
ZPRÁVA HOSPODÁŘE za rok 2017 

MRS z. s. , p.s. Kostelany nad Moravou 

 

Datum konání: 25. 3. 2018  

Vážení vyznavači Petrova cechu! 

Dovolte mi přednést celkovou a hodnotící zprávu hospodáře za rok 2017.  

 

ÚLOVKY v roce 2017 

Je potřeba poznamenat, že již funguje počítačový program, který nám dává přehled o úlovcích – samozřejmě se to týká POUZE 

našich členů. Vidíme tedy, kde, kdo a co ulovil. Bez naplnění dat (a díky Pepovi Strejčkovi) však bychom tyto přehledy neměli.  

Bohužel se při odevzdání opět objevily v předávaných dokladech chyby, případně nesprávné vyplnění odevzdávaných podkladů a 

tak tito rybáři při výdeji zdržují ostatní.  

Co je, však větší problém, že někdy nejsou doklady odevzdány do termínu 15. 1. následujícího roku a musíme tyto „opozdilce“ 

uhánět. Ve větších organizacích se to řeší bez pardonu. Neodevzdal - máš smůlu - nejsi rybář. To je takový problém si 

zapamatovat datum odevzdání a správné vyplnění sumáře?   

Nicméně pojďme k číslům a začnu tradičně a to sumarizací úlovků a to POUZE našich členů  na všech revírech s porovnáním na 

revíru Morava 9B a Morava 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úlovky našich členů za rok 2017 v porovnání s rokem 2016 

 
Bylo vydáno celkem 185 (vloni 187) povolenek včetně mládeže. 
Povolenku vrátilo 183 členů, 2 (vloni 5) povolenku nevrátilo. Ze 183 rybářů alespoň jednu rybu ulovilo 121 rybářů (vloni 123), 
takže 62 (vloni 59) rybářů neulovilo žádnou rybu. Z těchto 62 rybářů nemělo ani jednu docházku k vodě 14 (vloni 8). 
Uvedených 183 rybářů vykázalo celkem 5 391 docházek k vodě (vloni to bylo 6 255 docházek). Je to o 864 docházek méně.  
Nejvíce docházek 2083 (2729) bylo na našem revíru Morava 9B. Následuje Morava 9 - řeka s 1648 (1751) docházkami, 
Buchlovský potok 457 (590), Morava 10 A 171 (170), Morava 9A 161 (170), Olšava 1  156 (138) docházek, Morava 10 127 
(170) a Olšava 1A 105 (116) docházek. Na ostatních revírech bylo vykázáno pod 100 docházek. 
 
Úlovky našich členů na všech revírech, na revíru Morava 9B a Morava 9 – upozorňuji POUZE NAŠICH ČLENŮ. 

 

druh ryby 
 

Roky 
 

všechny revíry  
(ks) 

všechny revíry  
(kg) 

Morava 9B (ks) Morava 9B (kg) Morava 9 (ks) Morava 9 (kg) 

Kapr obecný 
2017 677 2 260 318 1 019 160 696 
2016 760 2 362 434 1258 146 584 

Lín obecný 
2017 31 17 19 9 0 0 
2016 33 16 22 9 2 1 

Cejn velký 
2017 101 62 20 4 14 11 
2016 63 24 21 1 16 11 

Jelec tloušť 
2017 23 16 0 0 0 0 
2016 56 22 0 0 15 5 

Jelec jesen 2017 3 2 0 0 1 1 

Okoun říční 
2017 16 1 0 0 0 0 
2016 4 2 1 0,1 2 0,5 

Parma obecná 
2017 3 7,5 0 0 0 0 
2016 6 18,6 0 0 3 10,1 

Podoustev 
2017 1 1,2 0 0 0 0 
2016 10 2,3 0 0 0 0 

Štika obecná 
2017 5 9,8 2 4 1 2 
2016 2 8 0 0 2 8 

Candát obecný 
2017 44 92 4 9,5 16 31 
2016 58 123 22 52 9 22 

Sumec velký 
2017 42 341 9 69 20 189 
2016 52 447 9 130 37 278 

Úhoř říční 
2017 17 13 11 8 0 0 
2016 12 10 11 10 0 0 

Pstruh obecný 2017 1 0,2 0 0 0 0 

Pstruh duhový  2016 2 1 0 0 0 0 

Bolen dravý 
2017 2 5,2 0 0 1 3,5 
2016 9 20 0 0 4 15 

Amur 
2017 35 134 23 80 1 3 
2016 35 120 18 62 3 7 

Karas ob. s stř. 
2017 156 36 48 11 0 0 
2016 173 75 20 13 16 12 

Ostatní 
2017 1006 49 511 24 194 9 

2016 1458 95 622 34 291 19 

 
Celkem 

2017 2 165 3 047 965 1 236 422 981 

2016 2700 3 268 1170 1537 544 971 

 

Rybářská stráž provedla u našich rybářů celkem 78 kontrol, na revíru Morava 9B 54 kontrol. 

Výsledky a úlovky na pstruhových revírech za naše členy není potřeba číst. Tomuto druhu lovu se věnují z naší organizace pouze 

jedinci.   



NÁSADY – včetně porovnání za poslední roky  

Standardní zarybnění za poslední roky je v hodnotě cca 130 - 160 tis. Kč na naše revíry. Povinnost zarybnění je dána 
zarybňovacím plánem a my máme povinnost zarybnit následujícími druhy ryb: K2, K3, L2, A2, Š1, Ca1. Je potřeba si ale také 
uvědomit, že v revíru Tůně, která je sice jako jediná našim historickým majetkem, jsme vázáni Plánem péče AOPK - jedná se totiž 
o ceněnou lokalitu a to kvůli výskytu kotvice plovoucí a nemůžeme zde plnohodnotně hospodařit.  
Až na výjimky se nám stanovený plán daří zarybnit, bohužel se však potýkáme častokrát s nepříjemnými přírodními podmínkami. A 
to nejen u nás, ale zejména tam, kde se ryby nakupují - u producentů. Největší problém je samozřejmě u těch ryb, které jsou 
nejvyhledávanější a nejméně lovené. Tedy candát a štika.   
 

2015 
 

V roce 2015 bylo katastrofální sucho, pocítila jej celá Morava a tak se zarybnilo pouze za 115 tis. Kč. Nebyly jsme sami - problémy 
byly samozřejmě i jinde. S ústředím v Brně jsme nakonec našli společnou řeč a postihováni jsme nebyli, naopak jsme převedli 
nedorybněnou povinnost do roku následujícího. 
  
2016  
 

V tomto roce jsme zarybnili všemi druhy ryb a to za 175 tis. Kč. Nevysadil jsem pouze Š1, ale místo ní šlo do vody 10 tis. štik - cca 
3 cm. 
  
2017  
 

Po 2 -leté rekonstrukci rybníčku jsme si část zarybnění realizovali z vlastního. Tímto děkuji panu Dvouletému, který pravidelně a 
podle not krmil celý rok. 
Je však potřeba říct, že ekonomický efekt z rybochovu je minimální. A nebýt krmení, které jsme sehnali v rámci sponzorství a 
práce, kterou tomu věnujeme a nenárokujeme si za ni peníze, je výsledný efekt nulový.  
A tak je to spíše o tom, že jsme na rybníčku uspořádali dětské rybářské závody s velkou účastí nejen domácích a také o tom, že se 
při výlovu sejdeme všichni a zase máme ty svá moudra, „jak to dělat lépe“…...    
Zarybňovací finanční povinnost byla splněna na 100 %.  
 

DRUH PLÁN (ks) SKUTEČNOST (ks) 

K2 1000 1350 

K3 500 620 

L2 200 200 

L3 0 200 

Š1 200 70 ks Š2 

Ca1 250 320 

A2 150 200 

 

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 

2016 
2 500 kg 
tj. 379 kg/ha 

851 2 503 434 1 258 2, 94 kg 476 kg/ha 
ø výtěžnosti MRS byla 

191 kg/ha 

2017 
2 110 kg 
tj. 320 kg/ha 

722 2 190 318 1 018 3, 20 kg 332 kg/ha 
ø výtěžnosti MRS byla 

154 kg/ha 



   Co z těchto čísel plyne? 

1) Dochází k poklesu podílu uloveného kapra a obecně ryb našimi rybáři na našem revíru Morava 9B ve prospěch ostatních 

rybářů. Dnes jsme na úrovni cca 45 % návštěv i úlovků oproti minulosti, kdy to bylo až 80 %.  

2) Protože není pokles celkových docházek našich rybářů – je viditelné, že se naši členové přesunuli na řeku, kde očekávají 

větší a častější úlovky.  

Za rok 2017 bylo na řece celkem 1 648 docházek a ulovilo se 160 ks kapra o celkové váze 696 kg.  

Rybářský tlak je zvýšený nejen po závodech, ale celoročně – protože naše vody (až na Martinákovo a Tůně) jsou proti 

okolním upravené. Ptám se nahlas: „ Je to dobře nebo špatně? „    

3) To, co se vysadí – se i v daném období chytne, a to je z hlediska hospodaření správné. Ryby mají přirozený přírůstek 

daný tomuto typu vod. Nelze dopustit, aby bylo – až na výjimky přerybněno . Vzpomeňte si na některé roky, kdy jsme 

v zimě (nebo při malém stavu vody měli problémy. Bylo to mimo jiné i tím, že ve vodě bylo více ryb, než tato snesla.  

Můžeme sice vysadit víc, ale toto vysazení jde zcela na naše triko – centrála nám na nadrybnění nedá ani korunu.  

4) Stále se chytá málo Lína (letos 19 ks – rok 2016 22 ks). Přitom vysazeno jen v tomto roce 400 ks.  Jednoznačně je to 

dáno větším množstvím sumců v revíru (úlovek 2017 -  9 ks : 2016 – 9 ks). Proto opětovně žádám – sumec musí z vody, i 

kdybyste jej měli převézt do Moravy.  

5) Zřetelně poklesly úlovky Candáta (2017 – 4 ks / 2016 - 22) a je minimálně lovena Štika. Důvody jsem řekl výše. Věřím, že 

se postupně situace zlepší.  

6) V loni jsme si odhlasovali snížení míry amura na zákonem danou míru 50 cm, která je již zanesena do BP. Uvidíme, jak 

se letos bude dařit.   

  

ČINNOST RYBÁŘSKÉ STRÁŽE  

Pokračuje nezájem členů RS o tuto činnost.  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.  

Výbor pobočného spolku rozešle vytýkací dopis těmto nefungujícím členům RS a zvážíme, zda budou nadále tuto činnost 

vykonávat. Pokud ne, půjde z výboru ŽÁDOST na zrušení této činnosti nefungujícímu členu RS.   

Dále jste si jistě všimli, že náš revír pravidelně navštěvuje profesionální rybářská stráž. Je to jenom dobře, kdo má vše v pořádku 

nemusí se bát. Nicméně PRAVIDLA se dodržovat prostě musí.  

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 v UPLYNULÉM OBDOBÍ  

Pod moji zodpovědnost také spadá to, jak náš revír vypadá.   

Výstižně a jedním slovem NEZÁJEM většiny členů spolku. Bohužel až na pár výjimek lidí, kteří tu jsou na VČS, nám s pracemi 

nikdo nepomohl. Je to pak o přemlouvání a až prošení těch, kteří už by ani nemuseli přijít a přesto přijdou, protože jim to, jak 

vypadají naše vody, není lhostejné.    

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. 

Člověk si pak klade otázku, jestli jeho práce vůbec má smysl.  

 

Co jsme zrealizovali a naopak co se nepodařilo :  

- Dokončila se výstavby patra nad baštou. Máme tedy připraven apartmán i ke komerčnímu využití.  

- Zrekonstruoval se a zlegalizoval rybníček a napouštění nejen do něj, ale i napřímo do PK. Letos jsme neměli problém 

s vodou (i když v létě bylo sucho). Chybí ještě letos dodělat jednu stranu a udělat přepad v požeráku a ten opravit. 

- Dokončilo se (dodavatelsky) zatloukání kůlů v Tůních  

- Dokoupili jsme a usadili nový sklad  

- Pokračovala standardní údržba revíru, vyčistila se část ZK  

- Výsadba dubů a vrb u rybníčku  

- Nepodařilo se vytáhnout spadlé stromy z vody (počasí nám bohužel nepřálo).  

 



Mé upřímné poděkování především: 

- Jarkovi Mařákovi  - za to, že kdykoliv zavolám, přijde pomoct s čímkoliv  

- Tondovi Janíkovi   - za to, že si dovede zorganizovat sám bez velké pomoci prodej vánočních kaprů  

- Mirkovi Dvouletému  - za provádění pravidelného krmení  

- Laďovi Zapletalovi  - v podstatě za vše. Včetně toho že dělá řidiče traktorku.  

- samozřejmě i všem ostatním, bez kterých by to tu prostě nefungovalo.  

Uvědomte si, že pokud nás bude čím dál méně, existuje jedno řešení jak s naším spolkem dál.  Znamená to však to, že všechno 

to, co je zbudováno bude předáno zpět na MRS Brno a lidem, kteří se na ničem za posledních 15 let nepodíleli, spadne do klína 

vše vybudované.  

Většině je to možná jedno, ale přesto věřím, že to nedopustíme.   

Plán na rok 2018 

1. Dokončení úpravy rybníčku (pokud nám počasí dovolí jaro – nejpozději podzim)  

Jedná se o úpravu břehu a požeráku.  

2. Vyčištění revíru Tůně od napadaného dřeva do vody  

3. Pročištění PK a ZK do takového stavu, aby se uvolnili místa pro chytání (zejména strana „od hřbitova“)  

4. Probírka náletů a vytažení spadlých stromů Martinákovo  

5. Vytažení popadaných stromů z PK i ZK  

6. Úprava - okopové lišty u Rybářské bašty  

7. Chodník kolem skladů  

8. Pořádání všech závodů a organizace výlovu   

Na závěr k tomuto bodu pár slov:  

O tom, jak dál s brigádami nepanuje nejen v našem výboru jednotný názor. Je to jeden z bodů, který se neustále řeší, i na MRS. 

Existují organizace, které si nechávají platit dopředu ode všech, případně s nějakými výjimkami a na vykonávané práce si nabírají 

potřebné odborníky. Je to zřejmé zejména u velkých organizací. Přiznám se, že jsem také po 15-ti leté zkušenosti ve výboru 

zastáncem tohoto řešení. A nejsem určitě sám. Nedovedete si ani představit, kolik času tráví někteří členové výboru bez nároku na 

čas tímto problémem a dělají práce, za které nikdo ani nepoděkuje a neocení je. Nevěřím totiž tomu, že si nejde vyčlenit 1 - 2 

soboty v roce čas a udělat něco i pro druhé.  

Nicméně řešení platit všichni má také své velké negativum, kdy se zcela vytrácí ta sounáležitost místních lidí s tím, co je již 

zbudováno. A bylo by to ještě horší. Absolutně zde nikdo nic navíc nechce udělat, je zřejmě lepší se  nejen v životě vézt a kecat. 

Přitom bychom všichni zde z výboru přivítali nejen dobré nápady na zvelebení, ale i aktivní přiložení ruce k „dílu“.  

Proto jsme se zatím nerozhodli jak dál a třeba nás osvítí náš patron „svatý Petr“ se spásnou myšlenkou.   

A jen ať nezapadne to o čem mluvil předseda – rádi bychom přivítali ve výboru novou krev  

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY  

Opět budeme pořádat tradiční jarní, letní i dětské. Termíny jsou uveřejněny jak na našich internetových stránkách, tak i na 

nástěnce.    

A protože celý výbor u toho padá nejen fyzicky na hubu, požádal bych Vás o pomoc.  

Přijděte, oznamte a doporučte 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 spolku    


