
VČS MO MRS , p.s. Kostelany nad Moravou – ZPRÁVA HOSPODÁŘE za rok 2016 

 

Datum konání: 12. 3. 2017  

 

Vážení vyznavači Petrova cechu!  

Dovolte mi přednést celkovou a hodnotící zprávu hospodáře za rok 2016.  

Jako první je potřeba říct, že jsem se stal Hospodářem našeho spolku po vykonání potřebných zkoušek v květnu 2016.  

 

ÚLOVKY  

Jak jste si asi všimli na výdeji povolenek, máme veškeré údaje o úlovcích zaznamenány v počítači a tak dnes nám program 

umožnuje vygenerovat a hlavně i porovnávat detailněji tyto údaje i v rámci historie.  

Musím si však opětovně postěžovat. Ne všichni se naučili vyplňovat tyto údaje do sumářů, což nám bere čas, který je i pro nás 

drahocenný. Je to sice lepší než v minulosti, přesto je smutné, že ani po několika letech neumí dlouholetý rybář vyplnit pár čísel do 

předepsaných tiskopisů.  

Nicméně začnu tradičně a to sumarizací úlovků a to POUZE našich členů. 

 

V ROCE 2016 NAŠI ČLENOVÉ VYKÁZALI CELKEM: 

- 6 255 docházek na všech revírech MRS  
- ulovili zde celkem 2 736 kusů ryb o celkové váze 3 341,5 kg 

 

V tabulce uvádím jen některé druhy ryb: 

a) na všech revírech 

Druh ryby ks kg 

  Kapr obecný 780 2 362,50 

Lín obecný 33 15,60 

Štika obecná 2 8,00 

Candát obecný 58 123,30 

Sumec velký 52 446,80 

Úhoř říční 12 10,50 

Amur 35 115,50 

 

 

 

 

 



- 2 729 docházek na revíru Morava 9B  
- ulovili zde celkem 1 180 kusů ryb o celkové váze 1 566,8 kg 

 

 

 

 

a) na revíru MORAVA 9B 

Druh ryby ks kg 

  Kapr obecný 434 1 257,50 

Lín obecný 22 8,70 

Štika obecná 0 0 

Candát obecný 22 51,50 

Sumec velký 9 129,70 

Úhoř říční 11 9,70 

Amur 18 61,60 

 

NÁSADY  

2015  

V této části se musím vrátit do roku 2015, do roku kdy bylo velmi sucho a kdy jsme nevyčerpali plnohodnotně možnost zarybnění a 

nakonec jsme udělali dobře, vzpomeňte si, jak vypadal revír - byl v podstatě bez vody.  

V tomto roce 2015 jsme zarybnili revír za celkem 115 tis. Kč.  

Podařila se nám nedorybněnou povinnost ve výši 13 tis. Kč po souhlasu s ústředím přesunout na rok 2016.  

A tak jsme nezarybnili na podzim 2015:  

- 1 000 ks K2 ( K3 bylo vysazeno oproti plánu 500 – celkem 825 ks )   

- nezarybnilo se ani L2 (plán 200 – skutečnost 0)  

- ani Ca1 (plán 250 – skutečnost 0) 

- místo Štiky ročka v plánu 200 ks se nasadila Šr v počtu 1 000 ks .   

Obdobně suchý podzim řešila většina místních organizací.  

2016  

V tomto roce jsem do vody dal ryby v celkové hodnotě 175 tis. Kč (o 60 tis.Kč víc než v roce 2015). Jestli jste dobře poslouchali 

sumáře úlovků (našich členů) neodpovídá to však ulovenému množství (úlovky našich členů jsou podobné jako v roce 2015). To 

může být způsobeno několika faktory:  

- nedochází k zápisu všech úlovků  

- je větší tlak cizích rybářů na naše vody (každoročně je vyšší a vyšší návštěvnost rybářů z jiných organizací) 

- větší množství sumců v revíru. Je potřeba se dále snažit slovit maximum sumce z revíru, v případě že budete mít nějaký 

problém s nedodržením zákonné míry, neváhejte mi v případě tohoto úlovku zavolat. Nevracejte do vody (když už tak 

sumce zaneste do Moravy)  

 

- A zejména – což předpokládám: ryba zůstala ve vodě (zatím totiž nic nenasvědčuje tomu, že by došlo k zimnímu úhynu   

 

 

 



DRUH PLÁN (ks) SKUTEČNOST (ks) 

K2 1000 1000 

K3 500 860 

L2 200 0 

L3 0 155 

A2 150 150 

Š1 ??? 0 

 

Bylo nad plán vysazeno úhoří monté -  700 ks – platil MRS   

 

Nebyla vysazena Š1 (nebyla k sehnání), byla vysazena Š0 v počtu 10 000 ks.  
 
2017  
  
Plán vysadit rybu bude někde na úrovni 150 tis. Kč, v platnosti zůstává povolená výsadba rybí obsádky (daná Krajským úřadem) 

jak co do množství, tak i do druhů stejná jako v minulých letech.  

Snaha bude letos si udělat K2 (aspoň část) ve vlastní režii na rybníčku a vysadit také Ca1.  

Pokud se podaří sehnat Šr , vysadím. Bohužel však násada Šr (ale ani Š1 není k sehnání (případně za velké peníze).  

Ryba bude vysazena dle jednotlivých hektarových ploch.  

Dále mám tady pár čísel z historie úlovků a násad z minulých 3 let pro Vaši představu (zaměřím se na Kapra) na našem revíru 

(PK,  ZK, Tůně)  

ROK NASAZENO  

ULOVENO 
ø váha 

uloveného 
kapra 

Výtěžnost  

 

VŠEMI RYBÁŘI  NAŠIMI ČLENY 

ks kg ks kg 

2015 
1 400 kg 

tj. 270 kg/ha 
892  2 611 460  1 423  2, 93 kg 479 kg/ha 

ø výtěžnosti MRS byla 

250 kg/ha 

2014 
2 159 kg 
tj. 415 kg/ha 

840 2 326 536 1 494 2, 94 kg 430 kg/ha  

2013 
2 192 kg 
tj. 421 kg/ha 

853 2 244 478 1 344 3, 20 kg 417 kg/ha  

 

Za posledních 10 let je také vidět, že se snižuje množství docházek a úlovků našich rybářů ve prospěch cizích (před 10 lety ten 

podíl činil cca 80 %, teď cca 50 %)  

ČINNOST RYBÁŘSKÉ STRÁŽE  

Absolutně jako vedoucí naší RS nejsem s její činností spokojen. Máme celkem k dnešku 6 RS a vlastní funkci plní zodpovědně 

pouze jeden z nich – pan Ondřej Gregor a s připomínkami další jeden až dva. Zbytek se pouze veze a jejich činnost je o ničem. 

Nevěřím tomu, že vše je na našich revírech v pořádku.  

Proto podám (podle  činnosti jednotlivých členů) návrh na zrušení výkonu RS některým členům.   

Dohodl jsem se s KRS, že náš revír bude navštěvovat častěji a nebudou se dělat žádné ústupky. Nikomu.  

Chci Vám však připomenout, že každý rybář má právo v případě že vidí porušení BP jiným rybářem  zasáhnout a nejen volat mě 

nebo kolegům … přijeďte to vyřešit. Bohužel si však nikdo nechce pálit prsty a tak je opět lepší o tom pokecat v hospodě ….  

 



VYKONANÉ PRÁCE na REVÍRU a RYBOCHOVU  

Pod moji zodpovědnost také spadá to, jak náš revír vypadá.  Nebudu zde popisovat Investici do úpravy patra pro potenciální 

zájemce o rekreaci.  

Dá se říct, že loňský rok byl opětovně a možná i o mnoho náročnější než předcházející. 

Bohužel až na pár výjimek lidí, kteří tu jsou na VČS, nám s pracemi nikdo nepomohl. Naopak (a mluvil o tom i předseda, máme ve 

spolku lidi, kteří svými blbými řečmi a pomluvami podkopávají činnost organizace a znechucují práci těm, které to ještě baví a kteří 

chtějí udělat něco pro spolek. Kecy o tom, že je něco špatně a mělo by to být jinak a nebo „já mám za minulost odpracováno a teď 

se starejte vy“…  a  my jsme to dělali jinak neberu. 

Každý, kdo to myslí s organizací dobře a nebere rybářskou vášeň jen jako povinnost donést a vyměnit rybu za něco jiného, může 

pomoct. A nemusí to být vždy jen ta fyzická pomoc, které se nedostává.  

Bohužel tito negativisti se společenského života jako je např. schůze, závody atd. většinou neúčastní, ale budu rád, když se tato 

má řeč k nim donese.  

Chci také poděkovat v letošním roce sekáčům ledu, práce byla nutná a potřebná.  

a) Realizace nového napouštěcího zařízení Rybníčka Vávrů  

Tímto děkuji ještě jednou Obci a panu starostovi, že nám s touto největší Investicí finančně pomohl. 350 tis. bychom dohromady 

nedali a došlo by k tomu, že by Kopané nemohly být napouštěny. Hrozil zákaz napouštění.  

Takto je realizována oprava hráze od Zlechovského potoka (dělala a dokončuje firma AGROMELI a financují LČR – jedná se o 

bezpečnostní prvek ochrany před povodněmi).  

My jsme museli udělat zcela nově napouštění rybníčku Vávrů a Kopaných. To se povedlo a dnes máme vše v legislativním 

pořádku, kdy chybí pouze kolaudační souhlas ŽP. 

Bude zde vysazen K2, A2 a zkusíme Ca. Krmení je zajištěno a nepřeji si, aby kdokoliv do rybníčka Vávrů házel své podměrečné 

úlovky, aby tzv. vyrostly.   

b) Úprava břehů v Tůních  

3 roky se o tom mluvilo a pořád dokončení v nedohlednu. Proto Výbor rozhodl o dokončení zatloukání kůlů dodavatelsky. Dnes 

jsou veškeré kůly zpracovány a budeme ještě dosazovat vrbové proutí. Věřím, že se to nejpozději příští rok podaří.  

c) Kácení stromů PK a ZK  

Zde opětovně byla snaha udělat vše zdarma. Jen pro Vaši představu, bylo se na tyto práce podívat cca 8 firem a nikdo z nich 

nechtěl dělat zdarma. Jejich nabídky začínaly na 40 tis. Kč a končili na 350 tis. Kč.  

Nakonec se podařilo dohodnout s jednou Brněnskou společností, bohužel do toho zasáhlo počasí. V době, kdy mělo dojít k úklidu 

na ledě, napadl sníh, odmrzlo, přimrzlo atd.  Nechci Vám ani popisovat nepříjemnosti, které se všechny přihodily. Ani 50 tunový 

jeřáb nedostal z vody spadlé stromy.  

Nicméně k dnešku je stav takový, že cca 4 stromy zůstaly ve vodě (bude snaha je dostat po žních ven), pole by měla být uklizená 

a sháníme štěpkovačku. Snad se podaří do jarních závodů tyto větve atd. od vody uklidit, případně spálit.   

A pokud část zůstane ve vodě - já jako hospodář nejsem proti, ryba má alespoň nějaký úkryt a možnost bojovat.  

 

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY  

Opět je to v kompetenci celého výboru, nicméně i za mne bych Vás chtěl požádat o hojnou účast, oznámení a doporučení o 

pořádání těchto RZ svým známým a kamarádům a pokud máte možnost zajištění nějakých sponzorských darů do tomboly, 

budeme rádi.  

Je to nejen pro MRS ale také i pro Obec společenská událost a tak věřím, že i v době EET a dalších restriktivních opatření vlády 

budou tyto RZ i nadále pokračovat. 

Díky za pozornost        Ing. Radek Miškeřík, hospodář pobočného spolku    


