Zapomenutý Přerov

Rybářství v Přerově
Již z té okolnosti, že město Přerov bylo kdysi založeno při dolním toku řeky Bečvy, aby vodou bylo
chráněno, jest patrno, že tehdejší řeka byla naprosto jiná, než jest nyní. O hlubinách a zátočinách, které
vytvořila dravá tato řeka v měkkém korytě rozlehlého údolí, svědčí ještě dnes mrtvá ramena, hluboká tři,
čtyři i více metrů, zatím co vlastní zregulovaná řeka nemůže někde vodou ani zakrýti dno. A což když ještě
oněmi mrtvými rameny proudila voda a vymílala prohlubně sedmi - ba i desítimetrové! Ačkoliv za oněch
dávných časů ve všech našich řekách a potocích bylo ryb hojně, Bečva slynula od pradávna jako
nejrybnatější řeka země Moravy. V horských jejích čistých a hlubokých vodách, nezkalených průmyslem,
byly domovem všechny druhy ryb, kterými oplývala kdysi naše země. Tajemné hlubiny a proudy chovaly
vzácné exempláře párem, štik, candátů a sumců, o jelcích, podoustvích a jiných druzích ryb nemluvě. Není
tedy divu, že taková voda lákala rybáře, a ještě dnes rybářský spolek v Přerově patří k nejsilnějším spolkům
v naší republice.

Pohled na rybník

Za oněch starých časů byla ovšem také jiná rybařina! O ní by mohli vyprávěti i ti, kteří znali Bečvu
ještě před padesáti lety. Ryb si tehdy necenili, málokdo věděl, jak zdravým pokrmem jest rybí maso, a
rybářský sport, který v naší době právě tak jako ostatní sporty jest tolik vyhledáván - nutno říci, že většina
přerovských rybářů jsou přímo mistry v rybolovu - nebyl takřka vůbec znám. Jinde tomu bylo podobně.
Právo rybolovu jakožto živnost si od města pronajímal jednotlivec, který sotva se mohl svým postavením
rovnati bohatým a váženým rodinám někdejšího rybářského cechu olomouckého. Nemůžeme se proto diviti,
že chtěl jen co nejvíce z řeky vytěžiti. Leč asi před třiceti lety nastal obrat. Řeka Bečva byla mocná paní,
často náladová a krutá, žádala si nejedné lidské oběti a časté povodně zle ničily úrodnou nížinu. Leč šlo se
z extrému do extrému, řeka se postupně regulovala a voda co nejrychleji odváděla. Tak místo pohádkových
hlubin a zákrutů jakoby pravítkem vytvořeno koryto nové, jehož bělavý štěrk a písek rozpaluje letní slunce.
Teprve nyní se přichází ke zdravému názoru, že člověk potřebuje také jisté kvantum čisté vody a hříchy
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nepromyšlené regulace se odčiňují zřizováním přehrad a jezů. Regulace ona a průmysl zvláště cukrovarnický
zasadily tak rybařině smrtelnou ránu.
Tyto zoufalé poměry dobře pozorovali někteří nadšení přátelé přírody a rybářského sportu a utvořili s
lékařem Leop. Riedlem v čele rybářský spolek, jehož účelem by bylo „podporování a zvelebování chovu ryb a
raků v tekoucích a uzavřených vodách." Spolek tento se uskutečnil 28. ledna 1909 na ustavující schůzi v
Záloženském domě za účasti 31 členů. Prvním předsedou byl zvolen vrch. úč. Frant. Dvořák, který na své
jméno pro budoucí spolek vydražil od města rybolov na 6 let - od r. 1909 až do r. 1914 - ročně po 700 K.

Výbor rybářského spolku

V r. 1911 došlo k prvnímu velkému boji ve spolku. Příčinou bylo to, že celá řada členů z řeky
kořistila pro sebe bez ohledu na celek. Předseda Frant. Dvořák 5. srpna 1913 resignoval na předsednictví a
jeho funkce ujal se tehdejší místopředseda stavitel Fr. Lazar, který ji zastával až do 12. III. 1921. Spolek
se omezil pak pouze na rybolov, vysadil málo a neodborně, a poněvadž měl dosti peněz, jež neinvestoval,
slevil starším členům příspěvek postupně až na 2 K. Za doby válečné není mnoho činnosti. V r. 1914
vpuštěno do rybníka 20 kg štik, jimž se tam znamenitě dařilo, takže marné byly později pokusy osaditi
rybník kapřím a línčím plůdkem. Nájem od r. 1915 do r. 1920 zvýšen na 800 K ročně. Po válce spolek roste.
Na valné hromadě v roce 1920 bylo už 135 členů a 4907 Kč. Nájemné „pro konkurenci" v letech 1921 až
1925 bylo nutno zvýšiti na 1200 Kč ročně. Od r. 1921 až do své smrti 6. července 1928 byl předsedou Ot.
Štencl. Pokus zarybniti rybník ušlechtilou rybou opakován r. 1922, kdy tam vpuštěno 5000 kusů kapřího
plůdku a zakoupeno 193 kg línků z Rokytnice. Ale bohužel tato dobrá snaha nemohla se potkati s
úspěchem, poněvadž rybník nelze spustiti a zbaviti dravých štik, kterými byl dříve zarybněn. Marné byly
také pokusy vyloviti dravé ryby sítěmi, jednak pro nerovné dno, vytvořené nestejnoměrným bagrováním,
jednak pro vodní rostliny, z nichž na př. elodea kanadská se tam tak rozmohla na písečné půdě, že tvoří
neproniknutelné houštiny. Poněvadž pak tento měkký vodní porost nebylo lze řezat ani vodní pilou, která
jest vhodná jen pro porost tvrdý, byl vyčištěn rybník v roce 1927 branami. Šťastnější byly pokusy s
nasazování monté, jichž po prvé na zkoušku r. 1923 bylo vpuštěno asi 200, a cejnů velkých. Po úmrtí
předsedově starý výbor se vzdal a r. 1929 zvolen nový výbor s Dr. Jos. Svobodou v čele. Nový výbor udržel
jednotu ve spolku a pronajal vodu od města tentokráte na 10 let, t. j. od r. 1931 až do konce r. 1940 za
2400 Kč ročně - od r. 1926 až do r. 1930 bylo nájemné už 2000 Kč – urovnal spory s veslařským klubem
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stran loďkování na rybníce, omezil a zreguloval rybolov jak na rybníku tak i na řece Bečvě, aby tak čelil
vybíjení ryb, a ještě r. 1929 vybudoval pro chov kaprů dva malé rybníčky v zadním traktu obecního rybníka.
K těmto dvěma rybníčkům připojen v roce následujícím třetí, kde jsou chováni kapři odrostlí. Nato upravil
nové hráze a postavil hlídací boudu. Všechny tyto práce provedl výbor v době velmi krátké za nevšední
obětavosti několika jednotlivců z řad výboru i členstva bez jakékoliv pomoci odborné a finanční, ač dno
rybniční bylo slínovité a štěrkovité a pracovati se muselo pod hladinou vodní. Mimo to věnoval velké sumy
na zarybňování. Dále založena byla také knihovna, obsahující řadu odborných rybářských knih, brožur a
časopisů, v r. 1931 obeslána zemědělská výstava v Olomouci, na níž odměněna byla práce spolku čestným
diplomem, úporně bojováno proti znečišťování vod, udržován styk s většími spolky sousedními atd. Nový
výbor se nerozpakoval vydati na výstavbu majetku obecního skoro 50.000 Kč, správně soudě, že přerovský
rybář má býti také dobrým přerovským občanem.
V příštích letech jest třeba pracovati k tomu, aby spolek sportovně byl samostatný, jak toho vyžaduje
enormní počet sportujícího členstva a také ta okolnost, že obecní rybník podle smlouvy obec kdykoliv si
může vzíti zpět pro jiné účely. Velikou výhodou pro rybářství v Přerově jest a bylo, že Středomoravské
elektrárny postavily v r. 1931 v Přerově jez, kterým se zavodnilo povodí v délce asi jednoho km v centru
města, což neobyčejně přispívá k řádnému rybaření.
V dnešní době je třeba, aby spolek podchytil klesající rybářství a poskytl svému členstvu ušlechtilého
osvěžení, kterého nervosní člověk po vyčerpávající práci tolik potřebuje.

Zdroj: Přerovsko-Kojetínsko (1933)
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