
Vážení přátelé rybáři, sešli jsme se zde opět po roce, abychom zhodnotili uplynulý rok, 

zamysleli se nad tím, co bylo, nebo nebylo, dobré a stanovili si nové úkoly pro rok 2014. 

Naše organizace Moravského rybářského svazu v Jimramově, měla k 31. 12. 2013 

celkem 182 členů z toho 16 členů do 15 let. Naše organizace hospodařila v minulém roce na 

pstruhovém rybářském revíru Svratka 12, na který se vztahují svazové povolenky. Finanční 

prostředky na tento revír zajišťuje Svazový výbor Moravského rybářského svazu se sídlem 

v Brně. Naše organizace je pověřena správou tohoto revíru, která obnáší výdej svazových 

povolenek, ostrahu revíru a zajištění zarybnění řeky dle stanoveného zarybňovacího plánu. Na 

nás pak je abychom zajistili ve spolupráci se Svazovým výborem zarybnění tohoto revíru, ať 

už z vlastního rybochovu nebo nákupem od jiných výrobců. Samozřejmě pro nás 

nejvýhodnější je vysazení násad vlastních, které jsou oceňovány dle ceníku rybích násad 

vydaným pro tyto účely Svazovým výborem, a mohu říci, že tyto ceny jsou velice výhodné, a 

těžko bychom tyto násady prodali lépe. Pokud by se nám nedařilo tyto násady vyprodukovat, 

tak jsme povinni násady nakoupit z přidělených finančních prostředků od jiných výrobců, což 

jak jistě uznáte, je pro nás nevýhodné. Všechny naše závazky spojené s hospodařením na 

pstruhovém revíru, se nám v roce 2014 podařilo splnit, a jak ukázali prověrky z hospodaření, 

kterých jsme se zúčastnili v listopadu na sekretariátu MRS, nebylo mezi místní organizací, a 

svazovým výborem žádných problémů. I když zarybnění revíru plníme a u vybraných násad 

jako je lipan a ostroretka stanovené počty po dohodě se svazovým výborem překračujeme, 

není pohled do řeky nijak úchvatný. Rybí predátoři likvidují rybí obsádku v našich tocích, jak 

od jara do podzimu, tak i v zimních měsících, když toky nestihnout zamrznout. Po vydřích 

hodech pak zůstává jenom spoušť, tedy prázdné řeky. Ty ve svých teritoriích likvidují i 

veledůležité matečné ryby, které jsou nadějí pro budoucnost dané populace v podobě 

nejmenších ryb. Ryby v řece žijí celý rok ve stresu, kvalita jiker se rok od roku zhoršuje. 

Bohužel k současné situaci přispívají i samotní rybáři. Nešetrný přístup k ulovené rybě může 

způsobit její smrt. To je fakt. Velkým problémem pak je poškozování menších ryb, z kterých 

rostou reprodukce schopní jedinci. Přitom stačí dodržovat pár pravidel, s jejichž pomocí se 

snižuje nebezpečí vážného poškození ryby. Ulovenou rybu musíme vyháčkovat ve vodě, 

saháme na ni pouze mokrou rukou, po ulovení ji nepovalujeme na suché zemi či v písku.  

Další oblastí našeho hospodaření a rybolovu jsou chovné rybníky Nový v Bukáčkově 

koutě, který máme pronajatý od Obecního úřadu v Jimramově, Dalečínský rybník, který 

máme pronajatý od Obecního úřadu v Dalečíně. Od února 2013 k nim přibyl i rybník 

Jimramov, který je majetkem naší MO. 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. Další nespornou výhodou je u těchto vod, že nemohou být 

zařazeny do žádného systému celosvazového rybolovu, tak jak jsme ho kdysi poznali na 

rybníku Jimramov. Na druhou stranu náklady na zarybňování a údržbu těchto rybníků nese 

v plné výši naše organizace. Všechny číselné údaje o obsádkách a úlovcích jsou uvedeny ve 

zprávě hospodáře a mohu říci, že nejsou špatné. 

Samostatnou kapitolou naší činnosti je chov ryb prováděný v odchovných rybníčcích u 
rybníka Jimramov. Provádíme především odchov jednoleté násady mníka, ostroretky a lipana. 

Také jednoletou a dvouletou násadu pstruha obecného. Odchov v rybníčcích zvládáme 

úspěšně a dá se říct, že se držíme na maximu, co z rybníčků lze vytěžit. Akorát se ještě 

musíme zlepšit při organizaci a samotných výlovech těchto rybníčků, kdy občas dochází ke 

zbytečnému úhynu části násady. K tomu by nám mělo přispět i pořízení nového přívěsného 

vozíku s přepravní bednou na ryby. Tuto soupravu jsme pořídili za poskytnutou dotaci od 

svazového výboru MRS ve výši 30 000,- Kč.   

Na podzim loňského roku jsme požádali na vodoprávním úřadě v Novém Městě na 

Moravě o údržbu rybníka Jimramov II (Horní). Toto povolení jsme obdrželi a na přelomu 

listopadu a prosince nám firma Aleše Dufka tyto práce provedla. Rybník byl rozdělen na dvě 

části, tak abychom mohli provádět chov ročka mníka a ostroretky zvlášť. Tyto práce nás stály 



necelých 23 000,- Kč. Před 14 dny jsme provedli napojení horní části Horního rybníčka na 

přítok od Jiříčkovy zahrady. Před napuštěním obou částí rybníčka musíme provést ještě 

některé drobné práce. Na podzim po slovení rybníčků budou dodělány výpustě u obou částí.   

Celý rybochov a vše sním související, nutně potřebujeme, neboť, jak již bylo mnohokrát 

řečeno, 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 bylo uskutečněno 5 závodů, první proběhli v lednu na Dalečínském 

rybníku v lovu ryb na dírkách, kde poté probíhal lov na dírkách. Další závody proběhli 

v měsíci květnu a v červnu. Červnové závody byly závody 24 hodinovka dvojic, tyto závody 

měli obzvlášť velký úspěch a na letošní ročník už je obsazena větší polovina stanovišť. Další 

závody proběhli na konci července. Všechny závody proběhli na Novém rybníku, finanční 

výsledek z nich tvořil nezanedbatelný přínos do naší pokladny. Jako poslední proběhli 

začátkem srpna závody III. Ročníku Regionálního turnaje družstev v rybolovu a to na rybníku 

Jimramov. V loňském roce se turnaje zúčastnili družstva z MO ČRS Litomyšl, Lanškrouna, 

Svitav a České Třebové. Za naši organizaci, se turnaje střídali dvě družstva, jedno složené 

z rybářů z Jimramova, a druhé z Dalečína. Proběhlo celkem 5 závodů, každá soutěžící 

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

v celkovém hodnocení obsadili opět druhé místo. Závody Regionálního turnaje družstev 

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, kteří se 

posléze setkávají při dalších akcích pořádaných místními organizacemi. Tímto turnajovým 

závodem byl na rybníku Jimramov zahájen odlov ryb. Letošní ročník rozšíří řady závodníků 

družstvo z MO MRS Bystřice nad Pernštejnem.  

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 a to hlavně na 

rybníku Jimramov, kde bylo nutné odstranit rozrostlý „Kanadský mor“ a mohu říci, že to byla 

těžká práce. Z rybníka bylo odvezeno 9 velkých traktorových dvoukoláku moru a pobřežních 

travin. Ale všechnu tuto práci děláme pro sebe a i ty naše ryby, které nám to pak oplatí třeba 

tím, že zkrátka neberou, i když to na rybníku Jimramov moc neplatilo. 

Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na loňské práci pro organizaci a 

zajišťovali její bezproblémový chod. Bylo toho hodně, vy, kteří jak se říká, 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 2013 
 

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. Násadu pstruha 

obecného do našeho Pstruhového revíru 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 2013 nám poskytl finanční dotaci na 4300 ks ročka lipana, 4200 ks ročka 

ostroretky navíc.  

 

               

 

 



Na našem rybochovu bylo sloveno následující množství ryb: 

 

Lokalita Druh 

Sloveno 

ks Cena v Kč 

Horní rybníček 
Mník 1 5 400 17 280,00 

Ostroretka 1 9 300 48 360,00 

Prostřední rybníček Lipan1 3 180 22 260,00 

Dolní rybníček Podoustev1 9 750 
Bude vyměněn na jaře za plůdek 

pstruha obecného nebo násadu lína.  

Celkem rybníčky: 87 900,00 

Potoky do řeky Pstruh ob. 2 3 010 48 120,00 

Celkem produkce na rybochovu: 136 020,00 

 

 

 

 

Do revíru Svratka 12 byly vysazeny tyto druhy ryb: 

 

Druh Ks Kg  Kč 

Pstruh ob. 2-3 3 010   48 120,00 

Pstruh ob. 1/2    

Ostroretka 9 300   48 360,00 

Lipan 7 480   52 360,00 

Parma1 500   2 588,00 

Mník     

Celkem Kč 151 428,00 

 

 

 

 

Do lovných chovných rybníků byly vysazeny tyto druhy ryb: 

 

Druh Ks Kg   Kč 

Kapr 1799 3400   206 080,00  

Pstruh duhový 620 340  39 590.00 

Siven americký 400 150  14 706,00 

Celkem Kč 260 376,00 

 

 

 

 Z toho se vysadilo 261 ks kapra do Dalečínského rybníka o hmotnosti 498 kg. Váhový 

průměr vysazeného kapra byl 1,90 kg. 

 Do rybníka Nový se vysadilo 432 ks kapra o hmotnosti 800 kg. Váhový průměr 

vysazeného kapra byl 1,85 kg. 

 Do rybníka Jimramov se vysadilo 1106 ks kapra o hmotnosti 2102 kg. Váhový průměr 

vysazeného kapra byl 1,9 kg. 

 

 

 

 

 

 



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

  2013           2012  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

  2013        2012    
                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druh Ks Kg 

Kapr 1 3,50 

Cejn velký 0 0,00 

Jelec tloušť 50 33,70 

Okoun 0 0,00 

Ostroretka 2 1,30 

Štika 9 8,55 

Úhoř 0 0,00 

Pstruh obecný 210 66,91 

Pstruh duhový 82 29,45 

Lipan 97 30,70 

Siven 80 27,35 

Bolen 1 2,00 

Ostatní 45 8,9 

Celkem: 577 212,36 

Docházky 417  

Průměr na docházku 1,384 0,509 

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 285 752,10 

Lín 0 0,00 

Cejn 7 4,50 

Jelec tloušť 2 1,6 

Okoun 0 0,00 

Ostroretka 0 0,00 

Štika 1 1,60 

Candát 6 18,90 

Sumec 1 5,70 

Siven 1 0,30 

Amur 4 7,80 

Ostatní 13 5,30 

Celkem: 320 797,80 

Docházky 596  

Průměr na docházku: 0,54 1,338 

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: 

 

       2013                              2012 
 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na chovném rybníku Jimramov byly uloveny tyto druhy ryb: 

 

       2013                              2012 
 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak je vidět z uvedených přehledů, počet docházek našich členů na revír Svratka 12 se 

ustálil.  A jak je vidět, mírně stoupl počet ulovených ryb oproti loňskému roku.  

Na lovném chovném rybníku Nový poklesl počet docházek o 472, a také klesl počet 

ulovených ryb o 249 ks a 489,3 kg.  

Také na lovném chovném Dalečínském rybníku klesl počet docházek o 37, ale stoupl 

počet ulovených ryb o 26 ks a 26,8 kg.  

V loňském roce proběhlo prvotní zarybnění rybníka Jimramov kaprem. Od 26 května 

se rybník Jimramov zařadil opět do našich lovných rybníků. Na rybníku Jimramov proběhlo 
745 docházek, ulovilo se 450 ks ryb o hmotnosti 823,78 kg.  

Celkem na našich chovných rybnících se ulovilo 918 ks ryb o hmotnosti 1919,4 

kg. Proběhlo 1631 docházek 

 

V roce 2013 odpracovali naši členové 3651 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 15. 3. 2014 

Druh Ks Kg 

Kapr 106 267,60 

Cejn 2 0,80 

Jelec tloušť 0 0,00 

Štika 3 5,40 

Candát 0 0,00 

Sumec 1 8,00 

Pstruh obecný 1 0,35 

Pstruh duhový 7 3,30 

Siven 26 10,85 

Amur 0 0,00 

Ostatní 2 1,50 

Celkem: 148 297,80 

Docházky 288  

Průměr na docházku: 0,51 1,034 

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 282 766,65 

Lín 49 19,45 

Cejn 3 1,20 

Jelec tloušť 0 0,00 

Candát 0 0,00 

Pstruh obecný 97 30,58 

Pstruh duhový 4 1,20 

Siven 14 4,45 

Amur 0 0,00 

Ostatní 1 0,25 

Celkem: 450 823,78 

Docházky 745  

Průměr na docházku: 0,60 1,106 

Druh Ks Kg 

Kapr 0 0,00 

Cejn 0 0,00 

Jelec tloušť 0 0,00 

Štika 0 0,00 

Candát 0 0,00 

Amur 0 0,00 

Ostatní 0 0,00 

Celkem: 0 0,00 

Docházky 0  

Průměr na docházku: 0 0 


