
Výroční zpráva 

 

Výroční zprávu za rok 2011 přednesl předseda MO MRS Jimramov Slavíček Josef. 

 

Vážení přátelé rybáři, uplynul rok a opět se scházíme, abychom alespoň v krátkosti zhodnotili uplynulé období 

naší činnosti. Naše Místní organizace Moravského rybářského svazu v Jimramově měla k 31. 12. 2011 celkem 186 

členů z toho 165 členů dospělých, 18 členů ve věku 15-18 let a 11 členů do 15 let. 

Výbor organizace se scházel pravidelně jeden krát za čtrnáct dní, členská schůze byla svolána celkem dva krát. 

V uplynulém roce hospodařila naše organizace, tak jako v letech předchozích, na revíru Svratka 12 řeka, který je 
součástí Svazového hospodaření a rybolovu, který zajišťuje Svazový výbor Moravského rybářského svazu se sídlem 

v Brně a naše Místní organizace je pověřena správou tohoto revíru. Tato správa obnáší výdej svazových povolenek a 

především pak realizaci zarybnění revíru násadami, jejichž počty a druhová skladba je stanovena zarybňovacím plánem, 

který stanoví Ministerstvo zemědělství. V našem případě se jedná o násady pstruha obecného, lipana podhorního, 

ostroretku stěhovavou a parmu obecnou. Finanční náklady na tyto činnosti jsou stanoveny a hrazeny Svazovým 

výborem Moravského rybářského svazu. V uplynulém roce se nám dařilo všechny úkoly spojené s hospodařením na 

Svazovém revíru splnit, a nebylo proto při konečném hodnocení a účtování, které probíhá vždy na konci hospodářského 

roku, mezi naší Místní organizací a Svazovým výborem MRS v Brně, žádných problémů. Nutno však říci, že přes 

veškerou snahu každoročně i překračovat stanovené počty vysazovaných násad, ryb v řece značně ubývá, především 

ostroretka, tloušť a lipan se stávají kořistí přemnožených vyder. Stejně tak vydry zcela narušují přirozený výtěr ryb, kdy 

útočí do obsádky, která se shromáždí na trdlišti. Myslím, že i toto má následně velký vliv, že je nedostatek plůdku 

tlouště, plotic a ostatních ryb, jejichž život v naší řece byl a je odvislý od přirozeného výtěru. Bohužel zatím si můžeme 
pouze jenom povzdychnout a sledovat tuto spoušť, ale není v našich silách, zatím tuto situaci nějak změnit. 

Další vodou, kterou obhospodařuje naše Místní organizace je rybník Nový v Bukáčkově koutě pronajatý od obce 

Jimramov, Dalečínský rybník pronajatý od obce Dalečín a rybník Jimramov, který je majetkem naší Místní organizace. 

Tyto vody slouží pro rybářské vyžití pouze našim členům. Vydáváme na ně vlastní povolenky, na druhé straně však 

neseme na svých bedrech veškeré náklady na jejich zarybnění, údržbu a opravy. V loňském roce probíhal rybolov na 

rybníku Nový a Dalečínský. Rybník Jimramov, jak všichni víte, byl na podzim roku 2010 vypuštěn a v lednu loňského 

roku byla zahájena jeho celková rekonstrukce a odbahnění, financované z dotací Ministerstva životního prostředí, které 

se nám podařilo získat. Při realizaci prací při nás stálo příznivé počasí a tak nenastalo větších problémů, hlavně při 

vyvážení bahna, které bylo rozváženo na vytypované pozemky místního Zemědělského družstva. Z rybníka bylo 

vyvezeno více jak 20000 m3 materiálu. Byla dokončena oprava hrází, proveden jejich zához lomovým kamenem 

z návodní strany a vybudováno nové výpustní zařízení. V horní části rybníka vznikl biotop, který je od ostatní vodní 
plochy oddělen hrází z poskládaného lomového kamene. Tento biotop má sloužit pro život různých vodních živočichů a 

jeho vytvoření bylo podmínkou pro získání dotace. Ubylo nám tedy kousek vody pro rybolov, ale vzhledem k tomu, jak 

se změnila ostatní část rybníka, myslím si, že jde o věc zcela zanedbatelnou. Po rekonstrukci má rybník vodní plochu 

2,68 ha, biotop 0,39 ha a hráz 0,29 ha, celkem tedy 3,36 ha. Celá rekonstrukce stála 7 400 000,- Kč. Kolem rybníka 

vlastníme ještě 1,6 ha pozemků, na kterých jsou naše odchovné rybníčky. Vlastníme tedy velice slušný rybářský areál, 

ze kterého nás nemůže nikdo vypovědět a budeme-li se o něj patřičně starat, bude nám plnohodnotně sloužit jak 

k chovu ryb, tak i k samotnému rybářskému vyžití. Rybník bude osazen a rybolov na něm zahájen v příštím roce a to 

z důvodu, že podmínkou dotace je i to, aby rybník po rekonstrukci byl dva roky bez ryb. Musíme tedy ještě tento rok 

vydržet. Naštěstí jak jsem již uvedl, provádíme rybolov ještě na rybníku Nový a na Dalečínském rybníku. Obzvláště 

rybník Nový má myslím si dobrou rybí obsádku, a dají se zde ulovit i kapři a amuři, jak se říká na fotku. 

V loňském roce zde byly uspořádány celkem troje rybářské závody. Tradiční závody na konci měsíce května, a 
Jimramovský kapr na konci měsíce července. Oba závody proběhli v takovém již zaběhnutém duchu, a již tradiční 

účasti závodících rybářů. Třetí rybářský závod, který se uskutečnil na rybníku Nový, byl závod družstev v rámci 

„Regionálního turnaje družstev“ místních organizací. Tento turnaj vznikl na popud rybářů v Litomyšli a jeho 

duchovním otcem je Jaroslav Bryška. Základní myšlenkou bylo nejen rybářské klání mez organizacemi, ale zároveň i 

navázání bližších vztahů mezi organizacemi. Vzhledem k tomu, že se při těchto závodech nesoutěžilo o žádné ceny, 

vyjma pohárů, zůstaly z plánovaných alespoň šesti organizací organizace tři a to Litomyšl, Česká Třebová a Jimramov. 

Přesto bylo po vzájemné dohodě rozhodnuto, že turnaj proběhne. První kolo se uskutečnilo v Litomyšli na rybníku 

Horní Medrynka, druhé kolo v Jimramově na rybníku Nový třetí kolo v České Třebové na rybníku Pařezák. Pokud se 

týká naší MO, obsadila v Litomyšli 2. místo, v Jimramově 2. místo a v České Třebové 1. místo. Celkově jsme skončili 

druzí, první byla Litomyšl a třetí Česká Třebová. Ale jak jsem již řekl, důležitější bylo především navázání bližších 

kontaktů, které mají vždy velkou cenu. Po prezentaci těchto závodů na internetových stránkách, přihlásili se do druhého 

ročníku turnaje další organizace a bude tedy tento turnaj pokračovat již za účasti více organizací. 
V loňském roce byla také místo tradičního plesu, uspořádána zábava v parku Bludníku, a to před oslavami výročí 

založení obce Jimramov. Musím říci, že při nás svatý Petr opět stál a počasí vyšlo, takže účast na zábavě byla více než 

dobrá, a zisk z této akce takřka 40 000,- Kč, nemalým přínosem do naší pokladny. 

Další samostatnou kapitolou naší činnosti jsou chovné potoky a odchovné rybníčky. Je to činnost pro chod 

organizace a především zarybňování vod, které slouží pro rybolov pouze našim členům, zcela nezbytná. Vždy se snažím 

zdůvodňovat skutečnost, že tržby z povolenek prodaných na tyto vody, zdaleka nepokrývají náklady na násady a nutnou 

údržbu těchto vod. Rozdíl mezi tržbami za vydané povolenky a skutečně vynaloženými náklady, je dotován především 

z prodeje násad vyrobených ne těchto rybochovných zařízeních. Zabýváme se odchovem jedno letých násad pstruha 



obecného, lipana podhorního, ostroretky stěhovavé a mníka jednovousého. Pstruha potočního odchováváme řízeným 

způsobem na odchovných žlabech, stejně tak lipana podhorního. Chovné potoky, v kterých byl v minulosti chov pstruhů 

prováděn, jsou v současné době zcela nevyužitelné, těch důvodů je několik, nestabilní průtoky vody, především 

v letních měsících dochází v určitých byť krátkých chvílích, takřka k jejich vysýchání, pak následují útoky predátorů a 

také kvalita vody při malých průtocích, je velice špatná. Tím je dáno, že návratnost z vysazeného plůdku pstruha 

obecného do potoků, je tak nízká, že vzhledem k nákladům jde o zcela nerentabilní záležitost. V odchovných rybníčcích 

odchováváme jednoletou násadu ostroretky a mníka, loňský rok patřil v odchovu těchto násad k těm úspěšnějším, i zde 

jsme přece jenom ovlivňováni návštěvností volavek a vyder. Pokud se tedy týká chovu ryb, patřil uplynulý rok určitě 

k těm úspěšným, a výnos rybochovu nám tak umožní lepší zarybňování našich sportovních vod a kvalitní prvotní 
zarybnění rybníka Jimramov v příštím roce. Všechny podrobné číselné údaje týkající se jak rybochovu tak i revírů se 

dozvíte z dalších zpráv. Přes veškeré problémy se nám daří zvládat chod naší organizace velice dobře, za což patří 

veliký dík našemu jednateli, na kterém leží celá tíha administrativy a té bylo v uplynulém období při opravě rybníka 

Jimramov opravdu hodně, ale bez této činnosti se bohužel existovat nedá, dík patří i našim hospodářům za starost o to 

aby v našich vodách ryby byly. Díky také vám všem, kteří jste se podíleli svou prací na tom všem, co bylo naší 

organizací v uplynulém roce nutno udělat, bylo toho hodně a vy kdo z organizací žijete, to víte sami nejlépe. Dovolte mi 

tedy na závěr ještě jednou poděkovat vám všem za odvedenou práci v uplynulém roce a přeji vám do nadcházející 

sezóny především pevné zdraví, bohaté úlovky nebo alespoň pěkné chvíle u naší řeky a u našich rybníků. 

 

        Petrův zdar. 

 

 

 
Hospodářská zpráva za rok 2011 

 

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, kde vzhledem ke špatným celoročním 

průtokům a také kvalitě vody, se nám daří čím dál méně odlovovat násadu pstruha do našeho Pstruhového revíru. 

Naštěstí se nám daří násadu pstruha obecného z potoků 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, ostroretky a parmy. Svaz nám zaplatil 4000 ks ročka 

lipana, 6000 ks ročka ostroretky a 500 ks parmy obecné navíc.  

 

                Na našem rybochovu bylo sloveno následující množství ryb: 

 

Lokalita Druh 

Sloveno 

ks Cena v Kč 

Horní rybníček 
Mník 1 17 000 47 600,00 

Ostroretka 1 15 000 63 000,00 

Trhonský rybníček Lipan1 3 050 21 350,00 

Dolní rybníček Letnění   

Celkem rybníčky: 131 950,00 

Potoky do řeky Pstruh ob. 2 3 030 50 960,00 

Celkem produkce na rybochovu: 182 910,00 

 

 

Do revíru Svratka 12 byly vysazeny tyto druhy ryb: 

 

Druh Ks Kg  Kč 

Pstruh ob. 2-3 3 030   50 960,00 

Pstruh ob. 1/2    

Ostroretka 11 000   46 200,00 

Lipan 7 050   49 350,00 

Parma1 1 000   4 200,00 

Mník     

Celkem Kč 150 710,00 



Do lovných chovných rybníků byly vysazeny tyto druhy ryb: 

 

Druh Ks Kg   Kč 

Kapr 642 900   52 470,00  

Štika 19 19  0.00 

Plotice 230 45  900,00 

Lín 410 100  7 500,00 

Celkem Kč 60 870,00 

 

 Z toho se vysadilo 71 ks kapra do Dalečínského rybníka o hmotnosti 100 kg. Váhový průměr vysazeného 
kapra byl 1,4 kg. 

 Do rybníka Nový se vysadilo 571 ks kapra o hmotnosti 800 kg. Váhový průměr vysazeného kapra byl 1,4 kg, 

štik 19 ks o váze 19 kg a 230 ks plotice o váze 45 kg. 

 Do rybníka Jimramov se vysadilo 7 ks kapra o hmotnosti 20 kg, a 410 ks lína o váze 100 kg. 

 

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

  2011           2010 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       2011           2010 

 

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 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 

Druh Ks Kg 

Kapr 2 6,1 

Cejn velký 5 2,4 

Jelec tloušť 57 35,55 

Okoun 4 1,50 

Ostroretka 42 38,80 

Štika 2 2,40 

Úhoř 2 2,00 

Pstruh obecný 219 70,20 

Pstruh duhový 25 9,76 

Lipan 162 52,60 

Siven 14 5,50 

Bolen 0 0,00 

Ostatní 103 15,15 

Celkem: 637 241,96 

Docházky 455  

Průměr na docházku 1,400 0,532 

Druh Ks Kg 

Kapr 125 342,75 

Štika 5 20,60 

 Amur 2 8,50 

Celkem: 132 371,84 

Docházky 260  

Průměr na docházku: 0,51 1,43 



Na chovném rybníku Dalečínský byly uloveny tyto druhy ryb: 

       2011           2010 

 

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 

 

Jak je vidět z uvedených přehledů došlo k nepatrnému poklesu docházek našich členů na revíru Svratka 12. 

Ale, klesl úlovek ryb o 226 ks a 101,98 kg oproti loňskému roku. Na lovném chovném rybníku Nový se zvedl počet 

docházek o 537, a také stoupl počet ulovených ryb o 157 ks a 320,06 kg.  

V roce 2011 odpracovali naši členové 3332 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 17. 3. 2012 

 

Druh Ks Kg 

Kapr   

Cejn   

Štika   

 Amur   

Celkem:   

Docházky   

Průměr na docházku:   


