
MO ČRS ORLOVÁ 
 ZPRÁVA HOSPODÁŘE  

 

V roce 2019 naše organizace hospodařila na třech chovných rybnících (Hurtík, Holotovec 1 a 

Holotovec 2). 

Byl to první celý rok, kdy se o vše staral nově zvolený výbor. Jelikož nemáme školeného hospodáře, 

zastupuje tuto funkci Václav Pasz z MO Karviná. Velkou podporou je také rybářský technik Ing. 

Trybuček z VÚS Ostrava. Tímto chci oběma poděkovat, jelikož nikdo z nás o této práci neměl ani 

ponětí.  

Trváme na tom, aby při každém výlovu a následném vysazování ryb do revírů byla rybářská stráž a 

dozorčí komise. Navíc vyžadujeme kontroly profi RS, anebo jiné nezávislé kontroly. Také o výlovech 

včas informujeme naše členy. To vše proto, abychom napravili ne příliš dobrou reputaci odvolaného 

výboru a tím pádem i naší organizace. 

Během celého roku jsme se snažili šetřit finanční prostředky, aby se naše základna zvedla a měli  jsme 

v budoucnu dost peněz na chystané projekty, které budou přínosem pro naší MO. Za celý rok nebyla 

vyplacena jediná koruna za obhospodařování naších RCHZ (rybochovných zařízení). Jedinými výdaji 

navíc, bylo zakoupení svačiny pro brigádníky při výlovech, za tu dřinu si chlapi zasloužili alespoň to 

málo. A teď pár čísel, abyste měli přehled o objemu produkce z naších RCHZ v roce 2019. 

 

Výdej-Zakoupení násad AMUR,KAPR,ŠTIKA              47 069,- 

Výdej-Krmení                                                                   18 800,- 

Výdej-Údržba (sekání trávy, opravy)                              4 242,- 

Brigádnická činnost – členové             5 600,- 

Tržby za vysazené násady do revírů                           126 805,- 

Celkový výsledek hospodaření                                    +51 094,- 

 

Možná se zdá číslo nízké, jen 51 094,-. Ale to je čistý zisk. V minulosti nám bývalým vedením byla 

vždy řečená částka celková, což je v tomto případě 126 805,-. Ale nikdo nevěděl, jestli je hospodaření 

plusové či nikoli. 

Abychom naše „prázdné“ revíry trošku nastartovali hned z jara, nasadili jsme navíc ze svých zdrojů 

kapra v hodnotě 46 695,-. 

 

Dále bych chtěl členy seznámit jak je to se zarybňovacím plánem. Zarybňovací plán je sestaven 

jednak druhově s uvedením věkové kategorie dané ryby, dále pak kusově a v neposlední řadě – 

finančně. Mnoho rybářů se ptá, proč se nevysazují ryby větší. Přitom u zarybnění kaprem 

z 20.11.2019 vycházel průměr 2 kg/ks. I tak se našel rybář na Cihelně, který nadával – „Co to tady 



pouštíte za žebročky“. Asi by chtěl kapra alespoň 5 kg a pokud možno s dovozem až domů pěknou 

slečnou v plavkách. 

Zarybňovací plán je daný ministerstvem zemědělství v kusech. Budu vše směřovat na jeden druh, 

abychom se do toho nezamotali. 

Zarybňovací plán pro naše revíry u KAPRA je 4900 ks. Existuje tzv. kalkulovaná hmotnost u daného 

druhu. Jsme u kapra, tudíž u této ryby činí  0,76 kg.  Pronásobíme-li tato dvě čísla dohromady, 

dojdeme k číslu 3724 kg. Následně jsem Vám sestavil tabulku, v které je vidět, jak se mění počet kusů 

vysazených ryb, v závislosti na váze ryby.  

 

Zarybňovací plán 

Plán v kg Váha 1 ks Plán v ks 

3724 0,76 4900 

3724 1,5 2483 

3724 2,5 1490 

3724 3,5 1064 

 

Jak zde vidíte, už při váze 1,5 Kg se počet kusů snížil na polovinu. Při váze 3,5 Kg už je to jen 20% 

z původního množství.  

Ideální by bylo vysazovat KAPRA o váze 0,76kg. Jelikož chceme dát do revíru i větší kusy a zachovat 

alespoň přibližně počet, musí se vysadit i kusy menší. Ono je totiž s ohledem na jasně definovaný 

objem financí do jednotlivých revírů nutné tento finanční limit dodržovat. Rybářský svaz je 

organizace, která hospodaří s pokud možno co nejvíc vyrovnaným rozpočtem. 

Když vysadíme ryby v lovné velikosti, těchto ryb už při vysazení je podstatně méně a jak všichni moc 

dobře víme, tyto ryby už v březnu v revíru nejsou. Pokud chceme, aby se daly ryby chytat po celý 

rok, musí se vysazovat i ryby menší, které postupně dorůstají. Navíc opravdový rybář má radost 

z každé ryby. 

Stejné to je u ostatních druhů.  

Dále bych se s vámi chtěl podělit o čísla vylovených ryb z naších revíru v roce 2019. Uvedu zde další 

tabulku, která bude obsahovat i údaje z let předchozích. Rok 2019 ještě neobsahuje data 

z celosvazových povolenek, až budou k dispozici, budou tato čísla upravena. Už z těchto dat je 

zřejmé, že se něco děje.  Nárůst úlovků ryb, třeba zrovna u kapra se zvýšil skoro dvojnásobně ve 

srovnání s rokem 2018.  Podobně to je i s ostatními druhy ryb. U candáta si budeme muset chvíli 

počkat, jelikož se vysazuje v menší velikosti. Věřím, že když se do revíru bude dávat to co má, budou 

se tyto hodnoty nadále zvedat. U kapra je předpoklad, že se tento údaj v dalším roce opět 

zdvojnásobí. Srovnávám hlavně roky 2018 a 2019, to už byl Balaton revírem. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

KAPR KS 927 971 705 514 1014 

AMUR KS 25 18 12 7 39 

LÍN KS 19 11 13 12 244 

ŠTIKA KS 114 120 148 111 225 

CANDÁT KS 58 69 38 46 40 

 



 


