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Vážení přátelé rybáři, 

            opět je rok za námi, opět jsme o rok starší a scházíme se, abychom se poohlédli za 
uplynulým rokem 2006.Naše místní organizace měla k 31.12.2006 197 členů dospělých a 
40 členů mládeže do 15 let. Tak jako v minulých letech hospodařila organizace na 
místním mimopstruhovém revíru tvořeném Retenční nádrží, která je majetkem 
organizace a obecním rybníkem v Dalečíně pronajatým za symbolickou cenu od 
obecního úřadu v Dalečíně. Tento náš místní revír byl zarybňován tak jako v 
předchozích letech nad rámec stanovený zarybňovacím plánem. Podrobné údaje o 
zarybnění a úlovcích jsou obsaženy ve správě hospodáře. K těmto vodám našeho 
místního revíru přibude nově vybudovaná nádrž na kterou je již v současné době 
uzavřena nájemní smlouva s obecním úřadem v Jimramově. Tato nádrž je již postupně 
zarybňována a to především amurem, bílou rybou a dravci. Dle požadavku obecního 
úřadu a z bodu uvedeného v nájemní smlouvě nebude tato nádrž v nejbližších letech v 
žádném případě zarybňována kaprem. Půjde tedy o vodu zaměřenou především na 
dravce a amury. Běžný začátek rybolovu začne na tomto rybníku nejdříve za dva roky, 
do té doby bude třeba stanovit podmínky rybolovu a stanovit i cenu povolenky. Do té 
doby nás však již bude čekat práce spojená z údržbou nádrže, především sečení hrází, 
které by dle smlouvy mělo probíhat několikrát za vegetační období. Myslím si, že tento 
rybník bude sloužit především sportovní rybařině, neboť nákup dravců v nějakém 
větším množství by nebylo z ohledu na zarybňování stávajícího revíru reálné. Cena za 1 
kg štiky se v současné době pohybuje kolem 180 Kč a candáta 250 Kč. U amura je cena 
kolem 70 Kč. Přestože se snažíme při prvotním zarybnění, aby tato nádrž byla 
zarybněna dravou rybou. Rybou ze samovítěru přímo v nádrži nelze se na tuto metodu 
spoléhat do budoucna. Mnohému z vás již tato voda v minulém roce úlovek přinesla při 
organizovaných odlovech pstruha duhového. Jenom pro upřesnění, tito duháci, kteří 
byli na podzim loňského roku loveni, byli do nádrže nasazeni na konci měsíce května 
roku 2005 ve velikosti 4–5 cm. Narostli tedy velice slušně. Ale ani tato situaci nebude 
možno do budoucna zopakovat, neboť tyto přírůstky se týkají pouze prvního zarybnění 
nově napuštěných nádrží. Naše Retenční nádrž začíná v posledních letech trpět 
zhoršenou kvalitou vody, která je způsobena jak samotnou vodou přitékající tak i 
intenzivnějším vysazováním kapra, tento stav především poznamenává obsádku štiky a 
candáta. Bílé drobné ryby v nádrži také ubylo, tento stav ovlivnila především větší 
obsádka amura, který zdevastoval pobřežní trávy, které jinak sloužili ke zdárnému 
rozmnožování drobné bílé ryby. Vše má svá pro i proti a musíme tedy i zde pečlivě 
zvažovat způsoby hospodaření abychom náš revír co nejlépe využili. Je nutné si neustále 
uvědomovat, že veškeré náklady spojené s našim místním revírem leží výhradně na 
bedrech organizace a jak jsem již v minulosti podotýkal, tržby z prodaných povolenek 
nekryjí tyto náklady ani z poloviny a zbylá část nákladů musí být tedy dotována z 
výnosů hlavně rybochovných zařízení. 
          Dalším revírem, který naše MO obhospodařuje je pstruhový revír řeka Svratka, 
který spadá do Svazového hospodaření a rybolovu. I tento revír zvládáme zdárně 
zarybňovat, tak jak nám ukládá zarybňovací plán, zde jsou však na stanovený 
zarybňovací plán přiděleny Svazovým výborem v Brně finanční prostředky. Nejsme zde 
tedy nikterak finančně zatíženi, naopak pokud tyto násady dokážeme vyrobit sami na 
našich rybochovných zařízeních rovná se tento stav jako bychom je prodali a organizace 
má nikoliv náklady ale výdělek. Pokud však zarybňovací plán překročíme, hlavně pak 
jeho finanční výši, není nám již tento nárůst nákladů uhrazen, z tohoto důvodu 
vysazujeme do svazového revíru násady v předepsaných počtech a ceně. V posledních 



letech se však tento revír potýká z úbytku ryb způsobeným rozmary počasí, kruté zimy 
a jarní odchody ledů bezesporu poznamenali obsádku ostroretky, tlouště, ale i lipana a 
pstruha. Snad alespoň letošní velice mírná zima dala možnost těmto rybám, aby si 
trošku oddechli a jejich obsádka nebyla decimována. Od čeho si však tento revír 
neoddechl je stav predátorů, především vydry, jejíž počet neustále stoupá a bude li tato 
situace do budoucna pokračovat dále, budou škody těmito tvory nedozírné. Některé 
úseky řeky, například horní část u Sedlišť, kde je v posledních měsících nižší stav vody a 
ryby jsou nuceny se shromažďovat v tůních, tak tento úsek je již vydrami z větší části 
dočista vyloven. Z vlastní zkušenosti vím, že rybníček o rozloze 200 m2 a z hloubkou 1 m 
vody, do kterého jsem dal 46 kaprů asi tak 1,5 kg těžkých, vylovili vydry za tři dny!!! 
Zůstalo mě 5 ks ryb. 
             Je jen těžko k pochopení čemu se dnes říká ochrana přírody, když v mnohém 
jeden druh zachráníme a necháme ho přemnožit a tímto stavem přivedeme v mnohých 
lokalitách k zániku jiné druhy žijící v přírodě. Nejhorší je, že doposud je proti tomuto 
stavu těžko najít jakoukoli zákonnou obranu. Nějaké reálné vyčíslení škod na řece je 
naprostý nesmysl, neboť tyto skutečné škody jsou těžko prokazatelné. Nehledě na to, že 
na revíru je vydra brána jako jeho součást. Skutečností však je, že třeba v dolní části 
Fryšávky již takřka nenajdete pstruha, natož jinou rybu. Zde se osobně pohybuji a mám 
možnost řádění vyder sledovat, a pokud v dohledné době skutečně nedojde k nějaké 
regulaci těchto tvorů, budeme mít řeku bez ryb a námi vysazované násady již budou 
sloužit jen jako dosti drahé krmení pro vydry. 
            Rybochovná zařízení-samostatná kapitola hospodaření naší MO. Odchovné 
rybníčky zvládáme obhospodařovat celkem dobře, i zde však není každý rok stejný a 
sehrává zde roli průběh počasí. Přesto ani v loňském roce nebyl hospodářský výsledek z 
odchovu na rybníčcích zanedbatelný a je podstatným přínosem pro úspěšné finanční 
pokrytí zarybnění místního revíru. Odchována je zde především násada ostroretky a 
mníka. Odchovné potoky, přestože máme v obhospodařování poměrně velkou délku 
potoků, není výroba pstruhů vůbec uspokojivá, stěží slovíme počet pstruhů, který 
potřebujeme pro zarybnění řeky, a abychom byli schopni nějakou násadu ještě 
odprodat, na to už nám nezbývá. Důvody jsou především dva, za prvé nejsme v 
posledních letech časově schopni zvládnout výlovy potoků, tak jak bychom si 
představovali. Za druhé pak i v těchto vodách je značně nižší obsádka z vysazovaného 
plůdku, což je způsobeno jak rozmary počasí, kdy v letních měsících dochází k 
vysychání potoků a i tady mají vliv na obsádku různí predátoři, jako norci, vydry a 
volavky. Jak tuto situaci řešit je také jeden velký otazník. Samotné hospodaření na 
potocích je velice časově náročnou záležitostí, především výlovy elektrickým agregátem, 
a je tady třeba zkusit hledat řešení v tom směru, aby se zproduktivnila menší délka 
potoků výstavbou splávků, a přejít na vysazování jednoletého pstruha do revíru, kde 
najde lepší podmínky k životu, neboť největší ztráty na potokách vznikají v současné 
době při odchovu dvou až tříletých pstruhů. 
            V loňském roce byl pořádán již tradiční rybářský ples, který se, myslím si 
vydařil, horší již byla situace při pořádání rybářských závodů na Retenční nádrži, obě 
akce jak v měsíci červnu, tak i v srpnu provázelo velmi špatné počasí, a tak účast na 
obou závodech byla ve srovnání z předchozími léty menší, což samozřejmě ovlivnilo 
finanční výdělek který byl velice slabý. Ale s tím se při pořádání akcí tohoto typu musí 
počítat, alespoň se vždy upraví prostředí kolem Retenční nádrže. Na všech akcích 
pořádaných naší MO bylo v loňském roce odpracováno celkem 3203 brigádnických 
hodin. Již z toho vyplívá, že práce se udělalo dost a jsem rád, že mohu opět konstatovat, 
že naše organizace zdárně žije a pracuje. Ať již plánujeme jakékoli akce a brigády, 
musíme mít neustále na zřeteli, že veškerá práce, kterou pro organizaci odvádíme, se 
odehrává ve volném čase Vás členů, na úkor třebas chvil které bychom mohli strávit 
někde u vody s udicí v ruce, a proto také nemůžeme chtít, aby vždy včas probíhalo v 



ideálu a vše bylo splněno. Podstatné věci však plníme bezezbytku a to je důležité. 
            Administrativní záležitosti organizace jsou díky obětavé práci našeho jednatel, na 
jehož bedrech leží veškerá tíha nezáživného papírování. Pro zdárný chod organizace je 
však tato činnost nezbytná. Výbor organizace se scházel vyjma období dovolených v 
měsíci červenci a srpnu, pravidelně jedenkrát za čtrnáct dní. Členské schůze jsou 
svolávány dle potřeby a ke každé členské schůzi a rybářským závodům¨m je vydáván 
náš „Rybářská občasník“ jehož 22 číslo jste si mohli, vyzvednou u prezence. V 
občasníku jsou kromě zajímavostí, vždy uvedeny všechny podstatné informace. 
Organizace má také vlastní internetové stránky, na kterých je možno se dozvědět 
veškeré nové aktuální informace. 
            Ekonomická situace MO je také dobrá a tak se výbor MO začal zabývat otázkou 
nějaké efektivní úpravy na retenční nádrži, která by vedla především ke zvýšení objemu 
vody, respektive vyššímu vodnímu sloupci. Jelikož odbahnění nádrže je pro nás zatím 
nedosažitelné, soustředíme se na možnost zvýšení hrází ze strany od řeky. Takže práce 
nás i v budoucnu bude čekat jistě dost, ale myslím, že si to naše Retenční nádrž jistě 
zaslouží, a buďme skutečně rádi, že takový krásný revír vlastníme. 
           Jak jsem již řekl, mnoho práce bylo uděláno, mnoho ji budeme muset udělat, a 
tak bych chtěl poděkovat, Vám všem za odvedenou práci pro organizaci a naši 
společnou zálibu, a popřál Vám do nadcházející sezony 2007, především pevné zdraví a 
krásné chvíle strávené 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, mníka a nakonec i ročka lína, který je zakomorován na Spodním 
rybníčku. Na Trhonském koupališti se podařilo odchovat ročka jelce, který v těchto 
dnech bude odloven a po přepočítání nabídnut k svazové distribuci. Na ročka líná máme 
již požadavek na 4000 ks do svazové distribuce. Na chovných potocích, kde vzhledem ke 
špatným celoročním průtokům a také kvalitě vody, se nám daří pouze odlovovat násadu 
pstruha do našeho Pstruhového revíru. Ročka lipana jsme museli nakoupit, protože se 
nám na jaře nepodařilo nalovit generační lipany.  Ročka parmy se nám nepodařilo 
sehnat a tak nebyl vysazen.  
  

Na našem rybochovu bylo sloveno následující množství ryb: 

Lokalita Druh 
Sloveno 
ks Cena v Kč 

Horní rybníček Mník 1 6 950 19460,00 

  
Ostroretka 
1 10 350 36225,00 

  Lín 1 9 000 Zakomorováno 
Trhonské 
koupaliště Jelec 1 20 000 Zakomorováno 

Potoky do řeky 
Pstruh ob.2-

3 3 000 52560,00 

        

Celkem produkce na rybochovu: 108.245,00 

  

Do revíru Svratka 12 byly vysazeny tyto druhy ryb: 

Druh Ks Kg   Kč 

Pstruh ob. 2-3 3000     52 560,00 

Ostroretka 5350     18 725,00 

Lipan 3680     21 000,00 

Parma 0     0,00 

Mník 450     1 260,00 

Celkem Kč 93 545,00 

  

 

Do revíru Svratka 12 M byly vysazeny tyto druhy ryb: 

Druh Ks Kg   Kč 

Kapr 1332 2600   136 500,00  



            Z toho se vysadilo 231 ks kapra do Dalečínského rybníka o hmotnosti 456 kg a 
v celkové ceně 23 940,00 Kč. Váhový průměr vysazeného kapra byl 1,97 kg. 
          Do Retenční nádrže se vysadilo 1101 ks kapra o hmotnosti 2144 kg a v celkové 
ceně 112 560,00 Kč. Váhový průměr vysazeného kapra byl 1,95 kg.  

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

Druh Ks Kg 

Kapr 0  0,00 

Lín 1 0,40 

Cejn velký 3 2,10 

Jelec tloušť 70 35,30 

Okoun 77 15,76 

Ostroretka 49 44,15 

Štika 1 1,10 

Pstruh obecný 245 75,06 

Pstruh duhový 40 15,15 

Lipan 116 34,96 

Siven 34 10,57 

Bolen 2 1,20 

Jelec jesen 1 0,45 

Ostatní 148 22,20 

Celkem: 787 258,40 

Docházky 632   

Průměr na docházku 1,245 0,409 

Na revíru Svratka 12 M byly uloveny tyto druhy ryb 

Druh Ks Kg 

Kapr 943 2510,78 

Lín 3 1,87 

Cejn velký 295 109,95 

Tloušť 3 1,70 

Okoun 7  2,55 

Štika 4 4,25 

Candát 3 3,65 

Sumec 4 26,00 

Pstruh duhový 189 84,57 

Amur 12 31,90 

Karas stříbřitý 2 1,5 

Ostatní 71 11,80 

Celkem: 1536 2790,52 

Docházky 2889   

Průměr na docházku 0,532 0,966 

            

 



Jak je vidět z uvedených přehledů došlo k úbytku docházek na revíru Svratka 12 o 430 
docházek. Ve stejném poměru k docházkám poklesl i úlovek ryb, ale vzrostl průměrný 
počet ryb na docházku. Na Místním revíru Svratka 12 M poklesl o 300 počet docházek, 
ale vzrostl jak počet ulovených ryb, tak i jejich hmotnost. Takže můžeme směle říct, že 
se nám daří tento revír úspěšně zarybňovat. 
           V roce 2006 odpracovali naši členové 3203 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  

 


