
Vážení přátelé rybáři, sešli jsme se opět po roce, abychom alespoň v krátkosti zhodnotili uplynulé období, 

zamysleli se chvíli nad tím, co bylo, nebo nebylo, dobré a stanovili si úkoly pro období následující.  

Naše organizace Moravského rybářského svazu v Jimramově, měla k 31. 12. 2012 celkem 182 členů. Naše 

organizace hospodařila v minulém roce na pstruhovém rybářském revíru Svratka 12, který je součástí svazového 

hospodaření a rybolovu, který zajišťuje Svazový výbor Moravského rybářského svazu se sídlem v Brně. Naše 

organizace je pověřena správou tohoto revíru, která obnáší výdej svazových povolenek a zajištění zarybnění řeky 

dle stanoveného zarybňovacího plánu. Finanční náklady na zarybnění, a náklady spojené s tím jsou stanoveny a 

hrazeny Svazovým výborem MRS. Pokud tedy dokážeme vyrobit předepsané násady pro tento revír stanovené 

samy, jsou nám uhrazeny z přidělených finančních prostředků a pro nás to znamená stejný výdělek, jako bychom 

je prodali kamkoli jinam. Pokud ne, jsme povinni násady nakoupit z přidělených finančních prostředků od jiných 

výrobců, což je pro nás nevýhodné. Všechny úkoly spojené s hospodařením na tomto revíru, se nám v loňském 

roce podařilo splnit a nebylo mezi naši MO a SV žádných rozporů. Přestože zarybnění revíru plníme a u násad 

jako je lipan nebo ostroretka stanovené počty po dohodě se SV překračujeme, stává se pohled do řeky a rybolov 

na ní čím dál tím více žalostným. Ryb kvapem ubývá, a to díky přemnoženým predátorům, v našem případě 

vydry, takřka zmizeli tloušti, plotice, ostroretky. Stav lipanů, také žádná sláva, především větších jedinců. 

Potočáci ještě díky tomu, že nepatří k rybám žijících v hejnech, unikají zdá se více pozornosti vyder. Ale ani 

jejich počty nejsou adekvátní k množství vysazených násad. Je to stav, s kterým bohužel nejsme zatím schopni 

cokoli udělat, a na řeku, tak jak jsme ji znali ještě před 10 lety, nám zůstávají pouze vzpomínky. Další oblastí 

našeho hospodaření a rybolovu jsou rybník Nový v Bukáčkově koutě, který máme pronajatý od Obecního úřadu 

v Jimramově. Rybník Jimramov je majetkem naší MO a rybník v Dalečíně pronajatý od Obecního úřadu 

v Dalečíně. Tyto tři rybníky nejsou vodou ve smyslu rybářského revíru, ale jsou vedeny jako chovné. Lov ryb na 

nich je prováděn na základě vydaných povolení k odlovu ryb udicí, který umožňuje současný zákon o 

rybníkářství. Nám tento právní vztah umožňuje větší variabilitu hospodaření a především rybolovu, nejsme 

povinni řídit se rybářským řádem vydaným pro rybářské revíry. Platná jsou pravidla vydaná naší MO, a uvedená 

na povolení k odlovu ryb. Druhou nespornou výhodou je u těchto vod, že nemohou být zařazeny do žádného 

systému celosvazového rybolovu, tak jak jsme ho kdysi poznali na Jimramovském rybníku, a zůstávají pro 

rybářské vyžití především pro členy naší MO. 

Vše má však své výhody i nevýhody. Na jedné straně slouží uvedené rybníky pro vyžití jenom nám, ale na 

druhé straně jenom my neseme všechny náklady související s údržbou a zarybněním. V loňském roce byl odlov 

ryb prováděn na rybníku Nový a rybníku v Dalečíně. Na rybníku Jimramov jsme zatím nerybařili z důvodu 

dvouleté odmlky, která byla dána jako jedna z podmínek přidělené dotace na odbahnění a rekonstrukci. Letošní 

rok se ale konečně vrátíme za rybami i na tento rybník. Všechny číselné údaje o obsádkách a úlovcích jsou 

uvedeny ve zprávě hospodáře a myslím, že nejsou špatné. 

Samostatnou kapitolou naší činnosti je chov ryb prováděný v odchovných rybníčcích u rybníka Jimramov a 

odchovných potocích. Provádíme především odchov jednoleté násady mníka, ostroretky a lipana. Také 

jednoletou a dvouletou násadu pstruha obecného. Odchov v rybníčcích zvládáme úspěšně a můžu říct, že se 

držíme na maximu, co z rybníčků lze vytěžit. Odchovné potoky nám však dobré výsledky nepřináší. Zhoršená 

kvalita vody při extrémně nízkém průtoku v letních měsících, a následné útoky vyder a volavek nedovolí přežít 

žádnému většímu počtu pstruhů, a obhospodařování potoků se tak stává pro nás nezajímavé. Odchov pstruhů, tak 

čím dál tím více řešíme intenzívním odchovem na žlabech. Tento způsob, jak jsme se již přesvědčili je podstatně 

efektivnější, než za daných okolností pracné obhospodařování chovných potoků. V chovu ryb máme ještě 

možnosti jak odchov zlepšit. V loňském roce byla dokončena i legalizace našich odchovných rybníčků, to 

znamenalo geodetické zaměření, vypracování projektové dokumentace a podání žádosti o zpětnou legalizaci na 

úřadě v Novém Městě na Moravě. Následně bylo vše zaneseno do katastru nemovitostí. Vlastníme nyní s plnou 

platností celý komplex rybníka Jimramov s odchovnými rybníčky na rozloze necelých 5 hektarů pozemků. Stojí 

za to, tady vhodnými úpravami ještě zvětšit vodní plochu pro odchov násad. V minulém roce byly také 

vybudovány nové sádky u trhonského potoka, které jsme již nutně potřebovali na uchování ryb po výlovech, ale i 

k dalšímu zakomorování například ostroretky. V praxi jsme si odzkoušeli, že takto, lze ostroretku přechovat 

z minimálními ztrátami, a na jaře ji nasadit zpět na rybníček takřka stejné počty jaké byli při výlovu na podzim. 

Při komorování na rybníčku dosahovali ztráty mnohdy i 50%, zase především díky škůdcům jako jsou například 

rejsci, vydry a podobně, pro které se stává vlivem studené vody, málo pohyblivá rybka snadnou kořistí. Náklady 

na vybudování nových sádek se nám proto velice rychle vrátí. Celý rybochov a vše sním související, nutně 

potřebujeme, neboť, jak jsem již mnohokrát říkal, peníze z výroby násad pokrývají značnou část nákladů na 

nákup ryb do rybníků, kde provádíme sportovní rybolov. Další příjem organizace je také z pořádaných 

rybářských závodů. V loňském roce byly uskutečněny dva závody, v měsíci květnu a na konci července. Oba 

dva proběhli na Novém rybníku, řekl bych v duchu již takové tradice, našli si své příznivce a tak se stal finanční 

výsledek z nich nezanedbatelným přínosem do naší pokladny. Jako třetí proběhli na Novém rybníku závody II. 

Ročníku Regionálního turnaje družstev v rybolovu. V loňském roce se turnaje zúčastnili družstva z MO ČRS 

Litomyšl, Lanškroun, Svitavy, Česká Třebová a Vysoké Mýto, dále RS Polička. Za naši organizaci, se turnaje 

střídali dvě družstva, jedno složené z rybářů z Jimramova, a druhé z Dalečína. Proběhlo celkem 7 závodů, každá 



soutěžící organizace pořádá jeden. Družstva, která reprezentovala nás, si vedla velice dobře, a tak jsme 

v celkovém hodnocení obsadili druhé místo. Tyto závody nejsou žádným finančním přínosem, zároveň jsou 

koncipovány tak, aby nebyli pro pořádající organizaci prodělečné. Nesoutěží se o žádné hodnotné ceny. První tři 

družstva obdrží vždy poháry a dále pak drobné upomínkové předměty podle toho jaké možnosti jednotlivé 

pořádající organizace mají. Smyslem turnaje je především přátelské setkání rybářů.  

Vzhledem k tomu, že veškerou práci potřebnou pro chod organizace provádíme ve svém volném čase, 

dařilo se nám v loňském roce udělat zase kus poctivé práce, pro ty naše ryby, které nám to pak oplatí třeba tím, 

že zkrátka neberou. 

Dík patří našemu jednateli, na kterém leží celá tíha administrativy, a není jí málo. Ale bez které se bohužel 

neobejdeme, dík našim hospodářům za snahu, aby v našich vodách ryby byly. A také Vám všem za práci 

odvedenou pro naši organizaci. Bylo toho hodně, vy kdo z organizací žijete, to víte samy nejlépe. Dovolte mi 

tedy na závěr popřát Vám do nadcházející sezóny, především pevné zdraví a krásné chvíle prožité u našich vod. 

    

       Petrův zdar.  

 

 

 

 

 

 

Hospodářská zpráva za rok 2012 
 

Vážení přátelé rybáři, dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešní výroční členské schůzi. 

Dovolte, abych Vás seznámil s činností na našem rybochovu a revíru. V uplynulém roce se 

nám podařilo na našem rybochovu odchovat ročka ostroretky, mníka a lipana. Na chovných 

potocích se nám nedaří odchovat potřebnou násadu pstruha obecného do našeho Pstruhového 

revíru. Tento výpadek se naštěstí daří, a to úspěšně, nahrazovat násadou pstruha obecného 

odchovanou na žlabech umístěných na líhni, kde se o ně stará náš předseda Josef Slavíček. 

V loňském roce se nám opět podařilo zajistit nad stanovený zarybňovací limit větší množství 

násady ročka lipana a ostroretky. Díky dobré spolupráci z SSV MRS v Brně se nám daří 

získávat finanční prostředky na navýšení zarybnění našeho pstruhového revíru Svratka 12. 

V roce 2012 nám poskytl finanční dotaci na 5000 ks ročka lipana, 7000 ks ročka ostroretky 

navíc.  

 

                Na našem rybochovu bylo sloveno následující množství ryb: 

 

Lokalita Druh 

Sloveno 

ks Cena v Kč 

Horní rybníček 
Mník 1 3 700 12 160,00 

Ostroretka 1 25 990 114 356,00 

Trhonský rybníček Lipan1 3 450 24 150,00 

Dolní rybníček Podoustev1 0 Komorováno 

Celkem rybníčky: 150 666,00 

Potoky do řeky Pstruh ob. 2 3 100 55 800,00 

Celkem produkce na rybochovu: 206 466,00 

 

 



Do revíru Svratka 12 byly vysazeny tyto druhy ryb: 

 

Druh Ks Kg  Kč 

Pstruh ob. 2-3 3 100   55 800,00 

Pstruh ob. 1/2    

Ostroretka 12 350   54 340,00 

Lipan 8 450   59 150,00 

Parma1 500   4 104,00 

Mník     

Celkem Kč 173 394,00 

 

Do lovných chovných rybníků byly vysazeny tyto druhy ryb: 

 

Druh Ks Kg   Kč 

Kapr 468 900   54 378,00  

Amur 86 250  19 950.00 

Siven americký 250 50  5 000,00 

Štika 3 3  300.00 

Jelec tloušť 50 20  600,00 

Celkem Kč 80 228,00 

 

 Z toho se vysadilo 104 ks kapra do Dalečínského rybníka o hmotnosti 200 kg. Váhový 

průměr vysazeného kapra byl 1,92 kg. 

 Do rybníka Nový se vysadilo 364 ks kapra o hmotnosti 700 kg. Váhový průměr 

vysazeného kapra byl 1,9 kg, štik 3 ks o váze 3 kg a 50 ks jelce tlouště o váze 20 kg. 

 Do rybníka Jimramov se vysadilo 86 ks amura o hmotnosti 250 kg, a 250 ks sivena o 

váze 50 kg. 

Na revíru Svratka 12 bylo našimi členy v minulém roce uloveno: 

  2012           2011  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Druh Ks Kg 

Kapr 0 0,00 

Cejn velký 0 0,00 

Jelec tloušť 44 19,30 

Okoun 0 0,00 

Ostroretka 8 6,30 

Štika 5 5,15 

Úhoř 0 0,00 

Pstruh obecný 259 61,01 

Pstruh duhový 55 20,60 

Lipan 85 26,85 

Siven 16 7,15 

Bolen 1 1,60 

Ostatní 78 12,90 

Celkem: 551 180,86 

Docházky 431  

Průměr na docházku 1,278 0,420 

Druh Ks Kg 

Kapr 1 2,00 

Cejn velký 0 0,00 

Jelec tloušť 50 19,90 

Okoun 0 0,00 

Ostroretka 7 5,40 

Štika 3 4,40 

Úhoř 0 0,00 

Pstruh obecný 158 49,61 

Pstruh duhový 55 19,85 

Lipan 76 24,32 

Siven 26 8,80 

Bolen 0 0,00 

Ostatní 35 5,70 

Celkem: 411 139,98 

Docházky 449  

Průměr na docházku 0,915 0,312 



Na chovném rybníku Nový v Bukáčkově koutě byly uloveny tyto druhy ryb: 

       2012           2011 
 

Druh Ks Kg 

Kapr 505 1253,50 

Lín 1 1 

Cejn 19 8,75 

Jelec tloušť 1 0,60 

Okoun 29 4,10 

Ostroretka 10 3,60 

Štika 1 3,50 

Sumec 1 7,00 

Amur 1 4,80 

Ostatní 2 0,20 

Celkem: 569 1287,10 

Docházky 1068  

Průměr na docházku: 0,53 1,205 

 

Na chovném rybníku Dalečínský byly uloveny tyto druhy ryb: 

 

       2012          2011 
 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak je vidět z uvedených přehledů, již nedošlo téměř k žádnému poklesu docházek 

našich členů na revír Svratka 12.  A jak je vidět, stoupl počet ulovených ryb o 140 ks a 40,88 

kg oproti loňskému roku.  

Na lovném chovném rybníku Nový se zvedl počet docházek o 271, a také stoupl počet 

ulovených ryb o 140 ks a 595,2 kg.  

Také na lovném chovném Dalečínském rybníku se zvedl počet docházek o 147, a také 

stoupl počet ulovených ryb o 59 ks a 130,5 kg.  

 

V roce 2012 odpracovali naši členové 3102 brigádnických hodin. Všem, kteří se těchto 

brigád účastnili, bych chtěl poděkovat za jejich odvedenou práci. 

 

 Na závěr Vám přeji pevné zdraví a hodně rybářských úspěchů. 

       

        Petrův zdar  
V Jimramově 16. 3. 2013 
 

Druh Ks Kg 

Kapr 280 675,00 

Cejn 7 5,40 

Štika 1 3,00 

Sumec 1 8,50 

Celkem: 289 691,90 

Docházky 797  

Průměr na docházku: 0,37 0,87 

Druh Ks Kg 

Kapr 103 247,25 

Cejn 11 6,80 

Jelec tloušť 0 0,00 

Štika 1 2,60 

Candát 2 4,20 

Amur 1 4,00 

Ostatní 4 6,15 

Celkem: 122 271,00 

Docházky 325  

Průměr na docházku: 0,375 0,833 

Druh Ks Kg 

Kapr 56 129,00 

Cejn 4 2,20 

Jelec tloušť 1 2,20 

Amur 1 3,10 

Sumec 1 4,00 

Celkem: 63 140,50 

Docházky 178  

Průměr na docházku: 0,36 0,79 


