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RYBÁ¤I V RÁJCI-JEST¤EBÍ NEJEN LOVÍ, ALE I BUDUJÍ

Na prahu nové rybáfiské sezóny
Jaro se stále více hlásí o slovo

a s ním pfiichází i nová rybáfiská sezó-
na. Sotva se hladiny fiek, rybníkÛ a pfie-
hrad zbaví ledového pfiíkrovu, objevu-
jí se na u nich nedoãkaví pfiíznivci
Petrova cechu, aby po zimním pÛstu
vyzkou‰eli nejen rybáfiské ‰tûstí, ale ta-
ké svoje nové vybavení, které si pfies
zimu pofiídili. Vlastní rybafiina je v‰ak
jen vrcholem ledovce. âinnost rybáfiÛ
v zákulisí je mnohem pestfiej‰í. O tom
by sáhodlouze mohli vyprávût ti, ktefií
se aktivnû zúãastÀují Ïivota sv˘ch ry-
báfisk˘ch organizací. Bez jejich pfiiãi-
nûní by byl spolkov˘ Ïivot mnohem
chud‰í a na‰e vody by zely prázdnotou.  

Jednou z rybáfisk˘ch organizací
v blanenském regionu je místní organi-
zace Moravského rybáfiského svazu
v Rájci-Jestfiebí. Její tradice sahá do po-
loviny minulého století. Jak uvádûjí
historické prameny, 8. 12. 1946 rybáfii
z Blanska a okolí zaloÏili Rybniãní hos-
podáfiské druÏstvo Moravsk˘ kras, za-
psané spoleãenstvo s ruãením omeze-
n˘m v Rájci nad Svitavou. Pfiedsedou
druÏstva s 28 zakládajícími ãleny se
stal Oldfiich Bezdûk z Rájce.

V prÛbûhu krátké doby se druÏstvo
rozrostlo na 71 ãlenÛ, mezi nimiÏ byli
zastoupeni rybáfii nejen z Rájce a Jes-
tfiebí, ale i Blanska, Brna a dal‰ích míst.
âlenové druÏstva obhospodafiovali cel-
kem 25 rybníkÛ. Hospodafiení druÏstva
v‰ak bylo ztrátové, a proto bylo v roce
1955 rozhodnuto o jeho likvidaci. Se
souhlasem „Jednoty rybáfiÛ” v Praze byl
následnû v Rájci utvofien rybníkáfisk˘
odbor „Jednoty”. V dal‰ím období byla
rybáfiská organizace v Rájci-Jestfiebí za-

ãlenûna do âeského rybáfiského svazu
a na poãátku 90. let minulého století do
novû vzniklého Moravského rybáfiské-
ho svazu.

V prÛbûhu let se místní rybáfiská
organizace stala jednou z nejaktivnûj-
‰ích ve mûstû, o ãemÏ svûdãí mimo ji-
né i fiada udûlen˘ch ocenûní. Rájeãtí
rybáfii odvedli poctiv˘ kus práce pfii
brigádnické v˘pomoci na v‰ech v˘-
znamnûj‰ích stavbách, které tu vzni-
kaly. Nezanedbateln˘ je i podíl na 
údrÏbû vefiejn˘ch prostranství mûsta,
pfiedev‰ím v okolí rybníkÛ. 

Rájecká rybáfiská organizace v sou-
ãasnosti ãítá na dvû stovky ãlenÛ vãet-
nû mládeÏe. Stará se o dva sportovní
rybníky. Rájeck˘ Klim‰ák, kter˘ je
místním revírem, a nádrÏ v Karolínû,
která je zaãlenûna do svazového hospo-
dafiení a slouÏí k vyÏití rybáfiÛ také z
okolních rybáfisk˘ch organizací. Nej-
mlad‰í generace rájeck˘ch rybáfiÛ mÛ-
Ïe sbírat svoje rybáfiské zku‰enosti na
rybníce ve zdej‰ím zámeckém parku,
kter˘ je vyãlenûn jen pro mládeÏ.
V centru pozornosti rájeck˘ch rybáfiÛ je
péãe o ãtyfii chovné rybníky, které jsou
v˘znamn˘m zdrojem rybích násad do
sportovních revírÛ. Tfii z nich, Horní
a Dolní SládkÛv a men‰í rybníãek v rá-
jeckém Îlebu jsou na území mûsta.
Nejvût‰í z chovn˘ch rybníkÛ, rybník
Pilát o v˘mûfie 1,5 ha, se nachází ve 20
km vzdálen˘ch âernovicích. S v˘jim-
kou rájeckého rybníka Klim‰ák vznik-
ly v‰echny ostatní rybníky v uplynu-

l˘ch tfiech desetiletích novû, nebo byly
celkovû zrekonstruovány. Pokud se
mûstu podafií získat finanãní prostfied-
ky, doãká se v budoucnu rekonstrukce
také rybník Klim‰ák. Nezbytné kroky
k tomu jiÏ byly provedeny.   

Obsádku chovn˘ch rybníkÛ tvofií
pfiedev‰ím kapfii a líni. DoplÀují ji amu-
fii a tolstolobici. Nelze zapomenout na
dravé ‰tiky, které jsou nejen cenûnou ry-
bou vysazovanou do sportovních reví-
rÛ, ale navíc pomáhají v boji s neÏádou-
cí stfievliãkou v˘chodní. Tato drobná
rybka byla do ãesk˘ch zemí zavleãena
teprve nedávno. Díky své obrovské roz-
mnoÏovací schopnosti a tomu, Ïe ji pfií-
li‰ nevyhledávají dravé druhy ryb ani 
ostatní predátofii, doslova zamofiuje ryb-
níky a je v˘znamn˘m potravním kon-
kurentem u‰lechtil˘ch rybích druhÛ. 

Nejen péãí o ryby, rybochovná za-
fiízení a sportovním rybolovem jsou
Ïivi rájeãtí rybáfii. Do povûdomí obãa-
nÛ nejen Rájce-Jestfiebí, ale i ‰irokého
okolí, se vryly tradiãní rybáfiské plesy.
Letos na konci února se uskuteãnil
v novû zrekonstruované sokolovnû
v Rájci v pofiadí jiÏ 18. ples.  Oblibu si
získaly rybáfiské závody, konané pra-
videlnû u pfiíleÏitosti zahájení lovné
sezóny na rybníce Klim‰ák a rybáfiské
závody pro mládeÏ na rybníce v zá-
meckém parku. Zajímavou podívanou
pro vefiejnost jsou pravidelné jarní
a podzimní v˘lovy chovn˘ch rybníkÛ,
kde si náv‰tûvníci mohou nejen za-
koupit pûkné ryby, ale pfiíjemnû se

i pobavit. V̆ lovy Sládkov˘ch rybníã-
kÛ v Rájci jsou naplánovány na první
polovinu dubna.

Pro svoji ãinnost si rybáfii v Rájci-
Jestfiebí postupnû vybudovali nové zá-
zemí ve vlastním objektu u Sládko-
v˘ch rybníãkÛ s klubovnou a skladem
materiálu, kter˘ byl dokonãen v roce
1999. V uplynul˘ch tfiech letech zde
byla novû zfiízena vlastní pfiípojka ele-
ktfiiny a poloÏena témûfi 150 m dlouhá
vodovodní a kanalizaãní pfiípojka.
Nyní probíhají práce na roz‰ífiení ob-
jektu. Vznikne zde prostorná spoleãen-
ská místnost se sociálním zafiízením.
Po terénních úpravách, poloÏení inÏe-
n˘rsk˘ch sítí a vybetonování základo-
vé desky nyní probíhá stavba dfievûné
konstrukce. Finanãnû a stavebnû ná-
roãná akce se mÛÏe uskuteãnit jen díky
partû nad‰encÛ, ktefií práci pro rybáfi-
skou organizaci vûnují spoustu svého
volného ãasu. V̆ znamnou roli hraje
téÏ pomoc mûsta Rájce-Jestfiebí, které
rybáfiskému spolku poskytlo nemal˘
finanãní pfiíspûvek.  

Po dokonãení bude stavba slouÏit
nejen ãlenÛm rybáfiské organizace, ale
i ‰iroké vefiejnosti. Ocení ji pfiedev‰ím
náv‰tûvníci jarních a podzimních v˘lo-
vÛ, ktefií zde najdou útoãi‰tû pfied roz-
mary poãasí. Dostateãnû velká prosto-
ra v budoucnu poslouÏí téÏ k rozvoji
dal‰ích aktivit. Text a foto: BB

Pokládání nové pfiípojky elektfiiny do rybáfiské klubovny.

Vítûz loÀsk˘ch rybáfisk˘ch závodÛ na
Klim‰áku Jaroslav Zimola.


