
VČS MO MRS , p.s. Kostelany nad Moravou – ZPRÁVA HOSPODÁŘE za rok 2018 

Datum konání: 24. 3. 2019  

Vážení rybáři,  

dovolte mi přednést celkovou a hodnotící zprávu hospodáře za rok 2018.  

ÚLOVKY  

Před zpracováním této zprávy je nutno udělat kontrolu odevzdaných sumářů a povolenek za loňský rok. Platí to co vždy a lepší se 

to bohužel velmi pomalu.  V ČR údajně všichni umí číst i psát. Já si to nemyslím, protože tak jednoduchou věc – pořád nejsou 

schopni někteří ( a opakující se lidé ) vyplnit správně . A co je horší – jsou mezi námi i takoví, kterým povinnost odevzdat papíry 

v termínu do 15. 1. nic neříká . Takže závěr k tomuto povzdechu za mne je ten, že  kdo v termínu neodevzdal má smůlu a pokud 

chce být rybářem dál , bude platit vše znova – jako nový člen. Za ruku můžeme vodit děcka a ne dlouholeté členy .  

V roce 2018 bylo vydáno: 186 povolenek, v termínu se vrátilo 182 povolenek, úlovek vykázalo 118 členů, 64 členů bylo bez úlovku.  

NÁSADY – včetně porovnání za poslední roky  

Standardní zarybnění v našich revírech za poslední roky se pohybuje v hodnotě cca 160 tis. Kč. Povinnost zarybnění se nemění, 

tento zarybňovací plán odsouhlasuje KÚ Zlín. Jsem přesvědčen, že je správný co do typů i množství ryb, které v této vodě mají 

být. Zarybňujeme 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 plnit, bohužel se však potýkáme častokrát s nepříjemnými přírodními podmínkami, o 

kterých se bohužel neustále pouze a jen mluví na všemožných úrovních. Ty problémy jsou nejen u nás, ale zejména u dodavatelů. 

Největší problém je samozřejmě u dravců a zejména u candáta, který je nedostatkovým a drahým zbožím.  Skutečnost zarybnění 

je pravidelně kontrolována při prověrkách – zatím nikdy nebyly vážnější problémy.  

2015 – 2017 :  

V roce 2015 bylo katastrofální sucho – zarybnilo se pouze za 115 tis. Kč. Nedorybněnou povinnost jsme dotáhli v roce 2016. Rok 

2017 byl v podstatě v zarybnění standardní.    

2018 :  

I když jsme využili pro částečné zarybnění i vlastní rybu z rybníčku, kýžený efekt z hospodaření na rybníčku není. A to nejen 

v tomto roce, ale v podstatě nikdy předtím. Vlastní odchov je v hodnotě cca 10 – 20 tis. Kč ( pokud se zadaří ), což je 

zanedbatelné. Naštěstí máme dobrovolníka pana Dvouletého, který se krmení zdárně zhostil, za což mu děkuji. Krmení máme 

v podstatě zdarma a odchov je zde dělán zejména z nostalgie.   

Letošní rok byl opětovně velmi špatný z hlediska počasí. Určitě víte, že jsme byli vlastně od května bez vody, což se projevilo i zde, 

rybu jsme museli slovit a vysadit do revíru s minimálním přírůstkem koncem srpna. Naštěstí byla zdravotně v pořádku.  

Současně jsme museli zrušit dětské rybářské závody. Věřím, že letos se již konat budou, byl o ně velký zájem.  

Zarybňovací finanční povinnost byla splněna na 99 %.  

DRUH PLÁN (ks) SKUTEČNOST (ks) 

K2 1000 1310 

K3 500 755 

L2 200 Nebyl vysazen 

Š1 200 150 ks Š2 

Ca1 250 1000 

A2 150 200 ks A1 a 250 ks A2 

 



Jak je Vám jistě známo, v červenci došlo k většímu úhynu ryb naštěstí pouze na revíru PK. Jednalo se o všechny ročníky candáta, 

velké sumce a bílou rybu. Důvodem byl kyslíkový deficit ve vodě, stav před bouřkou a nedostatek vody - prostě chyběl přítok ze 

Zlechovského potoka. Škoda byla celkem cca 60 tis. Kč s tím, že jsme po naší žádosti dostali na zarybnění navíc příslib ve výši 30 

tis. Kč na Candáta. Tímto mi dovolte poděkovat a to stále stejným lidem, kteří tento úhyn a likvidaci pomáhali řešit. Byl to týden 

úmorné práce a po celou dobu až do podzimu chození kolem vod a denní hlídání přítoku a hladin v obou Kopaných. Naštěstí se již 

nic dalšího nestalo a tak jsme další problém naštěstí nemuseli řešit. Úhyn byl hlášen na kompetentních místech a při té příležitosti 

se můžu jen smutně smát nad tím, jak někteří lidé (nelze je jinak nazvat než mírně „škoditelé“) ještě dovedou pomlouvat, žalovat a 

smát se cizímu neštěstí a to bez jakékoliv pomoci a starosti o rybu. Závěr k tomu je ale jasný, kdo chtěl tak aspoň viděl, že ve vodě 

byla krásná, velká dravá ryba a kecy o tom, že tam nic ve vodě není, jsou jenom blbá řeč. Teď bude trvat opět několik let, než se 

nám podaří candáta zde v PK vychovat.    

 

Dále mám tady pár čísel z historie úlovků a násad. 

 

MORAVA 9B 

 

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 

2018 
2 320 kg 
tj. 351 kg/ha 

Údaj 

chybí 
235 

Údaj 

chybí 
755 3, 20 Údaj chybí Údaj chybí 

 

 

Pro zajímavost uvádím čísla – výsledky NAŠICH RYBÁŘŮ na nejbližších revírech:  

 

revír 
uloveno 

Ø váha kapra 
celkem ryb  z toho kapra  

Morava  

8 – 10A 

 
699 ks - 1 176 kg 

 

 
193 ks – 796 kg 

 

 
4, 12 kg 

 

Buchl. potok 188 ks – 193 kg 53 ks – 155 kg 2, 92 kg 

Olšava 129 ks – 145 kg 30 ks – 101 kg 3, 40 kg 

 

 

Celkem tedy naši rybáři chytají na počty úlovků (porovnávám kapra) zhruba stejné množství jak u nás.  

Počet docházek mimo náš revír je 3 400, počet docházek na náš revír je 2 000.  

Kdo jde k nám na vodu, chytne a vezme rybu dřív než na jiných revírech.   

 

Co z těchto čísel od našich rybářů plyne? 

 

1) Našimi rybáři je revír méně navštěvován, dnes jsme již na cca 40 % z celkového množství rybářských návštěv, zbytek 

chodí přespolní. Naši rybáři se přesouvají na řeku, vliv na to mělo určitě i sucho a v jednu chvíli i omezení lovu na Přední 

Kopané. Rybářský tlak přespolních je zvýšený nejen po závodech, ale celoročně – protože naše vody (až na Martiňákovo 

a Tůně) jsou proti okolním upravené. Ptám se nahlas: „ Je to dobře nebo špatně? „    



2) 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. Můžeme sice vysadit víc, ale toto vysazení jde 

zcela za naše peníze - centrála nám na nadrybnění nedá ani korunu.  

3) Chytá se minimum lína - je potřeba sumce dostat z vody, z toho důvodu nebyl ani lín v loňském roce vysazován (letos 

2018 jen 2 ks - rok 2016 - 22). Přitom vysazeno jen v  roce 2017 - 400 ks. Jednoznačně je to dáno větším množstvím 

sumců v revíru (úlovek 2018 - 11 + úhyn 3 ks (PK) 2017 -  9 ks : 2016 – 9ks. Proto opětovně žádám – sumec musí 

z vody, i kdybyste jej měli převézt do Moravy.  

4) Zvedl se úlovek Candáta i přes úhyn na PK je v roce 2018 našimi rybáři 20 ks ( 2017 - 4 ks / 2016 – 22ks) a nebyla 

ulovena štika i přes masivní vysazení v posledních 2 letech (Š2). Důvody jsem řekl výše. Věřím, že se postupně situace 

zlepší.  

5) V loni jsme si odhlasovali snížení míry amura na zákonem danou míru 50 cm, která je již zanesena do BP. Na úlovek to 

mělo významný vliv. Bylo uloveno 67!!! ks mírového amura jen našimi členy (2017 všichni rybáři ulovili 54 ks amura).  

 

ČINNOST RYBÁŘSKÉ STRÁŽE  

Pokračuje nezájem členů RS o tuto činnost.  Máme celkem k dnešku 6 členů RS a vlastní funkci plní zodpovědně pouze 2 - 3 

z nich - p. Gregor a p. Nožička. Já jako hospodář jsem i členem RS a tak si lovící i kontroluji. Za sebe můžu říct, že žádné excesy 

jsem na naší vodě neviděl.  

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.   

NEZÁJEM LIDÍ O PRÁCI TRVÁ – ČEST VÝJIMKÁM, které jsou dány prací ze 70 % lidi z výboru  

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 případně vyměnit rybu za něco 

jiného, může pomoct.  A nemusí to být vždy jen ta fyzická pomoc, které se nedostává. Proto prosím buďte aktivní.  

Co jsme zrealizovali a naopak co se nepodařilo :  

- zrekonstruovala se poslední část hráze na rybníčku, musíme však ještě ručně doskládat část kamene, zejména na PK (u 

zatlučených kůlů) a doplnění kamene na rybníčku 

- zpevnil se svah kůly u PK, problém byl v nedržení hladiny PK – ZK, zbývá dokončit ještě ze strany ZK (materiál je 

připraven, chybí ruce)  

- vymalovala se, zkulturnila a dovybavila se Bašta novými skříněmi – nutno z hlediska GDPR archivovat pod zámkem 

- zprovoznil se apartmán pro komerční využití  

- podařilo se udržet duby u rybníčku v zeleném stavu i při loňském suchu 

- podařilo se částečně vytáhnout spadlé stromy z Tůní  

- podle mne byly dobře zorganizovány dvoje rybářské závody  

- nepodařilo se vytáhnout spadlé stromy z vody (počasí nám bohužel nepřálo), na druhou stranu - ryba se má alespoň kde 

ukrýt 

 

Všem, kteří se na těchto pracích podíleli jak svou fyzickou prací či mechanizací ještě jednou děkuji.  

Uvědomte si, že pokud nás bude čím dál na práce kolem vody 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.   

 

 



Na jaké práce  bych se chtěl jako hospodář  zaměřit v letošním roce ?  

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

Jedná se o poskládáni kamene, úprava požeráku.  

2. Pročištění PK a ZK do takového stavu, aby se uvolnili místa pro chytání (prostor od hřbitova). Nicméně velmi budeme 

zvažovat, zda to vůbec a v jaké míře má smysl pro cizí dělat.  

3. Probírka náletů a vytažení spadlých stromů Martinákovo  

4. Zpevnění břehu ZK kůly a doražení kůlů v Tůních  

5. Realizace několika přezimovacích jam pro rybu v Tůních  

6. Vytažení stromů PK – ZK – asi až na podzim  

7. Úprava – „okopové“ lišty u Rybářské bašty  

8. Chodník kolem skladů  

9. Nátěry přístřešku a schodiště Bašta  

10. Pořádání všech závodů a organizace výlovu   

Na závěr k tomuto bodu pár slov:  

V letošním roce proběhne Sjezd MR, očekávám, že se o brigádnické povinnosti a jak s ní naložit v budoucnu povede zcela jistě 

opětovně debata.  

Např. ve Starém Městě platí za brigádu všichni bez rozdílu věku a pohlaví. A nejen tam. Ověřte si to. Dovedu si to představit i u 

nás. Pak bychom sehnali pár lidí, kteří to myslí s okolím vody vážně a platili jim za odvedenou práci odpovídající odměnu. 

A na co peníze a lidi nebudou, postupně (i u nás) se již provádět prostě nebude.  Což možná i tak během pár let i dopadne.  

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.  

 

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY  

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

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

Účastněte se, přijděte s nápady, oznamte a doporučte svým známým a kamarádům tento termín, a pokud máte možnost zajištění 

nějakých sponzorských darů do tomboly, budeme rádi za jakoukoliv pomoc.  

 

Díky za pozornost        Ing. Radek Miškeřík hospodář pobočného spolku    


