
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Katedra sociologie  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Miloš Bouška 
 
 
 
 
 
 
 

Každodenní život v lokalitě či jakékoli 
definované skupině - Rybáři MO Zbraslav 

 
 

Bakalářská práce 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Praha 2013 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor práce: Miloš Bouška 

Vedoucí práce: prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. 

Oponent práce: Jan Šamánek 

Datum obhajoby: 2013 
 
Hodnocení:  
 



 
 

Bibliografický záznam 
BOUŠKA, Miloš. Každodenní život v lokalitě či jakékoli definované skupině - Rybáři 

MO Zbraslav. Praha: Karlova univerzita, Fakulta sociálních věd, Katedra sociologie, 

2013. 37 s. Vedoucí diplomové práce prof. PhDr. Josef Kandert, CSc..  

 

 

Anotace 
 Bakalářská práce „Každodenní život v lokalitě či jakékoli definované 

skupině - Rybáři MO Zbraslav“ pojednává o malé sociální skupině aktivních rybářů 

místní organizace Českého rybářského svazu. Cílem práce je popsat dynamiku malé 

skupiny rybářů na jednotlivých příkladech z jejich každodenního života, na nichž je 

zároveň dobře vidět proměna fungování konkrétní malé skupiny v moderní době. 

Teoretickým základem pro zasazení a kategorizaci povahy členů malé aktivní skupiny 

je Baumanova definice čtyř základních povahových typů, které členové malé skupiny 

zastupují. Výzkum byl prováděn na území aktivit členů malé skupiny pomocí sloučení 

metod nestrukturovaných rozhovorů, čerpání informací z Kroniky MO Zbraslav a 

úředních dokumentů, které si skupina archivuje. Analýzou takto získaných poznatků 

práce shrnuje celkový obraz malé skupiny a uvádí důvody změn, které reflektují sami 

členové aktivní skupiny rybářů. 

 
Annotation 
 This bachelor thesis „Everyday life in a locality or any defined group - The 

fishermen of Zbraslav Local Organization“ deals with a small group of active fishermen 

united in the Zbraslav Local Organization within the Czech Anglers Union. The goal of 

this thesis is to describe the dynamics of a small fishermen´s group by particular 

examples of its everyday life, that easily shows the change of the function of a specific 

small group in modern times. The theoretical background to mount and categorize the 

nature of the members of the small active group is derived from the Bauman´s definition 

of the four basic nature types, that is be represented by the members of the small group. 

The research was conducted in the territory of the small group members´ activities by 

using the fusion of the method of unstructured interviews, using the informations from 



the Zbraslav Local Organization Chronicle and the official documents, which are 

archived by the group. The thesis describes the perspective of the group by analysing 

the gathered konwledge and introduces the reasons for changes, which are reflected by 

the active group of anglers. 
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Každodenní život v lokalitě či jakékoliv definované skupině  

Rybáři MO Zbraslav 

Školitel - Prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. 

 

Předmětem práce by měl být kvalitativní výzkum analyzující kroniku MO Zbraslav, 

přidruženou literaturu spojenou s činností MO, pravděpodobně nestrukturované 

rozhovory se členy Rybářského svazu. Vzhledem k proměnám pravidel upravujících 

metody a denní doby lovu a jeho způsoby, se tito lidé setkávají s problémy své 

komunity a snaží se je ve vzájemné interakci řešit. Hledají si nové cesty jak se vymezit 

vůči anonymní majoritě nerybářů a prostřednictvím své organizace se integrují v 

samostatnou skupinu. Analýzou textů z kroniky a dalších informačních zdrojů se snažím 

odpovědět na otázku:Vidí tito lidé nějaké změny své skupiny, jaké, jak si je vysvětlují? 

Má práce by se měla dotknout obecně každodennosti jedince ve skupině a současně 

vývoje skupiny, reflektovaným právě texty v kronice a osobní zkušeností zástupců 

skupiny. 
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1. Úvod 

1.1 Motivační prvky 

 Motivací k sepsání závěrečné bakalářské práce na téma Rybáři MO Zbraslav je 

má osobní příslušnost ke skupině. Do místní organizace (dále jen MO) jsem se přihlásil 

roku 1995 a být rybářem je pro mne spíše způsob života, než jen pouhé členství. Ve 

způsobu pohledu na svět rybářovýma očima vidím dva zásadní momenty. Za prvé umět 

si najít správné místo, čas a vhodné podmínky. A za druhé být schopen pružně reagovat 

v ten moment, kdy přijde vaše šance. Nechci tím vůbec říci, že bych se cítil být 

stoprocentně schopen jediný z těchto bodů zcela obsáhnout, ale líbí se mi snaha tato 

kritéria plnit.  

 Rybáře kolem sebe jsem vždy vnímal víceméně povrchně. Doba, kterou jsem 

trávil u vody, se s přibývajícím věkem stále zkracuje. Možná je to dobou, možná tím, že 

se mezi rybáři nenachází dostatek takzvaně akčních lidí, možná je to mnou. Ale je přeci 

stále dost takových, kteří se u vody potkávají, zažívají různá dobrodružství a snaží se 

odnést si od vody ještě něco jiného, než jen ryby. A o takových lidech se chci dozvědět 

více a podat svědectví o způsobech jejich jednání, o co se snaží a o tom, jakým 

způsobem se vyvíjí jejich činnost.     

 

1.2 Přístup k práci 

 Cílem mojí práce je snaha zasadit a kategorizovat rybářskou skupinu podle 

teoretického rámce tak, abych postihl faktické rysy skupiny. Pro tento účel považuji za 

ideální pojetí případové studie s takovými vlastnostmi, jaké popisuje Jan Hendl1

                                                 
1 HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, 120 s.   

. 

 Skupina, o které se na následujících stránkách dozvíme, je složena ze dvou 

složek. Početnější z nich, je ve své podstatě důležitá jen kvůli svému počtu. Proto se jí 

nebudu tolik zabývat. Jedná se zde především o řadové rybáře, o kterých se více 

dozvíme později.  

 Menší, ale pro nás mnohem zajímavější částí, je aktivní složka skupiny. Jedná se 

o skupinku osob, v počtu asi tuctu lidí, která má za cíl udržet organizaci v chodu a snaží 

se jí rozvíjet. Proto se na celou problematiku budeme dívat jako na případovou studii 

malé skupiny. 
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 Pro pochopení a hlubší porozumění skupině se budu snažit analyzovat text 

Kroniky místní organizace Zbraslav, archivní dokumenty organizace a několik 

rozhovorů s členy této skupiny. Pro tuto analýzu považuji za nejlepší metodu 

Rozumějícího rozhovoru tak, jak jej definuje Jiří Šubrt2

1.3 Území výzkumu 

. Výhodou této metody je, že 

respondent je tazatelem stimulován k detailnějšímu přístupu k právě diskutovanému 

problému a neodbíhá tolik od tématu.   

 Za nejdůležitější pro pochopení funkce skupiny považuji syntézu poznatků ze 

všech pramenů, kterými se budeme zabývat. Pro správnou interpretaci považuji za 

ideální svou dlouholetou zkušenost s chodem skupiny, osobní účast při významných 

momentech pro skupinu a detailní znalost prostředí. 

 

 Pro výzkum charakteru skupiny je určující i povaha terénu, ve kterém se 

pohybujeme. Městská část Praha 5 - Zbraslav, je okrajovou částí Hlavního města Prahy 

v místech, kde na jeho území přitéká od jihu řeka Vltava. Ta tvoří nejvýznamnější vodní 

plochu, obhospodařovanou rybáři MO Zbraslav společně s Malou řekou, což je původně 

uměle vytvořená vodní plocha propojená s řekou a dříve byla využívána pro vylepšení 

splavnosti řeky v období sucha. Dalším významným místem je Krňov. Nevelká vodní 

plocha před zbraslavským zámkem, je původním ramenem starého řečiště řeky 

Berounky, která se vlévá severozápadně od Zbraslavi do Vltavy. Nejbližší partie 

Berounky jsou již méně využívaným prostorem zbraslavskými rybáři, ale je třeba je 

také započítat do výzkumné oblasti. 

 Drtivou většinu informací a pramenů jsem získal v klubovně MO a při 

návštěvách v domácnostech a na pracovištích členů skupiny. Aktivity rybářů, které 

budu popisovat, jsem pozoroval na území, které by se dalo vytyčit v prostoru mezi 

Vodním dílem Vrané nad Vltavou, Lahovickým mostem a jezem v Černošicích. Tento 

prostor je ze dvou stran svírán dvěma významnými českými řekami, a jelikož e budu 

zabývat skupinou českých rybářů, považuji výběr místa výzkumu za ideální. Mapka 

území výzkumu je v příloze č. 2. Rybáři spravují úsek Vltava 7 a k ní přilehlou Malou 

řeku. Tyto obě plochy jsou majetkem státu. Tůň Krňov před zbraslavským zámkem mají 

v dlouhodobém pronájmu od soukromého vlastníka pozemků, v okolí zámku. 

 
                                                 
2 ŠUBRT, J. Soudobá sociologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007, 334 s. 
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2. Teoretické předpoklady a podklady v literatuře 

2.1 Malá skupina MO Zbraslav 
 

Místní organizace Zbraslav je skupina osob organizovaná Českým rybářským 

svazem, spadající pod Územní svaz města Prahy. Kategorizací skupiny bychom se měli 

dozvědět něco o zákonitostech a vývoji v takové skupině a pomůže nám to lépe se 

zorientovat, jaký je charakter takovéto části společnosti a jedince, k této skupině 

příslušného.  

Podle Berelsona a Steinera se malou skupinou míní „agregát lidí od dvou do 

nespecifikovaného, ale nepříliš velkého počtu, kteří se vzájemně sdružují ve vztazích 

tváří v tvář po rozsáhlejší časové období, kteří se v určitém ohledu odlišují od ostatních 

kolem sebe, jsou si vzájemně vědomi svého členství ve skupině a jejichž osobní vztahy 

jsou chápány jako cíl sám o sobě“3. Autoři nadále zmiňují, že není možné upřesnit horní 

hranici skupiny, kterou bychom v tomto případě mohli považovat za neformální, 

dosáhneme-li podmínky, že všichni členové mají navzájem osobní vztahy. „Jediná 

úvaha, která nás dovede ke správné odpovědi o velikosti té či oné skupiny, je úvaha o 

charakteru skupinových interakcí. Pro malou skupinu jsou typické bezprostřední 

interakce, které mají často důvěrný charakter a většina členů skupiny je jejich aktéry"4

Podle Roetilsbergera se neformální skupinou míní vztahy, založené na 

„skutečných osobních vzájemných vztazích, které existují mezi členy a nejsou dané 

nebo jsou pouze neadekvátně dány formální organizací“

. 

5. Je zde jasná psychologická, 

nebo lépší emocionální integrační motivace. Formální skupinou se stane tehdy, je-li její 

osazenstvo spojeno formálně stanovenými úkoly6

„Z hlediska přístupnosti se společenské skupiny dělí na skupiny přístupné – 

otevřené, které přijímají další členy, a na uzavřené, které členy nepřijímají vůbec, nebo 

na základě určitých podmínek. S tím souvisí i aktivita individuí, podle níž dělíme 

. Za takovýchto podmínek je optimální 

nahlížet na skupiny MO jako na jakési poloformální uskupení. Dle následujícího dělení 

Nakonečného je MO skupinou pozitivně referenční, tedy její členové do ní vstupují rádi 

a dobrovolně.  

                                                 
3 GEIST, B.; MALINA, J. Sociologický slovník: II. svazek P-Z. Vyd. 1. Praha: Victoria Publishing, 1992, 
s. 389. 
4 NOVOTNÁ, E. Sociologie sociálních skupin. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, s. 68.  
5GEIST; MALINA. cit. 3, s. 393. 
6 Srov. NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. 1. vyd. Praha: Academia, 1999, s. 216. 
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skupiny na zájmové (společné cíle) a na skupiny, které se vytvářejí na základě 

podobných psychických zájmů, aktivity a podobně“7

2.1.1 Aktivní a pasivní složka skupiny  

.    

 

   
Zbývá tedy takto oddělit řadové členy MO na podskupinu aktivní a pasivní. 

Aktivní složkou skupiny rozumíme ty členy, kteří se zapojují do řízení činnosti MO a 

tato činnost se stala součástí jejich životů, náplní mnohdy většiny jejich volného času a 

u některých, zejména členů v důchodovém věku, i hlavní aktivitou. Nejlépe je 

pojmenovat tyto jedince slovem činovník nebo člen výboru. Takoví členové zastávají 

funkce předsedy, místopředsedy organizace, hospodáře, pokladního, účetního, jednatele, 

zapisovatele a pomocných členů výboru MO.  

Tito členové se dobrovolně ujímají sociální role v rámci skupiny. Tu chápeme 

podle Mertona jako „soubor jedné nebo několika norem, jež mají svůj výraz v chování 

jednotlivce ve vztahu k vnějším záležitostem, anebo ve vztahu k určitým kategoriím 

osob"8

                                                 
7 CIKLER, J. K socilogii malých skupin. Universita Karlova v Praze, 1969, s. 15. 
8 MERTON, R. Social theory nad social structure. Universita Karlova v Praze, 1969, s. 34. 

.  Jejich činnost rozvíjí dynamiku skupiny a je stimulem, který určuje soustředění 

se na specifický problém. Řeší-li skupina společnými silami takovýto problém, je 

nasnadě, že se každý člen ujme své sociální role. Tyto role jsou hierarchicky 

uspořádány a vzájemně se vůči sobě vymezují. Takovým členům se bude věnovat 

zásadní část mojí práce. 

 

Oficální činnost řadového rybáře sestává z prvotního založení rybářského lístku, 

pořízení rybářského povolení podle svého vlastního výběru a každoročního odevzdání 

sumáře úlovků spolu se zápisem docházek lovu. U nových rybářů se počítá s tím, že se 

zúčastní instruktáží, které mu osvětlí praktickou a hlavně etickou stránku rybaření. 

Většinou se ale jedná o jedince, kteří se do společnosti rybářů dostávají díky známosti 

aktuálních členů, kteří jim v drtivé většině vše podstatné předají při rybářské praxi. Do 

společného fondu MO přispívá rybář buď svou účastí a odpracováním požadovaných 

hodin na brigádách pořádaných výborem, nebo finančním příspěvkem, který by měl tyto 

brigády pokrýt. Tím pro něj veškeré povinnosti vůči MO končí. Nadále je pouze vázán 

dodržováním rybářského řádu, kde se očekává, že bude dodržovat dobu povolenou pro 

lov, vhodné způsoby lovu a limitní hodnoty pro ponechání si úlovku. 



7 
 

„Pro velkou sociální skupinu je typický výskyt též zprostředkovaných interakcí 

nedůvěrného charakteru, přičemž k interakcím mezi mnohými aktéry vůbec nedochází. 

Důvodem změny charakteru interakcí je právě velikost sociální skupiny"9

2.1.2 Zasazení osobnosti rybáře podle Baumanovy typologie 

.  Takový 

jedinec se tedy neúčastní aktivit pořádaných malou skupinou. Považuje členství v 

organizaci pouze za formální a sleduje pouze svůj zájem, neinvestuje čas ani prostředky 

navíc pro prospěch jiného člena organizace. To je hlavním důvodem, proč nepovažuji za 

nutné se nadále takovými členy zabývat.   

Je však třeba přihlédnout k tomu, že sociální role řadového člena, ale také 

aktivního člena skupiny se dozajista dost často vzájemně střídají. Rybářova osobnost se 

ozývá ještě před samotným příchodem k vodě. Jeho „naladění na frekvenci“ osoby, jež 

se neomylně „řítí" do přírody, a která se chce vymanit ze stavu všudypřítomné kontroly 

jednotlivce společností, se stává jeho novou sociální rolí. Tato svoboda je součástí 

možnosti absolutně volně rozhodovat o způsobu, strategii a postupu lovu. Spojení 

„rybářský sport“ zde není výstižné, neboť zde jej neovlivňují jakákoli pravidla. 

Rybářskému řádu se zde zatím neposkytuje místo působnosti, protože samotný lov ještě 

nezačal. Rybář se zde dostává do zcela nové, zprvu anonymní, všeobecné roviny své 

nové sociální role. Tím jediným co ho omezuje, je jeho rozhodnutí z takové role 

vystoupit. 

 

 
Ve snaze o celkový popis a porozumění skutečnosti ve společnosti, je jistě 

užitečné zvolit si typického reprezentanta nějaké třídy jevů a vysvětlit si, čím se 

vyznačuje, anebo naopak odlišuje od ostatních. Ideální typ, tak jak ho chápal Max 

Weber, je tedy umělá konstrukce sociologa, která umožňuje srozumitelný a zřetelný 

popis předmětu jeho studia a toho, co na dané třídě jevů pokládá za charakteristické, a 

zároveň ji lépe pochopit10

Ve zkratce se tedy seznámíme s pohledem, s jakým Bauman rozděluje podle něj 

nespojitelné rysy člověka na čtyři základní typy. Zevloun má podle něj jediný limit, 

kterým je vzdálený horizont na jeho pouti.  On může všechny vidět, ale on sám je 

. I pro pochopení toho, jakým způsobem by mohla být 

postavena osobnost rybáře, bychom měli znát tuto možnou cestu výkladu osobnostních 

profilů.  

                                                 
9 NOVOTNÁ, cit. 4, s. 69. 
10 Srov. PETRUSEK, M. Velký sociologický slovník, heslo Typ ideální, sv. 2, str. 1341. 
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neviděn, protože je schován v zástupu dalších jedinců, ale sám se k nim nepočítá. Stává 

se dokonce spoluodpovědným za sociální role druhých, protože on sám se stává 

interpretem jejich jednání a jeho interpretační moc je v jeho světě neomezená. Začíná 

zde čas, který může člověk prožít, jakoby se stával pouhým sběratelem dojmů. Bauman 

zobecňuje takový typ, který postmoderní podmínky odliší zevlouna zevšeobecněním a 

následující změnou do anonymity. Oproti tomuto městskému zevlounovi je rybář 

zevlounem zasazeným častěji do přírodních prostor, ale stále se pohybujeme na pokraji 

velkoměsta, takže i takovéto konstrukce jsou zde možné11

Tulák byl zpočátku vnímán jako nebezpečný prvek pro institucionalizovanou 

společnost svou svobodomyslností a nekontrolovatelností svého pohybu. Postupem 

doby a nutností udržitelných standardů ve společnosti se tento typ stával stále více 

vyhledávaným a tolerovaným. Jeho nestálost a pohyb jeho takzvaného domova je pro 

funkci společnosti stále užitečnější, protože dosažení cíle je pro něj pouhou další 

vrstevnicí na cestě, která nemusí nutně být odměněna dobytím zaslouženého vrcholu 

úspěchu. Nepovažuje za důležité znát ani svůj zítřejší směr ani cíl putování. Samotný 

proces je dostatečným uspokojením jeho potřeb mít množinu šancí a není nutností mít 

tyto šance jisté i do budoucna

. 

12

 Významným prvkem určujícím povahu hráče je štěstí. Pokusit se popsat štěstí je 

asi dost marná činnost, ale dá se říci, že je to soubor složený z prvků náhody, rizika a 

zákonitostí a důvtipu. Do hry se jedinec dostává s určitým vybavením, za určitých 

pravidel a pod vlivem odhodlání, dosáhnout cíle, který definitivně potvrdí jeho vítězství. 

V některých případech se ale může stát, že samotný proces hry může přinést hráči 

potěšení a on sám tedy necítí až takovou potřebu se za každou cenu snažit o to, být ten 

nejlepší.  Spíše si užívá a vychutnává fáze hry a některé její možné variace a způsoby, 

. 

Typ turisty je nevynuceným cestovatelem, který ale za svoji snahu při cestování 

očekává nějakou odměnu. Je spíše člověkem, který bere realitu procházených míst jako 

přirozeně pro něj jediného uspořádané představení, které s jeho odchodem ztrácí 

jakékoli zajímavosti a podstaty. Jeho přirozeným stimulem k dalším cestám je potřeba 

jinakosti a nutnosti srovnání s výchozím místem své aktuální cesty. U tohoto typu se ale 

klade důraz na dočasnost zařazení do této kategorie. Vstupuje a vystupuje tedy zcela 

libovolně a podle aktuální potřeby. 

                                                 
11 Srov. BAUMAN, Z. Úvahy o postmoderní době. Vyd. 2. Překlad Miloslav Petrusek. Praha: 
Sociologické nakladatelství, 2002, s. 41-44. 
12 Srov. BAUMAN, cit. 11, s. 46-49. 
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jakými je ozvláštněna. Vyváženost nutnosti a možnosti je smyslem každé hry a bez ní 

by nás žádná nedokázala tak pobavit a asi bychom ji nikdy nevyhledávali13

2.2 Metodické předpoklady 

. 

 

 Už od chvíle, kdy jsem začal přemýšlet o tématu své bakalářské práce, jsem 

chtěl vysvětlovat a řešit problém, který dobře znám, a o kterém budu moci s jistotou 

tvrdit, že jsem seznámen s většinou důležitých faktů. Pro výzkum, jsem si vybral 

skupinu osob, pro kterou jsem byl z dřívějších dob dobře známý, a proto jsem se nebál 

odmítavé reakce, když jím sdělím svůj záměr, stát se jejich pozorovatelem. Jejich první 

reakce, když jsem jim svůj úmysl přednesl, nebyly nikterak nadšené, ale bylo vidět, že 

mají radost z toho, že se někdo v mých letech zajímá o jejich činnost. Protože původní 

idea výzkumu se poněkud lišila od výsledné podoby této práce, během několika týdnů 

jsem nashromáždil množství informací a artefaktů, které jsem nakonec vůbec nepoužil. 

Jejich zpracováním bych výrazně rozšířil množství zkoumaných problémů a to jsem 

nechtěl. Fakt, že je zde mnoho dobrého materiálu k dalšímu studiu, beru jako výzvu pro 

případnou rozšiřující práci na toto téma. V této práci jsem se chtěl věnovat pouze 

aktivní skupině tak, abychom zcela jednoduše pochopili její zákonitosti, projevy na 

venek i uvnitř a popsat významné jevy pro vývoj malé skupiny. Naopak naštěstí jsem 

měl někdy přístup i k dokumentům, které si rybáři střeží velmi úzkostlivě a k 

manipulaci s nimi jsem byl připuštěn pouze za dozoru jednatele nebo kronikáře výboru.  

 

 Předkládaný výzkum je založen na kombinaci případové studie skupiny, jejíž 

charakter se snažíme pochopit kombinací textů v Kronice, kterou si skupina píše skoro 

80 let, archivních dokumentů a použití kvalitativní metody výzkumu zvané Rozumějící 

rozhovor. Tuto metodu jsem zvolil hlavně z toho důvodu, že radost některých členů ze 

zájmu o organizaci někdy posouvala témata rozhovorů mimo rámec malé skupiny a 

zahrnovala do něj mnoho jiných vlivů, které by působily pro dané téma rušivě.  

2.2.1 Intrinsitní případová studie malé skupiny 
  
 Pro daný případ výzkumu se nejlépe hodí jeden ze tří typů případové studie, 

podle dělení Stakeho tak, jak je popisuje Hendl14

                                                 
13 Srov. BAUMAN, cit. 11, s. 49-56.  
14,15 HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. s. 107. 

. Hlavním důvodem pro použití této 
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metody je, že se tato metoda zaměřuje na poznání specifického případu způsobem, který 

se nejlépe hodí v našem případě. Využitím postupů této metody bychom měli plně 

porozumět existenčním zákonitostem a cílevědomým dodržováním Stakeho návodu 

zajistit úspěšný výklad jednotlivých průvodních jevů. 

 

 Intrinsitní případová studie je přístupem, který se zaobírá případem čistě pro 

jeho samotnou existenci. Cílem je, popsat do hloubky určité významné aspekty případu 

pro jeho porozumění a odhalení funkčnosti takové instituce. „Výzkumník chce poznat 

právě tento případ, vztah k obecnější problematice nehraje roli. Cílem je holistické 

pochopení jednotlivých případů a pochopení propojení jeho jednotlivých částí"15

 Holistickým pohledem zde rozumíme takový pohled, který v moderní sociologii 

zastával K. R. Popper. Tato koncepce odvozuje povahu sociální skutečnosti od celku 

sociálního života. Celek, v našem případě malou skupinu, se snažíme postihnout nejen 

jako souhrn částí, ale i coby původce a organizační faktor skutečnosti, který ovlivňuje 

vývoj

 . 

  

16

 Pro lepší pochopení holistického pojmu celku bude rozumné popsat celek tak, 

jak jej vnímal jeho zakladatel J. C. Smuts. „Všechny celky bez rozdílu mají některé 

společné rysy a zákonitosti, mezi nimiž je třeba uvést alespoň nejdůležitější. Celek je 

nejpodstatnější pojem, jemuž jsou podřízeny zejména životní jevy, ale také ostatní 

vesmír. Celky nejsou pouze čisté konstrukce myšlení, nýbrž existují skutečně. Celek se 

skládá z částí, ovšem není pouhým součtem, mechanickým systémem s částmi 

vzájemně zvnějšku spojenými. Vzniká-li celek z částí, vynořuje se mimo části a nad 

nimi něco nového a to se týká i poznání částí i celku. Celek je v každém případě 

středem a příčinou skutečnosti. Jen celky jsou tvořivé, jen tvoření celků přináší něco 

nového. Celkům přísluší také to, čemu říkáme svoboda“

. Tedy soubor jednotlivých faktických projevů nám skládá obraz celkového 

charakteru zkoumaného jevu.  

17

 Nejvhodnějším podobným výzkumem, který se shoduje metodou, je Schemppův 

výzkum tělocvikářů. Pro daný výzkum je třeba analyzovat nějaký podklad, základnu, od 

které můžeme vyvodit základní poznatky o skupině a faktografický profil, na nějž 

.  

 

                                                 
 
16 Srov. Velký sociologický slovník: I. svazek A-O. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996, s. 379.  
17 ADAMEC, J. Holismus: příspěvek ke kritice buržoazní filosofie. 1. vyd. Praha: Academia, 1966, s. 29. 
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můžeme navázat. V našem případě to bude výzkumníkova znalost Kroniky, kterou si 

skupina zapisuje, bez mála 80 let. Schemppova znalost prostředí byla přibližně jeden 

kalendářní rok, avšak možnost znalosti naší skupiny je skoro patnáctinásobná. Členové 

skupiny konstruují své poznatky ze světa, v němž se pohybují, tedy ze světa 

ovlivněného působením skupiny. Každé individuum vnáší do své skupiny svůj soubor 

ideálů, svých pravd a typu svého jednání. Naopak skupina, která reaguje na takového 

jedince, se zpětně vymezuje vůči němu a očekává jeho přizpůsobení se a začlenění. 

Schempp tedy pokládá přinesený soubor postojů jedince za masu faktů a teorií, ale za 

stimulující prvek pro aktuální zaujetí postojů ke skupině18

2.2.2 Analytické postupy kvalitativního výzkumu 

.  

 

Sociologie i sociální antropologie byla a je ovlivněna historizujícími přístupy. 

Sociologie byla ovlivněna v přístupu Webera, Sorokina, Parsonse či francouzskou 

školou Annales. V sociální antropologii mezi historicisty počítáme Lévi-Strausse nebo 

Foucaulta19. Předmětem historiků v sociologii je předložit sociologický závěr, který je 

obecným vysvětlením, v jistém srovnávacím rámci, s důrazem na širokospektrý proces, 

podobně jako vztah kapitalismu a státu20

Prvním vkladem do získaného množství informací bylo mé zúčastněné 

pozorování coby úplný participant

. Pro jednodušší pochopení kontextů ve skupině 

je důležité znát několik základních informací, které shrnu v kapitole 3. Tyto poznatky 

jsem získal díky kombinacím několika metod. 

21. Tato fáze byla nejjednodušší, neboť nikdo ze 

zkoumaných o mém studiu nic nevěděl. Proto jsem se mohl nerušeně věnovat studiu 

osobních dokumentů a archiválií společně s osobními výpověďmi „toho, kdo tyto 

dokumenty vytvořil, nebo který je díky svému životopisu expertem na interpretaci 

takových artefaktů"22

V této fázi jsem se rozhodl použít nestandardizovaný rozhovor. Společně se studiem 

dokumentů, především pak Kroniky MO Zbraslav se vynořovala stěžejní témata, která 

jsou pro skupinu určující, na jejichž základě se budu snažit vystihnout celistvou podobu 

a strukturu organizace a její vývojové prvky. Jako přesnější a příhodnější způsob 

.                                                                                                                                                                                        

                                                 
18 Srov. HENDL, cit. 14, s. 115-117.  
19 Srov. Velký sociologický slovník. 1996, s. 364.   
20 Srov. DELANTY, G.; FISIN, E., 2003, s. 3.  
21 Srov. DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost: Příručka pro uživatele. 3.vyd. Praha: 
Karolinum, 2000, s. 305-308.  
22 DISMAN, cit. 21, s. 309. 
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výzkumu jsem pro pozdější rozhovory zvolil Rozumějící rozhovor. Bylo uskutečněno 6 

nestrukturovaných Rozumějících rozhovorů. (příloha č. 20)  

 Princip Rozumějícího rozhovoru tkví v pomoci tazatele respondentovi, aby si 

během rozhovoru mohl utvořit vyhraněnější a přesnější odpověď, než byla ta na 

původní, prvotní otázku na daný problém. Zaběhlým chováním tazatele je 

minimalizovat svůj vliv na běh rozhovoru. Tím se však vytrácí zpětná vazba, stimulující 

respondenta k rozvíjení vlastních postřehů a názorů na konkrétní tématiku. Tazatel musí 

mít představu o přibližném směru rozhovoru a mít připravené záchytné body pro případ, 

že by se rozhovor začal stáčet příliš mimo výzkumný problém. Emoční a společenské 

projevy tazatele jsou tedy v tomto případě naopak přínosem, a když k nim připojí i 

vlastní stanovisko, vyprovokuje v respondentovi sebekritickou reakci, která upravuje 

směr rozhovoru. Nástrojem k tomu může být třeba i polemika, překvapení nad řečenou 

informací a někdy, to ale v omezené míře, dokonce i jistý nesouhlas. Cílem takové 

asistované konstrukce, která vypovídá o identitě respondenta ve skupině, je porozumění 

smyslu a způsobu individuální pravdy respondenta23

3. Základní údaje o zkoumané skupině a lokalitě 

.  

 Z těchto praktických důvodů jsem se rozhodl aplikovat princip Rozumějícího 

rozhovoru jako jednu z metod svého výzkumu. Je neobyčejně vhodný proto, že je 

tazatel respondentovi rovnocenným partnerem a tazatel tak nenabývá pocitu, že by byl 

nějakým způsobem podrobně zkoumán. S pomocí této metody se mi daří přesněji 

stylizovat vynořující se teorie o zákonitostech ve skupině, díky tomuto přístupu jsem 

získal mnoho zajímavých dokumentů, které jsou v práci zpracovány a uvedeny v 

přílohách.  

 

3.1. Historické pozadí vývoje sportovního rybářství 

Pro pochopení sociologické stránky rybaření, je třeba vytvořit si základnu 

znalostí, které byly tvůrčími silami pro vznik a specifickou podobu dnešního rybářského 

společenství. Rybolov byl vždy významnou součástí společností, ať už se jednalo o 

rybolov námořní či vnitrozemský, býval zdrojem obživy pro nemalou část obyvatel 

místně příslušných vodním plochám.  

                                                 
23 Srov. ŠUBRT, cit. 2, s. 374-376. 



13 
 

I pro nás bude dobré se lépe seznámit s prostředím, ze kterého vznikl prapůvodní 

vzor pro naši malou skupinu. Její minulost je klíčem k pochopení a odhalení 

relevantních faktorů dnešních vývojových změn.  

Rybářství provázelo ve svých různých formách člověka po celou dobu jeho 

existence. Od prostého lovení ryb až k racionálnímu využívání tekoucích vod jako 

rybářských revírů. Ruku v ruce s využíváním vodních ploch pro hospodářské účely se 

člověk snaží úpravou vodních toků, a to především jejich narovnáváním a tvořením 

říčních stupňů, o maximalizaci zisku a minimalizaci změn průtoků a přirozeného 

chování toků24

Prvními dílky, zabývajícími se sportovním rybolovem své doby, jsou tři 

starobavorské knihy

. Pro pochopení všeobecných faktorů, které zapříčinily dnešní podobu 

sportovního rybolovu, je nutné analyzovat historické vývojové milníky rybářské 

společnosti na území někdejšího Českého království, Československa a dokonce i 

několika málo změn posledních let. Tady je nutné podotknout, že se záměrně vyhýbám 

rybníkářství a problematice s ním spojené ze zcela jednoduchého důvodu, kterým je 

neskutečná obsažnost literatury na toto téma, oproti literatuře o sportovním rybolovu.  

25, jejichž opisy se na naše území dostávaly spolu se zbožím po 

tradičních obchodních stezkách, říční dopravu soli po regulované Vltavě nevyjímaje. 

Knihy jsou časově odlišné (1490 – 1712), ale po obsahové stránce velice shodné, a 

vypovídají tak o tom, že jejich autoři byli dobrými znalci ryb, jejich chování a jejich 

životního prostředí a tudíž se mohli velmi dobře připravit na maximalizaci výsledků 

svého lovu26. V tomto období na našem území bohužel ještě nebyla významnější 

společenská skupina, která by se z takového novátorského přístupu k rybolovu mohla 

těšit27

Významnou změnou, která přispěla k rozvoji rybářství v českých zemích, bylo 

zrušení nevolnictví v polovině 19. století. Rybáři živící se lovem ryb získali postavení 

živnostníků, kteří měli vody, ať již panské nebo městské, v pronájmu

. Až do 19. století se měšťanská společnost sportovnímu rybolovu věnovala pouze 

ve výjimečných případech, kdy daný nadšenec musel mít dobré vztahy s vlastníkem 

revírů. Nelze však pominout vliv zahraniční literatury, která se k nám dostávala 

především z Anglie, kde byl sportovní rybolov ve výrazném rozkvětu již v dobách 

reformace a to jak v technice tak etice rybářského lovení.  

28

                                                 
24 Český rybářský svaz, dostupný z WWW: < 

. Na konci 19. 

http://www.crs-sus.cz/ryba/src/profil.htm> . 
25 Český rybářský svaz, dostupný z WWW: < http://www.crs-sus.cz/ryba/src/profil.htm>. 
26 Srov. Historie sportovního rybolovu v České republice. Vyd. 1. Praha: ČRS, 2007, s. 12. 
27 Srov. Historie sportovního rybolovu v České republice, s. 14. 
28 Český rybářský svaz, dostupný z WWW: http://www.crs-sus.cz/ryba/src/profil.htm. 

http://www.crs-sus.cz/ryba/src/profil.htm�
http://www.crs-sus.cz/ryba/src/profil.htm�
http://www.crs-sus.cz/ryba/src/profil.htm�
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století se s rozvojem turismu začínají organizovat i první skupiny osob, zabývající se 

rybařením jako sportovní činností. Objevují se na našem území první dovezené katalogy 

a náčiní, vyrobené pro účely sportovního rybolovu. Sportovní rybáři, se ale v žádném 

případě nemohli zkušenostmi vyrovnat lidem, kteří byli životně spjati s rybolovem. 

Tento fakt napomohl k důležitému společenskému jevu. Lidé z měst se začali zajímat o 

způsob života lidí „od vody“ a ti začali být ochotní za úplatu vyměňovat si zkušenosti 

techniky a zvyků lovu. Dalším sociálním jevem se stává sdružování aktuálních majitelů 

pobřežních pozemků a vykonavatelů rybářského práva. Touto cestou došlo ke dvojímu 

sdružování. Na jedné straně docházelo ke spojování pozemků vhodných pro rybolov a 

na druhé se zájemci o rekreační rybolov snažili o pronajmutí práva na určitý díl 

úlovku29

Zásadním krokem k přechodu spolků na vyšší úroveň, byla kodifikace zásad pro 

vykonávání eticky a technicky správného postupu, při uplatňování práv spolku jako 

nájemce vodních ploch. První rybářský zákon (nikoli upravující pouze rybaření 

sportovní) byl přijat pro země Koruny české na sklonku roku 1883, coby zákon č. 22. „v 

příčině některých opatření ku zvelebení rybářství ve vodách vnitrozemských“

. Rozvoj spolků a sdružení byl však dost pomalý, protože se v nich sdružovali 

převážně střední vrstvy.  

30

První Zemský rybářský svaz sdružoval od roku 1908 právě podobné spolky 

vznikající v celém Českém království. Roku 1922 byla tato organizace přejmenována na 

Sdružení rybářských klubů a spolků hospodářských a sportovních se sídlem v Praze, 

čítající 23 spolků. Podobné uskupení se formuje i na Moravě, zde nese název Svaz 

rybářských spolků a družstev n a Mo ravě a v e Slezsk u  se síd lem v Brně, to se však 

. Tento 

zákon je považován za základ rybářského práva u nás. Poprvé je zde zmíněno dělení 

vody na pstruhové a mimopstruhové, zavedení rybářského povolení a rybářské stráže, 

kterým se budu podrobněji věnovat dále.  Členové těchto sdružení, která byla 

organizována čistě jako volnočasová, měli k dispozici již první spisy, které můžeme 

řadit mezi literaturu o sportovním rybolovu. Patří mezi ně „Tajnosti lovu" z roku 1871 a 

mnohem pokročilejší a obsáhlejší dílo J. L. Bucka „O českých rybách a chytání jich na 

udici“ z roku 1879. Druhá zmíněná kniha se již zabývá nejen popisem ryb a jejich 

zvyklostí, ale právě několika dosud osvědčenými metodami lovu a přípravou na lov. Na 

toto dílo měla vliv práce Dr. Antonína Friče „O rybářství v českých řekách“. Ten se, 

mimo jiné, zasadil o první umělé odchovy lososů u nás.  

                                                 
29 Srov. Š MÍD, Z. Otava: putování po ř ece. 1. vyd. Praha: Paseka, 2005, s. 59.  
30 Historie sportovního rybolovu v České republice, s. 9. 



15 
 

vzápětí stává členem Unie, kterou tvoří společně se svým českým protějškem. V roce 

1923 se organizační struktura Unie mění vytvářením nových územně správních celků, 

poříčních svazů. V rámci Čech je stanoveno 16 svazů, které by měly nadále řešit 

všechny hospodářské a organizační problémy, příslušející danému svazu, nezávisle na 

Unii. O vývoji rybářské společnosti vypovídá i první ročník rybářských technických 

závodů v Jindřichově Hradci z roku 1935, kdy byla organizace poprvé zabezpečena 

výhradní svépomocí členů rybářské komunity. Rýsuje se i první rybářský zákon pro 

samostatnou Československou republiku, na jehož konceptu pracuje Josef Kafka, 

rybářský expert Zemědělské rady. Jednání a složité přestavby formulací zákona „o 

rybaření“ se táhla více jak 15 let. Minimální, ale alespoň nějaký přínos měla až vyhláška 

zemského presidenta z 1. května 193831

Tolik co do organizační struktury Svazu, nicméně je namístě konstatovat, že 

kromě oficiálního pojmenování a organizace svazů, se vůči řadovému sportovnímu 

rybáři měnily stanovy pouze v roce 1952, kdy byl charakter lovu uzpůsoben pro „zásady 

socialistického hospodaření v tekoucích vodách a rybnících tak, aby přispíval k dalšímu 

zlepšení výživy pracujících“

. Po 2. světové válce, kdy byla zemská unie roku 

1943 zrušena, se formuje Zemský svaz rybářský v Čechách a na Moravě a společně 

s Jednotným sväzem rybárov v Žilině, utvářejí roku 1957 Československý svaz rybářů, 

jen proto, aby se mohl roku 1968 opět rozpadnout na Slovenský rybárský sväz a Český 

rybářský svaz, od kterého se konečně roku 1990 odděluje Moravský rybářský svaz.  

32. Tento zákon dokončuje zestátnění všech vodních ploch 

v Čechách. Opačným směrem, privatizací vodních ploch, se vydává zákon 99 z roku 

200433

3.2 Sportovní rybolov dnes 

, zjednodušeně Zákon o rybářství. Mimo jiné definuje povinné vybavení rybářů a 

nové doby hájení na pstruhových revírech.  

 

V celkovém součtu úlovků na území ČRS se sportovní rybolov dlouhodobě 

podílí zhruba jednou třetinou. Sportovním rybolovem rozumíme činnost, obvykle 

vykonávanou ve volném čase a bez finančního ohodnocení lovícího, kdy je k lovu ryb 

používána udice s nástrahou. Někteří členové rybářského svazu jsou zaměstnanci ČRS 

nebo dobrovolníky, kteří se starají o chod organizace a zajištění hospodářské, náborové 

                                                 
31 Srov. Historie sportovního rybolovu v České republice, s. 12. 
32 Rybářská stráž, Rybář s.r.o., Praha, 2000, s. 21. 
33 Zákon 99/2004 Sb., dostupný z: WWW: 
http://www.rybsvaz.cz/download/legislativa/zakon_99_2004_sb.pdf. 

http://www.rybsvaz.cz/download/legislativa/zakon_99_2004_sb.pdf�
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nebo i kulturní činnosti sdružení. Český rybářský svaz je občanské sdružení, které úzce 

spolupracuje s rybářskými svazy některých zemí Evropy. Místní organizace, což jsou 

nejmenší samosprávní celky Svazu, si kladou za cíl obhospodařovat tekoucí vody, ale i 

bývalá ramena řek, udolní nádrže, jezera, zatopené lomy nebo uměle vytvořené 

technické kanály. Sportovní rybolov se potýká i s mnoha dalšími odvětvími na vodních 

tocích, jako jsou lodní doprava, průmyslové výpusti odpadních vod, vodní turistikou a 

užíváním toků pro výrobu elektrické energie.  

 Český rybářský svaz sdružuje k počátku letošního roku 242 605 členů (z toho 

216 658 dospělých a 25 947 členů mladších 18 let)34

3.3 Historie MO Zbraslav 

.   

 

 Dne 12. května 1926 byla ustavující schůzí založena zbraslavská odbočka 

Prvního rybářského klubu v Praze. Původní společnost Petrova cechu, jak se někdy 

podle biblického příkladu rybářům říká, čítala pouhých 12 členů, mezi nimiž byl i 

Antonín Šůra, výrazný zbraslavský měšťan, který měl být inspirací pro Vančurova pana 

Důru, z románu Rozmarné léto. Časem se společnost rybářů rozrůstala, ale stále neměla 

svůj vlastní revír, na kterém by mohla hospodařit. Zakládajícímu předsedovi Aloisi 

Lehečkovi se podařilo zbraslavský spolek začlenit pod správu pražského klubu, se 

kterým bylo ujednáno, že jeho prostřednictvím si rybáři pronajmou vodní pozemky od 

Zbraslavského panství. V tu dobu, byla většina rybářů členy někdy i několika dalších 

spolků a spolupráce mezi nimi nebyla nikdy příliš složitá. Rybáři byli natolik dobrými 

hospodáři, že si mohli dovolit oplácet půjčky i ostatním spolkům ve Zbraslavi a podíleli 

se na organizaci společenských a kulturních akcí. V těžkých předválečných letech, je ze 

záznamů Kroniky vidět odhodlání rybářů bránit svou vlast i významná změna poměrů 

pro skupinu. V dobách po nástupu Heidricha zase všeobecný strach o organizaci, jako 

takovou. Všeobecná nutnost prokázat árijský původ ovlivňovala chod spolku, který byl 

v té době včleněn zase více pod správu pražského klubu. Nikterak to však nebránilo 

zapisujícím popisovat aktuální situaci v Protektorátu. Takové záznamy vyžadovaly jistě 

velmi mnoho odvahy a dobrou organizaci, která by vše, před případným vyzrazením 

zavčas zamaskovala, popřípadě zcela zlikvidovala.  Rok 1945 je rozdělen v nadějné 

popisy postupu spojeneckých vojsk a euforické zkazky o konci války a nadějích 

nadcházející nové doby. Rok 1966 byl velmi významný z hlediska organizace skupiny, 
                                                 
34 ČRS, dostupný z WWW: http://www.rybsvaz.cz . 

http://www.rybsvaz.cz/�
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neboť rybáři získali svou vlastní budovu, ve které sídlí dodnes. Členská základna v tu 

dobu čítala již přes tisíc členů. V průběhu 70. a 80. let se museli zabývat hlavně 

zhoršujícími se podmínkami pro hlavní smysl výkonů veškeré své činnosti. Kvalita 

vody byla na dlouhý čas ovlivněna minimální kontrolou vypouštění odpadních vod z 

okolních průmyslových objektů35

3.4 MO Zbraslav ve změnách moderní doby 

. Morálka některých členů výboru byla na bodu mrazu. 

Jejich motivace v boji s podniky, které nikterak nereagovaly na jejich naléhavá 

upozornění, se u vody hledala jen těžko. 

 

 Na počátku devadesátých let se transformace na tržní hospodářství „zásadním 

způsobem projevuje ve všech odvětvích naší společnosti a nemůže přirozeně ani 

pominout naši zájmovou činnost. Na mimořádném sjezdu ČRS v Praze bylo 

rozhodnuto, že se zápisné zvyšuje z 60 na 100 Kčs, dále se podstatně zvedá cena všech 

povolenek"36

 Dalším faktorem byl útlum zájmu členů účastnit se a investovat svůj volný čas 

do této aktivity. Najednou bylo nesrovnatelně jednodušší dosáhnout exotičtějších 

destinací, než nabízela organizace MO. A změnila se i časová situace pro jednotlivé 

členy. „Který z trošku vytíženějších lidí si může odjet v pátek odpoledne, na sobotu a 

celou neděli"

. Do začínajících finančních potíží se promítla i změna chování 

zaměstnavatelů jednotlivých členů MO a výboru MO. Nebylo už možné tak jednoduše 

zajistit pohonné hmoty z erárních zásob podniků pro účely společných zájezdů, o 

dopravní prostředky také už nebylo tak lehké se dělit z pouhé známosti a příslušnosti 

jistého člena k jiné zájmové skupině, jako byli např. dobrovolní hasiči, mezi které patří i 

dnes několik rybářů aktivních v MO. 

37

 Změny doznaly i způsoby komunikace rybářů, hlavně díky osvojení znalostí 

moderních technologií některými členy výboru. Ačkoli se tyto změny projevily s dost 

velikým zpožděním, skupina využívá webové stránky přibližně pět let, je potěšitelný 

zejména ten fakt, že aktivní členové v tomto odvětví jsou všichni již delší dobu v 

. Předseda organizace dosvědčil, že v této době se rapidně změnil postoj 

členů k trávení času na rybářských zájezdech. Této problematice se budeme věnovat 

později.  

                                                 
35 Srov. Kronika MO Zbraslav, zápisky od počátku do roku 1988. 
36 Kronika MO Zbraslav, zápisky z roku 1990.  
37 Rozhovor - Zdeněk Pokorný, předseda výboru. 
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důchodovém věku a jejich znalosti práce s počítačem znatelně pomohly především v 

administrativním směru organizace vydávání povolenek, účetnictví a tvorbě webových 

stránek o činnosti MO dostupných z http://www.rybari-zbraslav.cz/index.html. 

„Předseda připraví oběžník na další rok, pošle to mně, pošle to místopředsedovi a 

jednateli aby k tomu byly připomínky, my mu to vrátíme s připomínkami, on to pak 

sepíše a udělá definitivní závěr"38

 Většina členů výboru využívá také komunikace přes hromadné schránky 

elektronické pošty, pomocí které se řeší aktuální problémy v mezidobí mezi měsíčními 

schůzemi „S Prahou komunikuje předseda a nám zasílá to, co se týká naší skupiny"

, popisuje součinnost komunikace a zveřejňování 

novinek účetní výboru. Krom toho je stále oběžník distribuován současně s novými 

povolenkami.  

39

 Ve světle dnešní všeobecné znalosti informačních technologií se takový přístup 

může zdát poněkud opožděným, ale musíme mít na zřeteli, že během devadesátých let 

se rapidně snížila jakákoli aktivita členů v produktivním věku „a k tomu ubývá těch 

mladších, kteří se stále za něčím ženou a u vody mnoho neposedí. Zbudou tu jen staří 

sumci a voda v tůni se přestane vařit"

. 

40. Oznámení o termínu konání rybářských závodů 

je také prezentováno na domovské stránce MO, to však je již zajišťováno externím 

zdrojem, kterým je známým účetního výboru „já to posílám jednomu mladému klukovi, 

co je na to šikovný"41

 V roce 1998 byly prostory klubovny poprvé pronajaty pro účely výroční schůze 

Základní organizace Českého svazu včelařů ve Zbraslavi a tato spolupráce pokračuje 

úspěšně dodnes, stejně jako spolupráce se Základní kynologickou organizací Praha - 

Zbraslav, která zajišťuje část programu během organizace dětské části rybářských 

závodů MO Zbraslav, kdy předvádí dětem dovednosti svých psů

.  O závodech se více dozvíme v samostatné kapitole.  

42

                                                 
38 Rozhovor - Milan Hradil, účetní výboru. 
39 Rozhovor- Milan Hradil, účetní výboru. 
40 Kronika MO Zbraslav, zápisky z roku 1997. 
41 Rozhovor- Milan Hradil, účetní výboru. 
42 Srov. Kronika MO Zbraslav, zápisky z roku 1997.  

. 

  

http://www.rybari-zbraslav.cz/index.html�
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4. Projevy malé skupiny 

4.1 Projevy malé skupiny uvnitř 

4.1.1 Měsíční schůze, interakce výboru MO 

Popis činností jednotlivých členů výboru a součinnost jejich rolí ve skupině bude 

dobré znát proto, abychom pochopili strukturu aktivní složky skupiny a vztahy v ní. 

Celý popis funkčnosti a interakce aktivní skupiny je výsledkem kombinace pozorování, 

rozhovorů se členy aktivní části skupiny a analýzy textů Kroniky MO Zbraslav a 

archiválií MO. 

 Chod organizace je zajišťován schůzemi výboru, které se konají jednou 

měsíčně. Dále pak každý týden je na klubovně, která je sídlem organizace, k dispozici 

několik členů výboru pro případné vydávání povolenek nebo naopak pro jejich sběr 

archivaci a vyhodnocení. Povolenky se vydávají na jeden kalendářní rok a jejich 

součástí je i splnění brigádních hodin. Pracovníci určení pro tuto administrativní činnost 

zároveň radí případným tazatelům z řad pasivní části skupiny, informují je o 

nejnovějších změnách a organizují realizaci brigád. Pracovníci se střídají po vzájemné 

domluvě a není zde jasně vymezený prostor pro jednotlivé členy výboru, ani pro další 

pracovníky. Jejich uplatnění je flexibilní a do jisté míry záleží na jejich dobré vůli.  

Měsíční schůze mají svůj pevně stanovený řád, který se mění pouze ve 

výjimečných případech. Každá schůze je zahájena zápisem prezence účastníků, ta se 

zaznamenává na zvláštní archivovanou prezenční listinu. Dále je do zápisu zanesen 

seznam účastníků, neboť každý registrovaný člen místní organizace se může schůze 

zúčastnit. Je však potřeba zdůraznit, že vzhledem k minimální aktivitě řadových rybářů 

se málokdy takový řadový člen schůze účastní. Tak se často stane, že na měsíčních 

schůzích jsou přítomni pouze členové výboru a někdy i někteří chybí z nejrůznějších 

důvodů.  

Prvním bodem je vždy zahájení schůze aktuálním předsedou MO, který je 

pověřen řízením průběhu schůze. Za nepřítomnosti předsedy se tohoto ujímá 

místopředseda, který má však mnohem menší schvalovací pravomoci. Zpravidla se 

zachovávají první tři body pro každou schůzi stejné, kde druhým bodem bývá „Čtení a 

kontrola zápisu z minulé schůze" a tento bod bývá nejčastěji okomentován „bez 

připomínek" nebo „účastníci se shodli na následujících bodech jednání" a jsou 

vyjmenovány body, které je třeba řešit. Pakliže byl předseda nebo místopředseda 
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přítomen Konferenci předsedů místních organizací, které se konají dvakrát do roka, 

sdělí členům výboru jeho závěry a nařízení a očekává zpětnou reakci výboru. Na Poradě 

předsedů místních organizací se přednášejí požadavky výboru a komunikují se zpravidla 

s jednatelem a hospodářem ČRS. Na třetím místě zpravidla bývá zpráva ekonomické 

sekce výboru, kde pokladník a účetní předkládají ke schválení vyúčtování za předešlý 

měsíc. Tato zpráva je současně s prezenční listinou a Zápisem schůze výboru součástí 

archivované složky pro každý měsíc.  

Z pokladních zpráv lze vyčíst společenskou důležitost schůzí pro chod 

organizace. Kromě odměn funkcionářů, zajištění poplatků telefonních karet, které se 

využívají pro kontakt s ČRS a odměn pro pracovníky vydávající povolenky, se dá dobře 

vyčíst i roční doba konání schůze, aniž by čtenář musel znát aktuální datum zápisu. 

Jedná se tedy o projev uspokojování potřeb, důležitých pro řádný a příjemný chod malé 

skupiny, při zajišťování významných událostí pro společnou sebeidentifikaci. 

Považujme za ně především zmínky o pohoštění výboru, kde např. v podzimních 

měsících dominuje zvěřina (říjen, listopad), příspěvek na vánoční kapry (prosinec) a 

občerstvení pro Výroční schůzi MO bývá zpravidla v březnu. Výdaje na zajištění 

brigád, které zahrnují především nářadí a pytle na odpad jsou záležitostí jarních a 

letních měsíců. K obvyklým dubnovým položkám náleží náklady na realizaci 

rybářských závodů. Celoročně se zde objevují výdaje nezbytné pro zajištění 

administrativní složky práce (tonery do tiskáren, papírnické zboží) a také na údržbu 

klubovny (náklady na údržbu zatravněných ploch, elektroinstalační prvky, náklady na 

energie). Mezi příjmové položky platí celoroční pronájem hospodářské budovy pražské 

organizaci a dotace na provoz hrazená ČRS. Tyto doklady byly podrobeny zpětné 

analýze do roku 2007.   

Následují navrhované aktuální problémy k projednání v diskuzi, kdy se vždy 

vyjádří členové výboru, jejichž agendy se daná věc týká.  

Jednatel výboru je zodpovědný za úřední styk MO s vedením ČRS, komunikaci 

s Městskou částí při případných aktivitách rybářů, které se odehrávají na obecních 

pozemcích, vyřizuje poštovní agendu, archivuje záznamy o kárných řízeních a eviduje 

jejich průběh.  

Tyto funkce jsou klíčovými pro běh celé organizace a na způsobu jejich 

spolupráce se odrazí funkčnost celé skupiny na čtyři roky volebního období výboru. O 

průběhu volby a výročních schůzích se dozvíme později.  
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 Další člen výboru má na starosti zajištění zájezdů MO. Zpravidla se jedná o 

vícedenní zájezd pro členy MO jednou do roka. Společenskému rozměru a vývoji těchto 

zájezdů se budeme věnovat na dalších stránkách.  

 Referent starající se o průběh a realizaci brigád obvykle na začátku kalendářního 

roku stanoví termíny a místa jejich konání. Dohlíží na účastníky, eviduje členy, kteří se 

„vykoupili" uhrazením brigádnického příspěvku a zajišťuje prostředky pro zdárný 

průběh brigád i přepravu brigádníků na místo provedení. Brigády se konají zpravidla 

jednou za dva měsíce v jarním a letním období. Detailně rozpracovaný příklad jeho 

činnosti pochopíme v kapitole: Rybářská stezka. Do jeho agendy také spadá školení 

nových členů, zejména pak dětí. 

 Správce klubovny a hospodář se stará o realizaci údržby klubovny, pozemků 

příslušných do správy MO, pronájmu hospodářské budovy a v závislosti na jednání se 

Svazem i o vysazení ryb na vodních plochách MO.  

 Rybmistři provádějí výkon rybářského práva a coby úřední osoba vykonávají 

funkci Rybářské stráže. Jejich úkolem je, mimo jiné, kontrolovat povolení rybařících 

osob, které nemusí být členy skupiny MO Zbraslav (v tomto případě je jejich funkce i 

mimo rámec sociální role ve skupině), dozírají na řádný způsob provádění lovu, sledují 

kvalitu vody a případné škodlivé vlivy evidují a nahlašují. Dokonce jsou oprávněni 

provádět kontrolu zavazadel či dopravních prostředků rybařících za účelem zjištění 

možného nesprávného nakládání s rybami. Pro zajištění výkonu své práce jsou 

oprávněni zajistit součinnost orgánů Policie ČR nebo obecní policie43

 Pro zpětnou kontrolu činnosti výboru je zde Dozorčí komise, která je tříčlenná a 

je součástí výboru. Ta je zodpovědná za kontrolu vedení schůzí, správnost pokladních 

zpráv a řádnou archivaci měsíčních a výročních zpráv. Dozorčí komise je také ve 

spojení s rybmistry, kteří podávají podněty ke kárným řízením se členy MO, kteří se 

nějakým způsobem provinili vůči Rybářskému řádu

. 

44

4.1.2 Témata diskusí měsíčních schůzí 

. 

 

 Skupina si udržuje strukturální celistvost pravidelnými schůzemi, na nichž v 

rámci Jednacího řádu, který je přílohou č. 3 na přiloženém CD, systematicky vymezuje 

pole svého působení a její členové potvrzují nebo modifikují své sociální role. 

                                                 
43 Srov. Rybářská stráž, s. 31-32.  
44 Srov. Rozhovor - Zdeněk Pokorný, předseda výboru. 
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Společenský význam pro skupinu je zde veliký, neboť je zde potvrzováno sebeurčení 

skupiny a posilována schopnost interakce jejích příslušníků.  

 Podle dosavadního zjištění, jsou zde probírána témata, která bychom pro 

jednoduchost mohli roztřídit do několika skupin.  

 Problematika lovu bílých ryb na Vltavě 7. Toto je významné téma z historického 

a společenského pohledu skupiny. Nejprve je třeba vysvětlit samotné pojmy bílá ryba a 

Vltava 7. Řeky a jiné vodní plochy jsou děleny do rybářských revírů a každý z nich má 

své číslo, podobně jako automobily mají svou SPZ a ještě svůj název. Pro lepší rozlišení 

místa revíru se řeky číslují směrem od ústí k místu svého vzniku. Tedy Vltava 7 je 

sedmým vltavským revírem od svého soutoku s Labem v Mělníce.   

 Bílou rybou jsou považovány ryby plevelných druhů, které nejsou pod zvláštní 

ochranou a netrpí početním nedostatkem. Mezi tyto ryby počítáme: cejna velkého, 

cejnka malého, perlína ostrobřichého a plotici obecnou. Zejména cejni a cejnci jsou 

mezi rybáři oblíbenou surovinou pro výrobu kyselých nakládaných rybiček.   

 Revíry se dále dělí na pstruhové a mimopstruhové. Tento název typu revíru 

souvisí s výskytem a četností pstruhů, kteří jsou velice citliví na kvalitu vody a tudíž 

pstruhové vody jsou obecně považovány za čistší. V tomto případě je nutné zohlednit, 

že kvalita vody v daném úseku řeky, je ovlivněna průměrnou roční teplotou. Čistotu a 

teplotu ovlivňuje mnoho faktorů, ale v tomto případě je nejlépe zmínit vliv vodního díla 

Vrané nad Vltavou. Tato gravitační hráz s vodní elektrárnou ovlivňuje svou funkcí 

nejen průtok ale právě i povahu a teplotu vody. Tím, že většina vody je do vodního 

úseku Vltava 7 vpouštěna otvory pro pohon turbín, které jsou pod hladinou dna řeky, je 

voda chladná a povětšinu roku, v závislosti na četnosti srážek, bez mechanických 

nečistot.  

 Taková voda se ideálně hodí pro vysazení pstruhů. V období mezi roky 1992- 

1997 byla tato část řeky od vodního díla po ústí Berounky v Lahovicích vyhlášena 

pstruhovým revírem. To však dramaticky ovlivnilo možnost Zbraslavských rybářů, kteří 

tento úsek řeky spravují, regulovat stavy bílé ryby. „Výbor naší MO se všemožně snaží, 

aby bylo na pstruhové Vltavě 7 opět povoleno lovit nedravé ryby na rostlinnou nástrahu. 

Pevně doufáme, že se nám to podaří prosadit, když ne na celém úseku, tedy na několika 

vymezených místech"45

                                                 
45 Kronika MO Zbraslav, zápisky z roku 1993. 

. Zmínky v podobném duchu se nesou v mnoha Zápisech 

měsíčních schůzí a ve třech Zápisech výročních schůzí organizace té doby. 
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 Požadované vymezení míst s jiným režimem lovu, o které rybáři tak dlouho 

usilovali, bylo dosaženo díky spolupráci vedoucích členů výboru s jednatelem 

pražského Územního výboru na několika místech v průběhu roku 1995 a úplného 

převedení revíru na mimopstruhový se rybáři dočkali koncem roku 1997. Z toho je 

vidět, že aktivita jedné MO byla vyslyšena za relativně dlouhou dobu. Je však nutné 

podotknout, že se jednalo o lokálně zainteresovaný problém, kterých řeší ČRS bezpočet. 

O to větší bylo zadostiučinění rybářů, kteří tak dosáhli uzpůsobení podmínek ve svůj 

prospěch a jasně tím demonstrovali funkčnost interní komunikace s externím výsledkem 

pro celou skupinu.   

 K ekonomickým tématům, kterými se každá schůze musí zabývat, patřila jistou 

dobu i možnost využití hospodářské budovy náležící ke klubovně. Její pronájem byl 

diskutován po dobu pěti měsíčních schůzí roku 1995 a nakonec bylo rozhodnuto, že ji 

MO pronajme pražskému Územnímu svazu jako skladiště krmných směsí pro přilehlé 

revíry. Význam pro chod organizace je nemalý, neboť výtěžek z nájmu pokrývá 

provozní náklady na údržbu klubovny i osobní odměny pro správce.  

 Pronájem budovy je však tématem, které se napříště objevuje jen v položkách 

pokladníkových zpráv a ve smlouvách o prodloužení podnájmu, které patří do agendy 

jednatele. Mnohem častější jsou zmínky o opětovném zdražení povolenek (od roku 

1989 do současnosti o 240%, na příspěvcích o 400%), o zdražení násady pro zajištění 

rybářských závodů a s nimi spojeným jednáním o grantu na ceny pro závodící. O 

rybářských závodech a jejich realizaci se dozvíme později. 

 

4.1.3 Výroční členská schůze, volba nového výboru 

 Skupina aktivních rybářů MO Zbraslav plní během roku úkoly, které si vytyčila 

na členské schůzi, kterou svolává jednou ročně její výbor. Na tuto schůzi jsou zváni 

všichni registrovaní členové, aby se vyjádřili k aktuálním otázkám, které jim výbor 

nastíní a očekává jejich reakci. Akce je zpravidla konána mimo sídlo MO, většinou ve 

větších prostorech přilehlých kulturních nebo restauračních zařízeních na Zbraslavi. 

Schůze je výchozím bodem, od kterého se odvíjí většina aktivit skupiny během roku a 

závazným programem ke splnění pro malou aktivní skupinu rybářů, zajišťujících chod 

organizace. Všechny následující informace jsou důkazem úsilí rybářů o společnou 

snahu provést vyhodnocení činnosti a hospodaření organizace a zároveň se snaží 

připomenout některé povinnosti a úpravy, které vyplývají ze změn v průběhu minulého 
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roku. Cílem je, aby výbor konzultoval s řadovými členy způsob a plnění úkolů pro rok 

následující právě s odkazem na rok minulý. Je důležité tyto informace znát, aby bylo 

možné z nich odvodit zákonitosti a podněty pro další vývoj funkce skupiny. Všechny 

informace, v této části uvedené, jsou výsledkem sloučení studia archivních dokumentů a 

Zápisů výročních schůzí z posledních sedmi let a konzultací se členy výboru.   

 Obvyklým úvodem bývá přivítání účastníků předsedou a jeho návrh programu 

schůze. Ten je zpravidla přijat a přikročí se ke druhému bodu jednání, jímž je zvolení a 

ustavení návrhové a mandátové komise. Návrhová komise slouží k posouzení a 

případnému přijetí výročních zpráv o stavu Místní organizace a mandátová komise 

utváří program úkolů pro následující rok podle návrhů obsažených ve zprávách. 

Předkládána je i výroční zpráva dozorčí komise. 

 Významnou a co do obsáhlosti největší bývá obvykle Zpráva o činnosti MO za 

uplynulý rok, kterou přednáší předseda organizace návrhové a mandátové komisi. Obě 

komise, stejně jako výbor, jsou po čtyři roky svého mandátu ve stejném složení. Není 

však cílem zprávy předsedy výboru pouze vše popsat, ale hlavně předložit podnět k 

navazující diskusi, která by měla vést k dalším návrhům pro schválení.  

 Zpráva se věnuje vývoji členské základny, stavu a obsazení funkcí ve výboru, 

tradiční se stala i vzpomínka na zemřelé členy spolku, především pak ty, kteří odešli 

během minulého roku. Následuje přehled úkolů, které se daří plnit, které jsou již 

úspěšně splněny a těch, se kterými je nějaká potíž. Z novodobých informací je velmi 

důležitá zpráva z výroční schůze z března roku 2012, kdy byla popsána poslední stránka 

staré kroniky, psané od roku 1926 a byla založena kronika nová.  

 Následuje výpis movitého a nemovitého majetku, případné změny oproti 

minulému roku jsou zdůrazněny. Pro řadové rybáře důležité, ale často velmi málo 

reflektované změny ve vyhláškách nebo Rybářském řádu, jsou dokonce výslovně 

zdůrazňovány a je jim dán vyhrazený prostor pro vysvětlení nebo doplňující dotazy. V 

posledních letech se často objevuje problém s predátory, kteří značně poškozují rybí 

násadu. Předseda také přednese konečná rozhodnutí z porady předsedů MO v rámci 

Územního svazu města Prahy a stanoviska dozorčí komise ÚSMP.  

 Informace o činnosti organizace navenek zahrnují shrnutí výsledků rybářských 

závodů, zájezdu z minulého roku a organizaci případného zájezdu roku následujícího, 

informace o dětském táboře a samozřejmě nemůže chybět ani chlubivý seznam 

nejlepších úlovků členů MO. Již méně místa, a na to jsou činovníci náležitě hrdí, je 
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věnováno případným přestupkům a postupu kárné komise, protože přestupků obvykle 

nebývá víc než 5 do roka.  

 Nakonec zprávy o činnosti MO je vždy zařazen navrhovaný seznam potřebných 

a zásadních úkolů pro další rok. Letošní rok zahrnuje i přípravu na příští výroční schůzi, 

která bude volební schůzí pro nový výbor. Jeho mandát je čtyřletý a pro novou volbu je 

třeba zřídit volební komisi z řad členů organizace. Volba je jednokolová a nynější 

členové výboru doufají v zájem mladších kolegů. Avšak motivace pro výkon služby ve 

výboru není veliká. Časová náročnost není úměrná odměnám a už vůbec ne vděku 

ostatních členů organizace.  „Odměny za práci ve výboru nejsou motivační a nikdo to 

nedělá pro peníze, ty tu nejsou rozhodující", shodují se předseda a jednatel výboru.  

 Volba nového výboru na následující čtyři roky má přibližně takovouto podobu. 

Podle slov jednatele, se již na měsíční schůzi, která předchází schůzi výroční, ujedná 

navrhovaná podoba nového výboru. Jsou uvedeni odcházející členové a na jejich funkce 

jsou navrženi noví, aktivní členové, jsou-li nějací. Ti, kteří zůstávají na pozicích, 

většinou nemívají protikandidáty. Výbor navrhne novou kandidátku, předseda přednese 

na výroční schůzi kandidátku a ta je po případných změnách schválena přítomnými 

členy výroční schůze.   

 

4.2 Projevy malé skupiny navenek 

4.2.1 Rybářské závody 

Závody pořádané MO Zbraslav mají tradici již od roku 1934, jež byla mnohokrát 

od té doby z různých důvodů přerušena. Moderní historii této společenské akce obnovil 

roku 1995 člen výboru MO JUDr. Vlastimil Kardinál, který má dodnes organizaci a 

průběh závodů na starosti. Největší zátěží pro něj bývá sehnat dostatek cen „které by 

nalákaly malé rybáře a dopomohly k tomu, že se u vody budou cítit dobře, že se budou 

k vodě vracet a k ní a jejímu okolí se budou dobře chovat“46

                                                 
46 Kronika MO Zbraslav, zápisky z roku 2000. 

.  Závody mají dvě 

kategorie, kdy jeden den rybářského víkendu, zpravidla to bývá víkend v druhé polovině 

dubna, rybaří dospělí a dorost od 16 let a druhý den je věnován dětskému závodu. 

Závody doznávají během let určitých modifikací a změn. „Oproti jiným ročníkům došlo 

k prohození závodů, v sobotu byly závody dospělých a v neděli závody dětí. Toto se 

nám osvědčilo, dospělí nasazené kapry donutili k pohybu a to se projevilo v neděli 
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většími úspěchy dětí. Děti dospělé překonaly v počtu a množství ulovených ryb“47

 Takováto činnost rybářů je v rámci Zbraslavi dobře viditelná a ovlivňuje dění ve 

městě a je zřetelné, že skupina si své role je velmi dobře vědoma. „O víkendu se na 

Malé řece shromáždilo téměř padesát závodníků. Závody jsou jistě příjemnou 

kratochvílí a mnohdy je lépe zaměnit sobotní televizní program, za chvíle strávené u 

řeky. Závody jsou jedním z nejviditelnějších počinů naší organizace a je příjemné vědět, 

že rybařina stále mladé lidi oslovuje. Navíc s dětmi chodí na závody nejen jejich rodiče, 

ale i ostatní rodinní příslušníci, včetně psů a závody se tak stávají místem setkání 

známých a přátel, společenskou akcí a možná i událostí. O to více mrzí nepřítomnost 

pana starosty, který svou účast přislíbil“

. Tyto 

změny byly podle účastníků závodu pozitivně kvitovány oběma stranami, tedy 

organizátory z řad MO i účastníky závodů.  

48

 Závodů se může účastnit jakékoli dítě bez ohledu na členství, a tak spolu soutěží 

děti činovníků, řadových členů organizace i děti, které se dosud se sportovním 

rybolovem nesetkaly. Někdy se z nich po čase stanou organizovaní rybáři. Je tedy 

nasnadě, že závody, pomineme-li rodinnou tradici (v rodině je rybářský sport předáván 

rodiči či prarodiči), měly dlouhodobě asi tu největší zásluhu na rozšiřování členské 

základny MO. „I tato forma propagace rybářství způsobila, že vedení odbočky velmi 

usilovalo o rozšíření povodí a také o možnost přijetí více členů, než pouhých padesát, 

jak stanovila smlouva. Snaha byla korunována úspěchem v roce 1935, kdy bylo 

povoleno navýšení členské základny o sto procent. Je však třeba poznamenat, že již v 

následujícím roce bylo dosaženo téměř maximálního počtu sta členů“

. Napřesrok se již pan starosta dostavil, 

dokonce jako účastník závodu.  

49

 Problematika dětských rybářských závodů má i svoji úřední společenskou 

stránku, která během doby zbytněla na své administrativní složitosti. Na základě 

rozhovorů lze považovat počínající vliv kapitalismu za destruktivní prvek solidárnosti 

jednotlivých, dříve aktivních, členů a příznivců skupiny. Organizace dětských 

rybářských závodů, které se konají až od roku 1995, začala být ke konci devadesátých 

let dvacátého století spíše úkolem schopného a zběhlého byrokrata, než rybáře. Samotné 

. Avšak podle 

slov předsedy výboru se i tento zdroj nových členů zdá být čím dál více vyčerpaný.  

                                                 
47 Rybářské závody dospělých Malá řeka 26. 5. 2012, dostupný z WWW: http://www.rybari-
zbraslav.cz/zavody-vysledky.html. 
48 Kronika MO Zbraslav, zápisky z roku 2000. 
49 Historie Místní organizace ČRS Zbraslav, dostupný z WWW: http://www.rybari-
zbraslav.cz/historie.html. 
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projednání na výboru se postupně stalo pouze úvodním tanečkem. Následoval, v 

některých případech, i nekolikatýdenní dopisní styk s jednotlivými odbory radnice 

městské části, ve kterém byly stanoveny základní rysy požadavků rybářského spolku a 

podmínek, za kterých bude radnice ochotna přispět na realizaci dětské části závodů.  

 Považuji za vhodné, popsat proces vyřizování grantu, který zaručuje zdárný 

průběh dětských závodů a je na něm dobře vidět prolnutí charakterů zájmové a lokální 

komunity. Termín komunita je zde použit pouze pro jednodušší zařazení podle dostupné 

literatury a nahrazuje zde pojem skupina. Zájmové skupiny „jsou soubory jedinců, kteří 

věnují část svého volného času určitým aktivitám a kteří se setkávají s podobně 

zaměřenými lidmi. Podobný typ komunit také vytvářejí účastníci různých opakujících 

se akcí sportovních či společensko-sportovních, kteří se potkávají právě při těchto 

příležitostech"50. Lokální komunity jsou rezidenční skupinou, kde spojujícím faktorem 

jedinců je společně sdílený prostor. V našem případě se mnohdy jedná o sousedství51

 Žádost musí obsahovat náležité podrobné informace, jako jsou identifikační 

údaje žadatele, stručný popis a záměr projektu, podrobné financování projektu a 

stručnou charakteristiku projektu, která je již třetím rokem stejná. „Závody dětí v lovu 

ryb, tradičně pořádané od roku 1995 pro děti 7 až 15 let. Cíl: propagační a náborový, 

vyplnění volného času. Odbornou pomoc a dohled zajišťují členové MO Zbraslav. 

Zajištěny hodnotné ceny, nápoje, občerstvení"

.   

 Rozhodnutí o konání dětských závodů je obvykle zveřejněno hned v seznamu 

akcí uvedeném v oběžníku a na webových stránkách MO již na začátku nového roku. V 

té době kontaktuje jednatel příslušný Odbor kultury a vzdělávání Městské části 

Zbraslav, kde podá Žádost o přidělení grantu. Zde je nutné zdůraznit, že průběh závodů 

a finanční zajištění je nejprve hrazeno rybáři, neboť zpracování grantů a jejich přidělení 

obvykle bývá časově náročné. Přidělení grantů je vypsáno většinou v půli března nebo 

někdy až na počátku dubna a to by bylo již pro rybáře pozdě. Akce je tedy finančně 

proplacena grantem až zpětně.  

52

                                                 
50 REICHEL, J. Kapitoly systematické sociologie. Vyd. 2., Praha: Grada, 2008, s. 106.  
51 Srov. REICHEL, cit. 50, s. 107. 
52 Žádost o grant Městské části Praha - Zbraslav, podaná 5. 1. 2011.  

. Po zdárném průběhu závodů, jsou 

všechny náklady dopodrobna vyúčtovány a s příslušnými doklady jsou odevzdány ke 

schválení. Za celou dobu moderní historie závodů nedošlo k přečerpání peněz z 
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grantu53

4.2.2 Rybářská stezka 

. V případě nevyčerpání peněz, jsou tyto vráceny poskytovateli do 30 dnů od 

předložení vyúčtování. 

 Skupina také informuje o konání Letního dětského rybářského tábora, konaného 

za přispění ČRS. Pro rychlou distribuci této informace využívá MO svého oběžníku, 

jehož elektronická podoba bývá vždy se začátkem roku zveřejněna na zmíněných 

internetových stránkách organizace. Pro větší nábor na tyto tábory se členové výboru 

snažili i o založení rybářského kroužku pro mládež, ale jejich snaha se nesetkala s větší 

odezvou a ani dnes není o takový kroužek ze strany rybařící mládeže zájem. 

 

 V nedávné minulosti bylo o veřejná místa často pečováno za přispění široké 

veřejnosti, v rámci tzv. Akcí Z. Poslední dobou se však takové činnosti neorganizují a 

ve společnosti není znát mnoho snahy o estetičnost a vznosnost prostranství, která 

takzvaně nikomu nepatří.  

 Významnou akcí, na níž je skupina zbraslavských rybářů hrdá, je obnovení 

stezky kolem řeky Vltavy, která začíná nedaleko jejich klubovny na nábřeží a ubírá se 

proti proudu řeky směrem k části zvané Záběhlice. V roce 2000 původní cesta již 

prakticky neexistovala, protože mnohaleté usazeniny, nálety nejrůznějších křovin a jiné 

bujné vegetace učinily z cesty neprůchodnou divočinu. „Technické služby zapůjčily 

malý bagr, zvaný ´bobek´, který cestu nahrubo prohrnul. Následovaly mnohahodinové 

brigády, které zajistily určitou úpravu a zprůchodnění cesty, i když do dokonalosti bude 

cesta dovedena až v průběhu příštího roku. Cesta samozřejmě není a nemá být užívána 

pouze rybáři, ale slouží široké veřejnosti k oblíbeným procházkám kolem vody. Jde o 

zřejmě ojedinělý počin organizace na Zbraslavi od dob okrašlovacího spolku, která by 

se pokoušela a nakonec provedla něco obdobného"54

                                                 
53 Srov. Rozhovor - Josef Novák, jednatel výboru.  
54 Kronika MO Zbraslav, zápisky z roku 2001.  

.   

 Tento počin rybářského spolku je příkladem aktivity jedince, který se svou 

snahou zasadil o vyvolání součinnosti několika členů organizace a spolupráce s 

Technickými službami TSK-Praha. Podle svědectví jednatele spolku, Josefa Nováka, se 

dnes již zesnulý Václav Palivec angažoval více na budování stezky z důvodu její 

blízkosti jeho bydlišti, a proto považoval dokončení její revitalizace za osobní přínos 

městu, ve kterém žije. 
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 Avšak na realizaci této veřejně prospěšné akce, na zpřístupnění stezky, se 

podíleli jen aktivní členové skupiny. Vůbec se do ní nezapojili nejen běžní obyvatelé 

Zbraslavi, ale dokonce ani řadoví členové MO Zbraslav se neúčastnili dobrovolně, 

nýbrž je z důvodu splnění povinných brigád. Pokud se již zapojil i nečlen, jednalo se 

vždy o známé aktivních členů skupiny. Zmíněné brigády byly organizovány z lidských 

zdrojů, které mají původně sloužit jako forma zpoplatnění povolenek k lovu ČRS. 

Každý člen MO je totiž povinen odpracovat určitý počet hodin na brigádě, nebo je 

možné tuto činnost nahradit finančním příspěvkem. Zajištění manipulace se zeminou 

bylo přislíbeno a zdarma vykonáno řadovým členem MO, který měl dobré vztahy se 

členem výboru55

4.2.3 Rybářské zájezdy 

.  Je zde tedy jasně patrný přínos skupiny pro společnost města a v 

tomto případě i aktivita členů aktivní složky skupiny. Je dobré zde podotknout, že 

zatímco účast pasivní části skupiny MO Zbraslav na rybářských závodech, jak jsme 

zmínili výše, byla ještě uspokojivá, v tomto případě museli být k účasti vyzváni 

vzhledem k závazku pravidelných brigád. 

 Doplňme ještě, že v roce 2006 byla opět formou brigády zřízena nová rybářská 

plocha pro invalidní rybáře na hrázi Malé řeky, v místech, kde povodeň vzala část 

hráze. I této akci se však nevyhnula neochota řadových členů.  

 

 Skupina si vytvořila takovou sociální soudržnost, kterou potřebovala vyjádřit 

pomocí další společenské aktivity. Jedinci, kteří tráví svůj volný čas u vody ve dvojicích 

či ve skupinkách se rozhodli sjednotit, dříve i několikrát za rok, a vyjet společně mimo 

obvyklá místa rybaření a prožít společný lov. Tyto akce se bohužel během posledních 

dvaceti let výrazně omezily a jejich realizace nabyla zcela jiných podob, než tomu bylo 

dříve.  

 V době před rokem 1989 byla účast na zájezdech a jejich organizace dost 

výraznou náplní referentů výboru, zpravidla dvou, protože účast bývala tak veliká, že 

bylo možné vypravit až dva autobusy plné rybářů. Zájezdů se účastnili všichni členové 

výboru, často se svými rodinnými příslušníky, řádní členové MO, někdy i s rodinami a 

dokonce i nečlenové organizace. Všichni členové výboru na starou slávu zájezdů 

vzpomínají s velkou pýchou a dnes i melancholií. Organizace se i samotným referentům 

zdála jednodušší, možná také proto, že byli mladší. V této souvislosti se předpokládalo, 
                                                 
55 Srov. Rozhovor - Josef Novák, jednatel výboru. 
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že z kolektivu účastníků zájezdu vzejdou budoucí aktivní členové skupiny a ti se, po 

určitém čase, přirozeně stanou členy výboru organizace. Dříve byly zájezdy spíše 

„takové vesnické, dnes jsou komornější"56

 Situace dnes je pro skupinu výrazně odlišná. Společnost rybářů čelí všeobecným 

trendům, které mají za následek útlum aktivity dříve aktivních členů skupiny. Oproti 

minulým létům se udržují jen jednodenní zájezdy, na něž jezdí již jen členové výboru a 

to vlastními vozidly. Několik rybářů se pak složí na cestovní výdaje a část přispěje ze 

své kasy MO. „Jezdívalo se na dva dny, to bylo dobrý! Teď jedeme ráno, vyjíždí se v 

šest hodin, to jedeme do Blatné, třeba jsme byli loni, to je rybník -chyť a pusť, kde si 

každý, když bude chtít, koupí, za nějaký slušný peníze"

. Ještě v roce 1995 byly organizovány dva 

zájezdy ročně, jeden v jarním období a druhý na podzim.  

 

57(míněno chycené ryby). A 

ačkoli se členové výboru snaží o větší zábavnost akcí, třeba vypisováním soutěží v 

různých kategoriích lovu na těchto zájezdech a i zajistí večerní pohoštění, dokonce 

výbor zaplatí účastníkům povolenku k lovu, je zde znát větší pohodlnost rybářů a malá 

potřeba se družit. „Třeba se nám stane, že někteří, byť třeba to bylo už zaplacené, 

odjíždí dřív, protože se jim nelíbí počasí v sobotu, a že na to nedá prachy"58. „Účasti 

jsou minimální, protože není zájem"59. Také je znát pohodlnost a nechuť jezdit jinam, 

než na oblíbená místa v okolí Zbraslavi „druhý den, zase to nežralo, tak jsme slyšeli ,já 

se na to vykašlu, já pojedu radši na Malou řeku, tam to bere líp´"60

4.2.4 Ženy v MO Zbraslav 

. Mezi členy výboru 

panuje stesk po konání vícedenních zájezdů, protože považují společně strávené večery 

za nejhezčí části zájezdů. 

 

 Je pravdou, že i letos je v MO zaregistrována asi padesátka žen. Dříve jich 

bývalo trochu méně, nyní stav kolísá. Jinak ale do života malé skupiny vůbec 

nezasahují. Ani jedna žena nebyla nikdy členkou výboru MO a ani zde nebyl nikdy znát 

jejich vliv, žádná ze členek se neprojevuje větší aktivitou.  

                                                 
56 Rozhovor – Zdeněk Pokorný, předseda výboru. 
57 Rozhovor- Milan Hradil, účetní výboru. 
58 Rozhovor - Zdeněk Pokorný, předseda výboru. 
59 Rozhovor- Milan Hradil, účetní výboru. 
60 Rozhovor- Milan Hradil, účetní výboru. 
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 Jediná žena mezi aktivními rybáři je najímána jako pracovní síla pro 

administrativní práci při vydávání povolenek, ale ta není dokonce ani registrovanou 

rybářkou.  

 Rybáři by přivítali větší počet žen ve svých řadách, ale považují to za málo 

pravděpodobné, s ohledem na to, že i mužských členů nepřibývá. Dokonce výbor 

přistoupil k motivaci pro ženské adeptky na členství, kdy jim odpouští účast na 

brigádách a poplatky za jejich prominutí. Většina žen přichází do organizace z osobní 

známosti s mužským členem MO „Rybařina málokdy je takovou zálibou, že by se jí 

věnovala sama žena, většinou ji přivede manžel"61

 Obvykle se členky účastní i závodů, ale mnohdy se ani nezapojí a spíše jen 

přihlížejí a pořizují fotografie. Jejich role je zde spíše organizační, podpůrná, kdy jsou 

občas přítomny manželky členů výboru, aby zajistily pohoštění nebo přípravu zázemí 

větších akcí, ale to je spíše založeno na vztahu s manželem, než na vztahu k organizaci.  

Na chod organizace tedy ženy vliv nemají a tato absence je malé skupině jistě na 

škodu

 a registruje se zde většinou z důvodu 

lokální znalosti a snazší dostupnosti. Muži jsou v tomto případě spíše motivováni 

vzájemnými vztahy s jinými rybáři, než výhodnou lokalitou MO. 

 Vazba mezi dětskými a ženskými členy organizace se nepotvrdila. Podle 

shodného názoru jednatele a kronikáře bylo jen několik případů, kdy děti přivedly do 

organizace matky, ve snaze přihlásit je do rybářského kroužku, o kterém se určitou dobu 

uvažovalo, ale ani ty nebyly organizovány. Většina dětí je přivedena do společnosti 

rybářů svými mužskými rodinnými příslušníky a ženy, jejich matky, jsou spíše 

vzdálenými pozorovateli a nevstupují do rybářských aktivit víc, než podporou svých 

dětí zajištěním dopravy, vhodného oblečení a občerstvením. Podle členů výboru je 

rozhodující vliv otce či bratra na členství a aktivitu dětí. Ženský vliv je tedy minimální. 

62

4.2.5 Povodně 2002 

. Nutno ale podotknout, že jsou organizace, podle slov předsedy, kde byl nebo je 

znát vliv žen na chod MO, a jsou jimi MO Stodůlky a Řevnice. Tyto lokality jsou dost 

vzdáleny mému výzkumu, proto jsem po původu ženské aktivity více nepátral. 

 

 „Rok 2002 se zapsal do paměti lidí, jako rok jedné z nejhorších živelných 

katastrof, jaké kdy postihly území České republiky. Ničivou povodní bylo různým 

                                                 
61 Rozhovor- Martin Šámal, kronikář. 
62 Srov. Rozhovor - Zdeněk Pokorný, předseda výboru. 
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způsobem postiženo celé území Čech. Prakticky žádný kraj nezůstal ušetřen a všechny 

se větší či menší měrou musely podílet na odstraňování následků povodní a ohromných 

materiálních škod. Srpnová povodeň si rovněž vyžádala několik obětí na životech. 

Jediný měsíc ovlivnil vnímání a hodnocení celého roku"63

 Pro život malé skupiny se stalo nejvýznamnějším dnem úterý 13. srpna, kdy se v 

časných ranních hodinách schází několik členů výboru, aby celý objekt zajistili a 

zabezpečili před očekávanou povodní. I přes uklidňující informace z amplionů obecního 

rozhlasu o tom, že voda opadává, vydatný a trvající déšť přinutil přítomné rybáře udělat 

preventivní opatření. „Pro všechny případy se důležité spisy, kartotéka a archiv vkládají 

do jakési vany, respektive kádě o průměru 1,2 metru. Kdyby přišla voda větší, než je 

hlášeno, bude káď i s materiály plout v místnosti a nic se spisům nestane. V té době 

nikdo nevěřil, že by živel mohl být větších rozměrů. Navíc správce Jan Majcher bydlel 

přímo v budově a panovala představa, že v případě nutnosti může ještě leccos 

zachránit"

. Těchto několik úvodních vět 

v Kronice zaručuje závažnost událostí pro organizaci rybářů na Zbraslavi a významnost 

svého vlivu na skupinu. Zdejší místí organizace byla zasažena totálně a postižena 

nejvíce ze všech organizací, jelikož budova klubovny stojí pouze několik metrů od 

koryta řeky Vltavy. V následujících řádcích vylíčím průběh povodně podle svědectví 

Kroniky i členů výboru, jakým způsobem se rybáři s jejími následky vyrovnali a jaký 

měla celá událost vliv na činnost malé skupiny aktivních rybářů.  

  Kronika popisuje všeobecné projevy povodně jak v okolí Zbraslavi, v Praze tak 

i celkově na území Čech. Popisuje původní první vlnu povodně, která nebyla tak 

ohrožující, následné všeobecné uklidnění obav obyvatel a nakonec i ničivý průběh a 

drtivý dopad druhé povodňové vlny na území v okolí Zbraslavi. 

64

 Nejčernější představy rybářů se naplnily. Povodeň kulminuje 14. srpna kolem 

poledne. Zachránit už nelze nic. Všechna opatření rybářů přišla vniveč. Celá klubovna 

byla zaplavena až do úrovně podlahy prvního patra. „Hospodáře MO zachránili až v půl 

desáté hasiči, kteří jej odvezli na člunu. Příliš se spoléhal na předpověď i vlastní 

zkušenost a šel spát. Noční vzdutí hladiny tedy propásl a nezachránil nic z věcí, které 

byly dosud v klubovně, ani auto Územního svazu Praha s rybářským vybavením 

(agregáty a pod.), které stálo ve dvoře, a které měl v případě stoupající vody odvézt do 

. Ke konci preventivních prací již rybáři používali pouze osvětlení svíček, 

protože elektřina byla z bezpečnostních důvodů v této oblasti vypnuta.  

                                                 
63 Kronika MO, zápisky z roku 2002. 
64 Kronika MO, zápisky z roku 2002. 



33 
 

bezpečí"65. Voda zničila a odplavila vše, co bylo v klubovně a nestihlo se odvézt. Jak 

mezi obyvatelstvem Zbraslavi, tak mezi rybáři se rozmáhala bezmoc a zklamání. 

„Smutnou a zároveň trpkou skutečností zůstává, že by jistě mnohdy také snadno většinu 

z nich zachránili, kdyby jim byla poskytnuta správná informace nebo alespoň přibližný 

odhad hrozící pohromy"66

 S uklízením škod a všudypřítomného bahna začali rybáři 19. srpna. Je třeba 

zdůraznit, že všech těchto prací se účastnila jen část výboru a žádný z řadových rybářů. 

Pro vstup do postižených míst museli mít všichni zvláštní povolení, vydané MÚ 

Zbraslav, které zabraňovalo zvědavcům ve vstupu na postižená místa. V klubovně byla 

ohrožena statika celé budovy. „Ihned byla také zabezpečena a podepřena klenba. 

Zajímavostí je, že jako první pomoci bylo užito mj. i dřevo, které bylo po povodni 

nalezeno uvnitř klubovny"

. 

67. Díky všem těmto provizorním opatřením, která, jak se 

později ukázalo, byla klíčová, se podařilo budovu zachránit před jistým zbořením68

 S počátkem úklidových prací, se do práce zapojovali jen někteří členové výboru. 

Postupem dnů se objevila i veliká solidarita mezi obyvateli a pomáhat přicházeli i zcela 

neznámí lidé. „A když jsem se ho ptal, odkud přijeli, řekl, že z Moravy, že byli kdysi 

taky vytopení. Takže nám teď přijeli na pomoc. Ale už si nevzpomínám, jak se 

jmenoval, ale byl někde od Zlína"

.   

69

 Rybáři se nyní změnili v uklízecí četu a jejich práce byla velmi fyzicky i 

psychicky náročná. Jména nejpilnějších z nich jsou zmíněna v Kronice MO. Jejich 

reakce přitom musely být rychlé a jednání velmi pružné. „Z budovy a okolí bylo 

vyklizeno 11 kontejnerů sedimentu. Nečekanou obtíží se stalo zhruba 90 metráků 

uskladněného obilí ve stodole. Vlhké obilí začalo samovolně kvasit, přičemž se 

uvolňoval značný zápach a dokonce hrozilo samovznícení. Urychleně se tedy 

přistoupilo k jeho odklizení, ale to znesnadňovalo velké horko uvnitř stodoly a 

, vzpomíná jednatel výboru na setkání s bagristou, 

který odklízel bahno ze dvora klubovny. Za překvapivé zjištění můžeme považovat, na 

kolik je mi známo, že Kronika ani rozhovory s činovníky nezmiňují výraznou účast 

řadových členů MO. 

                                                 
65 Kronika MO, zápisky z roku 2002. 
66 Kronika MO, zápisky z roku 2002. 
67 Kronika MO, zápisky z roku 2002. 
68 Srov. Rozhovor - Josef Novák, jednatel výboru. 
69 Rozhovor - Josef Novák, jednatel výboru. 
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především pak veliký zápach. Dobrovolníci se proto museli střídat po patnácti 

minutách, déle se to nedalo vydržet"70

 Škody, které utrpěla MO Zbraslav, byly největší, jakým kdy byla jakákoli 

organizace ČRS vystavena. Náklady na opravu klubovny se vyšplhaly na 3,5 mil. Kč. 

Dotace od Rybářského svazu, coby podpora nejpostiženější organizaci, činila 500 000 

Kč. Dosavadní pojištění bylo sjednáno v roce 1967 a navýšeno pouhé dva roky před 

povodní a rozšířeno o pojištění proti živelným katastrofám. V tomto případě mohla být 

značná část oprav kryta z nové, včasné pojistky a rybáři byli velmi rádi za tento, dříve 

kritizovaný krok. V návaznosti na projekt rekonstrukce byla zajištěna elektroinstalace a 

uspořádání místností přesně na míru pro hladký chod organizace

. 

 Krátce po povodni řešil výbor MO nastalé problémy operativně a velmi pružně. 

Podle vzpomínek účastníků prací se hned po zajištění statiky budovy sám předseda 

organizace ujal projektové dokumentace oprav a jednání s pojišťovnou společně s 

místopředsedou. Jednatel měl na starosti zajištění dodavatele stavebních prací, stysk se 

stavebním úřadem a stavební dozor. Zajištění obnovení infrastruktury měl na starosti 

účetní a další člen výboru dostal na starost jednání s Povodím Vltavy ve věci obnovení 

protržené hráze Malé řeky, která je výsostným revírem zbraslavské MO. 

71

 Následující rok byl vybírán zvláštní povodňový poplatek na zajištění pronájmu 

přechodných administrativních prostor MO, který činil 100,-Kč pro každého 

registrovaného člena zbraslavského spolku

. 

 Rok 2002 a události po srpnových povodních prokázaly životaschopnost a 

houževnatost aktivní skupiny rybářů. Především pružnost rozhodování výboru a 

schopnost operativního řízení ve velmi chaotickém období, těsně po povodni, velmi 

pozitivně ovlivnily opravy objektů organizace a zabezpečení kontinuity administrativy. 

Ačkoli byla organizace vystavena nejtěžší zkoušce ve svých dějinách a stejně tak její 

výbor byl postaven před obtížné rozhodování a dosud nepoznané množství práce, 

daleko přesahující rámec běžných povinností, činnost MO tedy nebyl povodní 

přerušena. Hrubý rozpis, jakým způsobem byla organizována záchrana klubovny MO, 

je zachycen v příloze č. 23. 

72

                                                 
70 Rozhovor - Martin Šámal, kronikář. 
71 Srov. Rozhovory - předseda výboru, jednatel výboru, účetní výboru, kronikář. 
72 Srov. Rozhovor - Josef Novák, jednatel výboru. 

. 
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5. Závěr  
 Záměrem práce bylo ukázat dynamiku malé skupiny rybářů MO Zbraslav na 

jednotlivých příkladech z jejího každodenního života, na nichž je zároveň dobře vidět 

proměna fungování konkrétní malé skupiny v moderní době. Závěrem se sluší shrnout 

získané poznatky a případně doplnit odpovědi na otázky, které snad během výzkumu 

nebyly náležitě zodpovězeny.  

Zprvu jsem měl v úmyslu kategorizovat všechny členy MO Zbraslav. Následně 

jsem se rozhodl podrobit analýze raději jen malou skupinu aktivních členů, neboť pouze 

jimi poskytnuté informace jsou v tomto případě relevantní, protože právě oni dobře 

chápou a uskutečňují poslání organizace. Na základě této analýzy jsem přesvědčen, že 

aktivní rybáři MO Zbraslav, tak jak jsem je za dobu výzkumu stačil poznat, jsou 

zástupci všech čtyř základních typických rysů Baumanovy typologie. Každý typický rys 

je v jednotlivém činovníkovi zastoupen v jiném poměru. Během doby s nimi strávené a 

především díky rozhovorům na dané téma, jsem navíc nabyl dojmu, že se u mnoha z 

nich vyskytují i rysy schopného úředníka nebo provozního pracovníka. V této sociální 

roli tráví dost času při zajišťování realizace úkonů potřebných pro řádný chod 

organizace. 

 Základní procesy fungování organizace byly popsány na několika případech, 

které považuji za stěžejní pro vývoj organizace. Zdaleka nejvýznamnější událostí, která 

ovlivnila výslednou podobu tohoto spolku, byly povodně v roce 2002. Aktivita členů 

výboru byla vystavena nebývale těžké zkoušce, která posílila a upevnila odhodlání 

členů ve svých funkcích setrvat a dál se snažit o co možná nejlepší postup, při 

zajišťování každodenních potřeb skupiny. Každý má vymezený prostor své působnosti 

ale je zde znát veliká schopnost členů výboru vstupovat i do odvětví ostatních činovníků 

a účinně jim pomoci v případech, kdy je to zapotřebí. Vysoký standard součinnosti a 

kvalitní interní komunikace mezi jednotlivými aktivními členy je příčinou 

kontinuálního a pozitivního vlivu na celou organizaci a jedině díky tomuto vlivu je celá 

organizace tak dlouho schopna odolávat nepříznivým vlivům dnešní fragmentované 

společnosti, kdy je spolčování za účelem obecnějšího prospěchu čím dále vzácnější.  

Na výsledné podobě pořádaných rybářských akcí, především pak rybářských 

závodů, je dobře znát síla spolku, který není zahloubán sám do sebe, do svých vnitřních 

problémů, ale dokáže aktivně prezentovat své jisté postavení ve společenství malého 

města (městské části). 
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 Činnost rybářů je prospěšná nejen jim, ale i lidem, kteří s touto organizací 

nemají nic společného. Běžní lidé na první pohled nevidí výsledky jejich činnosti, ale to 

je možná ještě lepší. Tím je vidět nenásilnost a přirozenost jejich vlivu na celou 

společnost na Zbraslavi. Do jejich světa může jedinec vstoupit velmi lehko, ale také je 

velmi snadné se z něj vymanit. A právě tato nenásilnost a nevtíravost pozitivně 

ovlivňuje interakci jak uvnitř skupiny, tak vztah skupiny s okolím. 

 Nejvýmluvnějším pramenem byla bezpochyby Kronika místní organizace 

Zbraslav, která je nejen pamětí rybářů, ale do značné míry i všech obyvatel lokality 

výzkumu. Ačkoli je její původní určení vyhrazeno pouze pro zaznamenání historie 

jedné organizace, jsou v ní obsaženy náznaky celospolečenských vlivů, které se 

znatelně promítly i do struktur podobných těm rybářským. Precizní líčení postupně 

několika kronikářů vzbuzuje silný dojem a pevně doufám, že se mi v této práci podařilo 

náležitě vyzdvihnout vysokou výpovědní hodnotu tohoto pramene a spolu s 

informacemi získanými z rozhovorů nám právě kronika nejvíce pomohla v pochopení 

zákonitostí v malé skupině.  

 Funkčnost vedení skupiny je důkazem, že oproti vysokému průměrnému věku – 

okolo sedmdesátky – je jejich komunikace dostatečně moderní a jednání více než 

flexibilní. Avšak hlavním problémem, kterým trpí celá organizace, je malá 

motivovanost řadových členů – ať již k větší účasti na pořádaných akcích, aktivnímu 

působení v rámci spolku, ba dokonce k ochotě obsadit místo ve výboru. Budeme-li se 

snažit vysvětlit tento nezájem, nalezneme více zdůvodnění. Je to částečně zaviněno 

malou snahou dosavadních rybářských vedoucích, částečně hektickým způsobem života 

v moderní době a jemu vlastí malé schopnosti udělat si volný čas. V neposlední řadě 

jsou na vině úbytku celkového počtu členů organizace i relativně vysoké členské 

poplatky. Nehledě na všechny uvedené problémy není trvání této skupiny bezprostředně 

ohroženo a bude snad i nadále přinášet radost přinejmenším aktivním členům a 

prospěch svému okolí. 

 

6. Summary 
  The purpose of my hork was to demonstrate the dynamics of a small 

group of the fishermen from the Zbraslav Local Organization showing individual 

exemples of their everyday life. Through this perspective we can see the operation of 
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such a small group in modern times. At the end of this thesis I summarise my findings 

and eventually add the answers, that have not  been formulated regularly yet.  

 Firstly, I wished to categorize all the members of the Zbraslav Local 

Organization. Then I decided to analyze better just a small group of the active members, 

because in this case only the information from them are relevant for they only 

understand and realise the purpose of the organisation. Pursuant this analysis I feel 

connvinced, that the active anglers of the Zbraslav Local Organization, so far I coluld 

recognise so, are the representatives of all four basic type features of the Baumann´s 

typology. Every typical feature is represented, in single officer of the Local 

Organization, in the different proportion. As I spent the time with them and especially 

as I interviewed them, I found out that there were also capabilities of skillful scriveners 

or an executive workers. While they maneging the needs of the Organization, they 

spend lots of time in such social roles. There were descriribed several examples of the 

basic work processes of the Organization, that I found crucial for the Organization´s 

evolution. Definitely, the main event that influcenced today´s situation of this 

association were the floods of the year 2002. The commitee´s members were in a really 

hard situation, but it helped them to strengthen and fix their will to stay in their 

possitions and to keep trying to do the best for the everyday  needs of the association. 

High level of the cooperation and solid internal communication among the active 

members is the reason of the continuous and positive influence affecting the whole 

association and due to this influence is the Organization able to fight the negative 

aspects of today´s fragmented society, where the uniting for the right reasons is more 

than rare. The work of the anglers is positive even for ordinary people, is easy to be 

found and it has no interest to bother. This ease and nonchalance affects the internal 

good mood and also the image of the Organization. The functionality of the group 

leadership is a proof, that despite the high age of the active members, their way of 

communication is modern enough and the way of acting is more than flexible. 

Nevertheless the main problem that the whole Organization is facing is the small 

motivation for the ordinary members.  

 There are more reasons of this problem. Partly it is a small effort of the group 

leaders, partly the feverish way of modern life and a lack of leasure time.  Also the 

higher fishing fee lowers the interest of the ordinary members. But fortunately I Think 

that the group will last and endure and it will bring a lot of joy to the whole 

Organization. 
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