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Voda. Opěvovaná v lidových písních, nebo v našich dobách třeba i Jožou Rážem nebo Anetou Lange-
rovou. „Voda, čo ma drží nad vodou.“ Voda, tvořící 70% lidského těla, voda, jako základní zdroj života. 
Není náhodou, že dnešní vesmírné sondy mají hledání vody na vzdálených planetách jako jednu ze 
svých výzkumných priorit. Se životem člověka má voda souvislost od pradávna. Nebylo ani náhodou, 
že lidská obydlí se soustřeďovala kolem vodních toků, řek, jezer i potůčků. Pro příklad si můžeme zajít 
i do Přepych.  

O VODĚ, POTOKU, RYBNÍČCÍCH A STUDNÁCH
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přepyšskou minulostí     
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 XXIII.

Vojenický, Dříženský nebo Lázecký  potok (jak je ten stále 
stejný vodní mrňous v různých historických mapách nazý-
ván) byl i nezbytnou podmínkou života našich předků. Lidé si 
toho byli vědomi a voda ze Dřízen je okouzlovala, jak lze číst 
i v turistickém letáčku z konce 19. století. „Mohutný pramen 
ze stráně prýštící dodával ode dávna studánce Křížovce zvláštní 
obliby. Proto také stále místo to zvelebováno. Zbožní předkové 
k uctění těch míst rádi putovali. Překrásné údolí. Dole potůček 
bublající, jako by s poutníky volal…“
Potůček napájel nespočet rybníčků či spíše vodních louží, 
zpravidla před chalupami hospodářů. Voda z nich sloužila v 
dávných dobách jak lidem, tak i k napájení dobytka, byla rej-
dištěm hus a kachen. Ne vždy to bylo ku prospěchu vzhledu 
obce, jak o tom píše kronikář. „Nemilý dojem činily četné po 
obci se nacházející, druhdy za močidla konopí slouživší rybníč-
ky, či lépe louže, a pomýšleno na to, jak by poznenáhlu se zavez-
ly a tak, rozsáhlá obec co možná se narovnala. Roku 1880 tak 
zaváženy rybníčky podél silnice před školou, při čemž struze dán 
rovný směr a náležitě vyzděna. Pod silnicí pořízen nákladem 
okresu nový mostek, čímž vzniklo prostranství, na kterém byl 
instalován 4. června 1880 pomník Cyrila a Methoda.“
Přesto, že část rybníčků byla v minulosti zasypána i my starší si ještě vzpomeneme na rybníčky u Ulrichových, 
Koutníkových, Markových, Kotyškových, Charvátových, Zilvarových. Cílevědomá byla péče o vodu v druhé 
polovině 19. století. Do Čech nastoupila razantně průmyslová revoluce a i na vesnicích, s rozšiřujícími se řeme-
slnými živnostmi se potřeba využití vody rozšířila. I v Přepychách to dokládá množství zápisů v kronikách, které 
to připomínají. Vodní záležitosti byly v popředí zájmu zastupitelstev i farností. Je pochopitelné, že se stoupající 
hodnotou vodního fenoménu, docházelo ve veřejnosti k mnoha sporům a nedorozuměním. I tyto příběhy mů-
žeme dnes z kronik vyčíst. 
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Spory o Farský rybník

Tento příběh uvedu popisem, uve-
deným v roce 1807 ve farní kro-
nice. „Před farou jest rybníček, 
z kterého pan farář dle ratifikace 
z roku 1785 daně vybírati musí, 
ten jest pro vodu potřebný, poně-
vadž zde žádná studnice není, za 
tím rybníčkem k straně kostela 
jest starý haltýř (objekt určený k 
uchování živých ryb nebo potra-
vin chlazených vodou – poznámka 
V. Z.), až do roku 1773 zabedněný 
a střechou přikrytý, ten haltýř sta-
rý jest ještě ve farní hrázi a ne na 
obci, nad ním mostek kamenný a 
voda pod něj dolů obrácena. Před 
rybníčkem farským jest ještě je-
den haltýř pro nalévání čisté vody, 
vzdělaný roku 1794, nad ním jest 
jáma odlámána proto, když se ryb-
níček vypouští…farská strouha jde 
až zároveň se splávkem u chalup-
níka Václava Jelena, numero 98, na 
té straně vždy záduš troubu kladla 
a také ten splávek spravovala.“
Fara dokládala své nároky na ryb-
níček i záznamem z roku 1709, kde 
se uvádělo, že přepyšský farář má 
mezi farou a kostelem k užívání 
rybníček a prostor pro ryby. Spory 
s obcí se oživily, když v roce 1876 
někteří občané (jmenován je Anto-
nín Ulrich, Jan Štěch, Jan Dvořák a 
další) položili od rybníka truby ke 
svým chalupám (k dnešním číslům 
popisným 12-20) a tímto „vodovo-
dem“ odváděli část vody do chlévů 
k napájení dobytka. To ale způso-
bovalo úbytek vody v rybníčku a 
fara protestovala.
Spor se dočasně uklidnil, když do-
tyční občané přijali vyjádření, kte-
ré pro jeho zajímavost uvádím na 
pravé straně doslovně.
Mezi farou a obcí pokračoval spor 
o Farský rybník i v následujících le-
tech.  Roku 1883 bylo nutné opra-

Původní fara (shořela do základů v roce 1885) s farským rybníčkem.

Antonín Ulrich Jan Štěch, Jan Dvořák, 
Antonín Ulrich, Jan Štěch, Jan Dvořák, 
Václav Kašpar, Jiří Pavlík, Jan Mervart

Jan Baše (svědek)
Václav Hájek (svědek)
Josef Dvořák (svědek) 

Vyjádření: „Zavazujeme se tímto za sebe i za budoucí majitele usedlostí 
našich k následujícím podmínkám:
1. Slibujeme, že nový práh, přes nějž voda z rybníku Farského stékati 
bude, ve výšce dosavadního prahu položíme a v té samé výšce pro všechny 
časy nezaměnitelně ho zachováme.
2. Chceme vždycky spokojiti se s vodou toliko přebytečnou z rybníka přes 
zmíněný práh přetékající a vystříháme se všeho, následkem čehož by voda 
v rybníku naší vinou pod normální výšku prahovou klesala.
3. Truby vodovodu nezaložíme do rybníka, nýbrž do nádržky zvláštní, 
kterou u rybníkové hráze si zřídíme.
4. Zavazujeme se, že nádržku tuto na cement vystavíme, jílem náležitě 
obpěchujeme a provždy v dobrém stavu ji udržovati budeme, aby voda z 
rybníka mezi stěnou do ní sáknouti a se ztráceti nemohla.
Na svědomí toho stůjtež zde vlastnoruční podpisy naše, jakož i podpisy 
dožádaných svědků.
Dáno v Přepychách dne 18. srpna 1874

Kopie originálu podpisů občanů
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vit hráz a výpusť. Při řešení úhra-
dy nákladů zaznívaly argumenty 
obce, která ho považovala za své 
vlastnictví a fara se odvolávala na 
stará zvyková práva, uváděná ve 

Spory o Farský rybník

Další úpravy vodních toků

Rok 1879 – Protože farní zahrada 
trpěla častým nedostatkem vody, 
tráva, vojtěška ani zelenina nepro-
spívala, rozhodl farář Antonín Fle-
sar vykopati svým nákladem „vo-
dovod“ od Horky a celou zahradu 
nivelovanými strouhami opatřil, 
aby voda zahradu náležitě zásobo-
vala. Již příští rok se toto opatření 
na úrodě příznivě projevilo.
Rok 1881 – Rybník Obecník byl 
vybrán a opatřen novým kame-
nem. Bláto z rybníku bylo draženo 
a obec tak získala 52 zlatých. Také 
ostatní malé rybníčky (spíše vodní 
louže) kolem kostela byly zavezeny, 
opatřeny troubami a struze poto-
ka dán nový směr. Obecník potom 
opatřen novým stavidlem. Tato 
akce byla velmi namáhavá, protože 
v té době probíhalo nařízené vymě-
řování pozemků a vznikalo mnoho 
sporů s jejich vlastníky. Velkou zá-
sluhu na prosazení a realizaci těch-
to úprav měl starosta Josef Ježek, 
čp. 35 (dnes Jiří Kalous).
Rok 1888/9 – Obecním zastupi-
telstvem bylo rozhodnuto upra-
vit vkusně dolejší rybník. Bylo to 
nutné i proto, že v době velké vody 
byla dolní náves zaplavována vo-
dou. Hráze rybníka byly zvýšeny 
pevnou zdí, obezděny a k okrase 
byl uprostřed vytvořen ostrůvek a 
na něm vysazen kaštan. Mezi lidmi 
byl rybník po úpravách nazýván 
„obecním mořem“. Jeho vzhledu 

starých letopisech. Nakonec obec 
dodala materiál a dopravu a farář 
zaplatil 24 zlatých za práce.
V roce 1897 byl příběh o vlastnictví 
mezi farou a zastupitelstvem obce 

znovu oživen. Pře byla postoupe-
na patronátnímu úřadu v Opočně. 
Úřad přiřknul práva užívání faře i 
obci, ale za vlastníka byla prohlá-
šena obec.

navíc prospěla i socha sv. Jana Ne-
pomuckého, kterou daroval obci 
farář Josef Dejl. Původně se uva-
žovalo postavit sochu na ostrův-
ku, ale protože by se musel stavět 
k ostrůvku můstek, byla postave-
na u břehu, kde je ozdobou místa 

O VODĚ, POTOKU, RYBNÍČCÍCH A STUDNÁCH

dodnes. Obec přijala patronátní 
zachování a v dobrém stavu udržo-
vání darované sochy.
Rok 1908 – Za starostování Vác-
lava Holance , čp. 20 (dnes Králo-
vi) probíhala ve středu obce další 
úprava a regulace struh a rybníčku 
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za hospodou čp. 66 (dnes obchod 
paní Karlíčkové). Důvody vylíčil 
kronikář Falta velmi barvitě, a pro-
tože nám tehdejší podobu místa 
přibližuje, uvedu zápis doslovně. 
„Tato část návsi poskytovala hroz-
ný pohled. Každý z okolních sou-
sedů měl tam svůj malý rybníček, 
vlastně kaluž, jíž protékala ramena 
rozvětvené struhy. Do těchto vodil 
dobytek k napájení; občas bláto z 
nich vybíral a na pole odvážel. Ka-
luže ty byly kolem osázeny vrbami 
a tyto zase stářím a podemletím 
břehů vyhlodaných hlavně od ka-
chen byly tak sešlé, že koruna ně-
které dosahovala až k vodě. Byl to 
pravý obraz  nepořádku obce. 
Držitelé neradi se sice loučili se 
svými zastaralými právy, ale když 
obecní zastupitelstvo od úpravy 
vhodné neustoupilo a usneslo se 
kaluže ty zavésti, k napájení dobyt-
ka obezděný rybník upraviti, stru-
hu vyzditi a okolním sousedům do-
voliti, by si buď ze strouhy, nebo z 
rybníka zřídili vodovody do svých 
stavení, upustili od odporu. Stromy 

(vrby) si odklidili, bláto ještě vybrali a na pole odvezli. Téhož roku ještě a 
v následujícím roce přišel velký příval vody, která má tady značný spád. 
Kde nebylo zdivo na struze a kolem rybníku dost pevně provedeno, voda 
je pobořila. Musela býti nejen pobořená část, ale i jiné chatrné zdivo zno-
va upraveno.
Rok 1935 – Upraven byl Dříženský potok od mlýna k Lacinovým, čp. 
110 (dnes Ondřej Flieger). Opět mnoho sporů mezi občany o pozemky, 
po nichž vedlo zatrubení. Od té doby i lidový název Sársko, vycházející z 
tehdejšího sporu Francie a Německa o území téhož jména. Při úpravách 
zhotovena požární nádrž (dnes tzv. „Šabaťák). Při stavbě nádrže bylo vy-
užito i sklepa vyhořelé chalupy válečného invalidy pana Buřila. Ten do-
stal náhradou od obce pozemek v dolní části obce, kde postavil domek 
čp. 95 (později Ptáčkovo, dnes Krulichovo).

Ó ty studno hluboká ...

V našem vyprávění, z „vodních“ 
příběhů kronik, nemůžeme vyne-
chat ty o studních. Jsou příkladem 
odvěkých snah člověka získávat 
zdroj kvalitní pitné vody. V do-
bách dávných, kdy ještě nebylo 
vynalezeno DDT, ARVA ani JAR 
a kdy ropa spokojeně odpočívala 
v hlubinách, k tomu postačovaly 
studánky, potůčky, řeky a jezírka 
s průzračnou a čistou, vodou. S 
postupující civilizací jsme si my 
lidé začali postupně tuto životo-
dárnou větev podřezávat. Dnes to 
činíme již pilou motorovou. Ale 
dosti mentorujícího úvodu a spo-
lu s kronikami zavzpomínejme na 

minulé časy u nás, kdy lidé šli pro 
vodu do hlubin země.
Jako první zřizovala v Čechách 
studny pravděpodobně na svých 
tvrzích a hradech šlechta. Domní-
vám se, že jak po bouřlivém roce 
1848 získávaly i vesnice více se-
bevědomí a svéprávnosti, stávaly 
se i tyto projekty především zále-
žitostí obecních zastupitelstev. V 
přepyšských kronikách jsem první 
zmínku nalezl z roku 1861. Teh-
dy na plácku před Michalkovými, 
čp. 38 (dnes pan Havlíček) byla 
nákladem 74 zlatých 38 krejcarů 
vyspravena obecní studna. Pořízen 
byl rumpál a stříška nad studnou. 

Přibližně ve stejné době vznikla asi 
i studna před domem čp. 27 Vác-
lava a Kateřiny Horákových (dnes 
Jiří Kalous). Hloubka první stud-
ně činila 4,9m, vody byly asi 3,4m, 
studna před Horákovými 6m, vody 
málo.
V roce 1862 byla vyhloubena 
obecní studně před domem Jana 
Hájka čp. 91 (dnes Václav Kašpar). 
Náklady činily 60 zlatých 32 krej-
carů. Opatřena byla moderním 
rumpálem. Studna je hluboká 
15,3m, vody 4,5m.
V roce 1866 bylo na správu studně 
u domu čp. 9 Jana a Anny Binaro-
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vých (dnes Martincovi) vyčleněno zastupitelstvem 36 zlatých a 
86 krejcarů. Studna jest hluboká 16m.
Po peripetiích s  rybníkem se v roce 1880 rozhodla i fara zřídit 
na dvoře vlastní studnu. Popis v kronice ukazuje v obecnější ro-
vině, jak složité a nákladné bylo v té době, získat vodu ze země. 
Po vylámání šesti metrů se sice přišlo na hojnost vody, ale ta se 
zase brzy vytratila.  Dva studnaři z Ještětic pracovali od 23. února 
do 18. března a když se přišlo do hloubky 7,3 metru, zdálo se, že 
je již vody dost. Byla postavena pumpa, ale voda se později opět 
ztratila. Proto byl 30. srpna povolán k další práci studnař Kupka 
ze Záhornice, který tu pracoval 60 dnů až do vánoc. Nepřízeň 
počasí však další práce zastavila. V květnu a červnu 1881 Kupka 
kopání obnovil a od srpna do 15. října pokračoval přepyšský ob-
čan Jan Zilvar, který ji vyhloubil do 15,5 metru. Vody přibývalo 
denně asi 15 hektolitrů a dosáhla výšky 9 m ode dna. Konečně 
c. k. místodržitelství 7. března 1882 č. 76954 dodělání studně na 
15 metrů povolilo a tato byla 20. června 1882 od patronátního 
geometra přijata. Povoleno bylo vyplacení nákladu, což činilo 
úhrnem 746 zlatých 46 krejcarů. Rozhodující část byla vyplace-
na ze záduše, pan farář uhradil zbývajících 70 zlatých 34 krejcarů 
ze svého.

Pro zajímavost uvedu i dílčí položky.

VÝLOHY NA STUDNI ZLATÝCH KREJCARŮ
lamačům 158 60 
pomocníkům 84 90
dělníkům  62 60
strava a košťata 30
kováři 43
prach a dynamit 56
pumpa dřevěná 43
náčiní 34
pumpa litá 108 50
zedníci 30 57
hmoty a dovoz 84 59
kolky 13
ÚHRNEM 746 46

Pan farář Flesar ukončil tuto pasáž v kronice, oprávněným: „Díky 
Bohu, že to ku konci přivedeno! Byla to perná práce!“
Aktivity v budování studní byly na dlouhá léta v Přepychách 
přerušeny. O to intenzivněji se obnovily po světové válce a vzni-
ku republiky. Při založení nového hřbitova v roce 1925 byla 
kopána i studna. V hloubce 20 metrů se přišlo na tvrdou skálu a 
kopání bylo zastaveno. Uvažovalo se rovněž o zřízení vodovodu 
z Farského rybníku, projekt na 9 tisíc Kč zpracoval stavitel Javů-
rek, ale pro neshody s vlastníky pozemků to nebylo realizováno. 

O VODĚ, POTOKU, RYBNÍČCÍCH A STUDNÁCH

Pumpa u Kalousu

Pumpa u statku

Pumpa u Václava Kašpara

Pumpa u Martinců
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Na podzim 1936 nechal vikář František Honců na své riziko 
studnařem Svobodou za 960 Kč prohloubit studnu o dalších 
9 metrů a na vodu se konečně narazilo. V roce 1937 bylo ná-
kladem 2.575 Kč pořízeno od J. Pavelky z Bolehošťské Lhoty 
důkladné čerpadlo s masivním rumpálem. Okolní obce, které 
zde rovněž pohřbívají, přispěly na celkové náklady hřbitovní 
studny částkou 3.502 Kč. 
Příkladem sousedského soužití jsou studny, které vznikaly ve 
dvacátých letech minulého století při výstavbě nových dom-
ků (lidově Junkovic) na dolním konci obce. Sousedé kopali a 
užívali studny společně, podobně jako byla obvyklá i vzájem-
ná pomoc při výstavbě domů, iniciované vznikem stavebního 
družstva po pozemkové reformě v roce 1919. Tak tomu bylo 
mezi domky Junkových a Javůrkových, Zdeňkových a Haš-
kových, nebo Sejkorových a Hodovalových. Některé z těchto 
studní slouží k zalévání zahrad dodnes. Hluboké jsou zpravi-
dla kolem 7 metrů, ale voda, stékající od Obory je v nich i v 
době velkého sucha. Prokázalo se to i letošního teplého léta a 
roku.
Následkem sucha ve třicátých letech minulého století vznikal 
nedostatek dobré vody. Po obci se šířila snaha mnoha obča-
nů, zřídit si vlastní studnu s dobrou podzemní pramenitou 
pitnou vodou.
V roce 1934 vyvrtal a potom ještě vykopal studnu učitel Ja-
roslav Kříž, který koupil na kopci pozemek od Václava Čer-
vinky a postavil zde moderní vilu, čp. 190 (dnes Vomáčkovi). 
Studna je hluboká 16 metrů.
V roce 1935 kopal studnu Josef Baše, rolník z čp. 63 (dnes 
Mirek Baše) do hloubky 19 metrů. Jelikož ani v této hloubce 
vodu neměl a kopání bylo spojeno s nebezpečím ohrožení ži-
vota, dalších pět metrů provedl ruční vrt p. Richter z Holic. V 
celkové hloubce 24 m vodu konečně získal.

Nástup nové techniky
Velkým oživením pro zájemce o vlastní studny bylo pozná-
ní možností využití moderní techniky. V roce 1936 přivedl 
truhlář Otakar Brutar do obce pana Svobodu z Náchoda, 
který vrtal artéské studně strojem s naftovým motorem. Lidé 
obdivovali, za jak krátkou dobu byla studna do hloubky 35 
metrů vyvrtána. Jelikož se ale voda po nějakém čase ztrácela, pozval pan Brutar studnaře Josefa Grima z No-
vého Města nad Metují, který strojem vyvrtal další studnu, rovněž 35 m hlubokou. Zde již bylo do dalších let 
vody dostatek. Navíc tím máme vlastně na obci kuriozitu, dvou studní na jednom dvoře. 
Technika pana Svobody se osvědčila i u Václava Kupky, čp. 20 (dnes Královi), kde byl dobrý pramen v hloubce 
23 m. Z vyvrtané studny zřídil pan Kupka v roce 1937 vodovod s rozvodem do hostince i chlévů s pístovou 
pumpou a elektrickým pohonem od firmy Kunz z Hranic na Moravě. Rovněž pan Baše si zavedl vodovod, ale s 
automatickou pumpu ponornou. Tyto nápady se v obci šířily a tak i Jan Chudý, čp. 12 přišel s další novinkou, 
kdy z pumpy čerpal vodu do rezervoáru, odkud pak samospádem byla vedena do kuchyně, sklepa a napáječek 
ve chlévě. Prostě – Češi byli odjakživa hlavičky a šikulové!

O VODĚ, POTOKU, RYBNÍČCÍCH A STUDNÁCH

Pumpa u fary

Studna na hřbitově

Pumpa u Zdeňků a Brandejsů
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O VODĚ

Moje vyprávění o vodě, potoku, rybníčcích a studnách nebylo moje, ale 
vycházelo z dobových zápisů kronikářů. Farních i těch obecních. Bylo 
někdy strohé, někdy rozvláčné, ale faktografické. Vím, že voda si zaslouží 
i poetiku. Abych to napravil, vypůjčím si v závěru báseň Jana Skácela, 
kterou jsme před časem vyslechli v kostele sv. Prokopa, při benefičním 
koncertu, v písňové verzi Jury Pavlici a souboru Hradišťan.

Modlitba o vodě
Ubývá míst kam chodívala pro vodu starodávná milá

Kde laně tišily žízeň, kde žila rosnička
A poutníci sklánělyise nad hladinou

Aby se napili z dlaní.
Voda si na to vzpomíná voda je krásná

Voda má voda má rozpuštěné vlasy
Chraňte tu vodu nedejte aby osleplo

Prastaré zrcadlo hvězd
Chtěl jsem v článku připomenout tu starší dobu, ke které již není mno-
ho pamětníků. Čas ani voda se od těch dob nezastavily. Přišel vodovod, 
kohoutky v každé domácnosti, naplněné bazény a koupaliště. Když se 
podíváme třeba jen na množství kohoutků, které máme dnes k dispozici 
na našem hřbitově, možná si v souvislosti s tím, co vzpomínali kronikáři 
dříve, uvědomíme, jak namáhavá to byla cesta vody z Dřížeňského údolí 
k nám domů, kde se pro nás stala samozřejmostí.

Vladimír Zdeněk

Zápal lidí pro vrtání studní po-
kračoval. Řada lidí v sobě objevila 
sensibilní schopnosti a často bylo 
po vsi vidět nejednoho občana, 
jak pobíhá s proutkem nebo drá-
bicemi z větví. (ty drábice jsem si 
vypůjčil od pana tehdejšího kro-
nikáře – poznámka V. Z.). Nějaký 
Kárník ze Skalky prý hledal vodu 
pouze rukou.
V roce 1937 vyvrtal studnu Josef 
Grim i u Josefa Chudého, čp. 124 
(Spáleniště) a dobrý pramen byl 
nalezen v hloubce 24 metrů.
Pozornost si zaslouží rozhod-
ně to, že stejný studnař vykopal 
i nejhlubší přepyšskou studnu. 
Bylo to motorem petrolejovým, 
na Bukovkách u Jana Nováka za 
kopcem k Záhornici a studna je 
hluboká 43 metrů. Tak zapsal 
kronikář!

 Pumpy na obecním hřbitově

EPILOG
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O VODĚ, potoku, rybníčcích a studních
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