
 rok 2013, 2014 – zpráva Rybářského hospodáře 
 

 

Abych opět navázal na zvyklost každoročního hodnocení 

hospodářského roku Českého rybářského svazu, místní 

organizace Přelouč, dovolte mi, abych se ve stručnosti vrátil 

k předloňskému roku, tedy roku 2013. Tradiční výlov 

hospodářsky nejdůležitějšího rybníka Buňkov proběhl o 

několik dní dříve, než v obvyklý termín (druhá dekáda 

měsíce října).  

Hlavním důvodem byla naplánovaná a velmi nutná generální oprava loviště 

rybníka (místa, kde se soustřeďují ryby před vlastním zátahem). Rovněž proběhla oprava 

kádiště (místo, kde se umísťuje technika, kádě, třídící stůl, mechanický keser s nakladačem 

aj.). Do výpustného zařízení se instalovala nová odpadní mříž. Po měsíci soustavných 

oprav jsme mohli rybník nahánět (napouštět). Na rozsáhlých opravách se podíleli 

v převážné míře pouze členové rybářského svazu v rámci plnění brigádní povinnosti. Tato 

skutečnost se celkově odrazila v nižší finanční nákladovosti za provedené opravy ve 

srovnání s rozpočty na opravy od různých stavebních firem.  

Podstatnou část v náplni práce pracovníků tvořila péče o menší odchovné rybníky. 

Plůdkové výtažníky (odchov jednoleté ryby - plůdku) a výtažníky (odchov dvouleté ryby 

– násady), jsou stále důležité pro stabilní ekonomiku chovu. Každoročně potřebujeme mít 

zajištěný dostatečné množství plůdku i násad, které jsou velmi nákladné, v případě 

nákupu od jiných rybářských firem či společností.   

Aby to nebylo jednoduché, příroda je mocná čarodějka, v červnu 2013 se přes naše 

obhospodařované rybníky přehnala přívalová voda, která zapříčinila nejen kusové ztráty 

na rybách (především nižších věkových kategorií ryb, které nejsou schopné odolávat 

zvýšený vodní proud). Přívalová voda má také za následek vyplavení přirozené potravy, 

představující základní složku v potravě ryb a důležitou pro zajištění kusového přírůstku. 

Ministerstvo zemědělství po červnových povodních vydalo rozhodnutí o dotaci za účelem 

zmírnění škod způsobených povodněmi v rybníkářství v červnu 2013. Rybáři Přelouč se 

také připojili se svou žádostí o dotaci a bylo nám vyhověno kompenzační částkou několik 

desítek tisíc Kč. Bohužel škoda na rybách byla daleko větší.  

Stále se rozvíjejícím problémem nejen našeho rybochovného zařízení, ale i okolních 

producentů ryb jsou rybožraví predátoři, zvláště pak kormorán velký. Do roku 2013 stát 



vyplácel finanční kompenzace za ztráty způsobené kormorány.  

S jednotlivými ukazateli vypovídající o úspěšnosti sportovních rybářů za rok 2013 byly již 

členové MO ČRS Přelouč seznámeny na svých členských schůzích, prostřednictvím 

vývěsných skříněk a webových stránek. Jak byli celkově úspěšní v roce 2013 sportovní 

rybáři, nám znázorňuje tabulka č. 1. 

Tabulka č. 1: Celková úlovkovost dosažená v roce 2013 dle revírů. Na revírech místního významu 
(rozloha 33,3 ha), na kterých platí pouze povolenky k lovu ryb vydané místní organizací Přelouč, 
bylo uloveno na udici přes 13 tun ryb. Z revírů územních mimopstruhových (rozloha 295,5 ha) 
bylo celkem uloveno 16,6 tun ryb. Přes 112 kg převážně lososovitých ryb vykázali rybáři v sumáři 
pstruhových územních povolenek. Pstruhové revíry zaujímají rozlohou 1 ha. 
 

Celková úlovkovost 

dle druhu rybářského 

revíru 

RMV („malé 

vody“) 

Labe 27 č. 451 030 Labe 27 P č. 453 030 

ks kg Ks kg ks kg 

Členové MO ČRS 

Přelouč 

 

6 469 

 

13 128 

 

3 476 

 

7 270,5 

 

167 

 

79,8 

Členové jiných MO 

ČRS 

 

- 

 

- 

 

4 643 

 

9 322,5 

 

64 

 

32,8 

 

CELKEM 

 

 

6 469 ks 

 

13 128 kg 

 

8 119 ks 

 

16 593 kg 

 

231 ks 

 

112,6 kg 

 

Rok 2014 byl pro místní organizaci přeloučských rybářů velmi významným. Na začátku 

loňského roku ukončil hlavní pracovní úvazek, dlouholetý technik rybářského svazu p. 

Miloslav Horák. Právě on a bývalý dlouholetý rybářský hospodář p. Pavel Hedbávný se 

zasloužili o rozvoj rybochovného zařízení a následné vžití rybníkářské praxe do MO. Za 

jeho dlouhá léta v rybářském provozu je mu organizace vděčná. Rozvázáním pracovního 

poměru neskončila jeho spolupráce s MO. Nástupce se stal p. Pavel Tesař. 

Na počátku jara skončilo čtyřleté volební období výboru organizace. Po členské schůzi 

prošel výbor výraznou personální obměnou. Tou nejpodstatnější bylo ukončení p. 

Jaroslava Zikla ve funkci předsedy organizace. Jeho práce byla velkým přínosem pro 

místní organizaci ČRS.  Novým předsedou byl zvolen p. Josef Kratochvíl. 

Další novinkou bylo jarní zarybnění sportovních rybářských revírů místního významu 

obsádkou ryb, které se komorovaly (přechovaly přes zimu) v nově vybudovaných 



rybnících. Svými technickými parametry jsou vhodné k překlenutí zimního období, které 

je v našich klimatických podmínkách kritickou fází v chovu ryb. V minulosti se ryba před 

jarními závody nakupovala z okolních rybářských společností. 

Mimo jiné se zarybnily rybářské revíry, na kterých se uskutečnily rybářské závody pro 

děti a dospělé (Komora, Herout, Černá malý). Do těchto revírů se ke kaprům přisadili 

pstruzi duhoví, kteří dobře přijímají nástrahy sportovním rybářům, když kapři nejsou 

aktivní. 

Chov ryb v rybochovném zařízení a pracovní činnosti s tím související proběhly bez 

větších problémů, s dobrými výsledky. Avšak všeobecnou hrozbou pro chovatele ryb 

představují rybožraví predátoři – kormoráni a volavky. Vloni byla na některých chovných 

rybnících zpozorována vydra, která může podobně negativně ovlivnit hospodářské 

výsledky. V současné době můžeme provádět odstřel kormoránů a volavek za předem 

stanovených podmínek orgány ochrany přírody. Nicméně pořád platí, že nejúčinnější 

ochrana proti rybožravým predátorům je vytvoření pevné vrstvy ledu na hladině rybníka 

po celý den. 

Třídenní podzimní výlov rybníka Buňkov proběhl na konci října. Všichni jsme byli napjatí, 

v jakém stavu bude opravené loviště a kádiště po jednom horku, či jak bude scházet ryba 

do nově opraveného loviště. Naštěstí vše bylo v pořádku a vlastní zátahy nevodem (tažná 

rybářská síť) šly lehce a průběžně bez zaháknutí sítě o předměty ve dně loviště, jak bylo 

zvykem v minulých letech. Po celou dobu výlovu byl zabezpečen prodej živých ryb. 

V nabídce byli kapři, amuři a tolstolobici. Odlovené ryby byly v kondici a ve výborném 

zdravotním stavu. Obsádka ryb pak zamířila do sportovních rybářských revírů. Část 

obsádky kaprů se zakomorovala v našem rybníce, opět počítáme s jarním zarybněním 

našich sportovních vod.   

Pracovní činnosti MO ČRS Přelouč se týká nejen svého rybochovného zařízení, ale i 

rybářských revírů. Hospodaření v rybářských revírech nezahrnuje pouze sportovní 

rybolov (což bývá představou široké veřejnosti), ale veškerou péči o ně. Ta spočívá ve 

vysazování násadových ryb (z vlastního odchovu nebo od jiných producentů), ochraně 

ryb, výdeji povolenek, vedení příslušné hospodářské evidence, zajišťování kontroly 

dodržování výkonu rybářského práva, ochraně před predátory, pytláky i znečištěním. 

Hospodaříme na revírech místního významu. Ty se v roce rozšířily o rybník Tátův v k. ú. 

Heřmanův Městec a o rybník Průhonský, který je určen pouze pro činnost dětského 



rybářského kroužku. Rozloha RMV se tedy zvýšila na 34,2 ha. Dále pečujeme o revíry 

mimopstruhové (rozloha 295,5 ha) a pstruhové (rozloha 1 ha) východočeského územního 

svazu. Díky této rozmanitosti rybářských revíru dělá naši organizaci ojedinělou ve 

srovnání s jinými spolky ve východočeském regionu. V roce 2014 bylo organizováno 1 520 

členů (dospělí, mládež, děti 15 let) a zájem o členství stále stoupá. 

Statistika úspěšnosti sportovních rybářů za rok 2014 se nyní zpracovává. Celkový počet 

úlovků,  úlovkovost z jednotlivých rybářských revírů a další důležité informace týkající se 

chodu naší organizace budou pravidelně umísťovány do vývěsných skříněk a na naše 

webové stránky www.rybariprelouc.cz 

Na události bohatý rok 2014 uzavírám informací, že zhruba před devadesáti lety proběhly 

podstatné první kroky vedoucí k založení rybářského spolku v Přelouči. Oficiálním rokem 

vzniku naší organizace je rok 1928. 

                                                                                                          

Ing. Karel Němec 
      Rybářský hospodář ČRS MO Přelouč 

 

 

 

 

Pozn.: Do fotogalerie budou umístěny fotky generální opravy loviště rybníka Buňkov 

http://www.rybariprelouc.cz/

