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Vážení přátelé rybáři, 
sešli jsme se opět po roce, abychom alespoň v krátkosti zhodnotili uplynulé období života naší organizace a 
stanovili si nové úkoly a cíle pro období nadcházející.Naše organizace měla k 31. 12. 2005 celkem 259 členů z 
toho 194 členů dospělých, 14 členů ve věku 15–18 let a 51 členů do 15 let.  
          Tak jako v uplynulých letech hospodařila naše organizace na místním mimopstruhovém revíru 
tvořeným Retenční nádrží a Obecním rybníkem v Dalečíně. Dále pak pstruhovým svazovým revírem a to 
řekou Svratkou. Oba dva revíry se nám podařilo zarybnit, tak jak nám ukládal zarybňovací plán a jak jsme si 
stanovili, jak se dozvíte z dalších zpráv, svědčí o tom i dosažené úlovky. Daří se nám také velice dobře zvládat 
pořádání rybářských závodů na Retenční nádrži i tradičního rybářského plesu. 
           Ostraha obou našich revírů se začíná lepšit, přesto si myslím, že v této oblasti zůstáváme hodně dlužni a 
je třeba, aby naši hospodáři spolu s rybářskou stráží podnikli alespoň několik větších akcí, zvláště v obdobích 
zvýšeného rybářského tlaku. V loňském roce nebyl žádný přestupek řešen, toto konstatování by bylo dobré, 
kdybychom mohli říci, že bylo uskutečněno tolik kontrol revíru zkontrolováno tolik a tolik rybářů a vše by 
bylo v pořádku. I v této oblasti by měla být nápomocná hospodářská komise, jejíž činnost v posledních letech 
poněkud stagnuje a myslím si, že se to odráží právě ve výsledcích hospodářské činnosti.   
            Samostatná kapitola-chov ryb na našich rybochovných rybníčcích a odchovných potocích, zdá se mi, že 
v posledních letech drží hospodářský výsledek vyplívající z chovu ryb hlavně produkce rybích násad 
z odchovných rybníčků. Odchovné potoky nezvládáme obhospodařovat, tak jak by bylo zapotřebí. Vím, že jde 
o časově velmi náročnou práci, výsledky chovu v potocích jsou v posledních letech značně ovlivňovány, jak 
velice nízkými stavy vody v letních měsících, také různých predátorů působících škody na rybí obsádce potoků 
je stále více. Je tedy nutné hledat cesty, jak nejlépe využít produkci potoků vzhledem k uvedeným problémům. 
Mnohé by se myslím udělat dalo, musíme si všichni uvědomit, že obhospodařujeme vlastní rybářský revír a 
značnou část finančních prostředků na jeho údržbu a zarybnění musíme krýt právě z výnosů rybochovných 
zařízení. Tržby z prodeje povolenek, tuto oblast zdaleka nepokryjí. A pokud přibude k stávajícímu Místnímu 
revíru ještě Nový rybník v „Bukáčkově koutě“ a nebudeme chtít nijak citelně zvyšovat ceny povolenek, je 
zvyšování produkce rybích násad jedinou cestou. Pokud se týká hospodaření na Svazovém revíru, to znamená 
na řece Svratce, zde je situace jiná, jsou nám na stanovený zarybňovací plán přiděleny finanční prostředky 
Svazovým výborem a potřebné násady pokud je nedokážeme vyrobit sami, jsou nakupovány z těchto peněz. 
Samozřejmě i zde je pro nás ekonomicky zdaleka výhodnější tyto násady vyrobit sami. I tento revír trpí 
v posledních letech rozmary počasí a působením predátorů hlavně vydry. Mnoho ryb uhyne při masivním 
odchodu ledů při jarním tání, kdo jste se byl podívat, jak vypadá v tomto období řeka kolem Unčína a 
Dalečína, tak mi dáte jistě za pravdu, že je až obdivuhodné, že v těchto lokalitách můžou nějaké ryby přežít. 
Jak jsem již uváděl ve své zprávě před rokem o řádění vyder na našem revíru, tak tato situace se také 
nezměnila. Nejvíce postiženým úsekem je Svratka kolem Sedlišť a v zimních měsících lze řádění vyder 
sledovat i v úseku přes Jimramov. Bylo by tedy třeba, aby hospodáři projednali i tyto uvedené aspekty ze 
Svazovým výborem v Brně a pokusili se zajistit alespoň nějaké zvýšení zarybňování řeky. Toto všechno jsou, 
však problémy které by naši rybářští hospodáři měli začít řešit a k tomu by jim měla být právě nápomocná 
hospodářská komise. Přes všechny uvedené problémy se nám však daří zvládat chod organizace velice dobře, 
za což patří dík především našemu jednateli, na jehož bedrech leží veškeré to nezáživné papírování, bez 
kterého však organizace existovat nemůže. A pak zde jsou stále obětaví členové, kteří rádi pomůžou bez 
ohledu na to, jestli již mají povinnost splněnou nebo ne. V loňském roce bylo na akcích pořádaných 
organizací, odpracováno celkem 3010 brigádnických hodin za což patří Vám všem dík a věřím, že i ryby se 
Vám za odvedenou práci odvděčují intenzivnějším braním.  
            Zhodnotím-li krátce ekonomickou situaci organizace můžeme být také zatím spokojeni, přestože byli 
v roce 2004 vynaloženy pro nás nemalé finanční prostředky na odkup pozemků pod Retenční nádrží a nebylo 
nikterak omezováno zarybnění Místního revíru, které přesahuje značně statisícovou částku, daří se nám 
postupně navyšovat finanční prostředky, tak aby bylo možno pokračovat v budoucnu v opravách Retenční 
nádrže. Podrobnější číselné údaje týkající se hospodaření se dozvíte z následujících zpráv. 
            Je toho mnoho co bylo v loňském roce uděláno a jsem rád, že můžu opět konstatovat, že organizace 



zdárně žije a pracuje. Musíme brát zřetel na skutečnost, že veškerá práce, kterou pro organizaci odvádíme se 
odbívá v našem volném čase, dobrovolně na úkor třebas chvil které bychom mohli strávit někde u vody s udicí 
v ruce, a proto také nemůžeme chtít, abychom byli schopni vždy všechny úkoly splnit. 
            Dovolte mi, abych na závěr poděkoval Vám všem za odvedenou práci pro naši společnou zálibu a 
popřál Vám do nadcházející sezony roku 2006, především pevné zdraví, bohaté úlovky a nebo alespoň krásný 
odpočinek u našich rybářských revírů. 

                                                                                               Petrův zdar   
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Vážení přátelé rybáři, dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešní výroční členské schůzi.V uplynulém 
roce se nám podařilo na Horním a Prostřením rybníčku odchovat ročka ostroretky a mníka. Na chovných 
potocích se nám podařilo odlovit pouze násadu pstruha do našeho revíru. Ročka lipana jsme museli nakoupit, 
tak jako ročka parmy. Na našem rybochovu bylo sloveno následující množství ryb: 

Lokalita Druh Sloveno ks Cena v Kč 

Horní rybníček Mník 1 7450 20 860,00 

  Ostroretka 1 20300 71 050,00 

Odchovné žlaby Lipan 1 0 0,00 

Potoky do řeky Pstruh ob.3 2450 36 750,00 

  Pstruh ob.2 580 6 380,00 

Celkem produkce na rybochovu: 135 040,00 

            Do revíru Svratka 12 byly vysazeny tyto druhy ryb: 

Druh Ks Kg   Kč 

Pstruh ob. 3 2450     36 750,00 

Pstruh ob. 2 580     6 380,00 

Ostroretka 6500     22 750,00 

Lipan 3650     21 510,00 

Parma 1000     2 520,00 

Mník 950     2 660,00 

Celkem Kč 92 570,00 

            Do revíru Svratka 12 M byly vysazeny tyto druhy ryb: 

Druh Ks Kg   Kč 

Kapr 1310 2600   132 831,00  

            Z toho se vysadilo 290 ks kapra do Dalečínského rybníka o hmotnosti 600 kg a v celkové ceně 31 662,00 
Kč. Váhový průměr vysazeného kapra byl 2,07 kg. Do Retenční nádrže se vysadilo 1020 ks kapra o hmotnosti 
2000 kg a v celkové ceně 101 169,00 Kč. Váhový průměr vysazeného kapra byl 1,96 kg.  

 

 



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

Druh Ks Kg 

Kapr 0  0,00 

Cejn velký 0  0,00 

Jelec tloušť 127  51,20 

Okoun 33  7,20 

Ostroretka 75  66,20 

Štika 4 4,95 

Pstruh obecný 313 101,56 

Pstruh duhový 60 23,64 

Lipan 227 70,70 

Siven 19 6,70 

Bolen 9 13,00 

Ostatní 200 50,90 

Celkem: 1067 396,05 

Docházky 1060   

Průměr na docházku 1,007 0,374 

Na revíru Svratka 12 M byly uloveny tyto druhy ryb: 

Druh Ks Kg 

Kapr 950 2434,83 

Lín 0 0,00 

Cejn velký 289 91,64 

Okoun 3  0,70 

Štika 14 20,40 

Candát 17 24,40 

Sumec 1 5,20 

Úhoř  2 3,60 

Amur 27 86,40 

Ostatní 71 22,05 

Celkem: 1374 2689,22 

Docházky 3186   

Průměr na docházku 0,431 0,844 

            V roce 2005 odpracovali naši členové 3010 brigádnických hodin. Všem, kteří se těchto brigád účastnily, 
bych chtěl poděkovat za jejich odvedenou práci. Doufám, že v letošním roce se nám podaří slovit všechny 
chovné potoky a plně využít naše rybochovné zařízení. 

            Na závěr Vám přeji pevné zdraví a hodně rybářských úspěchů. 

                                                                        

                                                                                              Petrův zdar 
 


