
H istória  rybárstva  v  Budkovciach  bola spätá  hlavne s Dušou 

                a Laborcom, vodami pretekajúcimi chotárom obce.  
 

Keď začiatkom druhej polovice minulého storočia  došlo k regulácii oboch 
tokov, následkom bolo znehodnotenie podmienok pre život rýb v nich. Utrpela 
hlavne Duša, keď jej vody boli vtesnané do úzkeho kanála. A jej odrezanie                             
od hlavného prameňa, kvôli výstavbe Chemka v Strážskom, ešte naviac znížilo 
prietok vody v jej koryte. V takýchto novovzniknutých podmienkach boli vyznávači 
rybárstva nútení realizovať svoju záľubu vo vzdialenejšom okolí, kde boli podmienky 
prijateľnejšie. Snom každého z nich ale bolo, mať tak dobrý rybársky revír                            
za humnami.  

Začiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia prišiel jeden z nich                         
s návrhom realizovať tento sen. Podarilo sa mu získať pre tento zámer skupinu 
nadšencov  z radov miestnych rybárov. Dňa 15. mája 1982 sa v priestoroch                             
u hasičskej zbrojnice uskutočnilo  stretnutie 12-ich  miestnych rybárov,                                    
z ktorého vzišiel trojčlenný výbor na čele s autorom myšlienky Jankom Vaľom.                    
Bol vytvorený realizačný výbor v zložení z ďalších členov Nadzama Jozefa a Volovára 
Dušana.  Výbor  si zobral za úlohu zabezpečiť všetky náležitosti potrebné k započatiu 
a následne i zavŕšeniu diela. S trošku naivnou predstavou, ale zato s veľkým 
zanietením sa rybári pustili do čistenia priestoru medzi „ cinterikom a Wiczmándym „ 
. V tomto priestore mala Duša rozšírene koryto, ktoré ale bolo v tom čase už značne 
zarastené krovinami a zabahnené. Počítalo sa s tým, že po vyčistení od porastu                    
sa zabezpečia potrebné mechanizmy a prehĺbi sa koryto. Medzitým sa vstúpilo                    
do jednania so správcom toku, Povodím BaH. Ten sa ale práve chystal realizovať 
projekt ,,biomeliorácia  vodných tokov ´´. Išlo o čistenie tokov od vodného rastlinstva 
pomocou bylinožravých rýb. Pre tieto ryby potrebovali zimoviska, t.j. hlbšie a širšie 
úseky. A práve spomínaný priestor mali na jedno zo zimovísk vytipovaný.                          
Preto nasmerovali pozornosť zanietených rybárov na mŕtve rameno hneď povyše. 
Išlo o koryto Duše pred reguláciou s plochou asi 1 ha,  toho času zarastené krovinami 
a ostatnými stromami, hlavne vŕbami o počte asi 650 kusov. Realizácia tohto zámeru 
si však už vyžadovala zodpovednejší prístup.  To znamenalo štandardný postup,                 
od výberu staveniska až po stavebné povolenie a následne zabezpečenie financií                   
a dodávateľa. MNV zobral na seba úlohu investora. Po takmer trojročnom  chodení   
po príslušných úradoch a množstve pracovných sedení bolo stavebné povolenie                
na svete. Následne sa podarilo cez Finančný odbor KNV Košice zabezpečiť finančné 
krytie / vďaka  predrevolučným podmienkam /, aj dodávateľa  Hutné stavby Košice. 
V roku 1986 sa dielo podarilo realizovať. Cez MO SRZ Michalovce došlo k zarybneniu 
novovzniknutého rybníka kaprom a následne aj inými druhmi rýb,                                  
ako aj k samovoľnému zarybneniu z Duše.  Rok predtým  v roku 1985,  Povodie BaH  
zavŕšilo svoj zámer na toku Duša, prečistilo koryto, vybudovalo betónovú hrádzu so 
stavidlom a panelovú prístupovú cestu. Tým vznikla nová vodná plocha o rozlohe asi 
0,8 ha.  

Razom tu boli dva pekné rybárske revíry. Hneď za humnami. -  Sen sa naplnil. 



     Nie dlho po zavŕšení tohto diela sa pozornosť istých kompetentných 
predstaviteľov štátnej správy obrátila na dva a pol hektárové mŕtve rameno potoka 
Duša, ktoré sa nachádza na rozhraní troch chotárov, budkovskeho, hatalovskeho                
a dúbravskeho. Inak - za Forgáčom.  
Bola tu snaha, realizovať v tomto priestore výstavbu smetiska. Voči tomuto zámeru 
sa ale zdvihla vlna odporu a to jak zo strany radových občanov hlavne budkovčanov, 
potom samozrejme rybárov, ale aj od niektorých zložiek štátnej správy na úrovni 
okresu. Následne došlo k neformálnemu  stretnutiu zástupcov odboru výstavby ONV 
Michalovce a predsedu OO SRZ Budkovce. Predostreli návrh na výstavbu rybníka                 
v tejto lokalite s tým, že oni budú všemožne nápomocní pri vybavovaní náležitostí              
im prislúchajúcim. OO sa tejto príležitosti chopila. Vďaka poznatkom získaným                  
pri výstavbe prvého rybníka a veľkej pomoci zo strany okresu to už nebola taká 
kalvária ako predtým a v roku 1988 bol na svete tretí rybník.   

Tri vodné plochy v chotári urobili z Budkoviec baštu rybárstva v regióne.  
     Okrem rekreačného rybolovu, existencia týchto vodných nádrži poskytla 
príležitosť aj na rozvoj aktivít  v danej oblasti . V deväťdesiatych rokoch pôsobil                 
pri tunajšej ZŠ krúžok mladých rybárov. Každoročne sa rybárska sezóna začína 
pretekmi, kde sa schádzajú rybári a ich priaznivci zo širokého okolia.                              
Súťaži sa o „ Pohár starostu obce „ .  
Koncom leta sa usporadúvajú preteky „ Budkovský kapor „ , v posledných rokoch                    
ako 24-hodinovka.  
Severný breh rybníka Dvojka ,, za Forgáčom ´´ sa vyznačuje veľmi dobrou 
prístupnosťou, čo ho predurčuje na usporadúvanie náročnejších súťaži. Preto už  bol 
svedkom viacerých pretekov s celoslovenskou pôsobnosťou, či už divízneho,                   
alebo ligového charakteru.  
Samotná Jednotka,  ktorá hraničí s intravilánom obce,  je veľmi obľúbenou lokalitou 
na vychádzky pre radových občanov obce.  
 

Pekné prírodné prostredie a chata v ňom zasadená sú využívané                                       
na usporadúvanie rôznorodých spoločenských akcií. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 


