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MIHULE V HISTORICKÝCH ZÁZNAMECH 
Z ČESKÝCH ZEMÍ V XV. – XVII. STOLETÍ

Lampreys in historical literary works published in Czech 
countries during 15th – 17th centuries

Jan andReska

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Abstract: The systematic group of Lamprey used to represent a much more significant part 
of our fauna in former times than at present. Because of this, the group attracted former 
authors, who left us documentary evidence about their occurrence in a form of descriptions 
of their attendance as well as in a less frequent form of mentioning the lamprey in the old 
cookery books, lexicons and textbooks.

Abstraktum: Die Neunaugen als eine systematische Gruppe waren in der Vergangenheit 
ein sehr viel wichtigerer Bestandteil unserer Fauna als heute. Deshalb bekamen sie große 
Aufmerksamkeit durch die alten Autoren, die uns durch die Beschreibung der Anwesen-
heit der Neunaugen sowie auch durch eine weniger gewöhnliche Art von Einträgen wie 
in Kochbüchern, Lexika und Lehrbüchern den Nachweis über die Anwesenheit der Neu-
naugen belehrte.

Key words: lampreys, historical data about their occurence, usage in gastronomy,  Czech 
countries

Na území České republiky z povodí Labe jsou historicky známy tři druhy mihulí: mi-
hule mořská (Petromyzon marinus), mihule říční (Lampetra fluviatilis) a mihule potoční 
(Lampetra planeri). Výskyt prvních dvou tažných druhů v našich vodách již patří minulos-
ti (poslední izolované nálezy jsou známy z počátku XX.století, viz baruš a oliva (1995).  
Úlovky mihulí nebyly zřejmě příliš časté, přesto však do té míry četné, aby bylo žádoucí 
disponovat recepturami k jejich  úpravě a ty byly popisovány v kuchařských rukopisech 
i knihách. Popisu mihulí se také věnovali  tehdejší encyklopedisté.

V evropských dějinách se zmínka o mihulích objevuje k roku 1135. Tehdy podle le-
topisů zemřel Jindřich I. (syn Viléma Dobyvatele) v důsledku přejedení mihulemi, které 
jako lahůdku obzvláště miloval. To se stalo 1. prosince 1135 v Saint Denis en Lyons v Nor-
mandii. Je pochopitelně těžko doložitelné, zda šlo o přímou otravu jídlem, nebo skutečný 
důsledek přejedení. 

Nejstarším  známým záznamem dokládajícím přítomnost mihulí  v  našich  vodách  je 
veršovaný slovník zvaný Glosář mistra Bartoloměje z Chlumce, též zvaného Klaret. Jeho 
přesné datování není prozatím možné, vznik Glosáře je však kladen zhruba do roku 1360. 
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Ve slovníku jsou zmíněny dva pojmy;
murenula (variantní čtení mirenula) = okacz
canellus = mihule
O přibližně padesát let později použil slovo mihule mistr Jan Hus, a to v zápisu myhu-

le. V jednom ze svých kázání mihule velmi zřetelně odlišil od ryb, tedy rozdíl mezi rybami 
a mihulemi mu byl patrný,  i když by bylo pošetilé předpokládat, že tento rozdíl chápal 
systematicky v dnešním slova významu.

Myhule sunt illi, qui semel in anno perseverant confitentes postea in peccatis. 1

Tedy: myhule jsou ti, kteří se jednou v roce zpovídají a potom v hříchu setrvávají. 2

Možný zoologicko fenologický výklad této teologické alegorie předpokládá, že Hu-
sovi jako obyvateli Prahy a konzumentu ryb bylo známo, že mihule se loví jen v časově 
ohraničeném období jarního tahu, který skutečně souhlasí s obdobím půstu předcházejí-
cího velikonočním svátkům. Povinnost nejméně jedné zpovědi v církevním roce, konané 
zpravidla o Velikonocích, byla patrně dodržována už za Husova období. Navíc je nutné 
předpokládat, že Husova alegorie musela být volena  tak, aby posluchačům kázání byla 
srozumitelná.

Podstatné zmínky o mihulovcích obsahují spisy mistra Pavla Žídka z Prahy. Encyklo-
pedické, latinsky psané dílo Kniha Dvacatera umění, které vzniklo po polovině XV. století, 
v části přírodovědné obsahuje heslo Mihule:

[V] irenula 3(in mg. add.: nenayka 4, alii dicunt lampreda)
seu vanellus 5, quod idem est, piscis oblongus, serpenti prorsus consimilis, os habens 

tenue oblongum. Et ille, que sunt marine, sunt maiores in modum anguillarum; que 
vero sunt fluminales, minores sunt et dicuntur ocilli.

Mihule (marginálie: nenajka, jiní říkají lampreda) čili vanellus, což je totéž, co pro-

1 Sicud ergo sragena, si esset in aqua, omnes pisces de omni genere possent ingredi, ei simi-
liter buffones et serpentes, illi, quam diu est in aqua, latent et non apparent. Sic similiter in 
sagena huius mundi sunt pisces, id est homines boni, alii sunt sicu‘d buffones , . ,, alii sunt 
sicut serpentes, gestyerky, qui sunt sicut myhule, qui semel apparent in anno perseverant 
confitentes postea in peccatis. (HusKázD. 226a.)
2 Tak jako když nevod, vložen byv do vody, všechny ryby všech druhů vstoupit mohou, 
jim ale podobné žáby a hadi, ti, kdož přes dne ve vodě jsou, skrývají se a neobjevují se. Tak 
podobně v síti tohoto světa jsou ryby, to jest lidé dobří, ostatní pak jako žáby, ostatní jsou 
jako hadi,  ještěrky, ti  jsou jako mihule, které jednou za rok se objeví a potom setrvávají 
(?doznávaje se?) ke hříchu.
3 Virenula je výraz, jehož vysvětlení není snadné. Klaret používá murenula/mirenula, mistr 
Pavel tento výraz pravděpodobně přebírá a používá jeho variantu murenula v hesle Piscator 
– Rybář. Emendaci vedoucí k zápisu [V] irenula vysvětluje Hadravová přítomností téhož 
slova v blízkém hesle Hrouzek. Označení muraenula posléze používá  i Jan Amos Komen-
ský v Orbis Sensualium Pictus (poznámka autora).
4 nenayka je nanejvýš pravděpodobně písařský přepis, míněn je nejnok, později občas za-
pisovaný i jako nejnoka, (poznámka autora).
5  vanellus  je  linnéovský  výraz  pro  čejku,  kterou mistr  Pavel  popisuje  výrazem vanelli, 
(poznámka autora).



35

BULLETIN LAMPETRA VI: 33 – 44

táhlá ryba, téměř podobná hadu. Má tenkou a protáhlou tlamu. Ty ryby, které jsou mořské, 
jsou větší, podobně jako úhoři; ty, které jsou (opravdu) říční, jsou menší a říká se jim 
hrouzci (překlad Alena Hadravová, 2008).

Skromněji zmiňuje mihule česky psaná Správcovna (1471), v níž mistr Pavel sepsal 
návod k vládnutí pro Jiřího Poděbradského. Součástí jsou i rady nutriční: .....česká ryba 
nejlepšie jest. Štika a kapr, losos časem svým. Lampreda, mřeň, mník, úhoř, rak, bělice, 
okún, ježdík, a z Dunaje vyzina.

První konkrétní kuchařské recepty6, rukopisné i tištěné, se zachovaly z přelomu XV. 
a XVI. století. Rukopis anonymního autora, publikovaný Zíbrtem a jím datovaný právě na 
přelom zmíněných století, uvádí tento recept:

Lampreda se má takto dělati:
Vezmi dobrého malvazie, s pintu, nebo se dvě, vlíž do kotlíka, neb do pernice (pánvi-

ce), vsadiž tu lampredu tam, ať nevyskočí, pak když zemdlé, zakoliž7 ji v tu každú dierku 
a vytlač tu krev do toho malvazie, což muožeš, najlépe. Potom vlož ji na rošt, když počne 
praštěti dobře, semkniž  s nie kuoru svrchní, i prosole ji trochu, vlož ji zase na rošt, a při-
peč ji dobře, a propeka jí, zřež na kusy a vlož na mísu. I vezmi řeckého vína, zpera čistě, 
zetřiž v pernici, i zahřeje to malvazie, v kteréž lampreda byla, rozpustiž tiem, a proceď 
skrze hartuch. Potom vlož do čistého kotlíka, vložiš i tu lampredu do něho, to ať vře dobrú 
chvíli. Dajž pak skořice dosti, zázvoru hřebíčkuov, a nemnoho květu, a cukru dosti, a zdaliť 
se trochu přisoliti. A když by se zdálo, že jest dobře, vlož do čistého hrnce, ať vystydne, dajž 
pak na mísu, a muožeš ji týden nebo dva chovati.

Návody k úpravě mihule mořské se objevují i v prvních třech tištěných českojazyč-
ných kuchařkách.   Tedy v Kuchařství Jana Severina mladšího, které se zachovalo v  je-
diném exempláři bez titulního listu a je bohužel nedatováno, v dalším Kuchařství Pavla 
Severina z Kapí hory (1535), a konečně v Kuchařství Kantorově (cca 1550), se nacházejí 
receptury na úpravu lampredy. Na níže citovaný recept z nedatovatelné, přesto však nepo-
chybně nejstarší existující tištěné kuchařky by dnešní ochránci fauny nahlíželi s nefalšo-
vaným odporem:

Lampredu jak máš strojiti:
Vezmi malvazí neb výborného vína pintu, neb půl druhý, i nalíž jeho na necičky, i vsa-

diž do něho lampredu a když se velmi napí, zabodni jí v každé dírce, kterúž má pod hrdlem, 
ať z ní to všecko vajde (vyjde), což jest vypila. A když umře, rozřež ji na dva kusy, nebo na 
tři, prosoliž ji na míse. A když ponajde, odpečiž ji čistě na roště, a se s ní ta kuože prajštiti 
bude, i strhni tu kuoži doluov čistě přínozou (viz Slovník) všecku. Potom zřež v kusy, jak se 
zdá, i vezmi topenku, neb dvě z bílého chleba a z řeckého vína. I rozetřiž to v pánvi, rozpusť 
tím vínem, v kterémž jest ta lampreda byla, i protáhni skrze sítko, a okořeň všemi kořeními 
a přidaj cukru nebo medu, i vkladiž tu lampredu tam, ať uvře v té jíše zakořenné hodinu 
neb puol. Chceš-li teplú, muožeš ji jísti, pakli chceš na studeno, tehdy chovaj do polévané-
ho hrnce, přikryje čistě. Pakli by chtěl, komu poslat ji, dajž tam řeckého vína i mandluov, 
hřebíčkův čistých a i zázvoru řezaného.

6 Pro představu možností kuchyňské úpravy: hmotnost mihule mořské dosahuje až 2,5 kg, 
hmotnost mihule říční 150 g. (poznámka autora)
7 Usmrť bodnutím, (poznámka autora)
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Další dvě zmíněná Kuchařství tento recept opakují, čímž se projevuje všeobecně zná-
má vlastnost takových kolekcí receptů, a to, že bývají nekriticky opisovány. V Jana Seve-
rina mladšího Kuchařství se poprvé objevuje recept na úpravu mihule potoční:

Mihule v zadušenině:
Zpař je čistě a odsekaj jim hlavy a ocasy, udělajž břečku s medem a s vodou dobře 

hustú, uvař prvé mihule na místo v rosole. Potom uvař břečku zvlášť, až by dobře husta 
byla, přičiň k růže a květu bzového, protáhni jí daj zase, až vře, až černo bude, i vliž tam 
mihule, kořeně pepřem, hřebíčky, s potřebu zázoru, skořici spolu, zvař dobře, daj do no-
vého hrnce, až stydne.

Z předchozích kuchařek soustředěné i zjevnou autopsií získané poznatky o mihulích 
a  jejich úpravě, nazývaných v konkrétních  receptech  třemi  tehdejšími názvy  lampreda, 
mihule a nejnok, nabízí Bavor mladší Rodovský z Hustiřan  (*1526; †1592). Tento vý-
znamný alchymista rudolfinské doby vydal těsně před svou smrtí kuchařskou knihu, která 
se jmenovala Kuchařství, to jest knížka o rozličných krmích (vydáno 1591). Vedle receptů 
na dnes běžně dostupné ryby Rodovský popisuje i zpracování dnes již vyhynulých tažných 
druhů Labe včetně mihulí. Jako první v pořadí zmiňuje tři recepty na Lampredu, čili mi-
huli mořskou, která v jeho době zjevně zcela běžně táhla Labem.

Lampredu takto strojiti máš:
1. Vezmi malvazí nebo výborného vína pintu neb půldruhé i nalej ho na necky. Vsadiž 

do něho lampredu. A když se velmi napije, zabodni ji v té díře, kteréž má pod hrdlem, ať 
z ní to všecko vyteče, co jest vypila. A když umře, rozřež ji na dva nebo na tři kusy, prosoliž 
ji na míse a když ponajde, odpečiž ji čistě na roště tak, až se z ní ta kůže prejštiti bude. 
I sundaj tu kůži dolův nožem všecku. Potom zřež na kusy, jakť se zdá, i vezmi topénku nebo 
dvě z celého chleba a řeckého vína, i rozetři čistě v pánvi a rozpust tím vínem, v kterémž 
jest lampreda byla, a protáhni skrze sítko. A okořeň všemi kořeními a přidaj cukru nebo 
medu. I vkladiž tu lampredu tam, ať vře v té jíše zakořeněné hodinu nebo půl. Chceš-li 
teplou, můžeš jíst ji, pakli nastudeno, tehdy schovaj ji do polévaného hrnce přikryje čistě. 
Pakli by chtěl komu poslati, daj tam řeckého vína i mandluov, hřebíčků celých i s zázvorem 
řezaným.

2. Pakliže chceš z rosola, lehkým nákladem, vezmi lampredu, vsadiž ji do horké vody, 
ať v ní uvře. A když uvře, ostruž tu kůži s ní (neb se opaří jako uhoř) a vymej v čisté vodě. 
A udělaj k ní rosol nevelmi slaný, tak jako na mihule nebo na mřeně, a vař ji déle, než kte-
rou jinou rybu. A když namísto uvaříš, oceď ji, daj na ni pepře nebo zázvoru a daj na mísu. 
A musí zatepla jedena býti. A jestiť velmi chutná tak, bez toho velikého nákladu, jedné že 
jich zde mnoho nebývá.

3. Lampredu takto stroj: Vezmi lampredu, vlož ji v vlaské víno, které nejlepší můžeš 
míti. A potom vyjmi ji ven a rozděl ji na čtyři kusy a prosole vlož na rošt ty kusy a upec je 
dobře. Potom vezmi jeden kus z těch čtyř kusuov a vlož do moždíře a přičiň k tomu kůrek 
chlebových z octa a k tomu třeného galgánu 8, pepře, zázvoru, kmínu, muškátového květu, 
hřebíčkův. A chceš-li to dlouho chovati, přičiň k tomu dobrého octa a málo medu a v tom 
vař nastudeno.

Další  recept  na přípravu,  který  zde pro nedostatek místa  není  citován,  odkazuje na 
lampredovou jíchu 9 a její přípravu. Recepty na přípravu mihulí (míněna mihule potoční) 
poskytuje Kuchařství dva:

8 Galgan, druh zázvoru, (poznámka autora)
9 Omáčka k mihuli mořské, používaná také k úhoři (poznámka autora)
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1. Mihule takto dělaj: Vlož je do čistého kotlíka neb do hrnce, spař je varem, hýbaj 
jimi, ať je var proskočí. A když je spaříš, vymej je v několika studených vodách. Potom daj 
je na čistý štok, odřezůj jim hlavy a ocasy. Potom opět vymej v studené vodě a zastav jim 
rosol nevelmi slaný. Vař je čistě, ať se spukají, a ocedě vlož na mísu a daj na chlebné taléře 
zázvora. Potom jez.

2. Mihule v zadušenině: Zpař je čistě a odsekaj jim hlavy a ocasy. Udělaj břečku 
s medem a s vodou dobře hustou. Uvař prvé mihule namísto v rosole, potom uvař břečku 
zvlášť, až bude dobře hustá, přičiň k ní růže a květu bzového, protáhni ji a daj zase, ať vře, 
až černo bude. Vlož tam mihule, daj koření, pepře, hřebíčků s potřebu, zázvoru, skořice; 
zvař spolu dobře. Daj do nového hrnce, ať stydne. Daj na mísu a jez.

Poslední v pořadí jsou dva recepty k úpravě nejnoků (tedy mihule říční):
1. Najnoky nové takto: Udělaj rovně tak jíchu, toliko uvař nejnoky v rosole. Dajž tím 

obyčejem do jíchy.
2. Nejnoky nastudeno: Vezmi a opař je a vymej je čistě a uřež každému hlavu a ocas. 

Zastaviž zvláště ty hlavy s ocasy v hrnečku. A těmto nejnokům na roště připec a potom je 
v víně uvař. I vezmiž ty hlavy s ocasy, zetři je s řeckým vínem a s fíky, protáhniž tu jíchu 
skrze hartoch10,  A vezmi koření, kteréž máš nejlepší, zapust to a přičiň k tomu cukru. 
A odstav, ať bude nastudeno.

Citované recepty jsou z našeho pohledu vpravdě alchymistické, ovšem dobře zapadají 
do celkového kontextu ostatních uvedených receptur, a zřejmě i do skupiny tehdy použí-
vaných receptů vůbec. Druhové rozlišení mihulí ovšem naznačuje, že ony tři druhy (tzn. 
mihule mořská, mihule říční a mihule potoční) byly Bavorovi Rodovskému dobře známy.

Poslední  roky  života  totiž  trávil  Rodovský  ve  službách  Jana  Zbyňka  Zajíce  z  Há-
zmburka v Budyni nad Ohří,  kde  také zemřel. To naznačuje,  že  své kuchařské  recepty 
i  eventuelní materiál,  tedy  ulovené  ryby,  získával  buď  z  dolního  Poohří  a  nebo  přímo 
z oblasti Labe.

Soudobý zápis z Roudnického urbáře, který je datovaný rokem 1592, udává, že „v jeze 
na Labi při těch mlejnách jsou dvě stúpy 11, v kterýchžto každého roku nemalý počet loso-
sův, lampid, nejnokův, úhořův, mickův, kaprův, štik, parmův a jiných předních ryb labských 
se chytá, a k tomu mimo ty stoupy v tom jeze několik velikých vrší na lososy se klade.“ Ten-
to záznam spolehlivě ilustruje druhové spektrum mihulí a ryb lovených v lokalitě, která je 

Budyni velmi blízko. Zdá se tedy, že tři zmíněné druhy mihulí byly tehdy jako kuchařská 
ingredience zcela běžně dostupné, alespoň v Zajícovské zámecké kuchyni v Budyni nad 
Ohří.

Současný výskyt mihule potoční ve Svatavě nad soutokem s Ohří je uveden na inter-
netu (MuŠk@ření 2008). Výskyt mihule potoční v posledních desetiletích v povodí Labe 
je shrnut v publikacích Hanela (1994, 1996).

10 Hartoch,  z  německého Haartuch =  žíněná  tkanina,  užívaná  jako kuchyňské  síto  (po-
známka autora)
11 Označení pastí na říční ryby slovem stúpy či stoupy je buď lokální označení slupí, nebo 
písařský omyl, v každém případě jde o slup (poznámka autora)
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Existuje  ovšem  další,  méně  známý,  renesanční  pramen,  jehož  autorem  byl  Georg 
Handsch von Limus  12.  Jeho kvalifikace  i  kariéra  byla  pozoruhodná:  poté,  co vystudo-
val lékařství v Padově (absolvoval 1553) působil jako Mattioliho asistent, a překladatel 
jeho Herbáře do němčiny. Po Mattioliho odchodu ze služeb místodržitele Ferdinanda II. 
Tyrolského se Handsch stal místodržitelovým osobním lékařem. Zřejmě právě Ferdinand 
ho pověřil zpracováním velké studie věnované zoologii, zřejmě jakéhosi pandanu již pu-
blikované Mattioliho  botanické  práce.  Pracovní  název  plánované  zoologické  práce  byl 
Historia naturalis.

Tuto  práci Handsch  nikdy  nedokončil,  zřejmě  proto,  že  byl  jednak  pracovně  zane-
prázdněn, druhým důvodem bylo patrně Handschovo chatrné zdraví. V roce 1578 sepsal 
v České Lípě závěť a nejpozději 1579 zemřel.

Z Historia naturalis se zachovalo pět foliových rukopisných svazků, archivovaných ve 
Vídni pod názvem Historia animalis I.-V.

Z této práce vyexcerptoval Ottokar Schubert (též autor významné studie o perlorodce) 
veškeré zmínky o rybách Labe, a publikoval je roku 1933 pod názvem Die Elben Fische-
rai in Böhmen und Meissen, čímž Handschovu práci alespoň částečně zpřístupnil.

Pozoruhodné jsou tři souběžné Handschovy pohledy na mihule a ryby, pohled badate-
le, se kterým získal a zpracoval dostupné informace, a pohled lékaře, se kterým hodnotil 
dietetické vlastnosti masa mihulí. U dalších druhů pak navíc často popsal jejich vlastnosti 
coby medikamentu. Posledním pohledem byl pohled lingvisty, jako dobrý a aktivní znalec 
latiny se zajímal i o další jazykové souvislosti související s nomenklaturou.

Mihule mořská
(U Ausonia a Plinia „mustela“)
Lat.: lampreta, lampreda, ital.: lampreda, franc.: lamproye, špaň.: lamprea, angl.: 

lampreye, něm. Lampret 13, čes.: lampreda
Jméno
Také mihule má své místo na stolech bohatých. Ausonius a Plinius nazývají tuto rybu 

pro rozmanitou barvu jejího hřbetu a pro její blyštivé protáhlé tělo „mustela“.
Kde se vyskytuje
V Čechách se chytá na Labi, kam připlouvá z moře.
Kdy je ji možné nalézt
Připlouvá na počátku jara. Ve stejné době se tře.
Její tvar
Podobá se úhoři, pokud vezmeme v úvahu její zaoblenost a hladkost. Bývá asi loket 

dlouhá; největší kusy v Labi váží až 2 ½ liber. Na hřbetě jsou hnědě rudé, břicho mají bílé, 
kůže není tak silná jako u úhořů, proto se před přípravou nestahuje. Hlavu má protáhlou, 
ústní otvor okrouhlý a nažloutlý, podobný olemovanému pilníku. Jím se mohou pevně za-

12   Georg Handsch von Limus (*1529 Česká Lípa; †1579 Česká Lípa).
13    Aktuální název ve spisovné němčině die Lamprete nebo die Meerneunauge
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chytit na dřevě a kamenech, a sice takovou silou, že je lze jen těžko odtrhnout. Často se 
podobají okurce.

Mořská pijavice
Mnozí proto nazývají tuto rybu „mořská pijavice“ (hirudo marina). Jiní opět věří, že 

je identická s Oppianovou „echeneis“, protože se v moři přisává na lodní ozubce. Jméno 
„lampreda“, které se ujalo ve všech jazycích, jistě získala z tohoto důvodu, totiž proto, že 
olizuje skály. Chytá se také lososů, když začínají své putování z moře do řek. Protože jsou 
hladké a nemají šupiny, nemohou plout dlouhé trati samy a nechávají se lososy táhnout 
dokonce i proti jejich odporu, protože se k nim přisají. Sají přitom tak silně, že zanechávají 
na kůži a mase lososů jizvy velké jako tolar.

V týle mají u každé žábry otvory právě tak jako mihule říční (enneophthalmus). Játra 
jsou krásně zelená a nemají žluč. V těle nemají kostice, nýbrž namísto míchy souvislý nerv, 
jemuž se obvykle říká „struna“ (chorda). Ta je zvláště ceněna jako delikatesa, zejména na 
jaře, neboť v létě je poněkud tvrdá. S úhoři mají mořské mihule společné ještě to, že jsou-li 
rozkouskovány, tyto části se ještě dlouho zdají pohybovat, zvláště hlava.

Jak se mořská mihule upravuje
Tato ryba se draho prodává, ačkoli jednoduše upečená nebo uvařená není vůbec chut-

ná. Avšak připravena na způsob, jaký chci nyní popsat, je považována za zvláštní lahůdku, 
dokonce i v šlechtických kruzích. Nalijeme do ní krétské víno. Tím nabobtná a naduje se 
tak, až se zadusí. Mnozí, aby ušetřili, používají víno obyčejné. Pokud rybu takto zabijeme, 
rozpůlíme ji a víno a krev zachytíme. Rybu rozporcujeme, uvaříme jako jiné ryby ve vodě 
a poté ji položíme na směs koření a vína smíšeného s krví. Jako koření použijeme skořici, 
hřebíček, zázvor, malé rozinky, mandle a perník. To vše smícháme podle toho, jak chceme 
mít omáčku hustou. Vše vaříme společně. Pak přidáme již předem uvařené kusy ryby, ne-
cháme vzkypět, čímž se získá aroma. Připravovaná na tento způsob přichází mihule na stůl 
bohatých. Pokud chceme, můžeme ji v takové omáčce uchovat i týden.

Jakkoli je tato ryba chutná, lékaři ji nedoporučují, neboť vytváří v tělesných šťavách 
tuky a hleny. Pokud je však připravována s kořením a krétským vínem, jak jsem popsal, je 
považována za méně zdraví škodlivou.

Poznámka editora, tedy Otttokara Schuberta (1935): „Mustela” je latinský název lasič-
ky. – Pro lampretu se dnes používá  latinské jméno Petromyzon marinus L. a české jméno 
je mihule mořská. – Oppianova echeneis není lampreta, nýbrž echeneis remora Lin., malý 
štítonoš [plakara], který patří k rodu štítovců (echeneidae) a má také přísavkovitá ústa. – 
Handsch už hovoří u mihulí o chordě dorsalis.

V Míšni byly,  jak mi  sdělil  rybářský mistr Krochis,  ještě před několika  lety nějaké 
lamprety odchyceny. Jejich výskyt v Sasku a Čechách ustoupil.

Mihule říční (okatice)
Lat.: lampreta parva, enneophthalmus, vulgo occulata, špaň.: chatillons, franc.: cha-

toille, něm.: Neunaug, Pricken, čes.: neynok
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Tvar
Neynok se nazývá ryba, jež je podobná mihuli mořské (lampretě), je však menší, jen 

asi dvě pídě dlouhá a palec tlustá, jinak má tělo jako lampreta, ohebné a hladké, hřbet 
hnědočerný, břicho bělavé. Na každé straně má sedm žaber, z čehož dostala své jméno, 
neboť je-li pozorována ze strany a připočítají-li se k jejím žábrám i obě oči, zdá se, že má 
očí devět. Na konci hřbetu má nad ocasem malou ploutev.

Místo a čas výskytu
Z moře se dostane do Labe a snaží se dostat ke břehu, kde je ji možné v době čtyři-

cetidenního půstu odchytávat ve značném množství. Tou dobou nesou samičky plno jiker 
a obě pohlaví jsou tučná a chutná. Odchycena v ostatních ročních dobách, je ryba sušší 
a houževnatější.

Jak se připravuje k jídlu
V čerstvém stavu se vaří jako jiné ryby ve slané vodě, přidá se kořenná zálivka z vína, 

cukru, skořice, malých rozinek, hřebíčku a zázvoru. Kvůli barvě přidáme třešňovou šťávu 
(„třešňový nálev“) a trochu perníku nebo škrobu se šafránem.

Dají se také udit. Takové se pak nejprve spaří horkou vodou, pak opečou na roštu 
a vcelku podávají, protože nemají v těle kostice, žluč ani jiné nečistoty. Pokud je však peče-
me čerstvé, není nutné je předem spařovat. Lékaři míní o jejich mase totéž co u lampret.

Zvláštnost
Ti, kdož se zabývají tajemstvími přírody, sdělují, že je nutné neynoka vařit v hliněné 

nádobě v horké vodě a nádobu pak rozbít.  Učinil jsem s touto rybou jiný pokus, něco, 
čeho si, jak myslím, dosud nikdo nepovšiml, pokus, pro který schází právě tak přirozené 
vysvětlení, já jej však s důvěrou vyzkoušel.

Pokud tuto uzenou rybu zapálíme, lze ji použít jako pochodeň, protože ve svém těle 
zachovala dostatek tuku a také zvenčí je pokryta tukem, proto se také i na roštu může velmi 
rychle spálit. Nerv, jenž jí probíhá hřbetem namísto páteře, přitom slouží jako knot, jako 
stočený provaz a je napouštěn suchým tukem a tím, který má ryba na povrchu. Pokud tedy 
chybí pohřební svíce, pochodně a jakákoli jiná svítidla, lze tuto rybku použít jako prostře-
dek ke svícení.

Poznámka O. Sch.: Latinské  označení  pro  okatici  je  nyní  petromyzon fluviatilis L. 
U Handsche uvedené české označení „neynok“ v žádném slovanském jazyce neexistuje. 
Snad je výsledkem zkomolení: první slabika „neyn“ znamená německy „devět“ (neun), 
druhá slabika „ok“ české „oko“ (Auge). – Potoční okatici Handsch neuvádí. České ozna-
čení pro okatici říční je mihule říční.

V časově poměrně těsné návaznosti na Handsche se o konzumaci mihule mořské zmi-
ňuje další lékař, tentokrát dvorní lékař samotného císaře Rudolfa II., veronský rodák Chris-
tophorus Gaurinonius14. Ten ale rigidní lékařské názory na nevhodnost požívání čehokoli 
a promluvy na toto téma jednoznačně zesměšňuje, a jako příklad používá právě lampredu. 
Jeho původně zřejmě latinskou relaci převzal Zikmund Winter, z něhož citujeme:

Na příklad. Byl jsem u dvora při tabuli podle jiného lékaře. Přinesli velkou pěknou 
lampredu v paštice sličně zadělanou. Medikus, odstrčiv rybu, pravil nevrle:

14 Christophorus Gaurinonius  (*? Verona; †1604 Praha).
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 „Pryč s tím žrádlem, vlhká ryba není lepší nežli úhoř, mám podigram 15“.
 „I dejte sem!  zvolám, sním sám, abyste nestržil podigram !“ a vzav pochutnal jsem 

sobě v rybě pomoranči a limauny, též jiným drahým kořením přistrojené“.
Prakticky v témže období vznikl slovníkový záznam Daniela Adama z Veleslavína16, 

který ve svém tématicky organizovaném slovníku Nomenklator quadrilinguis vydaném 
v jednom svazku se známějším Silva quadrilinguis  (1598),  popsal mihuli mořskou tak-
to: 

česky : Lampryda, 
latinsky : Lampetra, 
řecky : Mýraina potámios [muréna říční], bdélla [pijavice], 
německy : Berlin (?), Brik.
Pro mihuli říční pak použil tato označení:
česky : neynok, okatice
latinsky : lampetra minor, cæcilia, oculata, 
řecky : Ennephthalmos [devítioký], typhlinos [úzkoústý]
německy : Neunauge
Údaj, pozoruhodný konkrétními počty kuchyňsky zpracovaných mihulí, pochází od 

Václava Březana17. Jde o slavnou a často citovanou relaci, popisující hostinu při třetí svat-
bě Viléma z Rožmberka s Annou Marií Badenskou, konané na Krumlově. Pouze František 
Teplý (1937) ale cituje relaci v úplné verzi, a takto vypočítává spotřebované ryby:

18120 živých kaprů, 10209 štik, 6380 pstruhů, 3400 čerstvých ryb všelikterakého dru-
hu, 5200 kop raků, 150 velkých okounů, 350 malých okounů, 200 mníků, 890 merlinků, 350 
úhořů, 2309 okatic, 1200 šelů neb tak zvaných ryb Matky Boží, 300 žejdlíků (sušených) 
střevliček, 2309 uzených pstruhů, 1072 uzených kaprů, 956 uzených platýzů, 450 uzených 
štik, 675 živých okatic (do polévek a omáček), 259 v povětří uzených slanečků, 350 vyzin, 4 
sudy solených slanečků, 350 močárů (močených mořských ryb), štokfišů neboližto hňupů.

Obrovské počty  ryb  jsou pouhou částí celého soupisu kuchyňských surovin. Téměř 
tři tisíce na Krumlově zpracovaných okatic, nejspíše mihulí říčních, velmi pravděpodob-
ně pocházelo z úlovku v českém úseku Labe. Vilémovi  tehdy čerstvě patřila  Roudnice 
(pořízena 1577), velká část mihulí říčních byla nepochybně odsud. Datum svatby (leden 
1578) umožnilo transport živých mihulí v lejtách na vozech či saních na dlouhé trase do 
Krumlova.

Autorem, kterého mihule (a ichtyofauna vůbec) zaujaly velmi intenzivně, byl Bohu-
slav Balbín (*1621- +1688). Tento jezuita a polyhistor se oproti Jiráskem šířené představě 
o Tovaryšstvu Ježíšovu zabýval aktivně disciplínou, kterou bychom dnes nejspíše označili 
za vlastivědu.

Jeho hlavní dílo, tedy Miscelanea historica regni Bohemiae, nikdy nevyšlo česky a je 
nám tak k dispozici pouze jeho stručný výtah. I tak jsou ale v tomto výtahu, vydaném pod 
názvem Krásy a rozmanitosti české země k dispozici čtyři relace o mihulích:

15  Podigram, míněna dna neboli po staru podagra čili gicht (poznámka autora)
16  Daniel Adam z Veleslavína (*1546 Praha; †1599 Praha)
17   Václav Březan (*1568; †1618), rožmberský archivář a knihovník
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Tam u labského mostu (míněny Litoměřice), ale vlastně všude chytají malé říční mihu-
le, kterým Němci říkají Brücken a Češi nejnoky. Dovádějí kolem mostů a kůlů zabodnutých 
do dna, svádějí potyčky po způsobu dávných římských gladiátorů a přitisknou se ústy 
k trámům, přidržují se jich tak úporně, že je lze odtrhnout jen s největším úsilím. U Jaro-
měře žije v Labi ještě jeden druh docela malých mihulí výborné chuti.

„Malá říční mihule“ je zcela určitě mihule říční, označení malá naznačuje velikostní 
rozdíl ve srovnání s mihulí mořskou. Z Labe u Jaroměře Balbín znal mihuli potoční, což 
je onen „docela malý“ druh. Další citovaný odstavec ale naznačuje, že určení druhů u Bal-
bína nejsou nikterak jednoznačná. Recentní výskyt mihule potoční v Labi v Heřmanicích 
u Jaroměře byl potvrzen v roce 1991 (Hanel 1994).

U královského města Ústí nad Labem se dají výborně lovit okatice, Stránský 18 prohla-
šuje, že v tomto druhu živočichů se nenajde nic podobného po celých Čechách.

Výskyt mihule říční v Labi u Ústí nad Labem konstatuje FRič (1871). Který druh mi-
hule  zde Balbín  (nebo  snad  lépe  jeho  překladatel)  označením okatice míní,  není  zcela 
jednoznačné. Logické by ovšem bylo, kdyby byl myšlen druhý v úvahu připadající druh 
táhnoucích mihulí, a to mihule mořská. Označení okatice ale tradičně patří mihuli říční. 
Další dvě Balbínovy zmínky kopírují v geografické části jeho díla již citované relace.

Často kladeným dotazem je,  jak hluboko do řek vlastně  táhnoucí mihule pronikaly. 
Exaktně měřeno jsou trdliště mihulí mořských doložena až 850 km od ústí řeky, jak bylo 
zjištěno v případě Rýna. Určitou historickou odpověď poskytuje archiv královského měs-
ta Písku. V odhadu příjmů statku města z roku 1637 je zmíněna rybí fauna Otavy: Řeka 
ta najímá se rybářům předměstským a platí z ní ročně 16 kop grošů, avšak lepší užitek 
z lososů při mlýně podskalském při městě, kde se toho roku (tedy 1637) 70 lososů na živě 
chytlo, libra po 15 krejcarech. Z jiných ryb štiky, pstruhy, lipany, parmy, úhoře, lymrýdy 
... (KRUML; 1969).

Tento údaj pozoruhodně koresponduje s údajem Antonína Friče z počátku XX. století, 
kdy mihule mořská byla roku 1908 rovněž nalezena právě v Písku.

Balbínovým o něco starším současníkem byl Jan Amos Komenský. V  jeho učebnici 
Orbis sensualium pictus (Norimberk, 1658) je mihule také zmíněna a vyobrazena. Tabu-
le XXXIV.; Ryby mořské zmiňuje mihuli, latinský název murænula, německou alternati-
vou je Neunauge, což je nám již známý nejnok. 

Pozoruhodný záznam je vztažen k roku 1700, kdy jindřichohradecký Heřman Jakub 
Černín koupil pro svoji manželku Marii Josefu pisces  lampretam z Kolína nad Rýnem. 
(TePlý 1937).

Tento nákup až ze vzdáleného Rýna spolu s postupným mizením receptů na mihule 
z nově vydávaných i opisovaných kuchařek jako by naznačoval, že mihule mořské i říční 
přestaly být dostupné a v důsledku toho i známé a spotřebitelsky žádané. Mnohem poz-
ději pak FRič (1872) o mihuli mořské konstatuje, že ... Na rybí trh pražský nebývá nikdy 
přinešena, protože se její podivná ústa lidu protiví. Masu jejímu nepřikládají rybáři žádné 
ceny.“

18 Míněn Pavel Stránský ze Stránky u Záp (poznámka autora)
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Ve stejné relaci se o minuli říční dočítáme, že:
... Již v březnu přinášeny bývají jednotlivé exempláry na pražský trh a neobjevuje se 

pokud vím, nikde u nás tak hojně, jako např. na řece „Muldě“ u Dessavy, kde tisíce se jich 
každoročně chytí. Já obdržel exempláry z Prahy a od Mělníka.

Antonín Frič19 byl poslední z našich ichtyologů, který táhnoucí mihule ještě zastihl. 
Během jeho života se jejich tah Labem definitivně zastavil.

V aktuální faunistické situaci, kdy labské populace k nám táhnoucích mihulí mořských 
i říčních vymizely na počátku XX. století a mihule potoční patří mezi druhy ohrožené, zní 
tyto zprávy ze starých časů do značné míry jako requiem za živočišné druhy, které mohly 
při použití trochy rozumu zůstat běžnou součástí naší ichtyofauny. Donedávna nám škody 
tohoto typu připadaly jako nenapravitelné nebo napravitelné jen stěží.

Při nedávném stavu toku Labe se sice zdál návrat obou vymizelých druhů mihulí zcela 
nepředstavitelný, aktuální stav ale naznačuje reálnou naději. benDa (2007/2008) totiž in-
formuje o práci FüLLneRa et aL. (2005), že v roce 2003 byla mihule říční zjištěna v Labi 
až u Prossen u Bad Schandau – tedy 15 km od naší státní hranice! To nepochybně souvisí 
s obnovením tahů mihulí mimo jiné díky stavbě funkčního rybího přechodu na vodním 
díle Geesthacht v roce 1998 (tato první příčná překážka na toku Labe byla postavena 1957 
až 1959 a zabraňovala tahu mihulí i ryb). Postavení účinného přechodu se projevilo mimo 
jiné odchytem až 833 kusů mihule říční do kontrolní vrše během jedné noci – viz FüLLneR 
eT al. (2005).

Lze snad závěrem konstatovat, že podobně nepředstavitelný byl před krátkým časem 
také návrat lososa obecného do Labe a jeho přítoků na našem území. Zdá se, že v oblasti 
druhové ochrany je optimismus povinností.
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