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V obci Přechovice u Volyně, v Jihočeském kraji se již 7 let řeší vleklý spor o relativně malý kousek pozemku. 
Po územní digitalizaci se zjistilo, že obecní pozemek hasičské zbrojnice byl po dlouhá léta posunut asi o 3 
metry k sousedovi. Snad kdysi, chybou katastrálního úředníka, který se v nákresu spletl o 1 milimetr. A 
právě ten milimetr, činí v katastrálních mapách ony 3 metry. Zarputilý soused nepřistoupil na žádný kom-
penzační návrh obce, vzal buldozér a plot, kterým obec kdysi oplotila hasičskou zbrojnici, odstranil. Postavil 
plot nový, ale spor se tím nevyřešil. Do pozemku souseda zasahuje nadále zadní část hasičského skladu, a tak 
spor asi o 9 m2 pokračuje. Tolik mediální zpráva z června letošního roku.. 
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XXXIV.

Hájkova cesta

Jan Evangelista Nečas
 úryvek básně Sousedé – 1884)

Jest v lesích tak ých víska, sice malá,
však snad ji ruka kouzelná sem dala;
vždyť tu tak krásno, lahodno i milo,
jak by tu zrovna samo nebe bylo,
a jak by domov zvolilo si štěstí
tu v každém koutku, v každé ratolesti.

V té vísce žili Goj a soused Vrána.
Jich obou práce byla požehnána
jak na stádech, tak na úrodě v poli.
A říkáno, že vrabci u stodoly
spor o tom vedli švitořivou řečí,
kdo z obou hospodářů pán je větší.

A jak to bývalo a bývá:
čí chléb kdo jí, že toho píseň zpívá,
tak též to bylo tehda mezi pták y. 
Spor stejný brzo přešel na sedlák y,
spor, kterýž skončit mohlo slovo včasné,
a kterým štěstí zahyne a zhasne.

Citáty z Bible o vlastnick ých sporech

•„Neposuneš mezník svého bližního, 
kterým předkové vymezili tvůj dědičný díl, 
jejž zdědíš v zemi, kterou ti dává Hospodin, 
tvůj Bůh, abys ji obsadil.“ 

• „Buď proklet, kdo posouvá mezník svého 
bližního.“ 

• „Nepřenášej mezník y, které zasadili tvoji 
otcové.“ 
• „Mocní posouvají mezník y, pasou 
uchvácené stádo.“ 

• „Hospodin strhne dům pyšných, 
kdežto mezník y vdovy vytyčuje.“ 

• „Nedopustíte se bezpráví při soudu, 
při měření, vážení a odměřování.“ 

Takové věci se na vesnici prostě 
stávají. Někdy je za nimi opravdo-
vý vztah k půdě, k osobnímu vlast-
nictví, někdy to může být i závist, 
narušené sousedské vztahy, nebo 
také třeba spekulace. Nedávno i u 
nás, komplikoval malý nevyužívaný 
kousek pozemku, dlouho připravo-
vanou a očekávanou výstavbu dom-
ků, pro nové a mladé obyvatele obce. 
Nemohu a nechci k těmto událostem 
pronášet nějaké spekulativní soudy, 
spíše ukázat, co mě přivedlo na my-
šlenku, podívat se do kronik, jak to 
bylo s podobnými, často i malicher-
nými spory, v minulosti. 

V minulých dobách byl literární 
sloh značně rozvláčný. Stačí nahléd-
nout do Jiráska, nebo i do Babičky 
Boženy Němcové. Podobné je to 
často i se zápisy starých kronikářů. 
Některé významné události, třeba 
návštěva biskupa v přepyšské far-
nosti, nebo účast manžela Marie Te-
rezie Františka Lotrinského na honu 
v opočenském panství, byly popsá-
ny na čtyřech nebo pěti stránkách. 

O to více mě, při pročítání našich kronik překvapilo, že jeden spor o mož-
nost průjezdu jednou, spíše polní cestou, je v kronice fary Přepych, psané 
od roku 1794, rozepsán na stránkách dvaceti! Protože tento příběh o sporu 
přibližuje pohled na kolorit minulé doby, také já se o něj rozvláčněji podě-
lím. Začnu přepisem původního zápisu kaplana Aloise Bachmanna a potom 
se to pokusím stručně „přeložit“ do současné češtiny.
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„Roku Páně 1796 za času pana faráře 
přepyšského Martina Kaysera mého 
zde přebývání, totiž Aloise Bachman-
na jakožto kaplana toho času, stalo 
se mezi panem farářem a vedlejším 
sousedem Matějem Hájkem na jaro 
při dělání zádušního plotu však ne-
dorozumění; poněvadž starý plot ze 
strany Hájka nešel dle mezníků, ný-
brž do farního, příliš sem sazený byl, 
chtěl pan farář by dle mezníků od 
zahrady k Horce plot se vedl, s čím 
soused vedlejší spokojen býti nechtěl, 
namítaje že by se jemu křivda činila 
tím způsobem, když by on místem 
velký kus od cesty své (jakž on pra-
vil) tratiti musel. Ta cesta však jemu 
nikdy před časem nenáležela, nýbrž 
cesta svobodná do manských lesů a 
pro faru byla. Pročež byla věc svědo-
mitě a právně vyšetřena, obžaloval u 

Ve sporu šlo o to, zda část cesty, léta veřejně používané, procházející mezi farou a usedlostí Matěje Hájka, patří 
k pozemku jmenovaného. Farář Kayser předložil komisi nákres, dokládající, že ta cesta jemu nikdy před časem 
nenáležela, nýbrž cesta svobodná do manských lesů a pro faru byla. Kompromisní závěr panské komise, že prů-
jezd cestou zůstane pro faru volným a fara nebude ve sporné části mezník posouvati, však dlouhodobé urovnání 
sporu nepřinesl. 

vrchnosti opočenské soused jmenova-
ný faráře, kterážto žaloba do proto-
kolu vrchnostenského zaznamenána 
a také k odpovědi panu faráři zaslá-
na byla. Pan farář, protože mezníky 
nalezeny byly, dle těch se říditi mínil, 
a proto také k usouzení toho dne 18. 
května roku téhož 1796 vyzdvihl sobě 
domácí obecní komise, při kterýchžto 
staří sousedé byli obce přepyšské, jako 
Václav Rohlena (č. 81), sedlák, Václav 
Roubal, chalupník a jiní ještě někteří, 
kterýžto usoudili, by něco pan farář, 
něco soused Matěj Hájek upustil, a 
tak aby v místech těch obzvláště na-
hoře, kdež příliš do půd farských plot 
zasazen byl, do cesty poněkud zasa-
zen byl. Aby však žádný při tomto 
jednání svědomí své neobtížil a křiv-
da ani sousedu se neučinila, neboť 
již vyhrožoval Hájek, že budoucně 

nedopustí dobytek tou cestou farský 
prohánět, ani dříví do fary voziti, vy-
zdvižena byla dne 30. května téhož 
jmenovaného roku vrchnostenská 
z Opočna komise, nahlédla ze staré 
obce Přepych mapy, z ní se usoudi-
lo, že fara má po té cestě svrchovaný 
průjezd, jak s dlouhým, tak s krátkým 
dřívím i také s dobytkem, když bylo 
zapotřebí, kterážto cesta svobodným 
pánům Vlkanovským patřívala, při-
čemž se i ukázalo, jak se má plot oko-
lo farních půd dělati. To se stalo 30. 
máje roku 1796 v přítomnosti pana 
Jana Opplta, panství opočenské-
ho vrchního ředitele, pana P.Stočka 
oberjägra, Jana Nováka zahradníka, 
Václava Tošovského panského haj-
ného, Jana Hájka kostelníka, Matěje 
Hájka zahradníka, souseda zdejšího 
a Jiřího Hájka z Bolehoště.“
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Někde vlevo od fary bylo stavení Matěje Hájka, kde 
na rozhraní vedla ta sporná cesta

Dnešní pohled na předpokládaná místa, kde cesta od 
Horky vyúsťovala

Již 6 let poté, v roce 1802 se spor 
opět rozhořel. Matěj Hájek zemřel, 
usedlost zdědil syn Jan, který se dě-
dických nároků, včetně části té ces-
ty, dožadoval. Mezitím z fary také 
odešel Martin Kayser jako vikář do 
Dobrušky a administrátorem byl 
dočasně jmenován místní kaplan 
Alois Bachmann. Z pročítání kronik 
jsem přesvědčen, že to byl člověk ve-
lice vážený, působil zde přes čtyřicet 
let, skvělý kronikář a archivář, neo-
byčejně důsledný a svědomitý. Je to 
zřejmé i z jeho odůvodnění, proč i 
spor o cestu, v kronice tak podrob-
ně popisuje: „ …aby tato fakta nepři-
šla v zapomnění a neb poněvadž na 
různu nalezeny, sem a tam založené 
byly, k ztrátě nepřišly, poněvadž na 
nich všech i pro budoucnost mnoho 
záleží, zde v tuto pamětní knihu, tak 
jak se našly od slova ke slovu ode 
mne faráře Aloise Bachmanna vzta-
hujou se…“
Zajímavá je přiložená Žaloba Jana 
Hájka, z které vyjímám:“

Articula III.
Že skrz zahradní grunt Jana Hájka 
svobodná cesta není a nebyla a jestli 
kdy po ní někdo jel, to jen na přízeň 
a povolení hospodáře se stávalo.

Articula IV.
Že na tom gruntu, kde ta svobodná 
cesta naříkána býti chce, jedna lípa 
v tloušťce přes pět aubity tlustá stojí 
následně již okolo 300 let stará býti 
může.

Articula VII.
Že pro zamezení budoucích rozepří 
při té komisi pod farním plotem, jak 
daleko na ní grunt jde, nové hranič-
ní kameny neb mezníky byly a pro 
ty samé Matěj Hájek, otec Jana Háj-
ka jakožto 12 nebo 14letý chlapec 
grunt kopat musel a potom na pa-
mátku na jednom tom mezníku tři 
kopy neb rány dostal.

Articula X.
Že svědek to vše, co v nadepsaných 
článcích uvedeno jest, bezpočtukrát 
od v Pánu zesnulého Matěje Hájka 
vypravovati na své vlastní uši slyšel. 
Jan Hájek se obětuje k přísaze do-
plňující a k té samé připuštěn býti 
žádá.
Fara na jednotlivé body žaloby 
Jana Hájka velmi podrobně odpo-
věděla. Podívejme se také proto, ve 

značné zkratce, na některé její argu-
menty.

Articula III.
…kostel a fara přepyšská založena 
jest roku 1361…zahrada Jana Hájka 
teprve v časech husitských a vojnách 
okolo léta 1600 povstala….na tom 
místě, kde nyní grunt Jana Hájka 
stojí, jak od starých dob slýcháno 
bylo, první škola jest byla a stála…že 
skrze ten grunt svobodná cesta mu-
sela býti, dokazuje až dosaváde ješ-
tě  ke spatření vozní cesta za humny 
(o které vypravovali starší), že svo-
bodná jest a jde k Nové Vsi….také 
vyšetření vrchnostenského úřadu 
a místního práva opočenského dne 
12. srpna 1801 potvrzuje, že žalob-
ník povinen jest každého bez pře-
kážky skrze svůj dvůr a na tu cestu 
propouštěti… Václav Rohlena kon-
šel přepyšský dosvědčuje, který skrz 
ten dvůr se svým otcem jezdíval a 
když  podvakráte držitel té zahrady, 
dříví na saních naložené na té cestě 
nechal, kudy otec Václava Rohleny 
chtěl jeti, vzal otec sekeru a u těch 
saní mu krůžky posekal a dříví dolů 
z té cesty svalil…to právo svobodné 
cesty od starodávna fara měla, neb 
všichni předkové pánové farářové, 
když ještě roku 1636 vesnice Ježko-
vice, Častolovské, Rašovice k faře 
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přepyšské patřívaly, nemohli jinudy, 
než tou cestou skrze dvůr Jana Háj-
ka jezdívati, protože kde nyní číslo 
87 (dnes čp.100), stávala tvrz pana z 
Bubna a posledního de Raus a i oni 
tudy museli jezdívati…

Articula IV.
Ta lípa (když ten zahradní grunt zde 
nestál) , též cestě té nic nepřekážela; 
neboť když se lípy  při záduši sáze-
ly, jakožto mezník u té cesty sazena 
byla…jak od starých lidí slýcháno 
bylo, že až po tu lípu zádušní grunt 
docházel, na kterém první škola v 
Přepychách byla, protože školy při 
farních domech se vyzdvihovaly a 
tak i s tou starou lípou před farský-
mi půdami k záduší patřit musel; 
když ale ta první škola doprostřed 
obce přenešena byla, tu teprve za-
hradní grunt svůj počátek vzal a lípa 
tu stála a cestě nepřekážela.

Articula VII.
Že pro ty mezníky Matěj Hájek, otec 
Jana Hájka 12. nebo 14letý chlapec 
grunt kopati musel může býti, když 
snad žádný svědomitý muž nechtěl 
pro ty mezníky grunt kopat, tak Jiří 
Novák jako rychtář tak svého vnuka 
Matěje Hájka jako chlapce k tomu 
donutil, a tak ten chlapec kopati 
musel. Což také znamení jest, že ty 
mezníky musel nějaký chlapec zasa-
zovat, který že tři kopy nebrané do-
stal (může býti), poněvadž to tehdáž 
z obyčeje špásovného se stávalo.

Articula X
…od moudrých starých lidí nikdy 
po všechen čas v celé obci to slyšet 
nebylo, (že ta cesta patří Hájkům 
– pozn.V.Z.), tak jak podotknuto 
u Hájků toliko domácím, dětem a 
své ženě…nikdy by tomu počestné 
právo přepyšské dovoliti nemohlo, 
jak nedovolilo, když Matěj Hájek 
druhému synovi Václavovi v zápi-
se opovážil se postaviti tu zádušní 

příční za farskými půdami cestu za 
důjezd a průhon na ten kus od té za-
hradní role.
Uvádím jen nepatrný zlomek ar-
gumentace obou sporných stran, 
zachycený v kronice, a jsem si také 
vědom toho, že v té staré kostrbaté 
češtině se dnes složitě orientujeme. 
Spíše mě ale na celém případu zau-
jalo to, s jakou vehemencí a úsilím 
probíhalo hledání pravdy a práva, 
jakým detailům byla věnována po-
zornost, jak se ctilo zvykové právo, 
nebo jaká váha se přikládala slovům 
pamětníků a lidí starších. Musíme si 
také uvědomit, že šlo o spor občana 
a farnosti, která v té době předsta-
vovala nesmírnou autoritu, přesto v 
tom „procesu“ nejsou patrné znám-
ky povýšeneckého mocenského po-
stoje. Uvedu ještě závěrečné „přátel-
ské narovnání“, ve kterém i panská 
komise prokázala obyčejný selský 
rozum. Zachovat veřejný zájem, a 
přitom nepoškodit žalobce.
„Za prvé: Jan Hájek se zavazuje, 
jak tehdejšímu panu děkanovi, tak 
jeho pánům následníkům tu jme-
novanou cestu skrze jeho dvůr mezi 
jeho dědičnou a farskou půdou pro 
vožení dlouhého a krátkého dříví a 
jiných potřeb i tak k nemocným a 
za služby Boží do Křivic na budoucí 
časy věčně povoliti a když potřeba 
bude, tak průhon pro hovězí a jiný 
dobytek popřáti.
Za druhé: Naproti tomu pan děkan 
spokojen jest, aby ty mezníky, které 
letošního roku při půdě Jana Hájka 
vedle cesty sazeny jsou, zase zrušeny 
byly.
Za třetí: Upouští pan Jan Hájek od 
své proti panu děkanovi v té důle-
žitosti zanešené právní žaloby a vy-
hrazuje sobě právo, kdyby kdo jiný 
tu služebnost svobodné cesty vyhle-
dávati chtěl, své právo dále hájiti.
Za čtvrté: Obě strany se usnesly, že 

jeden každý své útraty v tom sporu 
sběhlé sám nésti a zapravovati chce.
K tomu je připojeno vyjádření úřa-
du vrchnostenského v Opočně, v ná-
sledujícím znění:
„Toto narovnání se k právu přijímá, 
ratificíruje a do knihy gruntovní při 
gruntu Jana Hájka vtěliti a stran na 
žádost výpis z toho vydati povoluje.“
V roce 1808 byly k tomuto narovná-
ní připojeny ještě některé zvláštní 
výjimky:
„Kdyby farské případnosti budoucně 
k odejmutí neb k pronajmutí přijíti 
měly, tehdy Jan Hájek i jeho budou-
cí držitel té zahrady povinen bude ty 
nájemníky skrze svůj dvůr svobodně 
pouštěti. Zavazuje se také Jan Hájek, 
že od té cesty nic naorávat nebude a 
k svým půdám připojovat. Na té ces-
tě u farských rolí nahoře u Příčnice 
udělán z kamení základ, na žádný 
způsob zvyšovati a navážeti nebude, 
nýbrž tu vodu, která z jeho půd do té 
cesty zbyla, dolů jíti a téci až do svého 
dvora bez překážky mohla vedle kte-
rého dvora, jak starodávný vodoteč, 
tak také cesta až podnes spatřuje se.“
Od té doby se již žádná zmínka o 
tomto sporu v kronice neobjevuje. 
Přišly války s Napoleonem a staros-
ti byly jiné. Lze ale předpokládat, že 
pachuť té pře, v té či oné míře, pře-
trvávala až do roku 1834, kdy grunt 
Jana Hájka získal nového majitele, 
Jana Vávru. Když uděláme další ča-
sový skok, tak víme, že v roce 1880 
koupil za 8300 zlatých usedlost (již 
s novým čísle 114) zedník Horák, 
jeho dcera Marie se provdala za Jana 
Němečka. V této rodové linii se, s 
použitím předpon „pra pra“, dosta-
neme až k dnešní rodině Mgr. Jana 
Macháčka. To už o cestě a sporu, 
který trval téměř 40 let, nenajdeme 
žádné stopy.
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Spory s vrchností

Kroniky zachycují nejen spory mezi 
církví a sousedy, nebo sousedy na-
vzájem, ale najdeme zde třeba i pří-
pady statečného a odvážného hájení 
požadavků vůči šlechtě. Případ, o 
kterém chci hovořit, vyžaduje uve-
dení několika dobových souvislostí. 
Po skončení třicetileté války (1648) 
procházely české země v druhém 
pololetí 17. století řadou, často cha-
otických, změn. Přicházela nová 
šlechta z ciziny, měnila se mocenská 
struktura, s vojsky protestanských 
zemí přicházely nové myšlenkové 
proudy, narušovaly se letité zvyk-
losti a vlastnické nároky. Historický 
správní systém zemí a regionů byl 
narušen a nový se teprve postupně 
utvářel. Důsledky, které z toho ply-
nuly se přenášely i do počátku století 
osmnáctého.

V květnu roku 1705 nastoupil do 
Přepych (dle církevního přehledu 
jako dvacátý druhý farář) Jan Jind-
řich Junk. Z jeho životopisu lze vy-
číst, že to byl člověk velmi vzdělaný, 
s vysokým přehledem a zkušeností. 
Pocházel z Rumburku, vystudoval 

pražskou univerzitu, po vysvěcení v 
Litoměřicích začínal kněžský život v 
kostele sv. Václava na Starém Městě 
Pražském. Byl dvorním kaplanem 
v Maďarsku a Rakousku a následně 
působil v našem kraji. Z Dobrušky 
přešel na novou faru v Sedloňově a 
potom již dalších 17 let řídil kostely 
přepyšský a opočenský. Kronikář o 
něm doslova napsal: „…byl mužem 
nejvyššího nadání a význačné uče-
nosti, jedinečný a statečný obháj-
ce farních práv. Za jedinečné dary 
ducha byl roku 1702 vyznamenán 
titulem děkana a byl mu svěřen bis-
kupský vikariát.“ Tato uznalá slova 
dokládá i jeho systémový přístup k 
řízení přepyšské farnosti. Začal vel-
mi podrobným soupisem inventáře 
a veškerého majetku, demografic-
kými údaji Přepych i okolních obcí, 
patřících k farnosti. Právě díky fa-
ráři Junkovi víme, že v roce 1709 
bylo v Opočně 529 duší a v Přepy-
chách 718 (tehdy k nám patřila ještě 
Záhornice a Zádolí). V celé farnos-
ti žilo tehdy 2967 lidí. Farář Junk 
vlastnoručně sepsal dle čísel majitele 
selských usedlostí a jejich desátko-
vých povinností k farnosti. Prostu-
doval podrobně staré písemnosti, 
smluvní ujednání, závazky a přísliby 
patronů, což byli vždy majitelé pan-
ství. Zjištěné nesrovnalosti ho vedly 
k podání stížnosti „k nejjasnějšímu 
patronovi beneficia“, kterým byl na 
opočenském panství v letech 1694–
1726 Jeroným Colloredo z Waldsee, 
nejvyšší maršálek císařského dvora. 
I když jde o spor a stížnost, je jasné, 
že vše bylo v tehdejším duchu znač-
ně korektní. Již v samotném oslove-
ní: „Vysoký a blahorodý říšský hrabě, 
vysoce štědrý pane a patrone!“. Jsem 
si vědom toho, že dnes těžko chápe-
me kostrbaté slovní obraty a tehdejší 
písemný sloh, ale pro autentičnost, 
uvedu některé části stížnosti doslov-
ně a nezkráceně. 

Bod stížnosti, který je nazván „Za 
letních z Trnova pivo“. 
„Místo mně z každé jedné každé krá-
vy ve dvoře Trnově náležející množ-
ství másla a sýra (jak nynější děkan 
v Dobrušce jako zdejší beneficient 
dostával od dřívějšího majitele in 
natura) jsem rovněž připraven do 
budoucnosti toto na povinné desát-
ky jak letničky míti nyní ročně, třicet 
věder piva, ještě dalších třicet beček 
piva ročně dostávati, nebo takže já, 
ke třiceti bečkám nyní dodávaným 
jiných třicet beček koupím a řádně 
jednu bečku po 2 zlatých 30 krejca-
rech musím zaplatit, takže by toto 
pivo, Vaše vysoká hraběcí Excellence, 
tak vysoko nešla, než jako by to bylo 
množství za desátky a letničky méně 
vycházející. Množství jak desátků, 
tak letniček za čtrnáct let působení 
nechávám Vašemu vysokému uváže-
ní a nechci pochybovat, že vaše vyso-
ká hraběcí Excellence takové množ-
ství nebude kompenzovat. 
Nakonec uzavírám své myšlenky ov-
šem se závěrem zdravého úsudku a 
schválení svých nadřízených (které 
také bude mít působnost pro mé ná-
stupce), vedle nejponíženější prosby a 
vyhovění mým záměrům v milosti, k 
němuž se povinně doporučuji a zů-
stávám… Přepychy 28. května 1718, 
nejoddanější kaplan, J. Junk, biskup-
ský vikář.“
Odpověď pana hraběte přišla již do 
deseti dnů:
„Jak jsem již sám uvedl, sice není nic 
k upamatování, že z oněch do obory 
začleněných polí tehdy byly nějaké 
desátky nebo sic z trnovského dvo-
ra nějaké letničky. Jsme o tom toho 
náhledu v přihlédnutí k prvnímu 
odstavci, brát to za správné a další 
potyčky zmírnit a nechci na to pla-
tit o nic méně. Jakkoliv Vám tehdejší 
vikář jako jeho budoucímu nástupci 
v tom samém každoročním deputátu 
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30 sudů piva nebo ročně v šesti sudech řečeného piva, každý sud počítám na 
4 limery z mého zdejšího pivovaru. A zároveň také vám, pane vikáři má být 
povinna vysoko ctěná konsistoř se starat o vaše příjmy, přičemž suma toto 
ode mne dané vyřízení (které je děláno hlavně pro budoucí časy), v každém 
případě má být vtěleno do řádného instrumenta. Tady by měla nicméně v ta-
kovém případě a tu vysoce milostivá konsistoř by měla tuto transakci povolit 
ode dne její ratifikace, aby byla zajištěny panu vikáři nadcházející požitky, 
stejně tak první jako ostatní ustanovení pokračující. Stalo se na mém zámku 
Opočno dne 6. června 1718. Jeronym hrabě Colloredo.“

Kopie originálu odpovědi s podpisem Jeronýma hraběte Colloredo. 

Naopak, od tohoto kladného vyříze-
ní, je zajímavé zdůvodnění zamíta-
vé odpovědi na žádost o navrácení 
propachtovaných polí do hospoda-
ření fary. Je třeba říci, že zde hrabě 
prokázal překvapivé sociální cítění.
„…ačkoliv se dřívější předchůdci 
pana vikáře někdy o ty pole hlásili, 
nejsou nějaké restituce těchto polí, 
nebo zřízení desátků a letniček ke 
kostelu…při uvážení, že moji podda-
ní k výživě žen a dětí tyto pole užíva-
li a potom k plnění svých povinnos-
tí nemají žádnou jinou obživu při 
úplném odebrání těchto polí a ta by 
zcela zpustla. Proto jsem po zralém 
uvážení této věci došel k tomuto vy-
světlení…“
Dále pan hrabě vysvětluje lišácké 
kompromisní rozhodnutí, že pole 
se sice pachtýřům odebírat nebu-
dou, ale ti mají povinnost „ze všech 
druhů vysetého obilí čtvrtý mandel a 
také ze všech ostatních polních plo-

din, jako jsou les, konopí, zelí, jetel a 
jim podobné pod jakýmkoliv názvem 
povinni farnosti 4 díl panu benefi-
cientovi v odpovídajícím množství 
bez nějakého placení na jeho úřad 
dodali.“ K tomu je ještě dodatek, že 
v případě, pokud by pachtýři pole s 
řádnou pílí neobdělávali, povinnost 
odvodu nedodržovali, nebo něja-
kým způsobem s ním spekulovali, 
bude dle uvážení pole předáno ji-
nému pachtýřovi, který by je mohl 
lépe obdělávati. Pole faře nepřipad-
la, ale povinnost odvodů církvi byla 
do budoucna oficiálně potvrzena. 
A jak to již bývá, když jde o pozemky 
a majetek, také tyto rozpory se opět 
objevují, zejména po roce 1723, kdy 
se Opočno oddělilo od přepyšského 
beneficia a dělily se majetky mezi 
přepyšskou a opočenskou farnos-
tí. Tomuto oddělení byla věnována 
církví i světskou vrchností velká po-
zornost. Celý proces probíhal pod 

asistencí biskupství Královéhradec-
kého, Olomouckého a Vratislavské-
ho i osobní účastí hraběte Jeronýma 
Colloredo. Do farnosti Opočno byly 
přičleněny obce Pohoří, Semechni-
ce, Trnov a Puličky (dnes Pulice) a 
ve farnosti Přepychy zůstaly obce 
Bolehošť, Zádolí, Záhornice, Mok-
ré, Čánka, Dobříkovec, Křivice a 
Lhota. Povinné roční naturální i fi-
nanční odvody a příspěvky přepyš-
ského faráře byly stanoveny v celko-
vé hodnotě 243 zlatých 79 krejcarů, 
opočenský farář měl stanoven roční 
příspěvek na farnost 312 zlatých 36 
krejcarů (ve vyšší částce, vzhledem k 
zavádění nového úřadu). Jak šel čas, 
síla nařízení, závazků a slibů slábla a 
některé staré spory se oživovaly.
V protireformních dobách 18. sto-
letí narůstala mezi lidem podda-
ným nespokojenost, která později, 
v roce 1732 vyvrcholila i v našem 
kraji tzv. opočenskou rebelií a v roce 

Rakouský 3 krejcar a rakouský 10 
zlatý dukát z roku 1662 byly 

v oběhu do roku 1700.
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1775 i selským povstáním. Na poza-
dí těchto událostí lze lépe pochopit 
i počínání přepyšských pachtýřů, 
kteří: „pole záduší a kostela od far-
nosti odebrali a sobě si přivlastnili.“ 
Tak to ve své stížnosti formuloval 
místní farář František Josephi, za-
slané v roce 1769 do Vídně Rudolfu 
Colloredovi, dědičnému pánu opo-
čenského panství. Ten, s odvoláním 
na císařský královský patent roz-
hodl, že farní pole budou od roku 
1770 pronajímána vždy po 3 letech 
jiným, aby si je nechtěli ani nemoh-
li „ze zvyku“ přivlastnit. Aby mělo 
toto zákonné rozhodnutí svůj trvalý 
účinek, byli svoláni na opočenskou 
panskou kancelář všichni, kteří uží-
vali pole přepyšského farního koste-
la a veřejně jim bylo toto rozhodnutí 
oznámeno. Změny se dočkali až je-
jich potomci, po vzniku nového stá-
tu, při tzv. Masarykově pozemkové 
reformě po roce 1919.

Kauza Farský rybník

Vleklé byly v minulosti i spory, je-
jichž předmětem byl Farský rybník. 
V létě roku 1874 někteří Přepyšští 
občané, jmenovitě Antonín Ulrich 
(č.13), Jan Štěch (č.15), Jan Dvořák 
(č.8) a ještě někteří z okolí se roz-
hodli, přivést rourami vodu z ryb-
níka do blízkosti svých obydlí. Farář 
Víteček měl námitky, že tento záměr 
povede ke značnému úbytku vody, 
která se nedostane na farský dvůr. 
Tato část sporu se vyřešila „Vyjád-
řením“ občanů. 
„Níže podepsaní sousedé obce Pře-
pych zamýšlejíce zříditi sobě vodo-
vod od zdejšího rybníka Farského ku 
svým příbytkům, zavazujeme se tím-
to za sebe i za budoucí majitele used-
lostí k následujícím podmínkám:
1. Slibujeme, že nový práh, přes nějž 
voda z rybníka Farského odtékati 
bude, ve výšce dosavadního prahu 
položíme a v té samé výšce pro všech-
ny časy nezměnitelně ho zachováme.

2. Chceme vždycky spokojiti se s vo-
dou toliko přebytečnou z rybníka 
přes zmíněný práh odtékající a vy-
stříháme 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 zřídíme.
4. Zavazujeme se, že nádržku tuto 
na cement vystavíme, jílem náležitě 
upěchujeme a provždy v dobrém sta-
vu ji udržovati budeme, aby voda z 
rybníka se ztráceti nemohla.
Dáno v Přepychách dne 18. srp-
na 1874 - Podepsáni: A. Ulrich, J. 
Štěch, J. Dvořák, J. Dohalský, Václav 
Kašpar, Lidmila Kánská, V. Kašpar, 
Jiří Pavlík, J. Mervart“.
Další část sporu vyvstala o vlast-
nictví Farského rybníka mezi farou 
a obcí. V roce 1894 žádal farář Jo-
sef Dejl na obci listinu, kterou by se 
mu povolilo právo užívati vody, ryb 
a bláta z rybníka „farského“. Uvedl, 
že na základě té listiny by vymohl 
na patronátu (majitel opočenského 
panství) náhradu za opravu rybníka 
v letech minulých. I v budoucnu, že 
by se fara o opravy na svůj náklad 
starala. Starosta Václav Baše (č.41), 
radní V. Merta, M. Plichta a ostatní 
zastupitelé se usnesli „žádnou tako-
vou listinu nevydávati, aby snad fara 
v létech pozdějších nečinila nároků 
na právo vlastnické toho rybníku“.
Celá kauza se dostala k úřadu opo-
čenské vrchnosti, kde farář argu-
mentoval starým zápisem farního 
inventáře z roku 1807. Pro zajíma-
vost popisu ho část uvádím:
„Před farou jest rybníček, z kterého 
pan farář dle ratifikace 1785 daně 
vybírati musí, ten jest pro vodu po-
třebný, poněvadž zde žádná studnice 
není. Za tím rybníčkem k straně kos-
tela jest starý haltýř pro zachování 
živých ryb, který jest ještě ve farské 
hrázi, a ne na obci, nad ním mostek 
kamenný ke cti a chvále sv. Jana Ne-

Kopie originálu 
Vyjádření občanů

pomuckého za faráře Junka udělaný 
a voda pod něj dolů obrácena…far-
ská strouha jde zároveň se splávkem 
až k chalupníku Václavu Jelenovi č.98 
(dnes 112 – Matesovi), kde fara vždy 
trouby kladla a ten splávek zpravova-
la. Ještě ze svých časů, jako kaplana 
zde v Přepychách od roku 1821-1823 
stál tento zmíněný haltýř na ryby, 
protože ještě tam uchovávané ryby 
nepovolenýma rukama odváděny 
byly. Potom v pozdějších letech farář 
Alois Bachmann tento haltýř jako 
téměř zchátralý a shnilý dal zbourat. 
Také zničený můstek byl již násled-
kem času zpustošen.“
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Závěr

Tento článek začínal docela banální 
událostí, kdesi v Jižních Čechách, 
která, dle popisu médií, nebyla do-
sud uzavřena. Já jsem se vracel do 
dávnější minulosti, kdy v Čechách 
vládli Habsburkové, na opočenském 
panství Colloredové a v Přepychách, 
v uváděných datech, starostovali tře-
ba Jan Kašpar (č.7), Mikoláš Štěch 
(č.20), Josef Ježek (č.35), nebo Vác-
lav Baše (č.41) a na faře byl správci 
Jan Junk, Alois Bachmann, Antonín 
Flesar nebo Josef Dejl. Bez ohledu na 
jakékoliv „hlavy pomazané“ nás ale 
konflikty a rozepře provázejí kaž-
dým životem. V tom se i historie stá-

Vrchnost rozhodla opět trochu ša-
lamounsky: „Chce-li pan farář ten-
to jako dřív rybník vybírat, čistit a 
opravovat dle práv jiných občanů 
uhradit obci 100 zlatých, které obec 
na opravu již vydala, ponechává se 
mu rybník se všemi právy a povin-
nostmi. Ne-li, bude se obec sama o 
něj starati.“ Zaplaceno nebylo a Far-
ský rybník je od těch dob obecní.

le opakuje. Důležité je, aby jejich ře-
šení bylo pro lidi prospěšné a vedlo 
k usmíření. To se ale ne vždy podaří. 
To, že v popsaných příbězích jde 
často o spory vrchnosti, církve a 
obce vůbec neznamená, že by v mi-
nulosti nebyly i spory mezi jednot-
livými sousedy a prostými lidmi 
navzájem. Je to tím, že jsem čerpal 
z dostupných farních a obecních 

Stará fara a část Farského rybníku na kresbě z počátku 19. století. 

kronik. Jednotlivé sousedské spory 
se možná řešily spíše v hospodě a na 
návsi a do kronik se nezapisovaly. 
Mohu-li závěrem vyslovit nějaké 
přání, které může být poučením ze 
sporu předků, přeji život bez zbyteč-
ných konfliktů, vzájemnou toleranci 
a dobré sousedy.

Vladimír Zdeněk st. 


