
VČS MRS , pobočného spolku Kostelany nad Moravou – ZPRÁVA HOSPODÁŘE za rok 2020 

Datum konání:  30. 5. 2021    

Minulý rok byl velmi zvláštní a nepředvídatelný a to - jak si všichni domýšlíte správně - kvůli COVIDU, nemoci která je prozatím 

neuchopitelná pro všechny. Proto byla činnost spolku řešena velmi živelně, v podstatě ze dne na den. Činnost byl omezená, akce 

různě odvolávány a rušeny. Byl to (a pořád bohužel je) nápor na nervy nás všech. Snad Vás to neunavilo a nějak zdravotně ani 

Vás a Vaše nejbližší zásadně neohrozilo. Na druhou stranu je však potřeba říct, že u vody jsem menší množství rybářů 

nezaznamenal, spíš naopak.  

ÚLOVKY 

Začnu tradičně a to sumarizací úlovků a to POUZE našich členů, tj. členů pobočného spolku Kostelany nad Moravou  

a) na všech revírech - příloha č. 1 

b) POUZE na našem revíru MORAVA 9B (PK, ZK, Tůně) za loňský rok v porovnání s předloňským rokem - příloha č. 2 

V roce 2020 bylo vydáno: 193 povolenek, v termínu se vrátilo 190 povolenek, úlovek vykázalo 123 členů, 49 členů bylo bez úlovku, 

18 členů bez docházky.  

NÁSADY – VČETNĚ POROVNÁNÍ ZA POSLEDNÍ ROKY 

Povinnost zarybnění na rok 2020 byla ve výši: 196 tis. Kč.  

Celkově se za tyto peníze i zarybnilo.  

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

2020 :  

Plán ks Skutečnost ks Hmotnost (kg) 

K2 1000 K2 1300 735 

K3 500 K3 870 1730 

L2 200 L3 400  

Š1 200 Š1 300  

Ca1 250 Ca1 1400 Z rybníčka Vávrů 

A2 150 A2 400  

  

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

odchovat a vysadit 1 400 ks Ca1 a tento druh šel kompletně do našich vod. Kromě Ca1 bylo vysazeno také z rybníčku celkem 

skoro 6 q tržního kapra. Pořád je to ale spíše radost a velké očekávání z toho co se podaří a zda bude ve Zlechovském potoce 

voda po celý rok. Zde chci tímto poděkovat p. Dvouletému za pravidelné krmení, bohužel čas zastavit nejde a tak od letoška se 

krmení ujímá pan Kudr. 

Dále mám tady pár čísel pro porovnání od roku 2015  - pouze KAPR na našem revíru Morava 9B 

 

rok 
vysazeno 

(kg) 
kg/ha 

uloveno 
(kg) 

průměrná 
váha 

uloveného 
kapra (kg) 

2015 1400 270 1290 2,88 

2016 2500 379 2530 2,94 

2017 2110 320 2190 3,2 

2018 2320 351 1430 3,2 

2019 2018 306 1950 3,1 

2020 2465 373 1780 2,85 



Pro Vaši zajímavost uvádím sumární výsledky všech rybářů, (tedy nejen našich členů) na naší vodě (Morava 9B) za rok 2020:  

Ulovilo se:  

624 ks kapra (skoro 18q), 13 línů, 16 štik, 117 ! candátů o celkové váze 212 kg (průměrná váha = 1,8 kg), 14 sumců o 

průměrné váze 8 kg, 28 úhořů, 104 amurů o celkové váze 274 kg (průměrná váha 2,6 kg , obdoba loňského roku). Dlouho si 

nepamatuji takové počty zejména u candáta. Celkem se z vody vytáhlo 25 q ryb při 5 800 docházkách k vodě. Množství docházek 

je o 1 200 vyšší než v 2019.  

 

Celý sumář je uvedený v příloze č. 3. 

 

Pozn.: pro zajímavost uvádím čísla - výsledky našich rybářů na nejbližších revírech v r. 2020:     

 

revír druh řeka (ks) slepá ramena (ks) 

Morava 8 – 13 
(mimo 9B) 

kapr 61 46 

amur 1 1 

candát 21 5 

sumec 17 1 

Buchlovický potok 

kapr 13 

candát 7 

sumec 3 

Olšava celkem kapr 21 

 

Porovnáme-li výsledky uvedené v příloze č. 2 a č. 3, co z uvedených čísel plyne: 

 

1) Našimi rybáři je revír navštěvován z 43% z celkového množství rybářských návštěv, zbytek chodí přespolní. Rybářský tlak 

přespolních je zvýšený. Proč? Dle mého názoru je naše voda udržovaná, zarybňovaná a krásná. V Covidové době se 

zvedla návštěvnost o 1 200 návštěv, jsme na rybářském tlaku 880 ks/ha. Neskutečná čísla. A jsme zhruba 3krát ve 

výlovku vyšší na hektar než je průměr MRS. V některých (Amur, Candát) dokonce 10krát. Cizí rybář ale rybu nebere tak 

jak našinci, hlavně je to „chyť a pusť“.  

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 finance - MRS nám navíc nedá ani korunu.  

3) Stále se chytá minimum lína i přes masivní vysazování (2 krát vyšší než plán), úlovky sumců (hlavní predátor lína) jsou 

zhruba každoročně stejné.  

4) Zvedl se obrovsky úlovek Candáta, pomohlo zcela jistě jeho vysazení po úhynu v roce 2018. 

5) Konečně začíná být také lovena štika (pravidelně přesazuji Š1 a Š2).  

6) V 2018 jsme si odhlasovali snížení míry amura na zákonem danou míru 50 cm, která je již zanesena do Bližších 

podmínek….. Na úlovek to mělo významný vliv. Bylo uloveno celkem tak jak v roce 2019 nad 100 ks mírové ryby.   

 

ČINNOST RYBÁŘSKÉ STRÁŽE 

Řekl bych setrvalý stav, bez nějakých výkyvů a extempore na naší vodě. Připomínám však, že doslova KAŽDÝ rybář může 

kontrolovat souseda. Buďte tedy v tomto aktivní, a pokud uvidíte něco v rozporu s řády, zakročte. „Naši“ vodu nám ani 10 RS 

nepomůže ohlídat, pokud budeme spoléhat na někoho jiného. 

VYKONANÉ PRÁCE NA REVÍRU A RYBOCHOVU V UPLYNULÉM OBDOBÍ 

V loňském roce poprvé nebyly brigády povinné, všichni bez rozdílu (kromě dětí) povinně zaplatili v ceně povolenky brigády ve výši 

800 Kč/osobu. Tato částka zůstala organizaci a za tuto částku máme povinnost se o svěřenou vodu, nemovitosti a rybu starat 

sami. Vybralo se zhruba 128 tis. Kč. Důsledně se vedl brigádnický deník, zapisovaly se detailně hodiny lidem, kterým není 

lhostejno, jak to u nás u vody vypadá, část financí se vyplatila i dodavatelským firmám. Celkem se odpracovalo zhruba 1 000 

hodin. Tyto práce z 200 registrovaných členů odpracovalo celkem POUZE 43 členů, což je setrvalý stav - kdo nemyslí pouze a jen 

na sebe přijde na zavolání a pomůže, zbytek to má „na háku“. A tito pomocníci to častokrát mají bez nároku na odměnu, pouze za 

dobré slovo. 

 Z odpracovaných hodin jsou největšími položkami:  

- příprava kůlů na ujíždění svahů: 250 hodin 

- organizace rybářských závodů: cca 250 hodin 

- péče o revíry: cca 180 hodin 

- zarybnění + krmení: 70 hodin 

- úprava rybníčku Vávrů: 50 hodin 

- péče o nemovitost: 50 hodin 



 

Do těchto odpracovaných hodin se nezapočítává schůzování, výdej povolenek, příprava na prověrky, vlastní prověrky a další 

organizační věci spojené s činností výboru pro Vás rybáře (to jen pro věčné rýpaly). Díky všem těm, kteří to chtějí a umí ocenit. 

 

CO JSME ZREALIZOVALI, CO SE NEPODAŘILO A CO NÁS ČEKÁ 

 

Bohužel vzhledem ke COVIDu se toho moc nepodařilo uskutečnit. Odvolali jsme dvoje závody, minimalizovali jsme svoji činnost.  

 

- připravil se dostatečný počet dřeva na „kůlování“. Snad se podaří část Přední Kopané těmito kůly letos revír zpevnit. 

Kámen a vše je připraveno, jak klesne voda, jdeme na to 

- apartmán se komerčně využívá pro prověřené klienty - nebudeme pronajímat každému kdo si řekne za každou cenu  

- velmi dobře byly hodnoceny závody pro děti na rybníčku, chceme na to opětovně navázat. Takové nejsou široko daleko 

- povedlo se udělat přezimovací jámu v Tůních, přesto nás někdo práskl, kauzu jistě znáte - holt někteří mají klapky na 

očích a vidí jen své priority 

- s vypětím všech sil se snažíme udržovat potřebný počet míst pro závody na Přední a Zadní Kopané  

 

 

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

 

NA JAKÉ PRÁCE  BYCH SE CHTĚL JAKO HOSPODÁŘ  ZAMĚŘIT V LETOŠNÍM ROCE 

1. částečné zakůlování za použití mechanizace na Přední Kopané 

2. udržovat Přední a Zadní Kopanou v takovém stavu, aby se uvolnili další místa pro chytání, prořezy porostu 

3. oprava přechodové lávky u Zadní Kopané 

4. oprava označení revírů  

5. oprava nemovitosti – „okopová“ lišta u Bašty (několik let odkládáno), natření konstrukce schodiště 

6. pořádání závodů, které nám COVID dovolí a organizace výlovu   

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 

Pokud pandemická situace dovolí, chceme uspořádat tradiční letní závody na přelomu června a července a také dětské závody ke 

konci prázdnin. Termíny jsou 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     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1: 

Sumář úlovků za rok 2020 – všechny navštívené revíry našimi členy 
sestaveno z povolenek vydaných pobočným spolkem Kostelany nad Moravou 

 
Počet docházek: 5 456 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 2: 

Sumář úlovků za rok 2019 - pouze revír Morava 9B          Sumář úlovků za rok 2020 - pouze revír Morava 9B  
 
Počet docházek: 2 233              Počet docházek: 2548 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Druh ryby ks kg 

Kapr obecný 482 1 465,70 

Lín obecný 17 8,60 

Cejn velký 40 11,70 

Jelec tloušť 27 12,20 

Okoun říční 6 2,0 

Štika obecná 10 23,40 

Candát obecný 105 203,70 

Sumec velký 33 242,60 

Úhoř říční 16 14,55 

Pstruh duhový 7 2,60 

Amur 81 230,50 

Karas obecný 134 28,40 

Ostatní 991 44,75 

CELKEM 1949 2 290,70 

Druh ryby ks kg 

Kapr obecný 341 1 096,30 

Lín obecný 17 10,05 

Cejn velký 18 9,80 

Jelec tloušť -- -- 

Okoun říční -- -- 

Štika obecná 4 6,20 

Candát obecný 3 3,70 

Sumec velký 5 54,50 

Úhoř říční 3 3,50 

Pstruh duhový -- -- 

Amur 77 207,40 

Karas obecný 12 11,70 

Ostatní 677 22,80 

CELKEM 1 158 1 442,45 

Druh ryby ks kg 

Kapr obecný 290 864,00 

Lín obecný 8 4,40 

Cejn velký 15 2,30 

Jelec tloušť -- -- 

Okoun říční -- -- 

Štika obecná 4 7,40 

Candát obecný 62 112,20 

Sumec velký 9 76,10 

Úhoř říční 10 11,05 

Pstruh duhový -- -- 

Amur 78 210,50 

Karas obecný 22 3,70 

Ostatní 460 14,25 

CELKEM 958 1 305,90 



Příloha č. 3: 

Sumář všech rybářů (nejen naši členové), kteří navštívili revír Morava B v roce 2020 

 


