
Z kroniky Prvního rybářského klubu v Praze, odbočky Zbraslav 

 

Vážení přátelé Petrova cechu, 

Historie organizace rybářů na Zbraslavi je velmi hezky a podrobně popsána na těchto www stránkách v rubrice 
Informace – Historie. V tomto mém příspěvku bych Vám chtěl přiblížit slovem a hlavně obrazem kroniku, ve které 
několik generací kronikářů dokumentovali dění na březích Vltavy a Berounky  v okolí Zbraslavi. Pokusím se na 
následujících stránkách přiblížit Vám unikátní zpracování kroniky. Po dobu osmdesáti let, co byla kronika vedena, 
je psána tuží a texty jsou doplněny fantastickými perokresbami. S postupujícím časem se do kroniky dostávají i 
dobové fotografie. Kronika obsahuje i mnoho příloh – dokumentů své doby, například novinové výstřižky týkající 
se rybářů, originály přihlášek za člena rybářského klubu, zápisy z jednání výboru klubu. Kronika také věrně 
zachycuje politické společenské dění, které se samozřejmě dotýkalo i rybářů a jejich postoje k závažným tématům 
jejich doby. 

  Kroniku založil pan Václav Janda v roce 1936, tedy 10 let po založení Prvního rybářského klubu v Praze, odbočky 
Zbraslav. V kronice krásně popsal celých předchozích deset let v uceleném vyprávění. Velmi poutavá je pasáž „ 
Z historie pražského rybářství jako stavu“, kde V. Janda krásnou češtinou začátku minulého století popisuje vývoj 
a vznik cechu rybářského na území Prahy v období od 13. století do jeho doby.  

 

 

 

 



Úvodní stránka kroniky 

 

 

 



Takto začíná zápis o zrodu Odbočky Zbraslav. Je na ní zachycen zbraslavský železný most, který byl nahrazen 

mostem Závodu míru. Pohled je od Malé řeky směrem proti proudu Vltavy. 

 

Schůzovalo se i v minulém století …. 

 



Účastníci valné hromady konané 3. května 1936 o 9. hodině dopolední ve spolkové místnosti „U Cicvárků“ na 

Zbraslavi 

 

A nadpis zápisu v kronice o této události 

 

 

 

 



Naši předkové se řádně starali o své vody. Svědčí o tom i zápis z nasazování ryb z roku 1936. 

 

Průměr osazení velmi podobný dnešní situaci    



A dědům se dařilo ….. 

 

 



 

Naši předchůdci velice rádi chytali na místech, kam i my dnes rádi zajdeme …. 

 



Naši předchůdci byli také velmi soutěživí. Pořádali , tak jako my, klubové závody. Následující fota jsou ze závodů 

na Malé řece v roce 1937 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Ryby se při závodech nejen měřily, ale i vážily. A závody se také musely správně propagovat…. 

 

Závody byly ve své době velmi populární a byla to na Zbraslavi veliká společenská událost. O tom svědčí i účast 

rybářů na závodech. 

 



Vyhodnocení  závodů a než budou známé výsledky trocha pohoštění … 

 

 

Některé ilustrace, které provázejí zápisy a vyprávění kronikáře V.Jandy jsou neskutečně nádherné… 



Nebylo však v minulosti vše tak idilické, jak se může z obrázků, některých zápisů a dobových fotografií zdát.  

I v dobách dřívějších bývaly mezi rybáři spory, které se řešily nejen v kruhu uzavřeném, ale i na veřejnosti, a to 

někdy velice nevybíravým způsobem. 

 

 

  

 

Také celospolečenské události se dotýkaly obce rybářské. Jednou takovou, kterou nemohl  kronikář Václav Janda 

pominout, bylo i úmrtí prvního československého presidenta T.G.Masaryka, 



 

 

Nástupu fašismu v Německu, hanebné dohody o postoupení českého pohraničí Německu v Mnichově 



 

 



A samozřejmě 15.březen 1939, okupaci Československa fašistickým Německem. Je obdivuhodné, jak se kronikář 

Václav Janda nebál vyjádřit svůj názor, přestože v případě, že by se kronika s těmito zápisy dostala do rukou 

Gestapa, hrozil pravděpodobně velmi trvdý trest, možná i smrt. 

 

 



Kronika popisuje celkem obsáhle dění ve společnosti po celou druhou světovou válku. Bohužel, fašistické 

restrikce a nenávist vůči židům zasáhla i zbraslavské rybáře, jak dokazuje následující dokument. 

 

A tady bych návštěvu kroniky Prvního rybářského klubu v Praze, odbočky Zbraslav, ukončil. Kronikář 

pan Václav Janda vedl tuto kroniku až do své smrti v roce 1953. Sedmnáct let zaznamenával život 

rybářů na Zbraslavi a v jejím okolí a to velmi podrobně a kouzelným způsobem. Zanechal nám 

ohromnou památku, na kterou jsme právem hrdi. 



 

 


