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SLOVÁCKO | Rybářské jubileum
Příslušníci Petrova cechu v Uherském Hradišti slaví 105 let organizovaného rybolovu
RADEK KNAP
Uherské Hradiště – V roce 2017
si pobočný spolek místního rybářského svazu (MRS)
v Uherském Hradišti připomíná
už 105 let od vzniku organizovaného rybolovu v regionu.
PRVNÍ KROKY
Po Zemském zákoně, přijatém
v roce 1891 vznikla u nás také
Zemědělské rada a nastalo období ustavování rybářských
spolků. Začátkem března 1912
byly obecní radou v Uherském
Hradišti předloženy c. k. moravskému místodržitelství v Brně
první Stanovy „Rybářského
spolku v Uherském Hradišti“.
Dnem 6. dubna toho roku pod
číslem 28036 byl náš „nepolitický rybářský spolek“ povolen.
Ustavující schůze se konala dne
13. května 1912 v sále hostince
Koruna. Přítomno bylo 15 členů,
kteří zvolili 8-členný výbor. Prvním předsedou byl zvolen pan
Karel Luksch, jednatelem byl
zvolen Miloslav Jakeš a hospodářem Bedřich Hladký.
PROTIVÁHA CUKROVARŮM
Hlavním smyslem vzniku spolku
bylo především vnést řád do živelného rybolovu na řece Moravě a podchytit zároveň zvyšující
se zájem obyvatel města o rybolov. Bylo rovněž potřeba zorganizovat protiváhu
k cukrovarům na horním toku
řeky, jejichž činnost vyústila
v roce 1922 v největší ekologickou katastrofu v její historii. Tisíce ryb a raků tehdy následkem
dlouho trvající kampaně nepřežilo.
RŮST ČLENSKÉ ZÁKLADNY
Od svého založení vyvíjel spolek
svou činnost bez přerušení
přesto, že podmínky pro činnost
v různých obdobích minulého
století nebyly příznivé. Růst
členské základny byl
v meziválečném období i po
druhé světové válce velmi pozvolný. Na konci roku 1952
členskou základnu spolku tvořilo
jen 84 členů. V roce 1956 se dá
poprvé použít v souvislosti
s rybolovem členů našeho spolku přívlastek „sportovní“. Zároveň je u spolku ustaven hospo-

dářský odbor. Ten nejprve pravidelnými výlovy čeřeny
z hlavního toku Moravy pokračuje v pravidelném vysazování
ryb do slepých ramen řeky. Na
jaře roku 1956 zahajuje spolek
výstavbu rybochovného zařízení
ve Starém Městě – Loukách, realizací prvního chovného rybníku – Svárov o ploše 3,5 ha.
OBDOBÍ BUDOVÁNÍ
Od roku 1974 vstoupila
v platnost Směrnice o krajském
hospodaření a rybolovu, která
přinesla zásadní rozšíření možností výkonu rybářského práva
členům ČRS i za hranici vlastního rybářského revíru. Do roku

1979 se spolku podařilo dokončit
podobu rybochovného areálu
v lokalitě Louky. Rozšířením tohoto rybochovu jsme získali
současných a zatím konečných
osm chovných rybníků.
Mezi naše velké a slavné období rozvoje v poválečných dějinách patří bezesporu začátek
osmdesátých let minulého století. V té době se organizaci ČRS
v Uherském Hradišti – Mařaticích podařilo zahájit a dokončit
v akci Z „Objekt účelového zařízení“, s líhní a odchovem raných
stádií ryb a zároveň získat trvalou a důstojnou základnu. Výstavba proběhla za značného
pracovního nasazení a úsilí
všech práceschopných členů organizace v období let 1980-1983,
za což si všichni zúčastnění, zaslouží velké poděkování. Zde,
na líhni v Mařaticích jsme jako
první v republice dokázali vyřešit problematiku odkrmení úhořího monté na žlabech, stejně
jako žlabový odchov dovezeného
sumečka skvrnitého z USA, či

vylíhnutí a odkrmení jesetera
bílého, rovněž na žlabech. Velmi
úspěšná byla i produkce násad
z vlastní líhně pro potřeby našeho revíru i jiných organizací.
Za vše nebude nikdy dosti díků
pro tehdejšího hospodáře pana
Julia Ponce.
POREVOLUČNÍ ÉRA
V roce 1990 jsme se dobrovolně
stali součástí nového sdružení
rybářských organizací – Moravského rybářského svazu se sídlem v Brně. Porevoluční doba
nebyla jednoduchá. Objevily se
odstředivé tendence o osamostanění organizace, či rozdělení
organizace na více samostatných
subjektů, ale i privatizační snahy
či požadavky na postoupení našich revírů okolním organizacím.
V roce 1992 vzniká místní skupina Babice s 256 členy. Vše výbor ustál a dokázal udržet celistvost organizace i její majetek
bez újmy.
POVODŇOVÁ KATASTROFA
Čas plynul a přišel červenec 1997.
Zdrcující povodeň zdevastovala
objekt základny v Mařaticích,
kdy odnesla i zabudovaná okna
z objektu. Ještě katastrofálnější
situace se odehrála na našem
rybochovném zařízení na staroměstských Loukách. Nejhůře byl
povodní postižen hospodářský
objekt na rameni Uhliska. Ještě
v červenci 1998 byl z objektu vidět pouze komín a k jeho vyklizení došlo až v roce 1999.
Tehdy, bez pomoci a solidarity
všech organizací v rámci MRS,
bychom nebyli schopni obnovit
majetek ani činnost! Hodně si
toho vážíme a nezapomínáme
na pomoc jednotlivých organizací i Svazu v Brně.
Přesto, že jsme po roce 1997
byli v těžké ekonomické i hospodářské situaci, správně zvolenou strategií rozvoje a ekonomických aktivit, jsme se dostali
opět na přední místa v MRS.
ÚSPĚCHY RYBÁŘSKÉHO
SPORTU
Že se nebojíme si klást i zdánlivě obrovské úkoly, svědčí i naše
práce na úseku rybářského
sportu. Vedle tradičních místních, republikových i mezinárodních rybářských závodů pro

všechny věkové kategorie a disciplíny: muška, feeder a plavaná,
jsme k 95. výročí založení naší
organizace z pověření Rady ČRS,
uspořádali u nás na řece Moravě
v Uh. Hradišti – 9. Mistrovství
Evropy v lovu ryb udicí – plavaná pro rok 2008.
Už v té době jsme si dali ve
vedení organizace dlouhodobý a
fanfaronský cíl. A sice ke stému
výročí založení organizace, dostat do republiky a pokusit se u
nás uskutečnit Mistrovství světa
v LRU plavaná na řece Moravě
pro rok 2012. A povedlo se.
ŠAMPIONÁT NA MORAVĚ
Ve dnech 15. září a 16. září 2012,
pod záštitou světové federace
rybářské sportu FIPS e.d., Rady
ČRS, Rady MRS, vedení města
Uh. Hradiště a hejtmanství
Zlínského kraje, se v Uherském
Hradišti uskutečnilo 59. Mistrovství světa národů v LRU –
plavaná – pro rok 2012. Obě
nejvyšší mezinárodní rybářské
sportovní akce roku byly velmi
úspěšné a otevřely především
pro Evropu do té doby neznámou oblast zvanou Morava
s úžasnou řekou. Dodnes zde
můžete potkat reprezentace
téměř 8. zemí z evropské špičky
v plavené při trénincích před
významnými závody.
VÝCHOVA MLÁDEŽE
Náš spolek má taktéž velkou
tradici ve výchově mládeže. Pravidelnou práci s mládeží zahájil
v 50-tých letech již předseda
František Tupý s jednatelem p.
Dr. Františkem Valinou. Ze zachovaných dokumentů víme, že
v padesátých a šedesátých letech
se vydávalo 30 – 40 povolenek
pro mládež (tzv. prázdninových),
po absolvování každoročního
rybářského kroužku. Od roku
1968 byl zřízen ve výboru MO
samostatný odbor práce s mládeží a jejím prvním vedoucím
byl bývalý jednatel Jaroslav Bár.
Pak se postupně ve funkcích vystřídali od roku 1970 Zdeněk
Škách z Babic, od roku 1973 Julius Ponec a po něm převzal
štafetu ne vždy jednoduché a
časově náročné práce s mládeží
od roku 1976 Karel Piškytl.
Všichni výše jmenovaní plně
využívali zkušeností, znalostí a

skvělých přednášecích schopností Karla Mahovského, nositele stříbrného odznaku ČRS „Za
zásluhy o rybářství“. Od něj převzal vedení kroužku mládeže
Bohuslav Weintritt. Ten byl
prvním funkcionářem, který
při práci s mládeží začal budovat
první mládežnické družstvo pro
disciplínu - rybolovná technika.
Účast v soutěžích této disciplíny
v následujících letech přinesly
našim reprezentantům velké
úspěchy i v republikové reprezentaci. Velký podíl na těchto
úspěších měl i náš bývalý předseda a čestný člen František Váverka.
NÁVAZNOST NA TRADICE
V současnosti navazujeme na
bohaté tradice po našich předchůdcích. Kroužky mládeže organizujeme dva, jak v MS Babice,
tak i v Uh. Hradišti. Ročně absolvuje celkem kolem 40 dětí. Je
pravdou, že bychom byli schopni
pokrýt i větší zájem dětí, ale ne
vše je možné z naší strany
ovlivnit. Hodně záleží i na rodině a škole. Již tři roky hradíme
dětem z kroužků první MP povolenku mládežníka. V současné
době vede kroužek v MS Babice
Jaroslav Šustal a v Uherském
Hradišti Adam Skovajsa.
Každým rokem v našem spolku probíhá taktéž školení dospělých uchazečů, jejichž počet
se pohybuje stabilně kolem
dvaceti. V poslední době zaznamenáváme zvýšený zájem žen.
Školení těchto uchazečů dlouhá
léta provádí předseda našeho
spolku pan Milan Čaja.
NĚCO PRO PSTRUHAŘE
V rámci vzdělávacích akcí pro
pstruhaře pořádá spolek Muškařské semináře. V letošním roce
se konal již VII. ročník a zúčastnilo se ho 52 zájemců z našich i
okolních spolků. Hlavními přednášejícími byli např. úspěšný
reprezentant LRU – muška Luboš Roza, trenér české reprezentace LRU – muška Tomáš Starýchfojtů, místopředseda MRS,
Michael Javora a další.
Náš spolek zajišťuje sportovní
rybolov pro svých 1.086 členů na
38 ha odstavných ramen, 16 km
a 90 ha toku řeky Moravy.
K tomu ještě hospodaří a zajiš-

ťuje pstruhové vyžití členů na 32
km a 6,0 ha pstruhových revírů.
Potřebu násady do našich MP
revírů jsme schopni především
v kaprovi zajistit z 65 % z vlastní
produkce. Ve vztahu k členské
základně jsme aktivní a u příležitosti významných výročí spolku jsme například realizovali i
úspěšné společenské plesy
s účastí široké veřejnosti, tradiční rybářské závody dětí i dospělých. Prezentujeme se také i u
významných akcí města Uherského Hradiště.
NA SENIORY NEZAPOMÍNÁME
Nezapomínáme ani na naše seniory. Každoročně pro zasloužilé
členy spolku s věkem nad 70 let
a nepřetržitým členstvím delším
než 30 let, pořádáme například
celodenní plavbu s občerstvením
po Moravě na náklady spolku.
Každý člen (senior našeho spolku), který splňuje výše uvedená
kriteria dostává od výboru MP
roční povolenku na náklady
spolku a to již šestým rokem.
Na druhou stranu je nutno říci, že již 14 let platí naši členové
dobrovolně, nad rámec plateb
k získání povolenky k rybolovu
roční částku 200 korun na rozvoj spolku. Akcí společenských či
kulturních by se dalo vyjmenovat ještě hodně. Prostoru, ale
tolik není a tak mi dovolte závěrem poděkovat všem našim
1.086 členům za práci pro spolek, zájem o životní prostředí i
reprezentaci našeho spolku na
veřejnosti. Zároveň bych chtěl
popřát všem hodně zdraví a
spolku ještě alespoň jednou tolik
let.
A podle pravidla, že za vše
může výbor spolku, tak těm devíti funkcionářům výboru i pěti
členům KRK, ještě jednou hodně
zdraví a pevné nervy. Předevčím
dlouholetému předsedovi Milanu
Čajovi, jednateli Milanu Býčkovi
a předsedovi KRK Stanislavu
Hasníkovi. Podrobnější informace včetně historických materiálů najdete na našich stránkách www.rybaruh.cz
Na snímky z historie spolku se
můžete podívat v páteční příloze Slovácké noviny v rubrice
Takoví jsme tenkrát byli.
Snímky pocházejí z archivu MRS, pobočného
spolku Uh. Hradiště

