
VČS MRS , pobočného spolku Kostelany nad Moravou – ZPRÁVA HOSPODÁŘE za rok 2021 

Datum konání:  20. 3. 2022    

Pokusím se být stručný. Opět celý rok 2021 byl poznamenaný probíhajícími opatřeními spojenými s COVIDEM. Činnost 
spolku byla řešena v podstatě ze dne na den a se stále stejnou skupinou lidí, kterým není jedno, jak tak malý spolek 
funguje. Po roku práce se podařilo dotáhnout zprovoznění nových webových práce.   

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 
 

Zde základní čísla:  
Celkem docházek na všechny revíry: 4 368, celkem uloveno: 2 647 kg ryb, kapr 618 ks, candáta 31 k, amur 75 ks,  
sumec 20 ks.   
 

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

Opět základní čísla:  
Celkem docházek 2 096 (48 %), celkem uloveno: 1 611 kg ryb (61 %), kapr 395 ks (64 %), candát 19 ks, amur 55 ks,  
sumec 9 ks  

Aktuální stav členské základny k 28. 2. 22 je následující: CELKEM 249 členů, z toho 168 dospělých, 21 dětí, 9 mládeže, 
51 důchodců  nad 65 let 

c) Největší „naše“ VYDRY 

Jindřich Peňáz st. 153 kg, Jiří Janča 115 kg, Miroslav Stříž 103 kg, Radek Miškeřík 99 kg, Vratislav Ošívka 95 kg a 
další. 

Úlovek vykázalo 116 našich členů.  

NÁSADY – VČETNĚ POROVNÁNÍ ZA POSLEDNÍ ROKY 

Povinnost zarybnění na rok 2021 byla ve výši: 180 tis. Kč. Zarybnili jsme za 175 tis. Kč. Plán zarybnění byl splněn ve 
všech druzích ryb (kromě Š1) do všech ramen, podařilo se přeplnit i Ca2 (koupeno)  

2021 :  

Plán ks Skutečnost ks Hmotnost (kg) 

K2 1000 K2 1200 960 

K3 500 K3 550 1100 

L2 200 L3 248 62 

Š1 200 Š1 36  

Ca1 250 Ca1 600 
z rybníčka Vávrů 12 

cm 

  Ca2 217 61 

A2 150 A2 200  

  

Většinu ryb nakupujeme od cizích. Rybníček Vávrů nám po dlouhé době přinesl radost a to zejména v tom, že se 
podařilo odchovat a vysadit 600 ks Ca1 a tento druh šel kompletně do našich vod. Kromě Ca1 bylo vysazeno také 
z rybníčku celkem skoro 6 q tržního kapra. Kdo u výlovu byl, potvrdí, že tak velkou násadu jsme zde ještě neměli. Díky 
tedy za všechny panu Jožkovi Kudrovi. 

 

 

 



Dále mám tady pár čísel pro porovnání od roku 2015  - ( násada / výlovek ) - 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 

2021 2060 312 1256 3,2 

 

Rok 2021 je pouze výlovek našich členů (sumárně lze udělat až po zaslání podkladů z MRS Brno).  

Výsledky našich rybářů na Moravě 9B  jsem uvedl na začátku a jsou v příloze č.1  

 

Pozn.: pro zajímavost uvádím čísla - výsledky našich rybářů na nejbližších revírech v r. 2021:     

 

revír druh řeka (ks) slepá ramena 
(ks) 

Morava 7 - 13 

(mimo 9B) 

kapr 83 66 

amur 4 2 

candát 8 0 

sumec 8 0 

Buchlovický potok 

kapr 27 

candát 3 

sumec 0 

Olšava celkem kapr 15 

 

Z čísel vyplývá: 

1) Našimi rybáři byl revír navštěvován v roce 2020 (celkové čísla ještě nemáme) 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.  

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

3) Zvedly se úlovky Candáta i Amura, pomohlo zcela jistě jeho vysazení candáta po úhynu v roce 2018 a 
v posledních 2 letech, snížila se míra Amura (chytá se víc). Za sebe doporučuji zvednout lovnou míru Candáta 
na 50 cm.   

4) Opětovně přes masivní vysazování štiky (většinou se jedná o vysazování Š2) se tento druh loví minimálně. 



5) Členské základny nám neubývá, naopak dochází k minimálnímu, přesto k nárůstu členů. Většinou jsou to však 
členové z jiných obcí a vztah k revíru (až na výjimky) mají minimální. Je to vidět i na návštěvách ostatních 
revírů (zvýšené) a na úlovcích na těchto revírech.   

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 

Od roku 2020 nejsou 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 120 tis. Kč. Důsledně se vede brigádnický deník, zapisují 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 1 100 hodin. Tyto práce z 200 registrovaných členů odpracuje celkem do 50 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. 

NEJVÍCE ODPRACOVANÝCH HODIN 

 

- organizace rybářských závodů cca 500 hodin 

- péče o revíry   cca 350 hodin 

- oprava mostek v Zadní Kopané cca 70 hodin 

- zarybnění + krmení + výlov cca 100 hodin 

- organizace rybářských závodů  cca 500 hodin 

- péče o nemovitost Bašty       cca 50 hodin 

- prodej povolenek   cca 100 hodin 

 

Do těchto odpracovaných hodin se nezapočítává schůzování, příprava na prověrky, vlastní prověrky a další organizační 
věci spojené s činností výboru pro Vás rybáře.  

Díky všem těm, kteří to chtějí a umí ocenit. 

CO JSME ZREALIZOVALI, CO SE NEPODAŘILO A CO NÁS ČEKÁ 

- jsme připraveni na „kůlování“. Realizace –jaro  2022 
- byl opraven přechod v ZK  
- rozjely se nové web stránky  
- získali a rekonstruovali jsme 100 – letý znak naší organizace  
- velmi dobře byly hodnoceny závody pro děti na rybníčku, chceme na to opětovně navázat 
- chceme realizovat jarní a letní závody i v letošním roce. Termíny visí na webu a nástěnce  
- s vypětím všech sil se snažíme udržovat potřebný počet míst pro závody na Přední a Zadní Kopané  
- čeká nás dokončit správné označení našich revírů dle Zákona  

 

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

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 

Pokud vše půjde dle plánu, chceme uspořádat všechny tradiční závody jarní (duben), letní (konec června) a také dětské 
závody ke konci prázdnin. Termíny jsou uveřejněny jak na stránkách, tak i na nástěnce.    

Účastněte se, přijděte s nápady, oznamte a doporučte svým známým a kamarádům tyto termíny, 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 2021 – všechny navštívené revíry našimi členy 

sestaveno z povolenek vydaných pobočným spolkem Kostelany nad Moravou 

 

Počet docházek: 5 456 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



Příloha č. 2: 

Sumář úlovků za rok 2020 - pouze revír Morava 9B        Sumář úlovků za rok 2021 - pouze revír Morava 9B 

(naši členové)              (naši členové) 

Počet docházek: 2 548              Počet docházek: 2096 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 11,10 

Pstruh duhový -- -- 

Amur 78 210,50 

Karas obecný 22 3,70 

Ostatní 460 14,25 

CELKEM 958 1 305,90 

Druh ryby ks kg 

Kapr obecný 395 1 256,00 

Lín obecný 15 8,90 

Cejn velký 16 3,00 

Jelec tloušť -- -- 

Okoun říční -- -- 

Štika obecná 1 1,00 

Candát 
obecný 

19 31,90 

Sumec velký 9 120,00 

Úhoř říční 2 1,70 

Pstruh duhový -- -- 

Amur 55 165,60 

Karas obecný 23 2,20 

Ostatní 376 21,20 

CELKEM 911 1 611,50 


