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Naučení pro cestáře

na

p r i v á t n í c h  s i l n i c í c h

v Čechách.

V Praze, 1857.
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C e stá ř  jeden  každý je  mimo neděl a zasvěce
ných svátků povinen, po celý rok tolik hodin 
denně na silnici s potřebným nářadím se nachá
zet, kolik se mu v  dálším tomto naučení usta
novuje; přitom však je s t zavázán, pilně a jak  
se sluší a patří všechny ty práce vykonat, jichžto 

potřeba podlé času a okolností konali káže, aneb 
kteréž mu od jeho představených nařízeny jsou

byiy-
Času nedělního a svátečního ukládá se c e -

%

stářům , aby obešli onu jim přidělenou část sil

nice a svou dohlídkou zamezili jedno každé 
porouchání bud na zdích, bud na zábradlích a 
nebo na jiných věcech ku silnici patřících, jakož 
i zachránili od možného porušení alejové stromoví.

V takovýchto však dnech , to je s t neděl

ních neb svátečních, povoluje se spolu cestářům , 

že se mohou střídali v této jim  uložené dohlídce, 
a sice v tom způsobu, že jeden  cestář i dva



dílce silnice obejiti může, když se totiž s dru
hým cestářem srozumí a oni střídavě času neděl
ního neb svátečního si odpočinouti chtějí.

§. 2.

Ku práci vykázané hodiny jsou určitě ná
sledující :

Od polovice měsíce Října až do polovice
měsíce Února od osmé hodiny z rána až do
dvanácté hodiny polední; a od jedné hodiny
odpoledne až do 5. hodiny z večera.

Od polovice měsíce Února až do konce
Dubna od sedmé hodiny z rána až do dvanácté 
hodiny polední; a od jedné hodiny odpoledne 
až do šesté hodiny z večera.

Od prvního Května až do konce Srpna od 
šesté hodiny z rána až do 12. hodiny v  poledne; 
a od jedné hodiny z poledne až do 7. hodiny 
z večera.

Konečně od 1. Září až do polovice Října 
od 7. hodiny z rána až do 12. hodiny polední; 
a od jedné hodiny z poledne až do 6. hodiny 
z večera.

Pakliby ale nenadálá a nevyhnutedlná po-



třeba toho žádala, je  cestář povinen, i mimo 
těchto ustanovených hodin na silnici pracovat, 

nesmí se však za žádnou příčinou v  tom čase, 
kterýž ku práci určen jest, ze silnice odstranit.

§• 3.

Cestář je  na silnici zavázán, své služby si 
jedině hleděli a pročež všeho, jakéhokoliv jiného 
zaméstknání se vystříhali, tím méně někomu za 
posla sloužili.

Nápodobně nesmí cestář s pocestnými dlouho 
rozprávěli, alebrž tak dlouho, co na silnici vy
trvali povinen jest, pilně pracovali.

§• 4.

V rozličných pádech dokázané nemožnosti 
aneb nemoce nemusí sice cestář sám na silnici 

do práce jiti, je  však povinen, povolení u svého 
představeného, a to sice nejdříve u představe
ného své obce sobě vyjednali, mimo toho pak 
na své vlastní outraty schopného dělníka za 

sebe na silnici do práce odeslali, což se za tou 

příčinou státi musí, poněvadž v  takovýchto p ř í-  

padnostech silnice bez dělníka a bez dohlídky 

zanechána býti nemůže.



§• 5 .

'  Dle těch nařízení, kteráž dána jsou oněm 
osobám, jenž na silnici dohlídku obstarávají, ano 

i v pádu nevyhnutedlné potřeby má jeden cestář 

druhému nápomocen býti; vůbec musejí cestáři 
o to pečovali, aby na silnici co je možná malá 
částka drobného kamení se vypotřebovala a sil
nice proto pro všechno v  patřičném stavu za
chována byla.

Posléze musí cestářové na to hleděli, aby 
nikdy třeba nebylo, mnoho dělníků na vypomá

hání najímali.

§• 6 .

Jeden každý cestář je povinen, nejméně 

jednou za měsíc pozorně prohledali veškerá sta
vitelská díla, kteráž se na jeho oddělení nachází, 
a sice: Všecky můstky, kanály, průtoky, tarasy, 
kamenná a dřevená zábradlí.

Ohledně kamenných a dřevěných zábradlí 
podotknouti sluší, že je cestář dle potřeby bud 

upevnili, aneb, aby všechny v  stejné rovnosti 

se nacházely, podlé šňůry postavili musí.
Každé i zdánlivě nepatrné porušení neb



porouchání nadřečených věcí musí cestář bez 
meškání svému představeném u oznámili.

§• 7.

Pakliby následkem násilných lijavců bud na 

silnici neb na kanálech, bud v průtokách neb 
na zábradlích škoda nějaká učiněna byla ; dále 
kdyby se stát m ělo , žeby za příčinou náledí, 
nebo sněhových závějí, jakož i následkem povětří 
poražené alejové stromoví jízda překažena byla, 
je  cestář povinen: bez odkladu to svému před

staveném u ohlásit, ano v  takovýchto zvláštních 
případnostech, když toho potřebu v id í, místní 
příslušný úřad požádali, aby jeho účinkováním 
silnice co nejrychleji v  patřičný stav uvedena 
a pro opětní jízdu zřízena byla. Při takových 

nehodách musejí i sousední cestáři nápomocni býti.

§• 8.

Všem cestářům  se za povinnost ukládá, aby 
k cestujícím zdvořile se chovali, kdoby se jich 

ohledně jízdy na něco tázal, vlídně potřebnou 

návěst da li, a posléze v  povstalých nehodách 

cestujícím ochotnou a bezplatnou pomoc poskytli.



Trváli dlouho suché počasí, musejí cestá
řové prach na silnici dřevěným hřeblem shrabali, 

a ním kde toho třeba, aneb kde se to dělali 

nechá, tak nazvané bankety neb kraje příkopů 

podlé silnice a kanape, to jest podložky šutro

vých hromádek splanírovati anebo musejí ho 

sami bud neprodleně odstranit, bud dle možnosti 
na hromádky svážet a o to pak se postarat, aby 

odvežen byl, slovem cestářové musí na každý 

pád péči míti o to, aby nahrabaný prach k roz

šlapání a k rozjezdění nepřišel a co nejrychleji 
ze silnice odstraněn byl.

§. 10.

Jeli počasí deštivé, jest cestář přísně a 

zodpovědně zavázán, napršenou vodu bez me

škání z kolejů a jamek stružkami přes bankety 

do příkopů svésti a to proto, poněvadž stojatá 

voda silnicím velmi škodná jest. Stružky musejí 
však zřízeny býti tak, aby voda z nejhlubších 

kolejů rychle a lehounce přes bankety do pří
kopů se slévala, a pročež musejí vedeny býti 

tudy, kde silnice svého nejlepšího spádu má.



Na ja ře  a v  létě, když silnice byla vyschla,
musí cestář stružky tyto zahrabat a silnici do 
předešlého pořádku uvést.

§• 1 1 .
Na ja ře  při deštivém počasí a zvláštně na

podzim, nežli šutrování nastane, musí se bláto
ze silnice seškrábat, a napotom teprv vyplní se 
šutrem , bud jen  koleje neb celá siln ice ; nesmí 
se však nikdy za jakoukoliv příčinou do bláta 
šutrovat, aniž se smí navežený šutr do bláta

vztahovat, a kdyby se toho některý cestář opo
vážil učin it, uvalil by nejpřísnější odpovídání 
na sebe.

Bláto na silnici musí se v  každém počasí 
seškrábat, nikoliv ale na ten spůsob, jak  se to 
na mnohých místech děje, kdež totiž cestář bláto 

ze silnice bud na bankety vystřikuje, aneb roz
bředlé na bankety seškrabuje: alebrž bláto se 

musí jak  se bylo seškrábalo, přes bankety do 
příkopu shrnouti, aby pocestným chůze po ban - 
ketách zamezena nebyla.

Zaschlé bláto musí cestář lopatou odhrabat 

a bud na pustá místa neb neoseté pole vyházet 
a třeba také na hromádky shrom áždět, odkud



ho pak bud cestář sám aneb nej bližší gruntovníci 
odvezou. Při tom však podotknouti sluší, že tyto 

blátné hrom ádky, kteréž v  podzimku a při ja r 

ním šutrování nashrom ážděny byly, nejm éně do 

konce měsíce Dubna každého roku odvézti se 
musí a cestář činí se spolu pozorná, aby tomuto 
odvažování pro nějaký zisk na odpor nebyl, 
alebrž spíše bližších majitelů požádal a jich po

vzbudil, by si tyto blátné hrom ádky někam na 

své grunty zavezli. Tímto shrabaným  uschlým 

blátem mohou se též snížené bankety i kanape 

vyspravovat a pakli žeby silnice přílišného od
padu měla, může cestář tímto blátem bankety 
vyvyšit a přim ěřeným  nástrojem , t. j. dřevěným  

tloukem urovnat a upevnit.

§. 12.
Když byl cestář vodu se silnice svedl a 

bláto sh ra b a l, započne pak tím šutrem  koleje 
vylepšovat, k terý  na kanapích a banketách uchy

stán aneb na silnici rozvežen jes t, posavade ale 

rozhozen není, při tom se musí opět pro upam a- 

tování podotknouti, že koleje ani blátem ani zemí, 

leda v  času potřeby toliko jen  čistým pískem vy 
sypat se mohou.



Jak  zkušenost patrně učí, je  podzimek při 

mokrém počasí tou nejpohodlnější dobou k šu

trování, pročež také tuto práci a v  tomto čase 

cestář vykonat musí a toliko jen  to , co ze šutru 
vybyde, upotřební při šutrování časně na jaře .

Nastaneli m razivá neb suchá povětrnost, 
nesmí cestář šutrovat, a to proto, poněvadž by 

šutr k zemi náležitě nepřilehnul a s ní se ne

spojil a následkem  toho sem tam se rozkutálel 

a pohodlné jízdě překážel. Za příčinou toho má 
každoročně pro budoucí rok šutr v  potřebné 
zásobě nejdéle do konce Srpna o d v ed en , do 

konce Září vyrovnán a k přijmutí připraven 

b ý ti; aby v  Říjnu měsíci, když m okré počasí 

nastane, mnoho času na zm ar nepřišlo a šu tro

vat se mohlo. V každém pádu musí šutrování 
nejdéle do konce Dubna ukončeno býti.

§• 14.

Máli cestář všechen šutr rozvežen, musí ho 

co nejpilněji do rozjezděn ích  kolejů stahovat a 

na to stále dbát, aby všechno rozvežené kamení 

na silnici co nejdříve se spojilo. Při rozkládání



šutru musi cestář na to zvláště hledět, aby sil
nice přitom napolo zakulacena byla a lehounkého 

spádu ku příkopům měla.

§• 15 .

Jestliže se  šutrování k docílení nadřeěené 

polokulatosti silnice jen  na jednotlivých místech 
nařídí, aneb pakli se jako obyčejně na podzim 
ustanoví, aby silnice v  celé šířce své v y šu tro - 
vána by la : musí cestář na tři coule z výši a 

sice tak hustě šu tr n av áže t, aby ani zem ě v i

děli nebylo, a to opět pro tu příčinu, poněvadž 
jen  tehdáž ouplného spojení šutru se silnicí se 
docílí.

§• 16 .

Podlé pravidla musí se šutrovali nejprvé 

na těch m ístech, k teráž, jako  obyčejně na po
vrších, nejdříve vyschnou, aneb se započne šu
trovali tam, kde něk terý  díl silnice velm i špatný 
jes t, a brzkého navážení drobného kamení za

potřebí míti bude. V m okrých dolinách, v  lesích 
a obcích, skrze k teré  silnice běží, může se až 

naposledy šutrovat.



Nastanouli mrazy mezi šutrováním, a kolej e-li 
shranatějí, musí se tyto hrany (zmrazsky) roz
rážet, jestli že by pak tuhým mrazem byly velmi 
zatvrdly, musí se ježkem roztlouci, aby silnice 
do své předešlé rovnosti uvedena byla. Poně
vadž tato práce s velkým namáháním a ztrátou 
mnohého času spojena je s t ,  musí sobě cestář 
přispěli, aby před nastávajícími mrazy svůj dílec 
silnice šutrem opatřil, a na ten způsob rozrážení 
hranatých kolejů (zmrazsků) si uspořil.

§■ 18 .

Na jaře, když obleva nastane, má se o to 
především cestář starali, aby silnici přiměřeně 
urovnal; pročež musí všecky pahrbky snížit, 
všechny prohlubiny vyplnit, zvláště pak vylepšo
váním kolejů tak dlouho pilně pokračovat, ažby 
se šutr náležitě byl usadil a upevnil, a silnice 
co nejdřív v  rovnost uvedena byla.

§• 19 .

Jestli že se následkem lijavců naplavila na 
silnici horní drolina, musí ji cestář neprodleně



odstranit a o to se postarat, aby na horních 

silnicích ty  dílce, jenž  k odpočinutí určeny jsou, 
pro uvarování nepříjem né strkavé zarážky povždy 
v  dobrém stavu zachovány byly. Kdyby se však 

státi mělo, žehy silnice na horním zvahu zde a 

onde šutru zbavena byla, tak s ic e , žeby bez 

mála bylo štět v iděli: musí cestář bez odkladu 
na taková místa šutr n av áže t, a pak li-by  ho 
v  zásobě nem ěl, pískem čistým ta místa vysypat.

§. 20.
Necky aneb oužlabiny na silnicích musí 

cestář v  čistém a pro dobrou jízdu v  náležitém 
stavu chovali a zvláště když m razy nastanou, 

pilně z nich led odstraňovali.
Dále pak musí cestář písek, šu tr a bahno 

z vodních průchodů vybírat, protrhané bankety 

zarovnávat, nahrom aděný prach, bláto, stavební 

kam eny, rum , slámu, hnůj, listí a jiné podobné 

věci ze silnice pilně odvážet, aby cesta totiž 
v  žádoucím pořádku se nacházela a jízdě dobře 
sloužila.

§. 21 .

Když na ja ře  ujezděný šutr náležitě se byl 

usadil, a silnice patřičně uspořádaná byla vyschla,



má cestář mimo toho, že časem svým silnici na 
porouchaných místech vypravuje, též také v za
rovnávání banketů a upravování kanape a pří
kopů bedlivým býti.

§. 22 .

Nejdéle v měsíci Dubnu každého roku mu
sejí bankety od nahromaděného bláta a země 
očištěny a k docílení přiměřeného spádu během 
jara a léta v tom spůsobu splanirovány býti, 
aby od křídelního kamene štětu až na kraj pří
kopu šikmo běžely a ode všechny zmáhající se 
trávy a zvláštně pak bodláčí prázdny byly.

Dále musejí kraje příkopů dle šňůry a běhu 
silnice zostřeny a stráně banketů, kde toho třeba, 
bud drnem vyloženy anebo také pro lepší upev
nění senými slrusky neb jetelovým semenem 
posety býti.

§. 23.

Kanape, kteráž šutrovým hromádkám za 
podložku sloužejí, musejí náležitě utlučena, do 
své délky a šířky vodorovně založena, drnem 
na šest coulů širokým obložena býti, a bez drnu 
na dílku 16 střevíců a na šířku 4 střevíce ob-



sahovati. Konečně sluší ohledně těchto kanapí 
podotknouli, že pro lepší pohodlí cestujícího 

vojska a pocestných vůbec jen  po jedné straně 

silnice v  1 0 li sáhové vzdálenosti od sebe založit 
se musejí.

§• 24.

Zvláštně potřebná část silnice pozůstává 
v  příslušných postranních příkopech, kde totiž 
prostředek silnice alespoň o dva střevíce nad 

vedlé běžící podzemnosti vyvyšen  není. Účel 

těchto příkopů záleží v  tom, aby odtýkající mokro 
jistěji a co možná nejrychleji nejen ze silnice, 
alebrž také ze sousedních polností a gruntů sve

deno bylo. Za tou příčinou musejí nadřečené 

příkopy patřičné vým ěry míti, a všeho roští a 
vysoké trávy  sproštěny býti.

Š ířka těchto příkopů vym ěřuje se pročež 
obyčejně svrchu na 6 s třev íců , a v  důly na 
dva střevíce, též mají dva střev íce alespoň hlu
boké b ý ti , vůbec se hlýbka příkopů řídí dle 

spádu pro odtýkající vodu.

Při velkém  spádu v  příkopech musí se pro 

i uvarování škodlivého protrhání na spodu příkopů



dle udání dohlížejícího c. kr. stavitelského úřed
níka tak nazvané traversy, to jest zářizy z drnu, 
proutí anebo kamení v přiměřené od sebe vzdá
lenosti učinit.

Kde silnice v pozemnosti zaříznuta jest, 
musejí protější stráně příkopů podlé sousedních 
gruntů polních běžící, do uhlu alespoň 45 grádů 
obnášejícího zarovnány, a jestli toho třeba, též 
drnem zakryty býti. Na jaře , když se roztajovat 
počíná, musí cestář pro náležitý odtok vody 
příkopy vyčistit a z průtoků sníh a led vybírat.

§. 25.

Když byla kanapé dle §. 23. přiměřeně 
zřízena, vyrovná cestář v trojhranu od pachtýře 
přivežený šutr a je  přísně zodpovědný z toho, 
aby jen čistý, vší země a písku prázdný kámen, 
jenž na kubikový coul utlučen a z vykázaného 
lomu přivežen jest byl, na kanapích vyrovnal.

Dle předpisu musí každá šutrová hromada 
54 kubikových střevíců obnášet a ohledně vy
rovnání sluší podotknout!, že uspořádání tohoto 
kamene nahoře 16 střevíců, dole 11 střevíců,



pak do šířky 4  a do výšky 2 střevíce zajímali má. 

Za náležité vyrovnání a vykázanou míru, ja 
kouž každá šutrová hrom ádka míti m usí, zů

stane zodpovědný pachtýř i cestář, a prvnější 
je s t povinen, nedůstatek nahradit. Kolik hromad 

se každoročně přivézti m usí, určí onen úřad, 

kterýž dohlídku nad silnicemi obstarává, on též 
oznámí to pachtýři a c e s tá ři, k teří vykázaný 
počet sobě zaznamenali povinni jsou. Jestli že 
se ustanov í, aby jen  jedna část vystavených 

hromádek šutrových pro běžící vojenský rok 

upotřebena byla, vykropějí se vápnem zbytečné 
hrom ádky, aneb se v  hřebenu protrhnou, což se 

však časem svým  při přehlídkách zvláště nařídí.
Za počet nově odvedených , jako  i těch 

k vyšutrování ustanovených hrom ádek, je s t též 

zodpovědný cestář jeden každý.

Konečně budiž připomenulo, že přivážející 

kámen na prostředek silnice skládali se nesmí, 
alebrž na kanape se vysype. Dále pak že nově 
přivežený šutr jen  tenkráte se v y ro v n á , když 

starý  již převzatý  a k potřebě pro běžící vojen
ský rok  určen je s t byl.



§. 26 .
Ačkoliv cestářské práce dle povělrnosti se 

řídějí, ustanovuje se proto pro v šechno , čeho 
každého městce cestáři na silnici konali přísluší, 

a sice:

V m ě s í c i  L i s t o p a d u :

V tomto měsíci panují na větší díl m okra; 
musí se pročež napršená voda dle předpisu 
z kolejů odvádět, bláto ze silnice pilně odvážet 

a šutrování započít.

Pakli po dlouhý čas trvá suchá povětrnost, 

musí ze silnice všechen prach odstraněn , a 

v  mrazivém počasí kraje rozjezděných kolejů 
roztlučeny, a to veškeré suché bláto odstraněno 
býti, aby silnice pro šutrování připravena byla.

V m ě s í c i  P r o s i n c i :

V tomto měsíci konají se obyčejně ty samé 

práce, jako  v  měsíci L istopadu; následkem toho 

musí se cestář v  podobných pádech dle n ad ře - 
čených předpisů zachovali. Kdyby v  tomto mě

síci silnice sněhem zaváta byla, musí se sousední 

cestáři p řič in it, aby závěje odstraněny byly*



Pakliby sami nevystačili, poukázán jest místní 

představený, potřebný počet nádenníků na silnici 
vyslali.

Při vyhazování sněhu ze silnice musí se 
však na to hleděli, aby sníh aspoň na 9 coulů 

pro sanici leželi zůstal; a pročež se jedině na 

to dbáti musí, by silnice pro jízdu urovnána, 

sníh pak k jedné straně silnice nahrom aděn byl; 
a poněvadž obyčejně v tomto měsíci půlnoční 
a západní větrové vějí, musí se sníh k východní 

neb polední straně naházet, aby na silnici vě
trem  zpět se nevrátil.

V m ě s í c i  L e d n u :

V tomto měsíci trvají větším dílem po dlouhý 
čas m razové, a cestářové musejí se o to posta
rat, aby — pakli silnice sněhem pokryta není, 

v  náležité rovnosti tatéž zachována byla. N apa- 
dáli sníh a nastanouli závěje, musí se cestář dle 
uvedených předpisů řídit a zpravovat. Pakli že 
by v  tomto měsíci mimo obyčeje mokré počasí 
panovalo, nesmí cestář opom enout, bláto pilné 

ze silnice stahovat a v  šutrováni pokračovat.



V m ě s í c i  Ú n o r u :

Konají se ty  samé práce jako v  měsíci 
Lednu. C estář má následovně dle svrchu uvede

ných předpisů při podobných pracích se zacho
vat a dle §. 24 ., pak li-by  se sníh rozpouštěl, 

práci svou zařídit, jakož i dle času a okolností 
v  šutrování pokračovat.

V m ě s í  c i  B ř e z n u :

rozpouští se již  sníh obyčejně. Jak  již svrchu 

povědíno bylo, musí cestář potřebné práce vy 

konat a co je  možná, ja rn í šutrování ukončit.

Pakli se šutr k vypotřebování určený v zá
sobě již nenachází, musí cestář o onen již  roz
hozený do kolejů stahovat a silnici přim ěřeně 
urovnat.

V m ě s í c i  D u b n u :

V tom to-li měsíci šutrování ku konci bylo 
ješ tě  nepřišlo, musí cestář o dokončení se po

s ta ra t, silnici pilně zavážet a blátné hrom ady 

odvážet.



V m ě s í c i  K v ě t n u :

V tomto měsíci musí silnice úplně urovnána 

a bankety vší země a blatných hromádek prázdny 
býti. Je s tli-že  okolnosti rozličné to až dosaváde 

nepřipouštěly, musí cestář horlivě se o to po

starat. Dále požaduje tento měsíc, aby bankety, 

příkopy a kanape pravidelně se zařídily, p řiv e - 

žený šutr na místa předepsaná se v y ro v n a l; 
slovem aby silnice nejen sjízdná, alebrž náležitě 
u p ravena, do takového stavu přivedena byla, 
k terý  dle předpisu ustanoven jest. Za příčinou 

toho musí cestář pilně dohlíželi a bedlivým býti, 

aby šutr ouplně zaježděn byl a silnice co možná 

uhražený a polokůlovatý svršek obdržela. —  
Hrubě roztlučené kamení, kteréž se těžce zajíždí, 
musí cestář na malé kusy rozrážet a do kolejů 
zatahovat.

V m ě s í c i  č e r v n u :

Poněvadž v  tomto měsíci obyčejně sucho
panuje, musí cestář prach ze silnice pilně sh ra -  
bovat, vyježděný šutr na bankety vyvážet a do 

hrom ádek d áv a t, a později při mokrém počasí



koleje ním vyplňovat; dále je  cestář povinen, 

mimo těchto prací a častého urovnávání silnice 

též podlé nařízení §. 22 ., §. 23 ., §. 24. ban
kety, kanape a postranní příkopy do patřičného 

stavu bedlivě uvádět. Nastanouli lijavce, musí 

cestář z kolejů vodu odvádět a bláto, k teré 

s drobným kamením smíšené není, na stranu v y 

vážet. Posléz činí se cestář pozorná, aby ban
kety , kanape a příkopy při vlhkém počasí pořá
dal a přivežený šu tr při suché povětrnosti na 
kanape vyrovnával.

V m ě s í c i  č e r v e n c i :  

platí v še , co bylo z ohledu m ěsíce če rv n a  ře 

čeno, a má tehdy cestář dle počasí a okolosto- 
jičností potřebné práce vykonali.

V m ě s í c i  S r p n u :  

panuje též obyčejně suchá povětrnost, práce jsou 
následkem  toho též samé, kteréž se v  měsících 

če rv n u  a Červenci vykonali ma^í, a cestář toliko 
toho m ěsíce povinen jes t, s urovnáním kanapí 

a s vyrovnáním  šutrových hrom ádek ouplný zá
věrek  učinit.



V m ě s í c i  Z á ř í :

Když se zásoba šutru byla úplně odvedla 
a podlé míry byla v y ro v n ala , když dále prach 

a bláto ze silnice byly odstraněny , má cestář 

bankety a příkopy pilně urovnávat, aby sobě 

spokojenost neb odměnu od svého představeného 
v yzýska l, jenž později přijde a všeliké práce 
cestářské skoumali bude.

V m ě s í c i  Ř í j n u :

V tomto měsíci bývá již obyčejně silnice 

velmi vytlučena a podzimní deště nastávají. Za 
příčinou toho musí cestář všecko bláto čistě o d - 
hrabat, aby hned po úřední přehlídce šutrovali 
mohl. Při tom však  připomenouti sluší, že před 

úřední přehlídkou a šutrováním prach a bláto 

do kolejů stáhnouti se nesmí, aby dílem dohlí

žející úředník hlýbku vyježděných kolejů jak  se 
patří viděli, dílem aby onen prach a bláto před 

zašutrováním  odvezený býti nemusel. Jestli-že  
se šutr beze všech výstavků byl přijmul, započne 

cestář bez meškání při mokrém počasí ona místa 

na silnici šutrem vykládat, kteráž od bláta oč i-



stěna byla. Touto prací musí cestář při mokrém 
počasí si připílit, aby co možná nejdříve s pod

zimním šutrováním , kteréž velmi prospěšné jest, 
botov byl.

§• 27 .

Zachováli cestář všechna ta až posud uve
dená nařízení, a vykoná-li veškeré práce v  čas 
patřičný: bude se cesta aneboli silnice povždy 
v  dobrém stavu vynacházet, a představený ne

bude míti nikdy příčinu, stěžovali sobě na ce

stáře na jeho nedokonalou práci, aneb na jeho 

nedostatečnou pilnost, aniž kdy cestář potahován 
bude, ospravedlňovali se z něčeho.

§. 28 .

Dle naznačených předpisů může tehdy cestář 

v  každém výročním  čase a při každé povětrnosti 
s dostatečnou zásobou šutru silnici v  dobrém 

sjízdném stavu zachovat, když totiž každého dne 
potřebnou práci jak  se patří a sluší vykoná, 
mokro ze silnice co nejrychleji odvede, prach 

a bláto ze silnice odstraní, aby rozšlapáno neb 

rozježděno nebylo a silnice tím k zohyzdění



nepřišla , jakož ta k é , když co možná silnici 

v hladko polokůlovaté podobě zachová. Než musí 
se přitom podotknouti, že onen k odstranění 

u rčený prach žádný šutr obsahovati nesmí.

§. 29.

Mimo všeho až posud řečeného přináleží 
k dobré sjízdné silnici, aby dobrým šutrem za
opatřena byla, za tou příčinou je st povinen ce
stář pod ztrátou své služby, přísně na to hledět, 
aby šutru tolik přivezeno bylo, m noho-li ho byl 

předpis vykázal, dále , aby co do dobroty své 
tak velký jako  poloviční slepičí vejce neb kubi- 
kový coul velikosti měl, co možná stejně roz
tlučen byl a z vykázaných lomů se přivážel. 

Konečně musí cestář na to h ledět, aby šutr na 

kanape neb bankety stejně od sebe vzdálené, 
na spůsob § . 25. uvedený, vyrovnán byl. Kdyby 

se stát mělo, žeby šutr z jiného lom u, nežli 
k terý  vykázán jest, na silnici dovážen, náležitou 
čistotu neměl, s pískem ano třeba i zemí smíšen 

byl, a na drobno patřičně roztlučen nebyl, nesmí 
cestář takový šutr v  hrom ady vystavovat a jest



povinen, pachtýři to oznámit, mimo toho musí 

cestář o to dbát a pevně na tom stát, aby voz
kové pachtýře dovážející šutr na bankety aneb 

kanape skládali, a nikoliv v  prostřed silnice, aby 
tím cesta nebyla pro jízdu zoužena a zamezena.

C estář je  dále zavázán , mimo svých ku 

práci vykázaných hodin do lomu často docházet 
a dohlížet, zdali ten nejlepší kámen pro šutr se 
vybírá a pakli to nejtvrdší kamení nerozražené 
se tam neponechává.

Když se byl starý  m ateriál vypotřeboval, 

vyrovná cestář při suchém počasí co možná nej

dříve dovežený šu tr ; dílem aby se toho p ře
svědčení naby lo , zdali šutrové hrom ádky dle 
předepsané m íry doveženy jsou byly, dílem aby 
se nově přivežený šutr nerozkulálel.

Nem ají-li šutrové hrom ádky předepsanou 
niíru. musí to cestář při vyrovnávání viditedlným 

učinit a pachtýři ohledně toho nedůstatku hned 

z počátku zprávu dát.

§. 30.

Nastaneli doba, kde cestář mnoho na silnici



pracovat nem usí, jak na příklad v  zim ě, když  

silnice umrzne a uježděna je , má cestář v  n ej-  

bližším lomu sám šutr dobývat, a dohlížejícímu 

úředníku k přijmutí odevzdat. Samo sebou se  

rozumí, že potřebná práce na silnici práci v e  

skále předchází a lámání kam ene, pakli cestář  

ním se zanáší, jeho povinnostem  na silnici na 

ujmu býti nesmí. Cestář má konečně i tu povin

nost, poptávali se  na bližší m ísta , kdeby tak 

dobrého kamene pro šutr vyzískat se mohlo, 

jaký se až posud na silnici dovážel. Pakli se  mu 

toho poštěstí, odměna ho nemine.

§• 31 .

V yrovnané hromady ze  šutru, k teréž také 

již přijmuté byly, a k rozježdění přišly, vyvrá

cené kamené sloupy, cestářskě m ezníky, jakož 

i poražené m ilníky musí cestář každého času  

podlé předpisů postavit, šutrové hromádky na 

horních silnicích kam eny pro ochranu opatřit, a 

vůbec všech n y  příslušnosti, ku silnici patřící, 

v  nejlepším pořádku uchovat.



\

§. 32.
Mimo vykázaných p ra c í, k teré  až posud 

jm enovány byly, má cestář ješ tě  povinnosti ná
sledující, a sice : A by alejové strom oví bedlivě 

opatroval, vy vyklané kolíky k stromkům patřičně 

přivázal a mladé strom oví, kteréž nově vysá
zeno bylo, přede vší zkázou ostříhal. Jeli no

vého vysazování potřebí, je  cestář konečně po
vinen, místnímu představeném u to oznámit, toho 

též na potřebné čistění ovocných stromů od 
housenek časně upozornit.

§. 33 .
Aby cestář všechny jem u až posud vyká

zané práce jak  se sluší a patří konati mohl, 
musí k tomu potřebného a vždy v dobrém stavu 

zachovaného nádobí míti.

Takovéto potřebné nádobí je s t následující: 
Kolečko, lopata, krace, špic čili špičatá m otyka, 
železné hrábě, kamenotluk prostředního druhu, 
široká motyka, dřevené hrábě, pohrabáč a zem ě- 

tluk. Zaopatření cestářského nádobí obstarává 

silniční fond; správu tobolo nádobí bud tentýž 

fond, anebo se s cestářem  paušální částka vyjedná.



Vystupujeli cestář ze služby, odevzdá ve

škeré nádobí, jakož toto naučení svému nástup- 
níku, an by jinak  vypadající penéžitá část z jeho 
služby strhnouti se musela.

Posléz je  cestář povinen, každodenně neto
liko jeden , alebrž i dva, i tři kusy svého nádobí 

na silnici sebou v z íli, aby v  pádu prom ěněné 
povětrnosti, aneb kdyby se mu jeden  cestářský 
nástroj pokazil, jiného při ruce m ěl, ním práci 
vykonali mohl a přinucena n eb y l, mezi prací 
domů jiti, jiného nádobí sobě přinésti, aneb po

kaženého do zprávy odnášeli; což se zvláště 

proto v pamět uvádí, poněvadž cestář ze silnice 
ani domů ani do kovárny odcházeli nesmí, alebrž 
je s t povinen, v  předepsaných hodinách na silnici 
vy trvat a příslušně pracovat.

§• 34 .

Mimo vykonávání všech svých prací ukládá 
se cestáři i ta povinnost, aby na zachovávání 

cestářských policejních nařízení přísně dohlížel, 
a každý přestupek bud nejbližšímu c. kr. okres

nímu úřadu, aneb c. kr. četnictvu neb místnímu



představenému oznámil, a přestupníka k zákoni
tému potrestání odevzdal.

Cestářská policejní nařízení jsou obzvláště 
následující:

1. Mají vozkové, potkávající se jeden dru
hému, v levou stranu se vyhýbat a přejíždění 
lehčích vozů připustit. Kdo takového přestupitele 
toho nařízení zadrží a dostaví, obdrží pokutní 
částku, pozůstávající ze dvou zlatých na stříbře 
u příslušného úřadu. Dle vysokého guberniálního 
cirkulárního nařízení ode dne 14. Srpna 1824. 
číslo 35743.

2. Ouzkými loukotěmi opatřené formanské 
vozy nesmí většího nákladu míti než 60 cent
néřů. Větší náklad propadá dle gub. cirk. ode 
dne 3. Října 1816, číslo 43183 a ode dne 2. 
Července 1825, číslo 27377 peněžité pokutě.

3. Staneli se na silnici nějaké neštěstí, bud 
že bylo mnoho do šířky naloženo, anebo za ně
jakou jinou příčinou, jsou vozkové dle gub. cirk. 
ode dne 11. Listopadu 1 8 2 3 , číslo 45952 za 
to zodpovědní.

Dle gub. dekr. ode dne 5. Června 1840,



číslo 30771 nesmí nákladní vůz pod pokutou 

ode dvou až 25  zlatých širší náklad míli, nežli 
9 Vídenských střevíců.

4. Vozkové a kočové jsou povinni, když 
s vrchu do oudolí jedou, af mají již větší neb 

menší náklad, kola 7 coulů širokým železným 

neb dřevěným  zeměšukem zavřít. Kdoby p ře -  

stupníka tohoto předpisu zadržel, obdrží v  nad - 
řečeném  2. a 4. pádu 3 1' díl pokuty dle guber. 
nař. ode dne 18. Ledna 1826 , číslo 66604 .

5. Vyjíždění ze silnice, zvláště na ned lá- 
žděné bankety, je  mimo nevyhnutedlné potřeby 

zapovězeno , dále nesmí vozkové hrom ádky a 
kanape přejíždět; zavěšování zemšuku po straně 
v o zu , anebo vláčení jejich pod vozem je též 
zapovězeno, vozkové a kočové musejí na vybí
dnutí cestářovo koleje vystřídat. Přestupky toho 

druhu trestají se dle guber. nař. ode dne 27. 

Února 1828 , číslo 8 5 6 9  pokutou, ve dvou zla
tých na stříbře pozůstávající.

Poněvadž stálé střídání kolejů k dobrému 
zachování silnice zvláště p řisp ívá, jsou  povinni 
cestáři, na to pilně a přísně dohlížet.



6. Vozkové s těžkým nákladem nesmějí 

v nočním čase, aniž když krmějí, vozy na sil

nici pod pokutou 6 tolarů ponechat, a to sice 

dle guber. nař. ode dne 21. Dubna 1809 , číslo 
12035 .

Že však na základu guber. nař. ode dne 
14. Března 1 8 3 5 , číslo 1 1 1 8 9  zam ezování jízdy 

vystaveným i v o z y , obzvláště před hospodami 
mezi silničnými příkopy, jakožto policejní p ře

stupek 1 až do 4  zlatých, kteréž chudé místní 

kase připadají, na vozkovi neb šenkýři se  trestá , 

vyzdviženo je s t následkem toho vysoké nařízení 
od roku 1809.

7. Kdoby strom y neb kůle na silnici poka
zil, toho když cestář c. kr. okresnímu lířadu neb 

místnímu představeném u oznámí neb představí, 

obdrží dle guber. nař. ode dne 17. če rv en ce  1828 , 

ěíslo 1 7167  odměnu pozůstávající v 5 až do 
10 zlatých.

8. Na silnici nesmí žádná nečistota se na
cházet, a přímo vedlé silnice nesmí cestář h no - 

jo v é  hrom ádky trpět, a pakliby kdo na zkázu 

silnice stavení, zdě neb ohrady postavili chtěl,



je cestář povinen, svém u představeném u to ozná

mit, při čemž se podotknouti musí, že dle ob
sahu §. 55. stavitelských nařízení od roku 1845 

slavení každé vůbec nebo zeď od zevnitřního 

kraje silničního příkopu alespoň jeden  sáh, ho

spody ale 3 a 4 sáhy vzdáleny byli mají, též se 

nesmějí dle § . 56. stavitelských nařízení odtoky 

ze záchodů, maštalí a kuchyň na silnici svádět.
9. Pastva na banketách a příkopech silnice 

je  výslovně guber. naříz. ode dne 23. Září roku 

1842 , číslo 4 3 0 4 4  zapovězena. C estář je  ná

sledovně povinen, přísně dohlížel, aby se tako

vého cosi nedělo, poněvadž se pastvou zvláště 

při vlhkém počasí bankety a příkopy znamenitě 
pokazí a často mladé strom oví vyvrátí. Cestář 

by ztratil službu s v o u , kdyby se stáli mělo, 

žeby své vlastní krávy  neb kozy na silnici na 

pastvu vyváděl a při tom dostižen byl.

10. Žebrání na silnici je  následkem vyso
kého pres. dekr. ode dne 1. Září 1 8 4 5 , číslo 

6664  co nejpřísněji zapovězeno a cestář pročež 

povinen, všechny žebráky ze silnice odstranit.

11. Dále má cestář i na to dohlížet, aby



dle nařízení ode dne 27 . Prosince 1792  po

stranní příkopy silnice od sousedních gruntovního 

se nepoužívaly a nepřivorávaly, a posléz aby 

podlé guber. nař. ode dne 28. Května 1838 , 

ěíslo 2 2 595  nadřečení gruntovníci a občané k po

lím a k pěšinám přes silniční příkopy můstky 

sobě zařídili.

§. 35.
C estář nesmí při vyskytujících se přestou

peních policejních cestářských předpisů jakého 

koliv hádání sobě dovolit; nesmí přestupníka 

mocně zadržovat, aniž smí na silnici pokutu vy 

bírat a dary přijímat a je  povinen, každý p ře

stupek nejbližšímu místnímu představeném u ozná

mit, jenž  dle guber. nař. ode dne 27. Února 

1 829 , číslo 85 6 9  poukázán jes t, cestáři pomoc 

poskytnouti a přísně úřadovali.

§. 36.

Jestli-že  cestář horlivě a jak  se sluší a 

patří svých povinností zachovává a práce vyko
nává, může odměnu bezpečně očekávali, když 

se o tom dohlédající úředník byl přesvědčil.



Pakli-by se cestář v  ustanoveném čase na sil
nici nenacházel, silnici svou nedbale obstará

val a proti předpisům tohoto naučení práce 

konal aneb rozličné svrchu uvedené, jemu při

dělené dohlídky obstarávali obmeškal, bude bez 

ohledu co nejpřísněji potrestán aneb své služby 
zbaven.

Potrestání pozůstává v  tom, že se cestáři 

p o n e j p r v  přísně domluví a pokutou vyhrozí;  

p o  d r u h é  se mu 3 0  kr. stř. na službě s trhne; 

p o  t ř e t í  1 zlatý, a p o  č t v r t é  2 zlaté na 

s tř íb ře ,  a konečně se ze služby propustí; a 

pakli-by nějakého nespravedlivého jednání byl 

se dopustil aneb od úřadu potrestán byl, stane 

se to propuštění ze služby v  okamžení, jinák 

ale dostane na 14 dní výpověí .

Poněvadž cestář na silnici žádného okamžení 
jist není, aby ve své práci bud od c. kr. sta

vitelských úředníků aneb od často cestujících 

c. kr. krajských a okresních úředníků, c. kr. 

četníků, místních představených a od c. kr. po

štovních překvapena nebyl,  vyzývá se za p ří-



řinou toho, aby každodenně se na silnici na
cházel, přiměřeně pracoval a povolání svému 
zadost učinil.

♦

§• 37 .

Aby se však ceslářové od nádenníků časem 
svým k vypomoci najatých rozeznali, mají na 
klobouku neb čepici z plechu českého lva, jako 
cestáři na erariálních silnicích, jenž c. kr. orla 
mají, při čemž se podotýká, že tato znamení, 
jsouce v  práci, nosili a v čistotě povždy za
chovali povinni jsou.
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