Zpráva hospodáře
Moravského rybářského svazu z.s., PS Brno 4
za rok 2020
Dámy a pánové,
Rád bych vás, jako každý rok, informoval o aktivitách, které jsou v kompetenci rybářského hospodáře, letos
alespoň touto online formou.
Nyní stručně k jednotlivým revírům
Líšeňská říčka 1: Rok 2020 byl významný nejen výskytem Covidu, který ke všem revírům přilákal velké
množství rybářů, ale také nadprůměrným množstvím srážek – vody v rybnících a potocích, což zajistilo její
nadprůměrnou kvalitu a eliminovalo úhyny.
Zarybnění bylo provedeno dle zarybňovací povinnosti s tím, že jsme do ryb investovali o několik desítek tisíc
více než nám ukládá dekret. U tržního kapra (K3) jsme např. vysadili 4204 ks o váze 7765Kg (Povinnost
2350Ks). Dále byl vysazen lín, štika (rychlená), candát (dvouletý), sumec, amur a bolen. U některých druhů
(např. bolena jsme vysadili 1200ks) jsme dorovnali menší výpadky produkce z minulosti, tak aby vše
odpovídalo vyhlášce a především, abychom pokračovali v pravidelném kvalitním zarybnění, na které jsou
rybáři zvyklý a jak je vidět ze sumářů, daří se jim získávat ryby zpět a odnášet si je domů ke konzumaci.
Ivanovický potok 1 - Holásky:
Na zdejším revíru byl vidět zvýšený tlak ze strany rybářské veřejnosti. Jezera byla často zcela obsazena rybáři a
i úlovků výrazně přibylo. Doufáme, že naši činnost zde veřejnost ocení, protože zde je situace komplikovaná
právě průtokem, resp. kvalitou vody. Je zde potřeba zmínit, že revitalizace jezer je v nedohlednu, díky krizi se
nyní
mnoho
projektů
odkládá
a
odloží
se
zřejmě
i
tato
investice.
V zarybnění jsme pokračovali v trendu z minulých let a také kompenzovali různé výpadky dodavatelů a úhyny.
Kapra bylo vysazeno přes 5 tun, zarybněno bylo také velkými líny (3 letý a starší) , kde jsme místo 500 vysadili
1667ks. Dále to byla štika (jak rychlená, tak mírové kusy), candát a amur (zde došlo k menšímu úhynu, který
byl
dodavatelem
plně
nahrazen,
vysazeni
byli
i
např.
60ti
centimetrové
kusy)
Jako každý rok se i v roce 2020 podařilo místní skupině zorganizovat rybářské závody pro mládež, které se těší
rostoucí oblibě a které se nám podaří uspořádat i v roce 2021.
Líšeňská říčka 2 – v minulém roce jsme mohli pozorovat pozitivní vývoj v úhrnu srážek, jak již bylo naznačeno

výše a to se projevilo i na pstruhových revírech, kde jsme po několika letech viděli dostatek vody v revíru,
rybnících a o chovném potoku. V zarybňovací povinnosti došlo k drobné změně, byl snížen počet pstruhů
potočních, které musíme vysazovat (těm zdejší podmínky tolik nevyhovují) a sivenů (siven je stále považován
za nepůvodní druh). I zde jsme zarybňovali nadmíru a v tomto trendu budeme pokračovat i u pstruha
potočního.
Obecně a závěrem
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Jak již bylo řečeno výše, všechny revíry byly zarybněny více než nám ukládá povinnost a to vzhledem
k množství srážek (kvalita vody, kyslík) a zvýšenému rybářskému tlaku na revíry během Covid pandemie.
Podařilo se ním také zarybnit ostroretkou, kde stále doufám, že po „naředění“ původního hejna cizími
nepříbuznými kusy bude zase možné ostroretku vytírat svépomocí a chovat ji na naší líhni do vysazení.
Tento rok se výjimečně nekonalo školení rybářských stráží, ze zřejmých důvodů. V tradici prohubování znalostí
a rozšiřování kompetencí rybářských stráží budeme ale pokračovat i nadále v dalších letech.
Během platnosti všech opatření a i během výjimečného stavu bylo rybářské právo dotčeno zcela minimálně
nebo jen v souvislosti nepřímé, kdy bylo např. omezeno cestování mezi okresy. I my doufáme, že se tento stav
nezmění a tak i budeme jednat s Ministerstvem zemědělství, které k opatřením Vlády ČR vydává vysvětlující
stanoviska a upřesnění.

Závěrem bych chtěl popřát všem našim členům, rybářům, mnoho krásných úlovků a zážitků při lovu a hlavně
hodně zdraví v roce 2021.

____________________
Oldřich Bauer, Hospodář PS Brno 4
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