
Vážení sportovní rybáři, rybářky, vážení hosté. 
 
Rok 2014 utekl zas jak voda a scházíme se tady v Pellyho domech, 
abychom si opět vše  připomněli a ohlédli se za naší prací, sportovní 
činností, chovem pstruhů, závodní činností  a výchovou mládeže. 
V roce 2014 jsme měli celkem 195 členů, z toho 184 dospělých a 11 
dětí a mládežníků. 
Výborové schůze probíhaly zpravidla 1.pátek v měsíci zde v Pellyho 
domech a to s průměrnou účastí přes 90%. Všichni členové výboru 
zvládali velmi dobře svoje funkce a každý věděl co má dělat. Díky 
tomu finanční vypořádání na svazu proběhlo opět bez závad a účetní 
agenda spolu s agendou administrativní byla vedena také výborně. 
Tímto bych chtěl poděkovat všem členům výboru za jejich práci a 
úspěšný chod naší místní organizace. Chtěl bych poděkovat i za 
správu internetových stránek naší MO a za aktivní výkon rybářské 
stráže Láďovi Maršíkovi. Zároveň bych chtěl pochválit vedoucí 
kroužku mládeže, kteří oživili chod a činnost a vstupovali do roku 
2014 se 13 dětmi. O jejich činnosti vás v následujícím příspěvku 
seznámí sami. 
Během roku 2014 se stále jednalo o odbahnění rybníka v Hlavňově 
s opravou hráze. Vzhledem k nemožnosti finanční spoluúčasti města 
v minulém období, realizace zatím usnula a nyní zas nejsou peníze 
v dotačním titulu, takže výhled na opravu je zatím v husté mlze. Jen 
předestřu, že by v oblasti části mělčin měla být vytvořena hrázka 
z kamene a za ní litorální pásmo, do kterého budou vysázeny rostliny. 
Toto je podmínkou dotace, o kterou se bude žádat. Ale nemá smysl 
vzhledem k okolnostem to dál rozebírat. 
Ve spolupráci s Městem Police nad Metují jsme opět získali dotaci na 
činnost 20 000,- Kč, která sloužila zejména pro činnost kroužku 
mládeže a organizování rybářských závodů. Děkuji tímto městu za 
sponzorský dar.  
A nyní již k našemu pstruhovému revíru Metuji 6 a chovným 
potokům. Na řeku bylo 8.3.2014 po výlovu potoka Suchý Důl 
vysazeno 1185 kusů Po 1-2. Přestože se tento potok lovil po 3 letech, 
tak větší ryby byly dočista sežrané od predátorů a v potoce zbyly jen 
drobnější rybky do 15 cm. Na celém potoce byl uloven jen 1 mírový 
pstruh a v to dobách nedávno minulých, před 10 lety a víc, jich byly 
stovky. Jak se dokáže vše tak razantně během pár let změnit. 



Vzhledem k problémům s nebezpečnou nákazou VHS na pstruží líhni 
v Hynčicích nedošlo k nasazení plůdku na potok Suchý Důl, protože 
musely být všechny ryby v tomto hospodářství zlikvidovány, včetně 
všech jiker i plůdků.  
A protože byla řeka po zimě opět vyžraná, tak jsme pro zpestření lovu 
vysadili po 1 metráku tržních pstruhů duhových dne 14.4. a 5.6.2014 
z našeho chovu ze Žďára a dne 9.7.2014 byly vysazeny 3 metráky 
duháků na náš revír z Heřmánkovic. Tím se podařilo velmi úspěšně 
zarybnit řeku na prázdniny a myslím, že jste si zachytali.   
Co se vám tedy podařilo ulovit na pstruhových vodách? 10 kaprů o 
hmotnosti 26 kg, 19 okounů o hmotnosti 6,5 kg, 2 štiky o hmotnosti 
3,7 kg, pouze 119 pstruhů obecných o hmotnosti 36 kg, 733 pstruhů 
duhových o hmotnosti 232 kg, 10 lipanů podhorních o hmotnosti 2,6 
kg a 17 sivenů amerických o hmotnosti 6 kg. Celkem se tedy jednalo o 
910 kusů ryb o celkové hmotnosti 313 kg. Z toho na našem revíru 
Metuje 6 jste ulovili pouze 33 pstruhů obecných o hmotnosti 9,5 kg, 
580 pstruhů duhových o hmotnosti 176 kg a 4 lipany o hmotnosti 1 
kg. Tady je vidět, že kdybychom do té řeky nenasypali alespoň 
vykrmené duháky v sezóně, že již ani nemusíme chodit na řeku na 
ryby. Původní, samorostoucí a samoreprodukční druhy se nám úplně 
vytrácejí, protože celoroční predační tlak naprosto decimuje jejich 
populace.  
V této souvislosti bych si dovolil zmínit to, že celorepublikově se 
rybářský svaz potýká s razantním úbytkem potočáka a lipana a proto 
byla dne 4.10.2014 v Rychnově nad Kněžnou celorepubliková 
konference na záchranu pstruhů obecných a lipanů podhorních. Sám 
jsem se zúčastnil této konference a na žádost našeho východočeského 
územního svazu jsem zpracoval příspěvek na téma úbytku těchto ryb 
v broumovském výběžku za posledních cca 25 let. Můj příspěvek byl 
přednesen za plné podpory vedení východočeského územního svazu a 
byly v něm naprosto jednoznačně nazvány věci pravými jmény. 
Bohužel na konferenci zaznělo mnoho příspěvků, které hledají však 
řešení v podružných věcech a všude jinde a jen ne v rybožravých 
predátorech. Bylo i velmi obtížné na konci konference dát do 
usnesení, že rybožraví predátoři, zejména pak vydry, působí na 
pstruhových vodách největší škody. Jako kdyby se o tom nesmělo 
mluvit. Kdo z vás nenavštívil webové stránky naší organizace a 
příspěvek by vás zajímal, tak je tam umístěn a můžete si ho přečíst.  



A když si do příspěvku dosadíte do grafu čísla za rok 2014, která jsem 
před chvílí řekl, uvidíte, že trend se nadále zhoršuje. 
A nyní přejdeme k revíru Hlavňov- Hony- Cihelna. Tento náš 
mimopstruhový revír zarybňujeme pravidelně rok co rok zhruba 
stejným množstvím ryb. Pro sezónu 2014 bylo zarybněno 20 q kapra 
z Buňkova dne 17.10.2013 a dále pak v prosici 2013- 2q amura 
z Olivětína. Na jaře 17.3. bylo ještě dosazeno 8q kaprů, z toho  4 na 
Hlavňov a 4 na Hony. V předjaří se na rybníku Hlavňov objevil vleklý 
úhyn a celkem uhynulo asi 150 kaprů. Bohužel celorepublikově bylo 
jaro velmi špatné a jarní úhyny kaprů neminuly snad nikoho. Je 
zajímavé, že na rybníku Hony k úhynu nedošlo, přestože na oba 
rybníky byly vysazeny stejné ryby a ve stejných termínech. Určitě to 
je důkaz toho, že na Honech jsou lepší podmínky pro život ryb než 
v Hlavňově.  
Během celé sezóny se rybářská stráž setkávala s mnohými nešvary. 
Mezi nejzávažnější pak patřilo parkování automobily a motocykly na 
přilehlých loukách u obou rybníků a stanovaní na břehu. Žádné 
zatravněné pozemky v bezprostřední blízkosti rybníků nejsou vedeny 
jako kemp a parkoviště. Žádné pozemky nejsou v našem vlastnictví. 
To tedy znamená, že parkujete na cizích pozemcích, bez souhlasu 
majitelů a nám můžete přidělávat spoustu starostí s vyjednáváním 
podmínek. Znovu po roce, tentokrát velmi důrazně z tohoto místa 
apeluji na zákaz parkování a stanování na loukách v okolí rybníků a 
rybářská stráž to bude řešit již nekompromisně odebráním povolenky. 
Myslím, že u rybníku na Honech k parkování slouží celá hráz, která je 
dostatečně velká a na rybníku v Hlavňově není také zrovna malé 
parkoviště pod hrází u cesty. 
A teď se dostanu k tomu příjemnějšímu, tedy k tomu, kolik ryb se vám 
podařilo ulovit  na našich rybnících celkem. 
Na rybníku Hlavňov jste ulovili a ponechali si celkem 377 kaprů, 34 
amurů, 16 línů, 4 candáty, 1 tolstolobika a 68 kusů bílé ryby. Na 
rybníku Hony to bylo 601 kaprů, 30 amurů, 4 líni, 3 candáti a 2 bílé 
ryby. 
Hmotnostně to pak vypadalo celkem takto: 978 kaprů o hmotnosti 
2484 kg, 64 amurů o hmotnosti 223,5 kg, 20 línů o hmotnosti 7,6 kg, 
7 candátů o hmotnosti skoro 10 kg, tolstolobik o hmotnosti 12 kg a 8 
kg bílé ryby. Hmotnostní průměr kapra na našich rybnících byl 2,57 



kg a amura 3,5 kg. Celkem jste na našem mimopstruhovém revíru 
ulovili 1140 kusů o hmotnosti 2745 kg. 
Na podzim 22.10.2014 byli na rybníky nasazeni kapři z Buňkova pro 
letošní sezónu a to v množství 15 q a průměrné hmotnosti 1,7 kg. 
Zároveň s tím se nasadily 2q amurů o hmotnosti asi 2 kg. 
V souvislosti s kaprovitými rybami, děkuji,  Družstvu vlastníků 
v Polici nad Metují, za krmivo na příkrm ryb. 
Na přání některých členů byl zajištěn 19.10.2014 candát roček v 
množství 4200 kusů pro oživení krve. Ten byl rozvezen na rybník 
Hony, Hlavňov, ale i na malý rybník v Hlavňově, který se na podzim 
nelovil a předpokládáme, že by  na něm mohl být v letošním roce 
sloven nějaký dvouletý candát, který již bude mít daleko větší šance 
na přežití ve velkých rybnících. Nutno však bude zajistit bílou rybu 
pro krmení těchto ryb, protože jinak se úlovky dravců nemohou nikdy 
zvednout. Pro zpestření lovu a hlavně pro dravce a štiku Matyldu, 
kterou si vloni chvíli potahal Milan Kozár, než mu to utrhla, jsme 
vysadili zlaté karasy v generační velikosti zhruba po 25 kg na každý 
rybník včetně Cihelny, odkud se nám postupně z neznámých příčin 
vytrácejí. Možnou příčinou byl i nález přejeté vydry před Kovopolem. 
Možná právě ona nějaký čas plenila obsádku na Cihelně  a při výletě 
skončila pod koly aut. 
V souvislosti s rybníky  je nutno se zmínit i o závodní činnosti. Na 
rybníku Hony se již tradičně uskutečnily závody o Grimův pohár a 
Zlatou rybku. Konaly se 10.a11.5.2014 a otevírala se jimi sezóna na 
tomto rybníce. Počasí bylo lepší v sobotu, kdy se závodu dospělých 
zúčastnilo 61 závodníků, což je o pár méně než v předchozím roce. 
Z toho v našich barvách závodilo 26 závodníků.  Na druhou stranu na 
neděli se počasí zhoršilo a bylo poměrně chladno, přesto přijelo 
celkem 44 mládežníků, což byl rekord v účasti, takže jsme byli velmi 
rádi, že jsme se utvrdili v tom, že tento závod pro mládež má smysl a 
stojí za to ho pořádat. Určitě tomuto rekordnímu počtu pomohlo i 
obnovení spolupráce s okolními rybářskými kroužky. A nyní 
k výsledkům závodů dospělých. Celkem 36 zúčastněným se podařilo 
chytit nějakou tu rybu a celkově na 1. místě se umístil se ziskem 355 
bodů Kašpar Richard z Náchoda, na 2.místě se ziskem 305 bodů 
Hladík Tomáš z Opočna a na 3.místě se ziskem 291 bodů Riesner Petr 
z naší MO. Další v pořadí z našich závodníků se na 7. místě umístil 
Blažek Václav a na 9. místě Řehák Václav. Děti opět soutěžily  ve 3 



kategoriích. A to rodiče s dětmi, mládež do 15 let a mládež 16-18 let. 
V kategorii do 15 let se na 1. místě umístil Trýzna Viktor z Police se 
ziskem 175 bodů, na 2.místě Rumel Jiří z Hronova se 135 body a na 3. 
místě Andrš Tomáš z Meziměstí s 86 body. V kategorii 16-18 let se 
zúčastnili pouze 3 závodníci a jejich pořadí bylo následující: 1.místo 
obsadil Pokorný Jan z Police se 101 body, 2.místo Šrytr Michal s 89 
body a 3.místo obsadil Prouza Jan z Hronova s 88 body. Všem 
vítězům blahopřeji a těším se na vaši hojnou účast v letošním závodě, 
který se bude konat 9. a 10.5.2014 opět na rybníku Hony. Zároveň 
děkuji všem sponzorům, kteří nám pomáhají tuto akci zajišťovat ať již 
cenami pro závodníky, tak finančně. 
Pro letošní závod jsme zvolili změnu v bodování, takže ryby se 
nebudou již měřit, ale pouze bodovat dle druhu, dále jsme zrušili 
kategorii mládeže 16-18 let z důvodu malého zájmu. Tito závodníci ve 
věku 16-18 let pak mohou zápolit v sobotu spolu s dospělými. 
Poslední změnou je pak to, že rybník Hony bude zkusmo pro letošní 
sezónu na základě mnohých přání otevřen spolu s rybníkem 
v Hlavňově již 15.3. a tudíž se závody budou konat již v rozběhlé 
sezóně na tomto rybníku, což by mohlo přinést ovoce v tom, že ryby 
po období klidu nebudou náhle vyděšené z dupání a hlaholení lidí a že 
již budou na rybářský ruch trochu přivyklé. Dovoluji si připomenout, 
že rybník Hony bude hájen od 8.- 10.5., tedy od pátku do neděle celé 3 
dny. 
Nyní bych dokončil ještě úlovkovou statistiku lovem na ostatních 
mimopstruhových revírech. Zde se vám podařilo ulovit 142 kaprů o 
hmotnosti 318 kg, 20 línů, 2 cejny, 11 okounů, 3 štiky 20 candátů o 
hmotnosti 31 kg, 6 úhořů, 6 pstuhů duhových, 3 lipany, 5 bolenů a 1 
karase. Celkem to bylo 219 ryb o hmotnosti 389 kg. 
Když sečtu úpně všechny revíry dohromady, tak se opět dostáváme 
k velmi vysokému číslu ulovených a ponechaných ryb. Celkem bylo 
na všechny povolenky uloveno 2268 kusů ryb o celkové hmotnosti  
3435 kg. Gratuluji tímto k tomuto nemalému úlovku a ke všem 
rybářským zážitkům v loňském roce a věřím, že k nim přibude mnoho 
dalších i letos. 
 
Nyní bych se zmínil o rybochovném zařízení ve Žďáře nad Metují, 
které je naší vlajkovou lodí v činnosti.  Násada duháků a sivenů 
v počtu 16 000 kusů dobře překonala minulou zimu, která jelikož byla 



velmi mírná svědčila i přírůstkům ryb, takže jsme prakticky ihned od 
jara mohli expedovat pstruhy. Celkem se jich za minulý rok vykrmilo 
5450 kg. Je to asi o 2000 kg méně, než v roce 2013. Tento propad byl 
způsoben nemožností sehnat větší násadu cca 10 dkg v průběhu 
června na dokrmení, protože  kvůli 14 ohniskům již zmiňované 
nebezpečné nákazy VHS v České republice, nebylo možno ryby a za 
rozumnou cenu zajistit. Velké problémy byly i se zajištěním násady na 
letošní rok. Nakonec však bylo zajištěno 18000 kusů za odpovídající 
cenu. Jen náklady na dopravu byly vyšší, protože se jednalo o dovoz 
až z Jižních Čech. Dopravu nám zajistila MO-ČRS Pardubice ve 
vydezinfikovaných bednách, z důvodu obavy před zavlečením nákazy. 
Vzhledem k aktivnějšímu sledování nákazy státní veterinární správou, 
byl i náš chov ve Žďáře zařazen do monitoringu a prosincové 
výsledky byly negativní, takže prozatím se nám nákaza vyhnula. 
Vzhledem k pravděpodobnému zavlečení nákazy VHS do Hynčic 
candátem při vánočním prodeji v roce 2013, jsem nedoporučil 
v letošním roce riskovat při vánočním prodeji zajištěním candáta a 
štiky, protože tyto dravé ryby mohou být velmi snadno nosiči viru a 
může se s nimi nákaza zavléct do chovu. Proto při vánočním prodeji 
tento sortiment ryb chyběl a možná bude chybět i do budoucna, 
protože chov pstruhů má přednost před pár kusy prodaných dravců na 
vánoce. Jinak vánoční prodej proběhl opět úspěšně a v letošním roce 
bylo prodáno rekordní množství pstruhů, takže to vypadá, že část 
populace přechází od kapra na vánočním stole ke pstruhovi. Nesmím 
opomenout, že se i v minulém roce konal ve Žďáře nad Metují 
jarmark a stejně jako v roce předchozím jsme zajišťovali lov ryb pro 
děti, občerstvení pečenými pstruhy. Tato akce proběhla opět velmi 
úspěšně a poděkování patří všem, co se na ni aktivně podíleli. 
Během loňského roku se celkem na brigádách odpracovalo celkem 
2493 brigádnických hodin a z toho v areálu sádek ve Žďáře většina, 
celkem 1860 hodin. 
Nezbývá mně tedy již nic jiného, než vám popřát pevné zdraví a 
mnoho krásných  rybářských úspěchů v roce 2015.  
Děkuji za pozornost. 
 
 


