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O maďarském Rétimajoru jsem poprvé slyšel možná trochu 
překvapivě v ruské Astrachani v září 2005. Účastnil jsem se tam 
jako zástupce Slovenska rybářské konference FAO zemí střední 
a východní Evropy. Ta akce byla zážitek sama o sobě. Bylo to takové 
setkání starých známých rybářů na půdorysu zaniklé Varšavské 
smlouvy. Já tam patřil mezi těch několik mladých a neznámých. 
Kolektivu jsem se však nestranil a jak oficiální program, tak i kuloární 
debaty byly velmi přínosné a obohacující. Lidsky i odborně. Na 
konferenci zástupci jednotlivých zemí představovali stav sektoru 
rybářství ve svých zemích a informovali o jeho problémech. Za 
Maďarsko vystoupil dr. László Váradi z HAKI v Szarvaši, jenž akci 
spolupořádal. 

text: Ján Regenda  foto: autor

Rétimajor – maďarský       akvakulturní rezort

Doktor Váradi popsal maďarskou 
aktuální situaci a  závěrem přidal 
ukázku toho, co se postupně buduje 

kdesi uprostřed panonské nížiny – 40 km vý-
chodně od Balatonu a 80 km jižně od Buda-
pešti. Představil nám koncepci vznikajícího 
turistického rezortu Rétimajor, který je ob-
klopen rybniční soustavou. Zdůrazňoval, že 

nejde jen o to ryby chovat, ale že je potřeba 
přidat i správné emoce a příběh výjimečné-
ho místa. Vydělávat peníze nemusíme jen 
prodejem ryb, ale taky různých služeb (zážit-
ků). Nebojovat s ochranou přírody, ale raději 
ji zakomponovat do svého podnikatelského 
plánu… Sálem to zašumělo, jako kdyby mezi 
námi přistálo UFO. V postsovětském bloku 

té doby bylo v rybářství typické spíše zátiší 
s kopřivami a pomalu rezavějící technikou. 
Pro mě to byla láska na první pohled. Hned 
jsem věděl, že se tam musím podívat osobně!

Dlouhé čekání, které stálo za to
K naplnění mé touhy došlo až po dlouhých 

devíti letech. To, když jsme na jaře 2014 se 
studenty Fakulty rybářství a  ochrany vod 
v  Českých Budějovicích vyrazili na velkou 
jarní exkurzi jihovýchodním směrem. Ces-
tou jsme v  Bratislavě do našeho kolektivu 
přibrali tlumočníka z  řad maďarské národ-
nostní menšiny. Byla to dobrá volba. Přece 
jen se v  Maďarsku domluvíte nejsnadněji 
maďarsky. V Rétimajoru se sice s personálem 
dohovoříte anglicky nebo německy bez pro-
blému, ale my měli program bohatší a v iti-
neráři naší cesty byly další farmy na venkově 
a  také jedny termální lázně. Na exkurzích 
se totiž snažíme vždy využít všechny příle-
žitosti, které cesta nabízí. Jako vysokoškolští 
pedagogové myslíme při své práci na odkaz 
J. A. Komenského a studentům zprostředko-
váváme poznání všemi smysly. V Maďarsku 
to jde celkem dobře. Je plné různých vůní 
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Rétimajor – maďarský       akvakulturní rezort
a chutí. Poněkud plochá a monotónní kraji-
na je posetá perlami (kulturními, historický-
mi, přírodními apod.).  

Kouzlo místa
Rybniční soustavu v okolí Rétimajoru začal 

stavět hrabě Zichy na konci 19. století. Je po-
stavena mezi dvěma kanály (Nádor-Sárvíz 
a  mlýnským kanálem Séd). Ty přivádějí 
vodu z daleké oblasti ležící cca 17 km západ-
ně od města Székesfehérvár a 15 km severně 
od nejsevernější výspy Balatonu. Ta vzdále-
nost je přes 60 km! Stavitelé využili těchto 
dnes již historických vodních děl a v nehlu-
bokém protáhlém údolí plném bažin a sla-
ného bahna, jež leželo na hraběcích pozem-
cích bez užitku, postavili rybníky. Na ploše 
kolem 1000 ha tak vzniklo přibližně 800 ha 
rybníků. Jádro rybniční soustavy má délku 
přes 8,5 km a šířku kolem 1,5 km. Severně 
od rybníků je dnes stejnou vodou z kanálů 
napájeno ještě přes 600 ha mokřadů.

Rybniční soustava je tedy v  provozu od 
roku 1900. Toto období je charakteristic-
ké pro renezanci rybnikářství i  v  českých 
zemích, díky práci třeboňských rybnikářů 
(rodina fišmistrů Horáků, na kterou navázal 
J. Šusta). Nejstarší budovy v areálu jsou tak 
přes sto let staré a odkazují na zázemí pan-
ského dvora.

Oblast kolem Rétimajoru je začleněna 
pod správu Národního parku Dunaj-Ipoly 
jako přírodní rezervace jezer Rétszilasi. Ta 
byla založená již v roce 1994 a dnes je rov-
něž součástí sítě Natura 2000. Jedná se totiž 
o ornitologicky významnou lokalitu výskytu 
vodního ptactva (pozorováno na 220 dru-
hů, takřka polovina z nich v okolí i hnízdí). 
Právě proto je zde možnost pořídit opravdu 
kvalitní a  jedinečné fotografie opeřených 
krasavců. A nejenom jich. 

Nová doba a nové příležitosti
Ve druhé polovině 20. st. po znárodnění 

patřily rybníky státnímu rybářství. Po revo-
lučních změnách z  konce 80. let minulého 
století se ekonomický model i  socialistická 
společnost zhroutila. Státní rybářství v  Ré-
timajoru se dostalo do hospodářských pro-
blémů, nebylo schopno prodat ryby na no-
vém volném trhu a ekonomicky směřovalo 
do krachu (platby za vodu). V roce 1992 tak 
místní rybáři požádali Ference Lévaie, st. 
o pomoc s prodejem ryb.

Je vám to jméno trochu povědomé? Možná 
ho znáte z TV Paprika, kde opakovaně učí 

Budova rybářského muzea

Stylová dekorace nábytku v rybářské čarde

Rybníky v okolí Rétimajoru jsou vyhledáva-
né milovníky přírody a fotografy. Zde jarní 
východ slunce
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diváky vařit rybí speciality v  rámci pořadu 
„Rybářská latina“. Situace zanedbané farmy 
a  jejích rybníků byla tak zoufalá, že ji stát 
nabízel k využití i bez nájmu. Byl to čas pri-
vatizací. Rybnikářství tehdy stálo na okraji 
zájmu státu a rodících se kapitalistů. O ryb-
níky neměl nikdo moc zájem. Spotřeba ryb 
v  Maďarsku byla nízká a  problémů kolem 
chovu mnoho. Velkou výhodou rybářství 
té doby však byla skutečnost, že zásobovalo 
výhradně domácí trh. Díky tomu netrpělo 
ztrátou odbytu v Sovětském svazu, jako jiné 
části hospodářství.

Lévai využil příležitosti i  svých kontaktů. 
V  bance si vyřídil úvěr s  36% úrokem na 
pět let a farmu i rybníky koupil. Tak vznik-
la v roce 1994 společnost Aranyponty ZRt., 
která dnes v  oblasti hospodaří. Zakladatel 
firmy Lévai nebyl v rybářství začátečník. Vě-
děl velmi dobře, co dělá. Vnímal příležitost, 
již výjimečná doba nabízela. Řadu let totiž 
pracoval v  experimentálním rybochovném 
objektu, který postavila FAO (Organizace 
pro výživu a  zemědělství Spojených náro-
dů) na odpadní oteplené vodě z  elektrárny 
v Száz halombattě.

Na tomto místě se setkávaly významné 
osobnosti z  Maďarska a  zahraničí. Bylo to 
místo určené pro vývoj a  rozpracování no-
vých metod chovu i zavádění nových druhů 
ryb do akvakultury (např. býložravé ryby). 
Lévai začínal jako obyčejný rybář a když po 
18 letech odcházel, opouštěl křeslo vedoucí-
ho výroby. Měl možnost cestovat a  vnímat 
svět v širších souvislostech než obyčejní lidé. 
To vše se v nové situaci velmi hodilo. Doká-
zal totiž dobře prodat ryby na trhu, který se 
teprve nově rodil.

Úvěr z banky zaplatil za čtyři roky. Vydě-
lané peníze investoval nejdřív zpět do zane-
dbaných rybníků, aby mohly lépe vydělávat. 
Opravit a postavit bylo potřeba především 
hráze, vodohospodářskou infrastrukturu 

a  spojovací komunikace (postaveno přes 
16 km asfaltových cest). Po prvotní kon-
solidaci farmy, která trvala 12 let, přišel čas 
na její další postupný rozvoj. Šlo se krok za 
krokem, rok za rokem, ale za jasnou vizí 
a představou. Od začátku bylo totiž zřejmé, 
že Rétimajor nemůže stát pouze na chovu 
a prodeji ryb. Od samého začátku bylo sna-
hou zakomponovat přírodu a její krásu do 
podnikatelského plánu. Druhým pilířem 
byla snaha diverzifikovat aktivity tak, aby 
bylo podnikání v dlouhodobém horizontu 
bezpečnější.

To je hlavní důvod, proč se svými studen-
ty vážím tak dalekou cestu. U  nás se totiž 
většina rybářských firem ubírala jinou ces-
tou. Vsadila totiž na jednoduchost prodeje 
živých ryb ve velkém. Jde to snadno a  bez 
velkých starostí, když nad trhem svítí slun-
ce. Nicméně uplakané roky 2018 a 2019, kdy 
se výrazně propadl export kaprů do Polska, 
a s tím i jejich cena, ukázaly druhou stranu 
této mince… Podívejme se tedy na Rétima-
jor podrobněji. 

Muzeum rybářství
Pravděpodobně jediné muzeum rybářství 

v  Maďarsku můžete navštívit právě v  Réti-
majoru. Je zřízené ve 100 let staré bývalé stáji 
pro koně. Shromažďuje historické předměty 
spojené s lovem ryb na maďarských řekách. 
Vystaveny jsou zde kolekce bodců, sítí, lodí, 
ale je tu vypreparovaná i poslední vyza vel-
ká ulovená v Dunaji v 50. letech 20 st. Vážila 
přes 80 kg!

Stěny výstavní haly zdobí desítky unikát-
ních velkoformátových černobílých fotogra-
fií László Kunkovácse. Tento etnograf zachy-
til techniky a um rybolovu starých „říčních“ 
rybářů. V doprovodném slovu o nich mluví 
s úctou a pokorou. Jsou to pro něj „svatí lidé, 
patroni přírody“, kteří se pohybují kolem 
vody jako před tisíci lety. „Jejich životy jsou 
nejkrásnějším příkladem prolínání s  příro-
dou. Nejsou znečištěni a  okradeni, protože 
se chtějí živit darem vod.“ Jejich nástroje 
a  metody rybolovu vedou do dávné minu-
losti, k prvotním znalostem lidstva, které už 
většina z nás ztratila. To vše je z těchto foto-
grafií a vystavených exponátů opravdu cítit.

Gastro, relax a vzdělávání – vše je 
postaveno na rybách a přírodě
Před Lévaiem bylo na začátku podnikání 

hodně práce. Řada lidí se na něho dívala 
přes prsty a  považovala ho za blázna. Jeho 
vize byly dost mimo realitu a zkušenosti ry-
bářů té doby. Nicméně jeho zahraniční zku-
šenosti a  cit pro využití nových příležitostí 
dávaly prostor pro realizaci dalších možnos-
tí v rozvoji rybářství. Po stabilizování chovu 
ryb přišel prostor k rozvoji turistických ak-
tivit. Vznikla koncepce a  plán na vybudo-
vání Rétimajoru v podobě, jakou je možné 
vidět dnes. To už běžely první roky nového 
21. století...

Jako první byla přestavěna historická bu-
dova kovárny a vodojemu na rybí restauraci 

Pohled na mapu celého areálu

Rychlený plůdek štiky krmený granulemi
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a vyhlídkovou věž. Musím říct, že se jedná 
o velmi zdařilou úpravu. Interiér není velký, 
pojme jen 40 osob, ale o to je stylovější. Ná-
bytek zdobí obrazy vodního života vyřezáva-
né do dubového dřeva, na stěnách visí další 
dřevoryty a památky na staré rybáře. V poli-
cích a zdech je umístěná sbírka rybích talířů. 
Umění a  kultuře s  tematikou ryb, venkova 
a přírody dávávají majitelé velký prostor na 
každém kroku. Ale hlavně tam výborně vaří, 
a to nejen rybí pokrmy, ale také další místní 
speciality. V nabídce je i  lahodné maďarské 
víno… Posedět se dá i  venku na zahrádce 
(kapacita dalších 60 osob). Můžete při tom 
obdivovat sbírku lidového nářadí, jež visí na 
zdech mezi freskami místního umělce. Fres-
ky opravdu zaujmou a protáhnou koutky úst 
směrem nahoru (zejména mužům). V nose 
vás u toho bude šimrat vůně jídla připravo-
vaného ve venkovní peci nebo klokotající 
guláš vařený v kotlíku na otevřeném ohni.

Při naší poslední návštěvě na podzim roku 
2019 jsme zavítali i do nového vinného sklíp-
ku, který pojme až 80 osob. Postavit sklep 
na podmáčené rovině je kumšt, ale povedlo 
se. Na to, jak to dokázali, se raději podívejte 
sami osobně. Venkovní areál kolem restau-
race má kapacitu pojmout až 500 lidí, kteří 
se zde scházejí na rybářských slavnostech 
a gastronomických kláních. Prostředí je tak 
vynikající pro pořádání akcí, setkání přátel, 
svatby a promoce.

V  roce 2003 se proměnila budova sýpky, 
jež je hned vedle restaurace, na ekocentrum 
s  recepcí, laboratořemi, konferenční míst-
ností a ubytováním. V této budově vás oslní 
ze dřeva vyřezaná socha závojnatek v nadži-
votní velikosti. „Škola v  rákosí“ se otevřela 
v roce 2004 a má kapacitu pro cca 40 osob. 
Jedná se o stylovou lehkou dřevěnou stavbu 
otevřenou do prostoru. Je dobře vybavena 
technikou. V její blízkosti je i malý rybníček 
s ukázkou chovaných ryb, který slouží jako 

učební pomůcka rybničního ekosystému. 
Děti to milují. Učitelé a rodiče poněkud tr-
nou a smiřují se s tím, že jejich ratolesti bu-
dou snad jen trochu mokré a špinavé.

Velmi populární a komerčně úspěšné jsou 
i  pořádané letní tábory a  tvořivé díly pro 
děti. Hned vedle „mokřadní školy“ je repli-
ka 800 let staré historické chatrče říčního 
rybáře. Nově se postavilo obřadní místo pro 
svatby v přírodě. Architektonicky tato kaple 
vychází z  přídě lodě sloužící jako plovoucí 
haltýř...

Přibližně 200 m od rybářské čardy je 
 wellness centrum vybudované v  roce 2007. 
Je vybavené bazénem (70 m2) s  protiprou-
dem a vodou o  teplotě 26 °C, vířivkou pro 
6 osob s teplotou vody 36 °C, saunou… Ne-
daleko wellness centra je růžová a  lotosová 
zahrada. Lotos přežije středoevropské zimy 
díky využívání místního geotermálního zří-
dla v areálu. Díky tomuto teplému prameni 
je zde možnost lovit ryby po celou zimu ve 
vodě o  teplotě 25 °C. Rybolov na sněhu je 
tedy velmi atraktivní i  bez potřeby vrtání 

dírek. Turistických lákadel je však v  Réti-
majoru mnohem víc. Můžete si zde zapůjčit 
kolo, plachetnici nebo si pronajmout rovnou 
motorový člun.

Od roku 2010 se rozvíjí rovněž zahrad-
nictví, ovocnářství a  pěstování vinné révy. 
Zemědělské aktivity doplňuje chov místních 
historických plemen skotu a ovcí. Vše je na 
místě gastronomicky využíváno. S turistikou 
je nutně spjaté ubytování. V  rámci areálů 
rybníků se nabízí široká možnost ubytování 
v několika budovách s různým standardem. 
Mně osobně nejvíce učaroval apartmán na 
„lízátkovém“ poloostrově u  rybníka č. 7. 
Nová žlutá budova s devíti pokoji byla po-
stavena v roce 2011 a má kapacitu 30 lůžek. 
Některé pokoje jsou i bezbariérové. Tato od-
lehlejší část areálu nabízí dostatek prostoru 
a soukromí i pro hlučnější společnost.

Nebojte se dobře si zarybařit
Sportovní rybolov je možný v severní části 

rybniční soustavy mimo rezervaci v centru 
zvaném Örspuszta. To zdědilo své jméno 
z  římských dob. Na tomto místě byla totiž 
římská silnice přecházející přes bažinu, hlí-
dána vojenskou posádkou. Nyní je zde mož-
nost lovu trofejních ryb na třech rybnících 
o ploše přes 60 ha. Mez rybníky je možné se 
dobře pohybovat po zpevněných komunika-
cích. Povolenku a  další potřebné vybavení 
lze zakoupit v  rybářském centru. Mají zde 
vlastní rybářský řád a pravidla pro zacháze-
ní s rybou. Stručně řečeno: chovej se šetrně 
k rybě i přírodě a zapomeň na krádeže a pyt-
lačení. Jeden člověk může lovit na dva pruty.

V okolí je opravdu krásná příroda. V napá-
jecím kanále je možné pozorovat například 
volně žijící želvy bahenní…

Nezapomenout na akvakulturu
Pro samou turistiku bych neměl opome-

nout vlastní chov ryb. Ten se realizuje na při-

Poslední vyza velká ulovená 
v Dunaji vážila kolem 80 kg a je 

stále k vidění v rybářském muzeu

Ke komerčnímu rybolovu jsou zde vytvoře-
né dobré podmínky a kvalitní zázemí
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bližně 760 ha rybníků. V areálu farmy jsou 
v době socializmu postavené sádky, soustava 
plůdkových výtažníků, ale i nová – moderní 
prodejna ryb spojená se zpracovnou. Ne-
smím zapomenout ani na rybí líheň. Jsou 
tam vlastně líhně dvě. Původní, stará zřízená 
v historické hale na břehu rybníka č. 7, ale 
především ta nová.

Byla dokončena teprve v  roce 2014 těsně 
po naší první návštěvě. Funguje na recirku-
laci vody, je napájena podzemní vodou, má 
k dispozici zásobník tekutého kyslíku a další 
nejmodernější technologie. Samozřejmos-
tí jsou dílny, garáže a sklady pro rybářskou 
techniku. Firma tedy produkuje a na trh do-
dává váčkový plůdek, násady a tržní ryby.

Na rybnících se chovají typické druhy ryb, 
které známe z  ČR. Dominuje samozřejmě 
kapr, býložravé ryby (amur, tolstolobci), šti-
ka, candát i  sumec… Roční produkce ryb 
farmy je kolem 1500 tun, z  hektaru někte-
rých rybníků se v polykultuře loví až 1,2 tun.

V Maďarsku je velmi populární rybou su-
mec velký, proto se rozhodli jej chovat in-
tenzivněji a nasazují ho do malých rybníků 
o  ploše 0,2 ha a  krmí granulemi. Výlovek 
sumce z  takovýchto rybníků je 5 až 7 tun/
ha. Chovají se i další netradiční a perspek-

tivní druhy ryb, jako veslonos americký (Po-
lyodon spathula). Při naší poslední návštěvě 
v  listopadu 2019 jsme v  několika malých 
rybnících mohli vidět jejich první odchov 
mezidruhového hybrida „okouna“ mořčáka 
pruhovaného (Morone saxatilis) a  mořčáka 
zlatavého (Morone chrysops), jehož plůdek 
nakoupili v Izraeli a nyní dokrmují v rybní-
cích.

Experimentování s  novými druhy ryb 
a novými formami produkce je společnosti 
Arantyponty vlastní. V  nedávné minulosti 
tak naučili žrát plůdek štiky granule a díky 
tomu zvýšit produkci jejího rychleného 
plůdku. Nevěřil jsem tomu, že by štika moh-
la žrát granule. Ale v roce 2014 jsem to spo-
lu s  našimi studenty viděl na vlastní oči… 
Tajemství tohoto odchovu mi je zatím stále 
utajeno.

Celkem nedávno zavedli do produkce tri-
ploidní násady amura bílého, které chtějí 
vysazovat do volných vod jako sterilní rybu 
k regulaci vodní vegetace v bohaté síti kaná-
lů. Je to běžné již několik let v USA, ale ne 
v Evropě. S přicházející klimatickou změnou 
hrozí stále více, že by se amuři mohli přiro-
zeně vytírat i v podmínkách střední Evropy. 
To by bylo pro naše vodní ekosystémy velmi 

riskantní. Všechny ryby určené k  expedici 
jsou proto před vysazením do vodotečí pod-
robeny testu na triploidii.

Podnikatelské aktivity firmy nekončí 
u hranic Maďarska nebo Evropy. Jsou aktivní 
i v zahraničí. V Laosu, v jihovýchodní Asii, 
vybudovali velkou farmu k produkci plůdku 
tilápie a zásobují přes 20 % tamního trhu. Na 
místě ji zastupuje syn Ferenc Lévai, jr. Do  
Vietnamu vyvážejí jikry kapra v očních bo-
dech (speciálně vyvinutá technika, při níž se 
mezi dvě navlhčené molitany-houby uloží 
jikry kapra a ve vlhku – bez vody – se trans-
portují v uzavřené nádobě při teplotě 16 °C; 
vydrží tak až 24 hodin). Maďarská plemena 
kaprů jsou ve Vietnamu úspěšná a na trhu 
žádaná.

Dnes díky těmto novým přístupům a příle-
žitostem dosahují tržby Rétimajoru 130 mil. 
HUF (9,75 mil. Kč). Kromě toho hospodaří 
Arantyponty také na dalších dvou lokalitách 
(Hortobágy a  Tata), kde si rybníky pouze 
pronajímá. 

Souznění s přírodou a myšlenky 
na budoucnost
Společenská odpovědnost při respektování 

přírody stála u  založení firmy Aranyponty 

zahraniční exkurze

 Společné foto s prů-
vodkyní Judit před rybí 
restaurací a vyhlídkovou 
věží

Socha závojnatek v nadživotní velikosti 
– dílo rumunského umělce se na své 
místo dostala probouraným oknem 
konferenční místnosti

Žlabovna v nové rybí líhni Interiér nové rybí 
líhně je vybaven 
rovněž kruhovými 
nádržemi s prů-
hlednými stěnami. 
Používají se k od-
chovu rychlených 
štik na granulích. 
Jelikož jsou malé 
štičky velmi plaché 
a lekavé, výhodou 
je, že tak vidí, co se 
kolem nich děje
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Zrt. Proto od svého založení dlouhodo-
bě sleduje technologie šetrné k  životnímu 
prostředí. Snaží se využívat solární energii 
nebo zavádí technologie „rybník v  rybní-
ku“. V tomto chovu se kombinuje intenzivní 
akvakultura v  klecích nebo nádržích vyža-
dující krmení ryb granulemi a  aeraci s  ex-
tenzivním chovem ryb v  okolním rybníce. 
Živiny uvolněné z  exkrementů intenzivně 
chovaných ryb jsou „pohlcovány“ okolním 
rybničním ekosystémem, který není potřeba 
hnojit…

Šetrný přístup k přírodě dává prostor pro 
velkou biodiverzitu a  atraktivitu prostředí 
pro další skupinu environmentálně založe-
ných návštěvníků, kteří nutně ryby nemilují. 
Do Rétimajoru chodí za přírodou a přede-
vším vodními ptáky. K  fotografování a po-
zorování přírody jsou zde vytvořené velmi 
dobré podmínky v podobě chráněných po-
zorovacích plošin. A  fotografování je zde 
zpoplatněno 2000 HUF/den (150 Kč), takže 
dokáže generovat nějaký příjem i  bez nut-
nosti „prodeje ryb“.

V  mnoha zemích patří k  nejnadšenějším 
rybářům a  konzumentům ryb především 
starší generace, zatímco mladí lidé mají 

sklon ryby spíše odmítat. Pro budoucnost 
každé společnosti, a tedy i té podnikatelské, 
je mladá generace důležitá. Konzumace ryb 
a mořských plodů má mnoho výhod a po-
kud má být tento negativní trend mezi mla-
dými lidmi správně uplatňován, je jedním 
ze způsobů, jak to dokázat, seznamování 
dětí s rybami již v raném věku. To se snaží 
v  Rétimajoru systematicky dělat prostřed-
nictvím „mokřadní školy“, letních táborů 
a tvořivých dílen.

Pozitivní vztah k přírodě a jejím darům se 
buduje rovněž pomocí rybích slavností a fes-
tivalů, které ukazují gastronomickou hodno-
tu ryb a dalších lokálních produktů. Zvýšení 
spotřeby ryb v  Maďarsku je rovněž klíčem 
pro další potenciál růstu nejenom této fir-
my, ale celého tamního sektoru rybářství. 
V mnoha aktivitách jsou ve srovnání s námi 
napřed. Spotřeba ryb se v Maďarsku opravdu 
postupně zvyšuje. V  90. letech dosahovala 
jen 3 kg/osobu/rok, dnes je to 6,5 kg. Plánem 
do roku 2023 je dosáhnout spotřeby 7 kg!

Když to hodnotím zpětně, možná bylo 
dobře, že jsem do Rétimajoru přijel popr-
vé až s odstupem těch devíti let. Za ten čas 
se totiž velká část vizualizací z  prezentace 

L.  Váradiho stihla zhmotnit ve skutečnost. 
Rétimajor v roce 2005 totiž byla stále vize do 
budoucnosti, vize cesty rozvoje, která pořád 
nemá daný konečný cíl. Otevřenost vůči no-
vým příležitostem je v místě znát.

Myslím si, že i  naše rybářské firmy po-
třebují nějakou vlastní vizi, kam se rozvíjet 
a jak se proměňovat v čase. Vývoj naší spo-
lečnosti nelze zastavit. To, co bylo dobré vče-
ra (koupit si živého kapra), již zítra nemusí 
stačit (mladá generace jej nebude schopna 
a ochotna doma zabít a zpracovat). Víc ryb 
v  našich rybnících nevyrobíme kvůli tlaku 
na kvalitu vody a  ochranu přírody. Vydě-
lávat větší peníze je možné jen tím, že ryby 
prodáme dráž. A jak jsem psal již v minulém 
článku, zákazník potřebuje mít důvod zapla-
tit víc. Potřebuje nové služby a příběhy. Kdo 
je nabídne, ten vyhraje. Tak pozor, aby to za 
nás (rybnikáře) neudělal Mr. Losos! (Prožil 
totiž skoro celý život v kleci a bývá v jednání 
poněkud agresivní.)

(Ing. Ján Regenda, Ph.D. působí jako aka-
demický pracovník na Fakultě rybářství 
a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích.) 

Budova a interiér „mokřadní školy“

Součásti exkurze je vždy i rybí gastronomický zážitek. Zde opravdu 
poctivá porce pravé rybí polévky halászlé s „kousky“ masa

 Sympatická obsluha v rybí restauraci


