
ZPRÁVA HOSPODÁŘE za rok 2019 

Datum konání: 8. 3. 2020  

Vážení rybáři,  

dovolte mi přednést celkovou a hodnotící zprávu hospodáře za rok 2019 .  

Začnu trochu netradičně.  

Jak je Vám jistě známo, od letošního roku 2020 se udály některé zásadní změny odsouhlasené loňský 

podzim na sjezdu MRS v Blansku, které se dotýkají všech rybářů a které mnozí z Vás nesou nelibě a bez 

souvislostí komentují svůj pohled na věc jak mezi s sebou, tak na sociálních sítích či v hospodě. Nebudu 

chodit kolem horké kaše, jedná se zejména ( jak část Vás o tom mluví) o „zase zdražení povolenky“ za to, že 

„můžu chodit k vodě“ o 800 Kč / rok.  

Hlasoval jsem za náš spolek také pro toto zvýšení. Proč?  

Protože se (a komentujeme to zde každý rok) valná většina z Vás o činnost spolku nezajímá. Už většinou 

není zájem něco na revíru udělat, zlepšit, připravit něco pro druhé, udělat něco sám bez nutnosti mít nad 

sebou drába …. Z osobní zkušenosti posledních pár let mi z toho plyne, že pouze plus minus 40 lidí a jejich 

rodinných příslušníků a známých zajišťují veškerou činnost spolku.  

A že toto navýšení ve výši 800,- Kč platí všichni bez rozdílu? To je dle mého názoru hospodáře také 

v pořádku, vždyť k vodě chodíme všichni, docházky a někdy i úlovky o tom svědčí i u těch 

„nespokojených“.  

Samozřejmě, že touto změnou došlo také k úbytku členů, a to zejména těch, kteří byli doposud pouze 

papírově členové a kteří se již ať ze zdravotních či věkových důvodů nemohli aktivně do činnosti spolku 

zapojovat. To samozřejmě chápu a je mi to upřímně líto. Bohužel však ten, kdo umí i trochu přemýšlet musí 

uznat, že v zájmu údržby a činnosti spolku to ani jinak vyřešit nešlo. Konečně také budou nastaveny stejný 

pravidla pro všechny spolky a jednotlivce a s dohadováním o výjimkách je konec.   

Naše organizace se rozhodla (oproti mnohým jiným v okolí) dále nevybírat žádné další různé poplatky 

skryté za manipulační poplatky, platbu za odbahnění, platbu za kdovíco … Udělali jsme přesně to, co bylo 

na Sjezdu MRS schváleno. To však automaticky neznamená, že to takto bude navždy. Je klidně možné, že 

se budou muset v budoucnu vybírat nějaké další peníze za pronájem vody, které doposud MRS, z. s. neplatí 

majitelům těchto vodních ploch (oproti ČRS) . A tlaky na pachtovné za tyto vodní plochy jsou a budou. 

V poslední době totiž (a je to pravidelně probíráno na každé schůzi v Brně) přicházíme o jednotlivé vodní 

plochy napříč jednotlivými organizacemi.  

Těch 800 Kč / rok (pro některé z Vás navíc) je však pouze příjmem organizace, a to právě proto, aby místní 

organizace mohly tyto výše uvedené činnosti zajistit.  Těch 800 Kč je vykompenzováno tím, že jsou zrušeny 

- pro všechny - brigády (a víte, že u nás bylo v minulosti povinnost odpracovat 10 hodin nebo zaplatit 1 000 

Kč). Tyto peníze budou beze zbytku využity právě na práce spojené s údržbou revíru a činností organizace, 

a to buď tak, že tyto práce odpracují buď vlastní členové, kterým místní spolek přináší radost nebo pokud se 

to nepodaří, tak si na to co sami nezvládneme, najmeme lidi a firmy cizí.  

ÚLOVKY 

Už se mi o tom ani nechce mluvit, ale přesto: Mnoho povinností člen jakéhokoliv spolku nemá. A stejně (a 

většinou jsou to stále ti samí lidé) si je stejně neplní.  



Co je proboha za problém odevzdat včas do 15. 1. správně vyplněný sumář a docházku? Každoročně tento 

bod probíráme na schůzích výboru s tím, že máme možnost členy kvůli tomuto i vyloučit. Výmluvy, že 

někdo pracuje, je na dovolené a nestihl, jsou nepřijatelné. Tak to rybáři odevzdej třeba už v listopadu …. 

Nicméně pojďme k číslům a začnu tradičně a to sumarizací úlovků a to POUZE našich členů (výsledky 

ostatních rybářů na našem revíru budou až později).   

 

V roce 2019 bylo vydáno: 191 povolenek (o 5 víc než v roce 2018), v termínu se vrátilo 186 povolenek, 

úlovek vykázalo 116 členů, 70 členů bylo bez úlovku. 

 

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

z naší organizace pouze dva členové, kteří vykázali 3 ulovené pstruhy.   

 

Pozn.:  

pro zajímavost uvádím čísla – výsledky našich rybářů na nejbližších vodách v r. 2019 se zaměřením na 

kapra    

 

MORAVA Celkem -  (od  Morava 8 po Morava 10 A)  

 

Celkem uloveno 613 kusů 847 kg 

kapr 175 kusů 600 kg 

Průměrná váha kapra 3,4 kg 

 

BUCHLOVICKÝ POTOK Celkem  

 

Celkem uloveno 145 kusů 148 kg 

kapr 42 kusů 124 kg 

Průměrná váha kapra 3,0 kg 

 

 

Druh ryby 
kusů 

na všech revírech 
kg 

kusů 

na revíru Morava 9B 
kg 

kapr 605 
1971,2 

(průměrná váha 3,26kg) 
341 

1096,3 

(průměrná váha 3,26kg) 

amur 97 300,8 77 207,4 

tolstolobik 0 16,5 1 16,5 

candát 34 64,7 3 3,7 

štika 7 19,8 4 6,2 

lín 19 11,1 17 10,1 

ostatní 1149 48,9 707 24,8 

celkem 2130 2635,6 1158 1442,5 

docházek  6727  2233  



OLŠAVA Celkem : 

 

Celkem uloveno 117 kusů 142 kg 

kapr 36 kusů 116 kg 

Průměrná váha kapra 3,2 kg 

 

Co z těchto čísel od našich rybářů plyne? 

1) Našimi rybáři je revír navštěvován zhruba stejně jako přespolními rybáři.  Rybářský tlak přespolních 

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

proti okolním upravené.  

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 na naše triko – centrála nám na nadrybnění nedá 

ani korunu.  

3) Průměrná váha kapra se ustálila na cca 3,2 kg/ks . Loni naši rybáři chytli o cca 120 ks !! víc kapra 

než v roce 2018 .  

4) Lína se chytlo celkem 17 ks při vysazení za roky 2017 – 19 celkem 800 ks !  

5) Chytlo se pouze našimi rybáři pouze 5 ks sumce.  

6) Candát u nás (ale také na Moravě) se chytlo minimum. Očekávám, že v příštích letech se úlovky 

(vzhledem k vysazenému množství zvednou).  

7) Také štiky se na množství vysazených ulovilo málo.  

8) Jednoznačně pozitivní bylo zvýšení úlovků Amura – 77 ks a 2 q jsme zde nezaznamenali již pěkně 

dlouho a já si to nepamatuji. Je to dáno samozřejmě i tím, že se snížila lovná míra na 50 cm.   

9) Pozitivně hodnotím i to, že se podařilo udržet v roce 2019 dostatečnou výšku hladiny vody.  

NÁSADY – včetně porovnání za poslední roky 

Povinnost zarybnění na rok 2019 byla ve výši: 151 000,- Kč.  

Celkově se zarybnilo za 159 000,- Kč. K tomu jsme nasadili navíc Ca2 - 100 kg ve výši 30 000,- Kč a to 

jako reciproční náhradu škody za úhyn v roce 2018. Celkem šlo tedy do vody ryb za 189 000,- Kč. 

Plán zarybnění byl splněn (a přeplněn) ve všech druzích ryb do všech revírů.  

Většinu ryb nakupujeme od cizích. Rybníček Vávrů nám po dlouhé době přinesl radost a to zejména v tom, 

že se podařilo odchovat 1 100 ks Ca1 a tento druh šel kompletně do našich revírů. Kromě Ca1 bylo 

vysazeno také z rybníčku celkem skoro 6 q kapra a lína ve všech velikostech. Pořád je to ale spíše radost a 

velké očekávání z toho co se podaří a zda bude ve Zlechovském potoce voda po celý rok. Samozřejmě 

opětovně obrovský dík patří p. Dvouletému za pravidelné krmení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsem přesvědčen, že ryb máme v revíru dostatek. 

plán v kusech skutečnost v kusech 

K2 1 000  1300 

K3 500 700 

L2 200 350 

Š1 200 335 

Ca1 250 1100 

Ca2 ---- 500 

A2 150 150 



ČINNOST RYBÁŘSKÉ STRÁŽE 

 

Řekl bych setrvalý stav, naštěstí jsem nezaznamenal na revíru za loňský rok nějaké excesy. Je však potřeba 

říct, že jsem se dohodl s profi ryb. stráží MRS o častějších kontrolách našich revírů.  Vzhledem k tomu, že 

se navíc v BP změnilo plno bodů k lovu a že již teď eviduji různé řeči - „jak si teď když je zdraženo budu 

chodit a brát ryby navíc … „ budou kontroly častější a nekompromisnější. Za loňský rok byly také po dlouhé 

době zadrženy povolenky 4 našim členům na určité období za prohřešky proti BP lovu. Celkem bylo 

provedeno 67 kontrol našich členů. 

Tímto bych Vás chtěl požádat o dodržování těchto nových BP k lovu, které si dobře nastudujte a noste 

s sebou. Předejdete tak zcela jistě zbytečným problémům. Stanovy zaznamenaly také zcela nové znění 

některých pravidel, nicméně tyto se při výdeji již nevydávají, povinnost nosit k vodě u nich není. Pokud tedy 

něco budete hledat - najdete na Internetu.  

VYKONANÉ PRÁCE na REVÍRU a RYBOCHOVU v UPLYNULÉM OBDOBÍ 

Co jsme zrealizovali , co se nepodařilo a co nás čeká :  

- zpevnili jsme hráz u přejezdu v PK - ručně jsme si někteří opravdu mákli. Obdoba nás čeká 

v letošním roce u ZK. Kámen a vše je připraveno, jak klesne voda, jdeme na to 

- zrekonstruovala se poslední část hráze na rybníčku, doskládal se kámen, musíme ještě znova zatížit 

napouštěcí potrubí pro PK 

- dokončily se práce spojené s vybavením Bašty, apartmán se komerčně využívá pro  

      prověřené klienty - nebudeme pronajímat každému kdo si řekne za každou cenu 

- podařilo se udržet zasazené duby u rybníčku v zeleném stavu  

- podařilo se vytáhnout menší stromy v PK a ZK   

- velmi dobře byly hodnoceny závody pro děti na rybníčku, chceme na to opětovně navázat  

- dobře byly zorganizovány dvoje rybářské závody pro dospělé  

- s vypětím všech sil se snažíme udržovat potřebný počet míst pro závody na PK a ZK  

 

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

 

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

S dodatkem : ……. vše bude samozřejmě záviset na tom , kolik se podaří vybrat peněz za neodpracované 

brigády a zejména jaká bude chuť do práce .  

1. Dokončení úpravy - oprava požeráku  

2. Udržování 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 zůstane asi zbožným přáním  

4. Zpevnění břehu ZK kůly a doražení kůlů v Tůních  

5. Realizace několika přezimovacích jam pro rybu v Tůních - dodavatelsky  

6. Oprava přechozí lávky v zadní části ZK  

7. Úprava – „okopová“ lišta u 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:  

 



RYBÁŘSKÉ ZÁVODY  

Opět budeme pořádat tradiční jarní, letní i dětské. Termíny jsou a budou uveřejněny jak na 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.  

  hospodář ing. Radek Miškeřík     

Do výboru organizace byl kooptován nový člen – pan Jakub Horsák za odstoupivšího pana 

Mirka Bilíka. 

Usnesení výroční členské schůze MR, z.s., pobočného spolku Kostelany nad Moravou  

ze dne 8. 3. 2020 

Členská schůze bere na vědomí: 

a) zprávu předsedy pobočného spolku 

b) zprávu hospodáře pobočného spolku 

c) zprávu ekonoma pobočného spolku 

d) zprávu předsedy KRK 

e) odstoupení pana Miroslava Bilíka z výboru pobočného spolku 

Členská schůze schvaluje: 

1) Plán činnosti na rok 2020. 

2) Kooptaci pana Jakuba Horsáka do výboru pobočného spolku  

3) Usnesení návrhové komise dnešní výroční členské schůze 

Za pobočný spolek Kostelany nad Moravou: 

   Vladimír Zapletal                         Mgr Josef Strejček                        ing. Radek Miškeřík 

      předseda                                       předsedající schůze                                hospodář  

 

 

 


