že období mezi lety 
1783–1819 se negativně podepsalo na fyzickém stavu 
rybníků, z nichž mnoho bylo zrušeno a podlehlo tak 
první vlně rušení rybníků, v rámci které zmizela z čes- 
kých zemí na přelomu 18. a 19. století přibližně polovi-
na těchto malých vodních nádrží (Frajer a kol., 2021). 
Za schwarzenberské doby se situace v rámci rybniční 
soustavy stabilizovala. Další renesance čekala rybníky 
až v průběhu 20. století, kdy se po dlouhém jednání  
a sporech v rámci pozemkové reformy, stal Zbýšovský 
rybník součástí majetku obce a kromě chovu ryb byl 
intenzivně využíván pro rekreační účely. Jejich inten- 
zita v průběhu 20. století rostla, spolu s tím jak se ze 
Zbýšova stávalo vyhledávané rekreační středisko a to 
nejen v rámci individuální rekreace, spojené, mimo jiné 
s chatovou výstavbou, ale i v rámci rekreací hromad-
ného typu jako byly dětské zotavovací pobyty, letní 
tábory, případně podnikové rekreace (Obr. 11-27). 
Přesto, že po roce 1989 intenzita turistického ruchu  
v obci postupně opadala, je Zbýšovský rybník dodnes 
významnou regionální turistickou a rybářskou destinací. 

 
Obr. 11-27 Pohlednice z konce 70. let 20. století od-
kazující na rekreační aktivity v okolí Zbýšovského ryb-
níka (archiv Jindřicha Frajera).



11.2.2	 RYBNÍKY	A	VODOHOSPODÁŘSKÉ	OBJEKTY

11.2.2.1	Rybníky	Mokeř	a	Nový
Rybník Mokeř (na 1. vojenském mapování z konce 

18. století označen též jako „Kopanina“, stejně tak  
v JK) se nachází na hranicích katastrálního území Zbý- 
šova a Čejkovic, přibližně na 2 km toku řeky Klejnárky 
(Obr. 11-28). 

vodami. Samotný rybník Nový má dosud zachované 
těleso hráze (Obr. 11-29), po které vede silnice ze Zbý- 
šova do Chlumu. Uprostřed hráze je zachovaná spodní 
výpusť v podobě betonové trubky v hrázi (novodobý 
zásah), která však ze vzdušné strany hráze ústí do 
původního vývařiště (podtrubní jámy) se zbytky ka- 
menného obložení a původních dřevěných prvků  
(Obr. 11-30). V levém břehu rybníka je na podrobném 
digitálním modelu reliéfu (DMR) a zároveň i v terénu 
viditelná sníženina, která byla zřejmě součástí jalového 
(bezpečnostního) splavu z rybníka. Materiál vytěžený 
při budování jalové strouhy mohl být použit na stavbu 
hráze rybníka. Jalová strouha pod vzdušnou stranou 
hráze již v terénu patrná není, avšak DMR tuto situaci 
naznačuje. Kanál ze spodní výpusti je dodnes patrný  
a za příznivé hydrologické situace i protékaný. 

Tento průtočný rybník s historickou výměrou dle JK 
přibližně 1,14 ha, byl na přelomu 18. a 19. století vy-
sušen a využíván jako louka. Obnoven byl v polovině 
80. let 20. století. Součástí rybníka jsou i dva malé  
ostrůvky. Rybník má zrekonstruovanou spodní výpusť 
řešenou formou požeráku. Voda z rybníku dále odté- 
ká otevřenou boční výpustí, která slouží zároveň jako 
jalový splav vybavený česlemi. Tento splav se nachází 
na stejném místě, jako ten historický. Rovněž tudy  
v době, kdy byl rybník zrušený, volně protékala Klej- 
nárka. Hydrografická situace po výtoku z rybníka je 
poněkud komplikovaná. Klejnárka se zde rozděluje na 
dvě větve, hlavní přijímá z pravé strany občasný vodní 
tok směrem od Čejkovic, který se stéká s kanálem  
vedoucí ze spodní výpusti a pokračuje dále pod sou- 
časným betonovým a historickým kamenným mostkem 
do lesa Mokeř. Vedlejší větev poté směřuje do malého 
listnatého lesa, tvořícího plochu zaniklého rybníka 
Nový, který měl dle JK výměru asi 1,89 ha. Je zakreslen 
ještě na mapách SK, kde má výměru 1,38 ha. Tento 
rybník zanikl z neznámých důvodů v polovině 19. sto- 
letí. Jak vyplývá z rozdílných výměr v historických 
katastrech, byl před svým zrušením rybník Nový zřejmě 
zmenšen. Možná se tak stalo v důsledku předchozího 
zrušení rybníka Mokeř, který i díky své rozsáhlé záto- 
pové oblasti, chránil Nový rybník před přívalovými 

 
Obr. 11-28 Rybník Mokeř. V popředí jalový splav z ryb- 
níka (foto Jindřich Frajer st., 2022).

 
Obr. 11-29 Rybník Nový – pohled na bývalou hráz  
a dno bývalého rybníka (vlevo od silnice) (foto Jindřich 
Frajer st., 2022).

 
Obr. 11-30 Podtrubní jáma Nového rybníka na návod-
ní straně hráze (foto Jindřich Frajer, 2018). 

150 POVODÍ  D OUBR AV Y A KL E JNÁRK Y  l 	 	 J INDŘICH	FRA JER , 	DRAHOMÍRA	NOVÁKOVÁ 
 



HIS TORICKÉ VOD OHOSPODÁŘ SKÉ OB JEK T Y.  KRI T ICK Ý K ATALO G V Ý S TAV Y  151

11.2.2.2	Malý	a	Velký	Komárovský	rybník
Poté, co v lese Mokeř přijímá Klejnárka z pravé stra-

ny Podchlumský potok, napájela dva rybníky – Malý  
a Velký Komárovský. Jména těchto dvou rybníků, které 
zachycuje již visitace z roku 1713 (Burdová, 1970), 
připomínají zaniklou vesnici Komárov, která ležela  
právě v lesích mezi Chlumem a Zbýšovem. Původ  
a umístění této zaniklé vesnice je nejasný. Jak ukazují 
výzkumy původu jmen obcí se stejným názvem –  
mohlo by být jméno obce apelativního rázu, tj. odka-
zovat na místo v močálovitých oblastech, s velkým 
množstvím výskytu komárů (Hosák, Šrámek, 1970),  
což by odpovídalo původnímu charakteru lesa Mokeř, 
protékaného Klejnárkou. Zároveň by to mohlo vesnici 
lokalizovat do blízkosti samotné řeky. V tomto kontex-
tu je zajímavé zmínit názvy dvou luk, které se objevují 
na mapách stabilního katastru v místech bývalých 
Komárovských rybníků. Louka v prostoru Malého 
Komárovského rybníka nese název „Netruba“ a ta  
v prostoru Velkého Komárovského rybníka nese název 
„Nawesin“. Toto pomístní jméno by mohlo odkazovat 
na polohu zaniklé vesnice, avšak její relikty nebyly  
doposud objeveny. Různí autoři tak kladou její polo- 
hu do odlišných míst (Dohnal, 2008; MMČ, Cibulka,  
inv. č. 2669). Ves byla naposledy zmiňována v citované 
darovací listině krále Jiřího z Poděbrad z roku 1469,  
kdy jsou v Komárově uváděny tři pusté lány, takže je 
možné, že vesnice zanikla již v průběhu husitských 
válek. 

Samotné rybníky jsou zakresleny ještě na mapách  
1. vojenského mapování a uvádí je jak JK tak Soupis 
rybníků v Čechách realizovaný v roce 1786. Na přelomu 
18. a 19. století však byly proměněny v louky a postupně 
zalesněny. Výměru rybníků uvádí JK přibližně 0,5 ha  
u Malého Komárovského rybníka a téměř 2 ha u Velkého 
Komárovského rybníka. Tento údaj zhruba odpovídá 
rozloze zmiňovaných luk na mapách stabilního katastru 
(0,53 ha a 2,18 ha). Jak však naznačuje 1. vojenské 
mapování, rozloha rybníků při jejich plném napuštění 
mohla být větší, čemuž by odpovídaly i velikosti v lese 
dochovaných reliktů hrází a také modelace maximál-
ního rozsahu vodní hladiny (Frajer, 2013). Hráz Malého 
Komárovského rybníka je dlouhá přibližně 140 m,  
uprostřed své délky je prokopaná (Obr. 11-31) a je  
zde prohrnutý odvodňovací kanál, který ústí do malé 
tůně a následně zpět do Klejnárky. Ze západní strany 
je hráz obtékána Klejnárkou a z východní je narušena 
podlouhlou sníženinou. Ta je buď reliktem otevřené 
stavidlové výpusti (v případě, že by název louky uvede- 
ný ve stabilním katastru odkazoval k tomu, že rybník 
neměl výpustní trouby) nebo jalového splavu. Je však 
možné, že otevřená stavidlová výpusť byla původně 
umístěna v profilu, ve kterém v současnosti Klejnárka 

hráz ze západu obtéká. Z jalového splavu zřejmě vedl 
kanál do Velkého Komárovského rybníka. 

 Hráz Velkého Komárovského rybníka je v terénu 
zachovalá v délce asi 150 m, na dvou místech je však 
její průběh přerušený. Prvně se jedná o prokopání hráze 
pro umožnění volného odtoku Klejnárky (možná v místě 
původní spodní výpusti) (Obr. 11-32) a v druhém přípa- 
dě původní hráz protíná silnice ze Zbýšova do Kluckých 
Chválovic. Jihozápadní konec hráze je opět lemován 
výraznou sníženinou, která pod vzdušnou stranou hrá- 
ze ústí zleva do Klejnárky. Jedná se s velkou pravděpo- 
dobností o jalový splav a jalovou strouhu (obdobně jako 
u rybníka Nového a Malého Komárovského), nachází 
se 2 m nad úrovní koryta Klejnárky. 

 
Obr. 11-32 Prokopaný profil hráze Velkého Komárov- 
ského rybníka s korytem Klejnárky (Jánského potoka). 
Návodní strana hráze vpravo (foto Jindřich Frajer, 
2018).

Obr. 11-31 Prokopaná hráz Malého Komárovského 
rybníka (foto Jindřich Frajer st., 2022).



Dle terénního výzkumu je však pravděpodobné, že 
rybník měl ještě jeden jalový splav či výpusť v druhé 
části hráze za zmiňovanou silnicí Zbýšov – Klucké Chvá- 
lovice, neboť se zde nachází dvě lineárně vedené pro-
hloubeniny stržovitého charakteru, ústící do bývalé 
ocasní části Zbýšovského rybníka. Okolí hráze a jalo- 
vého splavu Velkého Komárovského rybníka je v součas- 
nosti ovlivněno těžbou dřeva po kůrovcové kalamitě. 
Je tedy možné, že některé terénní relikty budou pohy-
bem lesní techniky setřeny, případně výsadbou seme- 
náčů dlouhodobě nepřístupny (Obr. 11-33).

11.2.2.3	Zbýšovský	rybník	a	Zbýšovský	mlýn
Zbýšovský rybník, ve starších pramenech někdy též 

zvaný Velký Zbýšovský rybník má v současnosti vý- 
měru 9,3 ha (katastrální výměra činí poté 10,8 ha). 
Historicky však rybník zaujímal rozlohu větší – v JK 
uváděnou jako 11,3 ha, ve SK je poté uváděna výměra 
15,48 ha. Je však otázkou, jestli byl do této katastrální 

výměry skutečně napouštěn. K částečnému vysušení 
rybníka došlo v první třetině 20. století (Obr. 11-34). 

 Rybník byl zmenšen o „ocasní část“, která původně 
sahala až k současné silnici do Kluckých Chválovic  
a prakticky tak navazovala na Velký Komárovský rybník 
a rovněž o část u boční hráze rybníka, v prostoru sou- 
časného kempu a chatové zástavby. Rybník byl tak 
vzdouván dvěma hrázemi. První, orientovaná na seve- 
rozápad byla patrně hrází hlavní, která přehradila pů- 
vodní zaklesnuté údolí Klejnárky a vytvořila tak spojení 
mezi údolními svahy, což mimo jiné umožnilo rozvoj 
obce směrem na jih. Hráz je dlouhá 190 m a široká  
v koruně 8 m (Obecní úřad Zbýšov, Manipulační řád 
1980). Po koruně hráze vede dodnes okrasní silnice, 
lemována staletými duby, na návodní straně je hráz 
opatřena původním kamenným tarasem (Obr. 11-35). 

 

 
Obr. 11-33 Strouha z jalového splavu Velkého Komá- 
rovského rybníka (foto Jindřich Frajer, 2022).

 Obr. 11-34 Zbýšovský rybník na starých pohlednicích z 1. poloviny 20. století, před výrazným zmenšením jeho plochy. 
Dole vpravo uprostřed patrné stromy na původní boční hrázi rybníka (archiv Jindřicha Frajera).

Obr. 11-35 Hlavní hráz Zbýšovského rybníka (toho času 
vypuštěného) (foto Jindřich Frajer st., 2022).
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V hrázi jsou umístěny dvě výpustě – hlavní spodní 
výpusť s čepem slouží k úplnému vypuštění rybníka, 
může být ovšem uvedena do provozu až po snížení 
hladiny rybníka, neboť její ovládací prvky jsou jinak 
zatopené (Obr. 11-36). Boční pomocná výpusť slouží 
částečně jako pomocný bezpečnostní přeliv, který je  
ovladatelný pomocí hraditelné přepadové stěny  
(Obecní úřad Zbýšov, Manipulační řád 1980) (Obr.  
11-37). Jedná se o relikt původní výpustě na mlýnský 
náhon, který vedl vodu na Zbýšovský mlýn (č. p. 4), 
který je dnes zaniklý. 

Mlýn ve Zbýšově se připomíná v přiznávacích fasích 
z roku 1713 (Kalousek, 1895), kde je u mlýna uvedena 
ještě pila (zřejmě se však jedná o pilu u Pilského rybní-
ka). Při demolici mlýna, byl objeven trám s letopočtem 
1602, který mohl odkazovat buď na vybudování mlýna, 
nebo jeho významnou přestavbu (SOkA Kutná Hora, 
kronika obce Zbýšov I.). Mlýn přijímal vodu ze Zbý- 
šovského rybníka „krytým žlabem“ (tj. dřevěnou čtyř- 
hrannou trubkou), kterým se vtok vody z rybníka regu- 
loval pomocí stavítka. Voda dále byla dále po vantrocích 
se třemi stavítky přiváděna svrchu na dvě mlýnská kola 
o průměru 5 m a šířce 72 cm (SOkA Kutná Hora, vodní 
kniha, č. 49). 

Na opravu vantrok přispívala vrchnost (sedlecký 
klášter) každoročně dvěma habry z panských lesů.  
Mlýn v 1. polovině 19. století měnil velmi často majitele, 
až v roce 1869 jej od rodiny Truhlářovy kupuje Karel 
Schwarzenberg, který jej dále pronajímal (SOkA Kutná 
Hora, kronika obce Zbýšov I.). Mlýn však postupně 
chátral a hrozilo, že se zřítí, tak bylo v roce 1906 roz- 

Obr. 11-36 Ovládání hlavní spodní výpustě Zbýšovského rybníka (foto Jindřich Frajer st., 2022).

 
Obr. 11-37 Pomocná výpusť Zbýšovského rybníka – 
původně vedoucí na mlýnský náhon (foto Jindřich 
Frajer st., 2022).



hodnuto o jeho zboření a v roce 1936 koupila rumiště 
bývalého mlýna (obyvatelům sloužilo jako smetiště) 
obec (SOkA Kutná Hora, kronika obce Zbýšov I.).  
V kronice obce Zbýšov je zaznamenáno, že zůstaly 
zachovány pouze zdi, nesoucí hřídel vodních kol – jejich 
základ může tvořit dnešní zídku umístěnou ve svahu 
(Obr. 11-38). 

V roce 1932 došlo k opravě výpusti u bývalého mlý-
na, neboť došlo k sesutí zdi, která držela betonové 
roury, které zde byly umístěny, hrozilo tak protržení 
hráze rybníka. Betonové roury byly nahrazeny dřevěnou 
rourou ze dřeva ze žehušické obory, ani ta však nevy-
držela nápor vody a v roce 1947 tak opět hrozilo pro-
tržení hráze a byla nutná nová oprava (SOkA Kutná 
Hora, kronika obce Zbýšov I.).

Druhá hráz Zbýšovského rybníka (v kronice obce na- 
zývána jako „malá“) byla umístěna při silnici ze Zbýšo-
va do Šebestěnic, v prostoru současného parkoviště a 
kempu. Relikt hráze je v terénu stále patrný (Obr. 11-39). 

Hráz měla na mapách SK délku 240 m a šířka v koruně 
současného zbytku hráze v kempu je cca 6 m. Z analýz 
digitálního modelu reliéfu však vyplývá, že hráz pokra- 
čovala ještě dále východním směrem, ačkoliv již ne- 
vzdouvala vodu. Tento způsob řešení může poukazovat 
buď na špatný odhad a naddimenzování délky hráze ze 
strany rybníkářů, kteří rybník vyměřovali, případně se 
jedná o určité ochranné opatření. Ještě z protokolu  
o normování rybníka z roku z roku 1886 se uvádí, že 
hlavní odtok z rybníka byl veden právě touto hrází 
prostřednictvím otevřeného kamenného splavu o šířce 
5,4 m, s přepadištěm o délce 15 m a odtud pod mos- 
tem okresní silnice veden směrem k Opatovicím (SOkA 
Kutná Hora, vodní kniha, č. 49) (Obr. 11-40).

Původní stěna splavu je dodnes zachována a je 
součástí chaty, která byla vystavěna na bývalé hrázi 
(Obr. 11-41). Odtokový kanál z rybníka směrem k Opa-
tovicím je silně zahloubený, je otázka, zda byl vybudo- 
ván uměle při stavbě rybníka (materiál z něho se mohl 
využít na stavbu hráze) nebo se využilo existujícího 
drobnějšího vodního toku, který byl zahlouben až druhot-
ně – díky hloubkové erozi tzv. „hladové“ vody (tj. vody 
s velkou dynamikou bez sedimentů), která z rybníka 
odtékala. V případě vyšších vodních stavů na Klejnárce, 
bylo nutné převést velké vody Klejnárky právě touto 
otevřenou výpustí (spodní výpusť rybníka se nevyužíva-
la a mlýnská sloužila pouze jako záložní). Naddimen-
zovaná délka hráze poté umožňovala další rozliv rybní-
ka do litorálních částí. 

Obr. 11-38 Místo původního mlýna pod hrází Zbýšov- 
ského rybníka. Dole pod chatou možný relikt nádrže 
pro mlýnská kola a zeď lednice, t. č. soukromý pozemek 
(foto Jindřich Frajer st., 2022).

Obr. 11-39 Bývalá boční („malá“) hráz Zbýšovského 
rybníka v současném kempu. Pohled na návodní stranu 
se zbytky tarasu (foto Jindřich Frajer st., 2022).

Obr. 11-40 Plán bývalého bočního splavu ze Zbýšov- 
ského rybníka (SOkA Kutná Hora).
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denních intenzivních srážkách k vzestupu hladiny ryb-
níka tak, že bylo možné se vodní hladiny dotknout  
z hráze a některé domy u rybníka byly částečně 
zatopeny. Z tohoto důvodu v roce 1932 došlo k úpravám 
boční hráze (částečné prokopání), tak aby bylo zabrá- 
něno vzdouvání vody (SOkA Kutná Hora, kronika obce 
Zbýšov I.). Tímto zásahem se výměra rybníka postupně 
zmenšovala. Jeho severní část dostala trychtýřovitý 
tvar, který je patrný ještě na leteckých snímcích z konce 
30. let 20. století. Vodní plocha u této boční hráze pak 
byla do 50. let 20. století vysušena a využívána jako 
louka, případně jako parcely pro vznikající chatovou 
zástavbu. Stále zde však vede částečně zatrubněná 
odtoková strouha z bezpečnostního přelivu v severní 
části rybníka, jehož betonový práh opatřený česlemi, 
drží normální hladinu rybníka (Obecní úřad Zbýšov, 
Manipulační řád, 1980). V roce 2021 začala rozsáhlá 
rekonstrukce tohoto vodního díla, v rámci které dojde 
k vyčištění rybníka, rozšíření a zpevnění hráze a také 
bude nahrazena stará spodní výpusť, novou s požerá- 
kem (Zbýšovský zpravodaj, 1/2021).

11.2.2.4	Pilský	rybník	a	pila	ve	Zbýšově
Spodní výpustí Zbýšovského rybníka je voda vedena 

do rybníka Punčoška (0,61 ha) a zaniklého menšího 
rybníka Střevíčku (dle SK 0,32 ha). Ten sdílí svoji hráz 
se zadní částí průtočného Pilského rybníka (2,03 ha) 
(obr. 11-42). Tento rybník s hrází dlouhou cca 125 m je 
v současnosti vybaven spodní výpustí požerákového 
typu a také otevřeným splavem v levé části návodní 
strany hráze. V tomto ohledu celá soustava vykazuje 
podobné konstrukční řešení a nabízí se tedy otázka 
vzniku soustavy v jednom období. 

Splav je široky 2,8 m a na konci 19. století byl vyba- 
ven dřevěným prahem, který stanovoval maximální 
vodní hladinu v rybníce (SOkA Kutná Hora, vodní kniha, 
č. 49). Na prahu se nalézaly česle (brlení), které nalez- 
neme ve splavu i dnes. Z pravé části návodní strany 
hráze vedla z rybníka asi 0,5 m široká strouha ke sta- 
vidlu, kterým se pouštěla voda do žlabu na korečníkové 
vodní kolo u pily, které mělo v průměru 4,65 m a bylo 
135 cm široké (SOkA Kutná Hora, vodní kniha, č. 49) 
(Obr. 11-43).

 Jak uvádí obecní kronika, poté co pilu koupil schwar- 
zenberský velkostatek od rodiny Rokosovy (nedlouho 
poté, co byl zakoupen Zbýšovský mlýn), bylo shledáno, 
že Pilský rybník není schopen pokrýt potřebu vody na 
provoz pily a proto byla u výtoku z rybníka postavena 
pila parní. Vodního pohonu se využívalo pouze za vy-
sokého stavu vody. Ani ta však časem nevyhovovala,  
a tak byla na pravém břehu nad rybníkem postavena  
v roce 1919 zcela nová lokomobilová pila a voda z ryb- 
níka se používala pouze k chlazení parního kotle (SOkA 

O tom, že rybníky v této části Klejnárky (Jánského 
potoka) zřejmě musely často čelit přívalovým vodám, 
svědčí jalové splavy u předešlých rybníků, včetně 
případného obtokového kanálu rybníka Nový. V JK  
se u ocenění Zbýšovského rybníku poté doslova píše,  
že „…skrz velikou hloubku a samou písečnou půdu  
a skrze samou marastovou, z lesů tekoucí vodu, nic 
jináče, jedině za nejšpatnější louku považovati se může“ 
(NA Praha, Josefský katastr). Voda obohacená o spla- 
veniny se nejčastěji vyskytuje právě za vyšších průtoků, 
případně přívalových dešťů. Situaci s retenční kapaci- 
tou rybníka navíc až do 30. let 20. století komplikoval 
fakt, že rybolov v rybníku měly v pronájmu vzdálenější 
cukrovary v Močovicích a Ovčárech, jejichž správa příliš 
nereflektovala potřeby obce (rybník tak byl vypouštěn 
přes léto, kdy v obci byl nedostatek vody k hašení 
požárů nebo naopak nadržován na maximální hladině 
v době přívalových dešťů). V roce 1928 došlo po dvou- 

Obr. 11-41 Relikt boční hráze Zbýšovského rybníka 
(nahoře) a chata vystavěna na místě bývalého splavu. 
Dole detail bývalého tarasu hráze a kamenného 
obložení splavu (foto Jindřich Frajer st., 2022).



Kutná Hora, kronika obce Zbýšov I.). Nová pila se 
osvědčila již za tři roky po výstavbě, kdy se na ní zpra-
covávalo dřevo po kalamitě způsobené bekyní mniškou, 
zůstala tak činná až do roku 1956 (SOkA Kutná Hora, 
kronika obce Zbýšov II.). Stará pila spolu s komínem od 
parní pily byla stržena. Stavení dozorce pily č. p. 21 se 
dodnes dochovalo a je součástí pozemků zemědělského 
družstva. Pila původně spadala již do katastrálního 
území Opatovic, poté, co se stala spolu s dalšími pozem-
ky majetkem Schwarzenbergů, byla tato část připojena 
ke katastru Zbýšova. Rybník prošel v poslední čtvrtině 
20. století rekonstrukcí. 

 

Obr. 11-42 Hráz Pilského rybníka (foto Jindřich Frajer st., 2022).

Obr. 11-43 Výřez z protokolu o cejchování (vkládání 
normálního znamení, pomocí kterého se určovala po- 
volaná hladina vody) Pilského rybníka. Plánek nazna- 
čuje polohu vodní pily, náhonu a vodního kola (SOkA 
Kutná Hora).
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