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Vážení sportovní rybáři, rybářky, vážení hosté 
 
 
Minulý rok zase uplynul jako voda a můžeme zde opět bilancovat co se podařilo a co nikoliv. 
Celkově musím loňský rok hodnotit velmi pozitivně a úspěšně. 
Výborové schůze se konaly pravidelně každý první pátek v měsíci většinou zde v Pellyho 
domech. Účast byla vždy minimálně 80% a povětšinou 90%. Začal se scházet nově zvolený 
výbor, ve kterém byly novým členům přiděleny následující funkce: Pan Exner Martin se stal 
místopředsedou, pan ing. Maršík se stal vedoucím rybářské stráže. Pan Blažek a Kozár se stali 
členy výboru bez konkrétní funkce. Ke změně došlo i ve vedení rybářského kroužku mládeže. 
Po skončení p. Másla Aleše z pracovních důvodů, se vedení ujali pánové Riesner Petr a Thér 
Pavel a v jejich příspěvku později uslyšíte jak se jim daří tato práce s dětmi. 
V oblasti legislativy, která je stále a stále horší, jsme získali zatím na 3 roky povolení na 
aplikaci cizorodých látek do vody pro farmu pstruhů ve Žďáře. Lidově řečeno- povolení na 
aplikaci krmiv, léčiv a desinfekčních prostředků pro toto hospodářství. Na základě rozborů 
vody a znečištění, které tímto mimo jiné i my způsobujeme, nám bude po třech letech výjimka 
buď prodloužena, nebo třeba i zamítnuta. Fakt je ten, že z již několika získaných rozborů 
vody tohoto potoka před pstruhárnou je patrné výrazné kolísání čistoty vody v potoce a potok 
nesplňuje charakter tzv. lososové vody, do které je zařazen. Znečištění, které přináší 
pstruhárna není nikterak zásadní a tak věřím, že k zamítnutí, či k výraznému omezení chovu 
pstruhů ve Žďáře nebude muset dojít. Podařilo se snad i vyřešit opakované nelegální 
vypouštění močůvky v horní části Pěkova, kdy viníkovi byla udělena pokuta referátem 
životního prostředí. 
Během roku 2013 se začal vytvářet projekt na odbahnění,opravu hráze a zbudování 
bezpečnostního přelivu Hlavňovského rybníka patřícího Městu Police nad Metují za účelem 
eventuelní možnosti získání částečné dotace na tuto akci. My rozporujeme některé návrhy, 
protože je považujeme za irevelantní. Zejména se nám nelíbí vybudování mělčinové zdi pro 
vznik tzv. litorálního pásma v poměrně velké části mělčin rybníka a místo toho navrhujeme 
vytvoření tůní a tůněk s propojením na rybník v oblasti mělčin mimo rybník, kde již dnes je 
močál je. Bylo by to jednoduché a hlavně levné. I pozemkově by to mělo být schůdné, protože 
město směnilo jiné pozemky za tyto pozemky kolem rybníka s Družstvem vlastníků a tak se 
zjednodušily vlastnické vztahy v hlavňovském areálu. 
V loňském roce jsme také přešli na elektronické bankovnictví a tím jsme zefektivnili a 
zlevnili bankovní služby nám poskytované. 
 
 
Nejvýznamnější akcí minulého roku byla stavba nové terasy u kiosku na hrázi před zahájením 
nové turistické sezóny. Vzhledem k tomu, že demolice staré a  shnilé  terasy se uskutečnila již 
na podzim 2012, tak na jaro čekala již ta příjemnější část- budování nového. Tentokrát jsme 
nenechali nic náhodě a snažili jsme se konstrukci i pobití vyrobit z odolnějšího dřeva, než 
byla původní smrková. Město Police nad Metují věnovalo modřínové trámy na konstrukci a 
my jsme zakoupili palubky ze sibiřského modřínu  a samozřejmě k tomu přidali i práci. 
Nakonec byla terasa opatřena i velmi kvalitním voděodolným nátěrem. Celou akci si vzal na 
povel Oldřich Zítka, který pracoval tak rychle, že to vlastně v předstihu nakonec udělal skoro 
celé sám. Poděkování patří tedy zejména jemu a p. Stierandovi a i některým dalším, kteří se 
této akce účastnili. Všichni věříme, že životnost terasy, jejíž rekonstrukce se vyšplhala přes 
100.000 Kč, bude minimálně 25 let a opravovat ji budou až dnešní mládežníci z rybářského 
kroužku. 



 
Co se týče chovných potoků, nezbývá než znovu a znovu opakovat to samé. Chov se 
nevyplácí, predátoři mají prostě navrch. Vloni na jaře jsme slovili potok Žďár od fabriky, 
protože pod Žďár do dříve tak úživných a výtěžných Tik již několik výlovů nechodíme a 
necháváme to zde osudu. Vždyť již kousek pod Žďárem v potoce nic není a dříve se tam 
kromě organizace uživilo i mnoho pytláků. Dnes  pstruha v Tikách prakticky nepotkáte. 
Slovili jsme zde 1800 kusů Po 2. Pokračovalo se na Hlavňov, který dopadl se 780 ulovenými 
kusy Po 2 na dnešní poměry docela dobře. Když to tedy sečteme, nasadili jsme na revír pouze  
2580 Po 2 a jestli v tom byli 3-4 míroví pstruzi, bylo to hodně. Nepodařilo se tedy splnit plán 
v zarybnění Po 2 ani z 50%.  A dřív? Radši ani nevzpomínat, kolik se na řeku při výlovech 
vysazovalo mírových pstruhů, těch čtyřletých a víceletých- zapomenutých. Na oba potoky se 
vysadilo po 15.000 plůdku Po a uvidíme zas za 2-3 roky. 
Na Ledhujku bylo opět pokusně vysazeno asi 70.000 plůdku Pd, a jestli se bude opakovat 
debakl jako předloni na podzim, ukáže jarní výlov. Kromě toho se na jaro plánuje i výlov 
potoka Suchý Důl.  
Když tedy vezmu zarybňování našeho úseku č.6 řeky Metuje, tak jsme vloni nasadili 2580 
kusů pstruhů potočních. Deficit do splnění zarybňovacího plánu jsme nahradili pstruhy 
duhovými z vlastní provenience a to v množství 350 kg, vysazeno celkem 5x během sezóny. 
Naši členové ulovili na našem revíru celkem: 44 pstruhů obecných o hmotnosti 16.5 kg, 318 
pstruhů duhových o hmotnosti 95,5 kg, 1 lipana a 9 sivenů.  
Na všech pstruhových vodách si naši členové ponechali celkem:144 pstruhů obecných o 
hmotnosti 44,5 kg, 422 pstruhů duhových o hmotnosti 128,5 kg, 6 lipanů o hmotnosti 2 kg a 
74 sivenů o hmotnosti 15 kg. Celkem tedy 646 kusů o hmotnosti 190 kg, což ukazuje na 
průměrnou hmotnost takřka 0,30 kg na 1 rybu. Není to žádná sláva, ale vzhledem k bídnému 
počtu vydaných povolenek to zas tak špatný úlovek není. 
 
Trend zarybňování pstruhového revíru zůstane pravděpodobně velmi podobný a o nasazení 
ryb do řeky se můžete aktuálně dozvídat na našich webových stránkách, kam tyto informace 
aktuálně umísťujeme. 
Náš mimopstruhový revír skládající se ze 3 rybníků přináší již mnoho let mnohem lepší 
rybářské úlovky. Pro minulý rok se zarybnilo již na podzim roku 2012, kdy se zakoupilo 18 q 
kaprů cca 1,25 kg v průměru, dále 3 q kaprů přes 60 cm o prům. hmotnosti cca 6 kg. Další 
zarybnění bylo provedeno již zejména na tuto sezónu a na oba rybníky se dalo dalších 20 q 
kaprů o prům. hmotnosti 1,75 kg v polovině října a v prosinci byl po metráku na Hlavňov a 
Hony zakoupen  amur o hmotnosti kolem 4 kg a délky kolem 65 cm. Další dorybnění se 
plánuje ještě před závody a to cca 5 q kapra s tím, že se rozdělí i na v tu dobu již částečně 
odlovený Hlavňovák. Zároveň byla na všechny 3 rybníky dosazena v říjnu bílá ryba z malého 
rybníka v Hlavňově v množství cca 30 kg na každý rybník. Pro zajímavost největším 
rybářským úlovkem na tomto rybníku byla  při jeho výlovu utopená kompletní rybářská udice 
i s navijákem. Jinak byl výlov slabší, protože výtěr bílé ryby a lína se díky studenému jaru 
nějak nepovedl. 
Na rybnících se za povolenky v loňském roce utržilo 127.000 Kč. Jelikož se vloni zakoupily 
ryby i s dopravou na tyto rybníky v částce 115.000 Kč, plánujeme právě ještě letošní jarní 
dorybnění. 
A jak jste si vedli? Vzhledem k nepříznivému studenému jaru, horkému létu a pak zas 
studenému září poklesl počet vycházek. I ryba, která byla nasazena byla v průměru lehčí. I 
přes to všechno byl úlovek opět přes dvě tuny na všech rybnících. Na Hlavňove se ulovilo 314 
kaprů o hmotnosti 733 kg, 23 amurů o hmotnosti 66 kg a za zmínku stojí i 10 candátů o 
hmotnosti 10 kg. Na Honech jste pak ulovili 485 kaprů o hmotnosti 1353 kg, 34 amurů o 
hmotnosti 130 kg, 2 candáty o hmotnosti 2,5 kg a  největší rybou byla 1 štika o hmotnosti  



Celkem se tedy na našem mimopstruhovém revíru Hlavňov – Hony ulovilo celkem 799 kaprů, 
57 amurů, 6 línů, 10 candátů a 1 štika. Celková hmotnost úlovku dosáhla 2300 kg. Ryb o 
celkovém počtu 873 kusů. Průměrná hmotnost dosáhla 2,63 kg na 1 ponechanou rybu. 
Průměrná hmotnost kapra na Hlavňově pak dosáhla 2,33 kg a na Honech 2,79 kg, což je velmi 
slušné. Amuři na Hlavňově byli takřka 3 kiloví a na Honech o kilogram těžší. Loňský úlovek 
je v porovnání s předchozími 5 lety nejnižší co se týče počtu i hmotnosti a to zhruba o 15 %. 
Vzhledem k počtu nasazených ryb tedy nejsou rybníky zdaleka tak vylovené, jako 
v předchozích letech a tak můžeme letos, pakliže bude příznivý rybářský rok, očekávat velmi 
slušné úlovky. Doufejme že spatření dvou vyder v oblasti rybníka Hony v loňském roce 
nebude mít významný vliv na snížení obsádky v rybníku.  
 
A jak jste pro zajímavost dopadli na ostatních mimopstruhových revírech: Celkem jste si 
ponechali 152 kaprů o hmotnosti 385 kilogramů, dále pak 12 štik o hmotnosti skoro 20 kg, 17 
candátů s celkovou hmotností 36 kilogramů, dále pak 18 cejnů, 15 okounů, 10 úhořů, 2 
pstruhy obecné, 21 pstruhů duhových, 12 lipanů a 4 amury. Celkem to pak bylo 263 kusů ryb 
o hmotnosti 485 kg. 
 
Když sečtu všechny úlovky na všech vodách dohromady, tak je úlovek sice o něco menší, než 
v předchozích letech, ale je přesto velmi vysoký. Celkem jste ulovili 1782 ryb o celkové 
hmotnosti 2975 kg, takže o neúspěšném roku se mluvit nedá. Kromě toho, že jste někteří 
ulovili trofejní kapry kolem 70 cm, velmi slušné amury kolem 80 cm, tak gratulaci kromě 
těchto úlovků posílám i  p. doktorovi Kopeckému, který si vyvláčel na Honech Štiku měřící 
82 cm a vážící 5,5 kg. 
 
Na rybníku Hony opět proběhly v měsíci květnu rybářské závody o Grimův pohár a O zlatou 
rybku. Závody Zlatá rybka měly na mále, protože se jim po předloňské neúčasti dávala 
poslední šance. Vzhledem k tomu, že se ale loni zúčastnilo 38 dětí, tak zůstanou zachovány ve 
stejném režimu jako doposud. Tedy v neděli dopoledne. Závod dospělých „O Grimův pohár“ 
se konal v sobotu 11.5.2013. Zúčastnilo se ho celkem 71 závodníků a z toho pouze 27 
v našich barvách, což je určitě škoda.  Se ziskem 470 bodů se na 1. místě umístil Sedlák Miloš 
z Borohrádku, na 2. místě se ziskem 328 bodů náš Novák Vratislav za což mu ještě jednou 
blahopřeji a na 3.místě se ziskem 271 bodů Janovský Miroslav st. z Hradce Králové. Náš 
druhý v pořadí se umístil celkově na 5. místě Vašek Řehák se ziskem 266 bodů a na 11. 
v celkovém pořadí skončil náš třetí nejúspěšnější, se ziskem 150 bodů- Reisner Petr. Mít 
závodníka na bedně a k tomu ještě dalšího na 5. místě je určitě pro naši MO úspěch a to si 
uvědomme, že naši závodníci nemají hory a hory profesionální výbavy, jak to vidíme u jiných 
závodníků, kolem kterých není mnohdy ani místo na projití. 
V neděli 12.5.2013 se konaly závody „O zlatou rybku“ a zároveň se po odmlce obnovil i boj 
mládežníků v čtyřčlenných družstvech o „Pohár Broumovských stěn“ V kategorii rodiče 
s dětmi bojovalo 7 dětí, kdy ne 1. místě se ziskem 88 bodů se umístila Minaříková Eliška, na 
2. místě se ziskem 74 bodů pak Nosková Tereza a na 3. místě Pirklová Lenka se 44 body. 
Mládežníků do 15 let bylo jako obvykle nejvíc a to 26. První místo obsadil André Ladislav 
z Opočna s 221 body, druhý byl André Tomáš z Meziměstí se 130 body a třetí byl Hlaváček 
Josef také z Meziměstí se ziskem 125 bodů. Náš nejlepší na 5. místě byl se ziskem 117 bodů 
Trýzna Viktor, na 7. místě byl Berka Jiří se 68 body a pomyslně 3. se na 8. celkovém místě 
umístil Pirkl Filip se 44 body. Díky tomu, že koučové rybářského kroužku vsadili na dobré 
lovce, tak i přes větší individuální úspěch závodníků z MO Meziměstí, se náš vybraný 
čtyřčlenný tým ujal prvenství v tomto závodě o „Pohár Broumovských stěn“ a získal 261 
bodů. Tým Meziměstí díky špatné volbě získal pouze 215 bodů a tým Broumova se propadl 
se 102 body na 3. místo. 



V kategorii mládeže 15-18 let bojovalo 5 závodníků. První byl Janáček David z Broumova 
s 305 body, druhý Prouza Jan z Hronova se 107 body a  třetí Hofman Petr neorganizován s 69 
body. 
Chtěl bych z tohoto místa poděkovat celému organizačnímu týmu za perfektní přípravu a 
průběh závodu. Děkuji i všem sponzorům, kteří nám pomáhají tyto závody zorganizovat. 
Těším se na letošní závody, které se budou konat 10. a 11.5. a věřím, že vás přijde víc 
v našich barvách. 
Nyní bych přešel k chovu pstruhů ve Žďáře nad Metují. V loňském roce se v areálu uskutečnil 
výkrm dvou šarží pstruhů a to bez závažnějších problému, tím se docílilo celkové produkce 
přes 7,3 tuny. V prodejních cenách přes 650.000 Kč.  Z toho se zhruba 1 tuna prodala na 
drobno při sobotních prodejích a většinu pstruhů odebral ČRS na zarybnění revírů. Dá se 
z tohoto místa říci, že parta lidí, která se pod vedením p. Obršála tomuto chovu věnuje 
neudělala žádnou vážnou chybu a ani rozmary počasí loňského roku negativně nezapůsobily. 
Díky tomu vše dopadlo výborně, ale i nadále si musíme i přes tyto dílčí úspěchy připomínat 
nehody z minulých let a mít stále na mysli rizika a úskalí této práce s živými pstruhy. Všem, 
kteří se na tomto chovu podílejí patří z tohoto místa poděkování za zodpovědnost, kterou 
chovu ve Žďáře  dávají.  Nyní je ve výkrmu opět šarže již asi 13 dkg ryb o počtu                   
asi 15000 kusů připravená na jaro.   
V loňském roce po velmi úspěšném jarmarku obce Žďár nad Metují z roku 2012, byla tato 
akce červnu zopakována a úspěch byl díky pěknému počasí opět veliký. Bylo prodáno  181 
pečených pstruhů, dále se prodalo další občerstvení, živé ryby, děti si mohly zachytat pstruhy. 
Děkuji celému realizačnímu týmu. A věřím, že i letos se bude podobná akce opakovat. 
Ve Žďáře se netočilo vše jen kolem ryb. Na jaře se opravil chodník po výkopech souvisejících 
s výměnou odtokového potrubí z předchozího roku. Vydláždila se garážokůlna a tím se 
získala další vhodná zpevněná zakrytá plocha. Odbahnil se náhon nad jezem v délce asi 30 
metrů odbagrováním a na jezové lopaty se namontovaly nové fošny. Uvnitř objektu se 
instalovala krbová kamna pro lepší komfort vánočního prodeje. Ten opět proběhl v již 
tradičním termínu 21-23.12. Dva lidé nestíhali porcovat ryby, protože si náš úroveň našeho 
servisu získala oblibu. Počasí tento rok na prodej přálo, takže celý prodej proběhl bez 
komplikací s mrazem a věřím že k velké spokojenosti zákazníků. 
V loňském roce se též rozdělila starost o estetickou údržbu areálů. O sečení a úklid trávy se na 
Honech starají otec a syn Knytlovi, na Hlavňově Martin Exner, ve Žďáře pánové Blažek a 
Heitl a na Cihelně rodina Pokorných a můžu zkonstatovat, že areály dělají MO pěknou 
vizitku. 
Celkem se vloni odpracovalo  2717,5  brigádnických hodin. Podrobněji vás s brigádnickou 
činností seznámí Standa Pavelka v následujícím příspěvku. Závěrem bych chtěl poděkovat 
všem sponzorům, městu Police nad Metují za dotaci na činnost, Družstvu vlastníků za cca 18 
q krmení pro ryby a všem obětavým členům, kteří se jakoukoliv měrou podílejí na chodu naší 
MO ať již v jakékoliv oblasti. Zároveň bych chtěl z tohoto místa apelovat na zachovávání 
pořádku při rybolovu, na parkování aut na parkovištích, na etické zacházení s ulovenými 
rybami a na to, že rybolov by nám měl přinášet radost, odpočinek a relax a ne stres z toho 
když nic neulovím, nebo si neodnesu od vody, ze svinčíku po předchozích rybářích, z 
nadměrného hluku, z netolerance druhých. Bohužel sportovní rybolov se ubírá v posledních 
letech spíš tím druhým- stresovým směrem a některé revíry  jsou již pouze pro otrlé. 
Udělejme proto všichni alespoň trochu pro to, aby byla opět radost zajít do krásné přírody na 
ryby, za klidem a relaxací. 
S přáním bohatých rybářských zážitků i úlovků končím výroční zprávu. 
Děkuji za pozornost a Petrův zdar. 
 
 


