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900 let rybničního hospodářství

• Opatovický klášter (1086-1421)

• Husitské války / Minstenberkové (1421-1491)

• Páni z Pernštejna (1491-1560)

• Císařská komora / Habsburkové (1560-1850)

• Richard Drasche z Wartinberga (1881-1919)

• Velkostatek Pardubice (1919-1952)

• Státní rybářství (1952-1993)

• Rybniční hospodářství (1993-2016)



Příběh první – Opatovický klášter

• 1086 - založení 
benediktinského kláštera sv. 
Vavřince v Opatovicích

• Ora et Labora anebo Ora, 
Labora et Lectio

• Meliorace půdy, zakládání 
rybníků

• Haltýře součástí klášteřiště
• Kolonizace labského oblouku
• Vynikající podmínky pro 

hospodaření s vodou
• Újezd opatovický a přeloučský
• Rybník Čeperka a Velká strúha
• 1421 – zničení kláštera husity

Kříž sv. Benedikta



Opatovický klášter
Kolonizace labského oblouku



Opatovický klášter - Posloupnost opatů

• 1086 – 1107 ONDŘEJ
• 1107 – 1127 SULISLAV
• 1128 – 1146 BLAŽEJ
• 1148 – 1163 MYSLOCH
• 1227 – 1229 KONRÁD
• 1239 – 1242 ONDŘEJ II.
• 1271 BOHUMIL
• 1277 ZDISLAV ZE ZVÍŘETIC
• 1289 ČASTA
• 1303 KONRÁD II.
• 1348 HROZNATA Z LIPOLTIC
• 1348 – 1371 NEPLACH
• 1371 – 1389 JAN Z ORLE
• 1389 – 1415 PETR LAZUR

Opatovický misál



Opat Hroznata z Lipoltic

• Nežli dosedl na stolec 
opatský, měl Hroznata
hodnost proboštskou. 
Nevíme však, kde. Neměl 
dosud na starosti veliké 
hospodářství klášterní. Ale 
když byl dosazen, netajil si, 
že není snadno spravovati 
klášter. Skličovala jej 
zvláště bída poddaných, i 
dluhy kláštera, i chatrný 
stav jeho statků…

Dr. Emanuela Nohejlová



Opat Hroznata z Lipoltic

• Na štěstí sama příroda pomohla mu v starostech. Rok 
1320 přinesl neobyčejnou úrodu. Poprvé v historii 
klášterní slyšíme o úlevě poddaným. R. 1343 datována je 
listina, kterou se poskytuje značné polehčení poddaným 
v Lohenici v jejich povinnostech; bylo jim dovoleno 
odváděti jen polovinu sumy, kterou platily sousední 
Břehy, kromě daně královské (kterou klášter odpustiti 
nemohl). Nadto byli osvobozeni od strojení obědů při 
soudech, od odvádění beránků, plecí, kuřat a vajec; 
zbyla pouze povinnost prací na mlýnech, jejich opravách 
i stavbách, zejména svážením, čeho bylo zapotřebí. 
Dostali i díl pastvin na lepší výživu dobytka, rybné jezero 
u vsi si však opat vyhradil.

Dr. Emanuela Nohejlová



Opat Neplach (1348 – 1371)
Diplomat a kronikář

• 1322 narozen
• 1327 dán do školy v Opatovicích
• 1332 přijat do řádu benediktinů
• 1334 klášterní slib v Opatovicích
• 1339 poslán opatem Hroznatou na 

studia na univerzitu v italské Bologni
• 1347 u papeže v Avignonu (Francie)
• 1348 stává se opatem v Opatovicích
• 1352 diplomatické poselství od Karla IV. 

Papeži Inocencovi VI. do Avignonu
• 1352 Karel IV. konfirmuje listinou držbu 

kláštera včetně rybníků „…s křovinami, 
pastvinami, lukami, vodami, rybníky, 
ostrovy, a se všemi předřečenými 
honitbami…“ – rybník Čeperka

• 1353 s Karlem IV. v Metách (Francie)
• 1354 s Karlem IV. v Norimberku 

(Německo)
• 1355 s Karlem IV. v Římě při císařské 

korunovaci
• 1355 nabádá Karel IV. v Maiestas

Carolina budovat rybníky: „…aby 
Království Naše Čechy mělo hojnost 
ryb a výparů, velí se stavům i městům 
pilně zřizovati rybníky i pro hojnost 
ryb…“

• 1371 opat Neplach zemřel



Příběh druhý – Páni z Pernštejna (1491 – 1560)

• 1490 - Vilém z Pernštejna získal od krále 
Vladislava Jagellonského panství zaniklého 
opatovického kláštera

• 1491-1496 rozšířil Čeperku na více než 
dvojnásobnou výměru, tj. na cca 1.200 ha

• 1498 - Král Vladislav převedl Vilémovi a jeho 
potomkům labský jez a Opatovický kanál 
z dočasné zástavy do dědičného vlastnictví.

• 1498 – 1513 Prodloužení Opatovického kanálu 
z Bohdanče do Semína a navýšení kapacity na 
6,5 m3/s

• 1494 – 1520 Registra rybničná jako soupis 
nákladů vynaložených na stavby a opravy 
rybníků u zástavního majetku; za půdu 
zabranou pro stavbu rybníků dával Vilém 
rovnocenné anebo lepší náhrady.

• 1521 – Vilém umírá; 1521-1534 syn Vojtěch

Vilém z Pernštejna (1436 – 1521)



Příběh druhý – Páni z Pernštejna (1491 – 1560)

• 1534 – 1548 Jan z Pernštejna přebírá 
od předčasně zemřelého bratra 
Vojtěcha panství Pardubické; staví 
rybníky Oplatil a Rozkoš krátce před 
svou smrtí.

• Dokončil tak pardubický rybniční 
systém: jen 20 největších rybníků 
napájených Opatovickým kanálem 
mělo v druhé polovině 16. století 
rozlohu 3,450 ha; podle Vischerovy
mapy z r. 1688 měly rybníky Čeperka, 
Oplatil, Rozkoš a Bohdaneč výměry 
1003, 435, 274 a 320 ha.

• 1560 – nucený prodej pardubického 
majetku Jaroslavem z Pernštejna do 
rukou císařské komory – 262 rybníků



Příběh druhý – Páni z Pernštejna (1491 – 1560)

Ekonomický přínos pro Pernštejny:
• Rybniční hospodářství 

představuje pro Pernštejny více 
než 70% příjmů jejich 
vrchnostenské pokladny zač. 
16.století.

• Páni z Pernštejna v první polovině 
16. století nejbohatším 
šlechtickým rodem v českých 
zemích. 

• 1528 - uvádí Vilémův syn Vojtěch 
z Pernštejna v daňovém přiznání 
majetek třikrát větší než majetek 
tehdy druhého nejbohatšího 
šlechtického rodu Rožmberků. Vojtěch z Pernštejna (1490 – 1534)



Jan Dubravius – De piscinis et piscium
(O rybnících), 1547

• Odvážil bych se uzavřít sázku s 
kýmkoliv z vás a dát jako zástavu 
základ ne nepatrný – a to bych 
jistě neudělal, kdybych rybníky 
důkladně neznal a neprozkoumal 
– že tento zaplatí prodejem ryb 
dluh mnohem rychleji, než onen 
senem, ječmenem a zeleninou. O 
tolik jsou příjmy z ryb větší než z 
ostatního hospodářství…

• Takto pan Vilém z Pernštejna 
(1438–1521) posuzoval, kdo splatí 
dluh za koupený statek rychleji –
zda vlastník velkého dominia, 
závislého jen na rostlinné 
produkci, nebo majitel polovičního 
panství s rybníky.



Biskup Jan Dubravius (1486 – 1553)

• Když začátkem 16. století 
zavítal do Innsbruku, požádal 
hostinského, aby mu k obědu 
připravil vyhlášené alpské 
pstruhy. Ten, aniž by věděl 
odkud biskup pochází, mu 
doporučil něco jiného, 
mnohem lepšího, a to 
dovezeného českého kapra, 
který – podle něj – je prý 
skutečnou delikatesou. Když 
došlo na placení, účtoval si 
hostinský dvakrát tolik, co by 
jinak stáli alpští pstruzi.

Jan Dubravius
Na základě vlastních pozorování i 

získaných a osobně ověřených informací 
od biskupa Turzy a Viléma z Pernštejna i 
jeho syna napsal pojednání o rybnících a 

chovu ryb.



Kunát mladší Dobřenský z Dobřenic (1465 – 1539) 

• Rybniční stavitel působící na konci 15.stol. a v 16.století v okolí 
Poděbrad, rožmberské Třeboni, na Žatecku a Litoměřicku a 
zejména na Pardubicku pro pány z Pernštejna a na svém majetku 
v okolí Valů.

• Jeho děd Zdislav z Dobřenic (+1488) stavěl rybníky v okolí 
Dobřenic; otec Jan působí u Minsterberských knížat

• 1488 ručitelem za knížete Jindřicha Minsterbeského při zástavě 
městečka Bohdanče

• V roce 1490 se setkává s Vilémem z Pernštejna při tažení do Uher
• Působí na kolínském panství ve funkci fišmistra, tj. úředník 

velkostatku mající ve správě rybníky, jejich stavby, opravy, chov a 
prodej ryb.

• 1496-1502 navrhuje pro Voka z Rožmberka (+1505) opravy 
rybníků Dvořiště a Koclířova

• 1505 dokončil projekt rybníka Velký Tisý



Kunát mladší Dobřenský z Dobřenic (1465 – 1539) 

• Učitel Štěpánka Netolického při 
stavbě rybníka Velký Tisý: „Když se 
potom rybník Tisý skutečně počal 
dělati a Dobřenský pro pilné 
zaneprázdnění při rybnících na 
panství kolínském a pardubickém při 
tom díle na Třeboni býti nemohl, 
svěřil pan vladař dozor nad stavbou 
Tisého fišmistrům Slepičkovi a 
Sádlovi společně s myslivcem 
Štěpánkem.“

• Roku 1513 kupuje ve Valech tvrz a 
trvale pracuje pro Penštejny

• 1513 buduje nový jez na Labi k 
navýšení toku vody do Opatovického 
kanálu

• Zemřel roku 1539

Kunát z Dobřenic
rukú vlastní

Podpis Kunáta mladšího z 
Dobřenic na smlouvě s Janem z 

Pernštejna z roku 1534



Příběh třetí – Císařské komorní panství

• 1651 – po třicetileté válce je dle urbáře na panství Pardubice-Kunětice sice 
celkem 262 rybníků, ale jen 8.353 obyvatel na celém panství (Pardubice 872 
obyv., Bohdaneč 463 obyv., Přelouč 329 obyv., Holice 223 obyvatel)

• 1688 – Vischerova mapa, celkem 225 rybníků nasazených a 13 vypuštěných
• 1743 – za Marie Terezie celkem 157 rybníků
• 1783 – Josefský katastr, celkem 212 rybníků, 5486 ha, ale 50 z nich již vysušeno a 

rozděleno poddaným a novým osadníkům ze Slezka
• 1795 – počet obyvatel roste na 40.910 a do roku 1840 je na panství Pardubickém 

58.175 obyvatel
• 1802 – hospodaření na 69 rybnících; rychlý rozvoj zemědělství; heslo 

úřednického personálu: „Rybník nemá být na žádném místě, kde může být 
louka, role nebo pastvina, protože výnos ryb nemůže dosáhnout takové výše.“

• 1855 – státní bankrot a odprodej komorního panství Privátní rakouské národní 
bance vídeňské

• 1863 – panství získává v dražbě Privilegovaný rakouský úvěrní ústav



Příběh pátý – Renesance rybníkářství

• 1868 – Dašice s rybníky kupuje Jan Liebig, průmyslník 
v Liberci

• 1864 – Čivice kupuje hrabě Chotek
• 1881 – Pardubický zbytek komorního panství o 

rozloze 6440 ha kupuje Dr. Richard Drasche z 
Wartinberka, přebírá 21 rybníků o katastrální výměře 
726 ha a mnoho jich obnovuje.

• 1919 – pozemková reforma, velkostatek Pardubice, 32 
rybníků, 626 ha vodní plochy

• 1952 – vznik Státního rybářství
• 1993 – Rybniční hospodářství, s.r.o.



Porybní, fišmistři, haltýřníci a správci 
hospodářství rybničního

Pavel Kabát Bohdaneč panský fišmistr v Bohdanči 1494-1500

Jan Vlček panský fišmistr 1515-1560

Jan "Mřeň" Stanovský z Čechtic fišmistr 1508-1520

Hynek Hostovský ze Sudomieře fišmistr 1536-1541

Jan Bořek z Poličan a Velehrádku přední fišmistr v Pardubicích 1562-1587

Petr fišmistr v Bohdanči 1565

Bartoš fišmistr v Bohdanči 1570

Jetřich Preis Manštejn z Papenheimu fišmistr 1580-1592

František Čířek Jiří z Dobrsdorfu panský přední fišmistr 1595-1588

Pavel Lang z Kvaltendorfu fišmistr 1597-1607

Jan Jiráně fišmistr 1600

Jan ze Zvole fišmistr panství Pardubice

Jan Biran přední fišmistr v Bohdanči 1611

Václav Bydžovský přední fišmistr 1617

Jiří Šmidle Henykar z Ebergku fišmistr v Pcích 1622-1640

Daniel Rabštejnský z Guttenthalu fišmistr 1630

Jan Hoštecký přední fišmistr 1630

Jiřik Tejnecký přední fišmistr 1650

Jakub Ježek přední fišmistr 1661

Jan Drahný Nechanský přední fišmistr v Bohdanči 1658-1666

Václav Rohan fišmistr v Bohdanči 1655-1666

Matěj Všetečka haltýřník Bohdaneč 1658

Lukáš Felix druhý fišmistr v Bohdanči 1680

Karel Angel starší fišmistr 1694

Fidler fišmistr 1695

Jan Březina fišmistr 1700

Jan Roček haltýřník 1701

Haupt Suwenstein fišmistr Bohdaneč 1719

Karel Angeoldt fišmistr 1719

František Karel Frič fišmistr

Jan Máslo mladší fišmistr v Bohdanči 1721

Jan Karel Axlar fišmistr v Bohdanči 1714-1740

Matěj Kobos haltýřník



Porybní, fišmistři, haltýřníci a správci 
hospodářství rybničního

Didák porybný 1758-1825

Vacl.Thom. Nanka fišmistr

Josef Horák fišmistr v Bohdanči

Frant.Jan Tušic porybný v Bohdanči 1790-1796

Andreas Merkl fišmistr 1777

Jan Jirout haltýřník v Bohdanči 1777

Jan Jiří Kakleč fišmistr 1787

Václav Lothringen fišmistr

Konrád Martin porybný 1813-1825

Koch adm.fišmistr

Jan z Clanerů fišmistr do r. 1813

Alois Tibelli ryb.písař

Jan Bach ck.rybní kontrolor v Bohdanči

Jan Drexler fišmistr 1841

Josef Schazzscher

Vincent Formánek

Jan Hansl haltýřník Bohdaneč 1853

Václav Beneš porybní úředník

Julius rytíř z Clanerů fišmistr 1876-1902

František Jelínek haltýřník v Bohdanči

Leopold Langer ck.fišmistr v Bohdanči 1792-1865

Eugen Sieber porybný v Bohdanči 1856

Josef Horák rybniční správce 1857-1918

Jan Chudoba rybniční správce 1919-1921

Adolf Hraba rybniční správce 1934-1942

Josef Marek sádecký 1936-1942

Václav Fořtík sádecký 1945-1951

František Špaček rybniční správce 1949-1955

Jan Řepa rybniční správce 1955-1976

František Sedmík rybniční správce 1976-1978

Pavel Hedbávný porybný,sádecký, rybniční správce 1978-1984

Adolf Vondrka rybniční správce 1984-2012

Adolf Vondrka, ml. rybniční správce 2012-

Miroslav Středa porybný 2012-



Rybářská a hydrobiologická stanice v Bohdanči

• Založena v roce 1941 v budově 
rybniční správy Velkostatku 
Pardubice na Sádkách v 
Bohdanči

• Místnost v 1.patře budovy 
Sádka č.p. 148 vybavena 
mikroskopy, chemikáliemi, 
labor. sklem, temnou komorou

• Využívána významnými 
vědeckými pracovníky: univ. 
prof. Dr. Prát, doc. Dr. Jírovec, 
Dr. Fott, Dr. Hadač z Pardubic, 
Dr. Štěpánek, Dr. Mařan ze 
Zemského muzea v Praze, Dr. 
Michal a prof. Šrámek-Hušek



Rybářská a hydrobiologická stanice v Bohdanči

• Správa stanice svěřena kuratoriu, jež tvořili:
• Zástupce Velkostatku Pardubice, ředitel Ing. Josef Jánský (1901-1942)
• Zástupce rybniční správy Velkostatku, rybniční správce Adolf Hraba 

(1901-1942)
• Zástupce Přírodovědeckého klubu v Pardubicích, Doc. Dr. Rudolf Šrámek-

Hušek (1907-1962)

Ing. Josef Jánský Adolf Hraba Doc. Rudolf Šrámek-Hušek



7 generací rybničního hospodářství

1. Prokop Vondrka (1813 - 1882) - Velkostatek Chlum u Třeboně -
námezdní rybář - Mirochov, Žíteč, Staňkov 

2. Jan Nepomuk Vondrka (1847 - 1899) – Rybniční hajný od r. 1889 ve 
Staňkově (Chlum u Třeboně)

3. František Vondrka (1875 - 1972) – Baštýř v Mirochově, pak v Lutové, 
porybný velkostatku Chlum u Třeboně

4. Adolf Vondrka (1905 - 1977) – baštýř a porybný v Protivíně, vedoucí 
střediska Tábor, později v Chlumu u Třeboně

5. Adolf Vondrka (1931 - 2012) - Baštýř Protivín, Doksy, Rybniště, pak 
baštýř a sádecký Litomyšl 

6. Adolf Vondrka (*1955) – Provoz. a rybář. technik Litomyšl, L. Bohdaneč, 
Nové Město n/Metují, vedoucí střediska Lázně Bohdaneč, zakladatel 
Rybniční hospodářství, s.r.o., Lázně Bohdaneč

7. Adolf Vondrka (*1975) – Rybniční správce Rybniční hospodářství, s.r.o., 
Lázně Bohdaneč



Rybniční hospodářství, s.r.o.

• Založeno v roce 1993 za účelem nákupu aktiv v 
privatizaci Státního rybářství Litomyšl

• Zakladatelé: Adolf Vondrka, st. (50%), Zbyněk 
Kraus (50%)

• Současný majitel: Adolf Vondrka, ml. (100%)
• Hospodaření na 52 rybnících, 40 vlastních, 12 v 

pronájmu (Bohdanečsko, Holicko, Přeloučsko)
• Celková výměra vodní plochy: 573 ha
• Roční produkce: 200,000 ks tržních ryb / 250 tun
• 11 zaměstnanců



Kontakt

ADOLF VONDRKA
jednatel společnosti

Tel. +420 602 556 331
E-mail: adolf.vondrka@rhb.cz

www.rybnicnihospodarstvi.cz

mailto:adolf.vondrka@rhb.cz

