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1. Úvod 
 

Vážení p átelé rybá i, p ítomní hosté. Uplynul rok a op t se scházíme, 

abychom zhodnotili výsledky a dosažené nejenom rybá ské úsp chy, kterých 

jsme v roce 2016 dosáhli. Tak jako každý rok, tak i v letošním roce byla 

vypracována p ehledná zpráva.  

 
2.  lenská základna 
 
Ke dni   31. 12. 2016 m la naše organizace celkem : 742 len  

Z celkového po tu bylo dosp lých      663 len  z toho 19 žen 

mládež 16 – 18 let               9 len  

mládež do 15ti let          70 len  

Nov  p ijatých len , kte í úsp šn  složili p edepsané zkoušky bylo 45 
 
3.  innost výboru MO 

  

 Výbor se scházel pravideln  v tšinou první tvrtek v m síci. Práce 

výboru byla ízena plánem práce, vypracovaným vždy na p l roku dop edu. 

V naléhavých p ípadech se lenové výboru scházeli i vícekrát v m síci. Ú ast  

na zasedáních výboru byla vždy vysoká a všichni lenové výboru pracovali 

velmi dob e a sv domit .  

Výbor na svých sch zích ešil veškeré záležitosti související s inností 

MO a dále se lenové výboru zú ast ovali r zných jednání jako zástupci MO, 

pop ípad  byli též pov eni zastupováním ÚS OV zejména p i vodoprávních 

ízeních.  

V pr hu roku došlo ke zm  ve funkci vedoucího mládeže z d vodu 

rezignace na všechny funkce pana Mgr. Ond eje Do kala. Na základ  této 

skute nosti byl do funkce kooptován p. Jan Bombera, který doposud vedl 

kroužek rybolovné techniky.  

Za átek roku je vždy ve znamení výdeje povolenek a lenských známek. 

Vzhledem k již zab hlému systému výdeje povolenek za pomocí výpo etní 

techniky a dostate nému po tu výdejních termín  jsou povolenky vydávány 

pr žn  bez dlouhé ekací doby. Velice sporadicky jsou využívány sobotní 

výdejní termíny, kdy v tuto dobu není tém  žádný zájem o zakoupení 
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povolenky, pop ípad lenské známky. Nicmén  i vzhledem k nízkému zájmu 

ze strany len , není zatím uvažováno ani do budoucna se zrušením sobotních 

výdejních termín . 

Ješt  koncem roku 2015 byly zahájeny p ípravy na ú asti ve výb rovém 

ízení na pronájem rybá ského revíru Morava 19A o kterém se za alo hovo it 

v souvislosti s informacemi, že tento revír by od roku 2016 m l provozovat jiný 

uživatel. Jednání a výb rové ízení, které bylo opravdu vypsáno, bylo 

provázeno adou jednání, zejména pro ujasn ní podmínek a p edm tu nájmu a 

též z d vodu m ní podmínek v pr hu tohoto výb rového ízení. Nicmén  

po tém  osmi m sí ním martýriu se poda ilo uzav ít nájemní smlouvu pro roky 

2016, 2017 a 2018. Smlouvu se sice poda ilo uzav ít, ale podmínky této 

smlouvy jsou pom rn  tvrdé a bylo nutné zajistit adu opat ení, která z této 

smlouvy plynou. Jedná se zejména o udržování po ádku v pr hu celého roku 

v úsecích vyhrazených pro rybolov a v dob  od prosince do dubna i ve 

spole ných lokalitách vyhrazených pro rybolov a koupání. Dále je pot eba 

dohlížet na zákaz koupání v úsecích mimo prostory k tomu ur ené a dodržování 

zákazu vjezdu automobil , zejména ze strany od B ezové. P i vymáhání 

dodržování  tohoto zákazu je nutno pod kovat zejména m stské policii Litovel, 

která v dané lokalit  provád la pravidelnou kontrolní innost, což se okamžit  

projevilo na výrazném úbytku vjížd jících automobil , ím došlo i k zna nému 

úbytku koupajících. Dále bylo nutno zabezpe it každodenní kontrolní poch zku 

a zasílání pravidelných kontrolních hlášeních v týdenních intervalech. Další 

podmínkou vyplývající ze smlouvy bylo zajišt ní vyzna ení bójkamy 100 

metrového pásma na vodní ploše, ur eného pro rybolov se zákazem vjížd ní  

motorových plavidel.  

Na základ  t chto skute ností je nutné, aby všichni lovící striktn  

dodržovali daná pravidla, které bylo nutno p ijmout, aby bylo možno udržet 

výkon rybá ského práva v dané lokalit . 

 

Od za átku roku se ve spolupráci s m stem také za alo pracovat na 

íprav  plánované rekonstrukce lovišt  a odtokového kanálu z Uni ovského 

rybníka. Byla provedena aktualizace rozpo tu a zahájily se  úkony nutné pro 

vydání stavebního povolení. Dále byly zapo aty práce na vypracování projektu 
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pro získání dotace na realizaci této rekonstrukce z Opera ního programu 

rybá ství. Veškeré tyto úkony se poda ilo zajistit v pot ebném termínu, ale 

v rozhodující fázi p ed podáním žádosti o dotaci se nepoda ilo získat pot ebné 

finan ní prost edky na pokrytí náklad  realizace, které bylo pot eba mít na ú tu 

v p ípad  p id lení dotace. Pozitivní na této skute nosti je, že se poda ilo vy ídit 

stavební povolení, které má platnost 3 roky a je tedy p edpoklad, že v daném 

termínu bude ze strany m sta snaha rekonstrukci zahájit, aby nebylo nutné 

op tovn  vy izovat stavební povolení.  

V roce 2016 se po ro ní p estávce op t konaly  tradi ní rybá ské závody, 

které se uskute nily v druhé polovin  zá í na Uni ovském rybníku. Ú ast 

závodník  nepat ila mezi nejvyšší, ale i p es tuto skute nost lze hodnotit tyto 

závody jako úsp šné a v íme, že p i dalších závodech bude ú ast ješt  vyšší. 

 Výlovy našich rybochovných za ízení se op t uskute nily v tradi ním 

termínu, první íjnovou sobotu. Loveny byly všechny t i rybníky a díky dobré 

organizaci a zkušenostem z p edešlých let se poda ilo rybníky slovit bez 

problému a s dobrým hospodá ským výsledkem. Op tovn  byly problémy s 

vypušt ním "N meckého" rybníka, kde po revitalizaci z stává voda na pom rn  

velké ploše a ryby není možno lovit pouze v lovišti. S nap tím se o ekával 

výsledek hospoda ení na Novozámeckém rybníku, kde se v roce 2015 usadila 

vydra a veškerou obsádku totáln  zdecimovala a nebylo v podstat  co lovit. V 

roce 2016, byl kolem rybníka vyhotoven pachový ohradník, který m l ochránit 

obsádku od vydry. V pr hu roku se toto opat ení jevilo jako ú inné a proto se 

ekalo s nap tím jak dopadne výlov. Po spušt ní rybníka byl výlovek velice 

dobrý až nad o ekávání, což potvrdilo velice dobrou ú innost provedeného 

opat ení 

Celkový pr h výlov  bylo možno vyhodnotit jako úsp šný a op tovn  

je nutno p ipomenout nenahraditelnou spolupráci s leny sboru dobrovolných 

hasi  z T ech Dvor , kte í zajiš ovali p ísun isté vody a erpadla pro 

od erpání vody z rybník , kterou nebylo možno spustit. Za jejich ob tavost a 

spolupráci jim pat í pod kování.  

 

Tak jako v p edchozích letech i v uplynulém roce bojovali naši lenové na 

poli závodním. N kterým se da ilo více a n kterým mén , nicmén  v závodním 
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poli se rozhodn  neztratili. Naši závodníci v lovu ryb udicí p ívla  se snažili 

navázat na úsp chy z let minulých. V extralize p ívla e skon ili naše 2 týmy na 

8. a 14. míst , p emž tým MO Litovel A sestupuje do I.ligy. V 

celorepublikovém žeb ku skon il na krásném 5. míst  Jan N mec. Na 

krajském poháru naši závodníci obsadili první 3 místa v po adí Jan N mec, 

Robert Forst a Martin Jane ek. Do širšího výb ru representace se nominovali 

Robert Forst a Martin Jane ek a Robert Forst se zú astnil i lo ského MS na 

Slovensku jako asistent. Na rybá ských závodech po ádaných RS Vyso ina v 

Poli ce se naši závodních n kolikrát umístili v 1. desítce a to i p i silné 

mezinárodní ú asti.  

 

Velkého až historického úsp chu se poda ilo dosáhnout p. Janu 

Bomberovi v rybolovné technice,  který se díky velice dobrým výsledk m op t  

probojoval do seniorské reprezentace R a v m síci zá í se zú astnil MS ve 

Špan lsku, kde se stal 3 násobným mistrem sv ta ve víceboji jednotlivc  a též 

mistrem sv ta v sout ži družstev . Da ilo se mu též v domácích sout žích, kde 

se stal vít zem  eského poháru a  vít zem 1. ligy družstev. K dalším 

úsp ch m roku 2016 pat í 2.místo v devítiboji na Mezinárodním mistrovství R, 

vít zství v závodu Sv tového poháru v Polsku a vít zství v devítiboji na 

Mezinárodním mistrovství Slovenska.  

 

V pr hu lo ského roku, musel op t  výbor MO po ro ní p estávce ešit 

neoprávn nou srážku na revíru Morava 19 v úseku celé Malé Vody, kdy 

vodn  ohlášenou a ádn  povolenou srážku za jasn  daných podmínek za 

elem opravy havarijního stavu na MVE ve Vísce, provedl vlastník MVE tak, 

že doslova vypustil celý vodní tok od jezu v imicích až po soutok s hlavním 

ramenem Moravy u Hynkova. Na základ  našeho podn tu bylo s vlastníkem 

MVE zahájeno správní ízení ze strany vodoprávního ú adu a též bude toto 

bezprecedentní porušení podmínek a neoprávn nou manipulaci ešit CHKO.  

 V listopadu byla provedena ješt  srážka na Malé Vod  v úseku od 

Staroštíkova jezu po jez na Šargoun  z d vodu opravy havarijního stavu 

stavidla na jezu Šargoun. Tato srážka a oprava, byla ze strany Povodí Moravy 
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ipravena velice dob e a oprava byla provedena ve dvou dnech místo 

plánovaných ty ech dn .  

 

 

Spolupráce s MÚ Litovel, byla v lo ském roce op tovn  na velice dobré 

úrovni.  Velice mnoho asu bylo v nováno p íprav  podklad  pro vydání 

stavebního povolení pro rekonstrukci lovišt  a odpadního kanálu z " eského 

rybníka a ešení finan ních prost edk  pro podání žádosti o dotaci z OP 

Rybá ství na realizaci tohoto zám ru. Bohužel tato snaha nebyla korunována 

úsp chem. Spousta asu byla op t v nována p íprav  n kolika srážek, které 

byly plánovány a které se díky p íprav  poda ilo velice dob e provést, ale 

bohužel jak již bylo uvedeno jedna srážka díky neukázn nosti majitele MVE 

Víska, byla ukázkovým p íkladem jak srážka nemá probíhat.   

Spolupráce s ÚS OV je trvale na velmi dobré úrovni což se op tovn  

projevilo p i jednáních ve v ci pronájmu pískovny Náklo za ú elem výkonu 

rybá ského práva. Budova našeho ú elového za ízení je pravideln  využívána 

pro konání aktivu vedoucích RS a též pro zkoušky nových len  RS. V p ípad  

pot eby se zde konají i jiná školení na úrovni ÚS.  

Celoro ní práce výboru MO je p i pravidelných ro ních hospodá ských 

prov rkách na ÚS RS v  Ostrav  velice kladn  hodnocena.   

 
 
 
4.  istota vod a stav životního prost edí 
 

Kapitola zpracována dle záv re né zprávy ref. pro V + ŽP: p.V. Vortela  

  
 Stejn  jako v minulých letech, tak i v roce 2016 probíhal 

monitoring na revírech naší MO RS Litovel, hlavn  potom na rybochovných 

za ízeních. Monitoring zahrnuje m ení pH, obsah kyslíku ve vod  a teploty 

vody. Výsledky m ení jsou pr žn  hlášeny hospodá i. B hem roku 2016 

nebylo p i poch zkách zjišt no, ani nahlášeno zne išt ní vodních ploch a úhyn 

ryb. 
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 V lo ském roce probíhaly opravy a nát ry na železni ních 

mostech na ece Morav , dále potom pokra ující práce na rameni radni ní 

Moravy Ne íz (nová stavidla u hydroelektrárny, oprava mostu v ulici 

Komenského, zpevn ní b eh  v parku u gymnázia). B hem poch zek na tomto 

rameni, nebylo zjišt no zne išt ní vody ropnými látkami, ani úhyn ryb v pr hu 

chto oprav.  

 V zimních m sících byla zam ena innost hlavn  na s ítání 

predátor . Jedná se zejména o Kormorána velkého, dále potom Volavku 

popelavou, Norka amerického a Vydru ní.  Zjišt né stavy predátor  byly 

zaslány RS Výboru územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko. 

 
 

5.  Práce s mládeží 
 

Kapitola zpracována dle záv re né zprávy vedoucího mládeže: p.Jana Bombery 
 

         
Odbor mládeže pracoval v roce 2016 pod vedením Mgr. Ond eje Do kala, a 

posléze Jana Bombery  který je zárove  autorem této ásti výro ní zprávy. Pod 

záštitou odboru mládeže prob hlo v roce 2016 zejména následující: 

 

1. Kroužky pro mladé rybá e:  

Kroužek v Litovli v roce 2016 probíhal pod vedením Mgr. 0. Do kala, 

který dokon il školní rok 2015-2016 a poté p edal funkci p. Janu Bomberovi. 

Novým vedoucím kroužku mládeže se stal Ing. Pavel Doležel. Záv re né 

zkoušky, které prob hly dne 27.4.2016, nakonec složilo všech 21 nových 

mladých rybá .  Tito mladí rybá i v rámci akce "první povolenka zdarma", 

získali povolenku k rybolovu zcela zdarma. 

Kroužek se i ve školním roce 2015-2016 scházel ve 14 denních 

intervalech, v pond lí v dob  od 16:00 do 17:30 hod., od nového školního roku 

2016-2017 se kroužek schází nadále v 14 denních intervalech, ale již od 15:30 

do 17 hod.  

Rybá ský kroužek v Nákle, jehož innost, která byla p ed devíti  lety 

obnovena, pokra uje  díky p. Zde kovi Závodníkovi i nadále.  
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etím z kroužk  mládeže, probíhajícím v naší MO, je kroužek rybolovné 

techniky, vedený p. Janem Bomberou.  

Po et d tských zájemc  o ryba ení ú astnících se setkání všech kroužk  

v tomto školním roce dosahuje 31.  

V rámci práce s mládeží probíhá m.j. i pravidelné každoro ní 

ezkoušení mladých rybá  (neú astnících se pravidelné innosti kroužk ) ze 

znalosti rybá ského ádu a poznávání ryb (dle platného usnesení výro ní 

lenské sch ze z r. 2014). P ezkoušení p ed získáním povolenky bude probíhá 

koncem roku p edcházejícímu tomu roku, pro který se vydává povolenka. 

V lo ském roce tedy prob hlo 5.12. 2016.  O termínu p ezkoušení jsou 

samoz ejm  všichni d tští lenové p edem dopisem vyrozum ni. 

 

2. Rybá ské závody pro mladé rybá e: 

Za nedílnou sou ást náboru do kroužku mladých rybá  je t eba 

považovat možnost vyzkoušení si lovu ryb udicí,  proto  prob hly v sobotu dne 

17. 9. 2016 dopoledne na eském rybníku v Litovli závody pro mladé rybá e. 

Celkem se zú astnilo 23 tí.   S po ádáním d tských rybá ských závod  

samoz ejm  po ítáme i pro další léta. 

 

3. Školení nových len : prob hlo ve dnech 13. a 14 února 2016, zkoušky 

prob hly v sobotu 27. února 2016. Zú astnilo se, a nakonec i usp lo p i nich 

celkem 24 p ihlášených. P ednášky pro nové zájemce o lenství v MO 

v rámci školení byly zajišt ny jednatelem MO Litovel, p. Machalou, a 

vedoucím mládeže, p. Do kalem.  
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V roce 2016 d ti do 15 let ulovily :   docházek  1010 

Druh kusy váha kg Druh kusy váha kg
kapr 88 163,16 candát 8 13,5

lín 1 0,9 úho 1 0,5

cejn 8 4,52 pstruh  duh. 4 2

tlouš 1 0,5 lipan 1 0,3

okoun 1 0,25 amur 0 0

pstruh  ob. 0 0 karas 0 0

štik 4 8 ostatních 18 1,8

sumc 1 9,75 CELKEM : 136 205,18
 
 
 
6. innost rybá ské stráže 
Kapitola zpracována dle záv re né zprávy hospodá e MO: p. amka 
  

V m síci únoru se uskute nil v naší ú elové budov  jeden ze dvou aktiv  

vedoucích rybá ské stráže, kterou po ádá ÚS Ostrava. Poznatky z tohoto aktivu 

byly p edány len m naší rybá ské stráže. Na našich revírech bylo provedeno 

celkem 208 poch zek, p i kterých bylo zkontrolováno 394 len  naší MO a 421 

len  jiných MO. P i t chto poch zkách byly zadrženy celkem 3 povolenky.   

Další drobné proh ešky byly ešeny na míst  domluvou, p ípadn  

úklidem b eh . Kontrolní innost na našich revírech byla zajiš ována též ze 

strany Policie a initel  profesionální rybá ské stráže. Zejména na revíru 

Morava  19A byla zvýšena kontrolní innost prof. RS, aby bylo zajišt no 

dodržování dohodnutých pravidel, zejména v udržování po ádku, které byly 

dohodnuty s vedením pískovny a nájemcem p ilehlých pob ežních pozemk .    

Rybá ská stráž provád la n kolik no ních kontrol na našich revírech a 

rybochovných za ízeních, kde se nám stále rozmáhá pytláctví. V lo ském roce 

byli p i neoprávn ném lovu na eském rybníku p istiženi dva ob ané našeho 

sta, kte í byli p edáni policii R a m stské policii k ešení. Pytláctví bylo 

zaznamenáno i na n meckém rybníku, ale tam se doty nou osobu nepoda ilo 

istihnout.  N kolika kontrol se zú astnila m stská i státní policie. V sou asné 

dob  má naše MO 11 len  rybá ské stráže, z toho jsou 3 policisté a 3 lenové 

s rozší enou krajskou p sobností. 
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7. innost hospodá ského odboru 
 

 Kapitola zpracována dle záv re né zprávy hospodá e MO: p. amka,  
 

 Jedním z prvo adých úkol  hospodá ského odboru je spln ní 

zaryb ovacího plánu pro rok 2016. Násada do dvou hlavních rybník  pocházela 

z naší vlastní produkce, jež byla slovena v roce 2015. Tím byly ušet eny zna né 

náklady za nákup násady cca 44200,-K . Nákup štiky Š0 byl po ízen z Ryb. 

Krom íž. Celkem 30 000 kus  Š0 za cenu 2.700,-K - Z Rybá ství Litomyšl byla 

zakoupena násada pl dku kapra Ø 0,02 kg o celkové váze 150 kg za 17.250,-

, která byla vysazena na NZ rybník. 

Op tovn  a ješt  v tší mí e došlo na RZ Nové Zámky k p emnožení 

ok ehku, který nám také nep idal na kvalit  vody. Kvalita se v pr hu roku 

musela asto m it. Dále byl na RZ Nové Zámky op tovn  zjišt n výskyt vydry 

ní. Na základ  této skute nosti byl instalován pachový ohradník a v pr hu 

roku se provád l monitoring poch zkami za ú elem kontroly výskytu tohoto 

predátora. P i poch zkách nebylo zjišt no, že by se vydra v RZ rybníku 

vyskytovala. Tento p edpoklad se potvrdil i p i výlovu, kdy bylo sloveno 273 kg 

násady kapra. Je až s podivem jak tento pachový ohradník byl ú inný.   

V roce 2016 se výlovy rybník  op t konaly tradi  první íjnovou sobotu, 

Výlovek z rybník  byl následující: kapr 1440 kus  o váze 3080 kg a pr rné 

váze 2,139 kg/ks v cen  154 000,- K . Z rybník  byly ješt  vyloveny další druhy 

ryb: štika 53 ks o váze 91 kg v hodnot  18.200,- K , lín 110 ks o váze 32 kg 

v hodnot  2 560,-K , okoun o váze 20 kg v hodnot  4000,-K  a bílá ryba 87 kg 

v hodnot  1044,- K . Celkový výnos z rybochovných za ízení MO Litovel byl 

použit do spole ného hospoda ení a napomohl ke spln ní a p ekro ení 

zaryb ovacího plánu. Finan ní hodnota vylovených ryb z rybochovných 

za ízení naší MO inila celkem 179.804,- K . P i výlovu se poda ilo vyt ídit 

násadu kapra obecného (“ eský rybník“ 240 kg a “N mecký“ 200 kg). Tato ryba 

byla ihned vrácena zp t do rybník  a tvo í násadu pro rok 2017.  
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 8. Zaryb ovací plán 
 

Zaryb ovací plán byl pln n pr žn  v závislosti na po así, stavu a 

kvalit  vody. Kapr z naší i zakoupené produkce byl do revír  vysazován 

pr žn  po celý rok, kdy se jednalo o jarní, letní a podzimní zaryb ování. 

Celkem byl kapr vysazován 8x. Ostatní druhy ryb ze zaryb ovacího plánu byly 

do revíru vysazovány dle distribuce jednotlivých rybá ských za ízení. V lo ském 

roce se první vysazení kapra uskute nilo až 13.6.2016 což bylo zhruba o 2 až 

2,5 m síce pozd ji než v p edchozích letech. Vzhledem ke klimatickým 

podmínkám nebylo možno vysazení provést d íve. První dodávka objednané 

násady byla z naší strany zrušena z d vodu velmi zvýšených pr tok . Následné 

požadavky následn  nedokázal zajistit dodavatel, který v d sledku velmi 

nízkých p ítok  do rybochovných za ízení nemohl snížit hladinu a musel 

provád t odlov z plné vody, což se mu bohužel  v požadovaném množství a 

velikosti neda ilo. Nicmén , následnými dodávkami byl jarní výpadek dohnán a 

zaryb ovací plán byl ve finále i p ekro en, viz následující tabulka. 

 Pln ní zaryb ovacího plánu:  

Zaryb ovací plán ks skute nost %

Kapr 13550/10298kg 9800/13930kg 135%
Lín 2 150 850 40%
Štika 740 253 34%
Candát 5 250 1 330 25%
Bílá ryba 5 000 6 000 120%
Pstruh duhový 500 520 104%
Lipan 3 000 2 000 67%
Amur 250 170 68%
Jesen 0 10 000 100%
Mník 100 150 150%
Ostroretka 4 000 5 133 128%
Tlouš 1 000 0 0%
Parma 200 0 0%
 

Celkem do našich revír  bylo za rok 2016 vysazeno 36.206 ks o váze 

15.125 kg v hodnot  962.754,- K . Od externích dodavatel  byly do našich 

revír  vysazeny ryby v hodnot  782.950,- K   a z naší vlastní produkce v 

hodnot  179.804,-K .  
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 9. Brigádnická innost 
 

Brigádnická innost se plnila v pr hu celého roku dle pot eb spojených 

s hospoda ením. Na "Uni ovském" a "N meckém" rybníku se jednalo 

edevším o krmení, úklid odpadk , zabezpe ení pr to nosti, se ení b eh  a 

výpustí, odstra ování v tví, po výlovu bylo také provedeno vápn ní. 

Pod kování za pomoc p i údržb  a provozu rybochovných za ízení b hem 

celého roku pat í Jaroslavu Jíchovi, Markovi Jíchovi, Jaroslavu Knoblochovi, 

Rudolfu Prášilíkovi, Martinovi Hekalovi a n kterým pracovník m Technických 

služeb m sta Litovle. 

Brigádnická innost na revírech se týkala hlavn  úklidu b eh  od 

odpadk , ozna ení revír  tabulemi. ada brigádnických hodin byla 

odpracována p i údržb  rybochovných za ízení a rybá ského vybavení 

sloužícího k rybochovným ú el m. Bohužel i p es lo ské navýšení poplatku za 

neodpracované brigádnické hodiny, nedošlo ke zlepšení ú asti len  na 

brigádách. Na základ  této skute nosti op tovn  apelujeme na naše leny pro 

hojn jší ú ast na brigádách, aby bylo možno plnit p edem plánované práce a 

zdárn  tak zajistit chod naší organizace. 

ení kvality vody na revírech a rybochovných za ízeních bylo 

provád no po celý rok Odborem istoty vod naší organizace a výsledky byly 

následn  p edávány hospodá skému odboru v písemné form . 

 

 10. Úlovky 
 

Naši rybá m se v lo ském roce da ilo i p i samotném lovu, kdy po 

zpracování úlovkových lístk , které byly odevzdány po skon ení platnosti 

povolenek, bylo následnou sumarizací zjišt no, že rybá i v roce 2016 ulovili 

celkem na našich revírech:  3.413ks  ryb, o váze 5.766 kg, p i 10.632 

zapsaných docházkách. 

 Též se našim rybá m da ilo i na ostatních rybá ských revírech kde se jim 

poda ilo nalovit celkem  1.615 ks ryb o váze 2437 kg p i 5.058 docházkách. 
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Celkem vykázalo úlovek 412 len  a v odevzdaných sumá ích 

našich rybá  bylo zaznamenáno: 5.028 ks ryb o celkové hmotnosti 8.203 

kg p i 15.690 docházkách. 

               ka/št/ca/su/doch. 
Nejvíce kg ulovených ryb:    Leopold Hykel            130,38 kg    35/0//0/109 
  Pavel Valovi              103,30 kg     40/0/0//122 
                                                 Vojt ch Leiter               97,60 kg     28/6/0/0/164 
 
Nejv tšího kapra ulovili: Marek Michal 97 cm vrácen Dyje 5

Marek Michal 86 cm vrácen Dyje 5
amková Jitka 83 cm vrácen Opava 2C
ujík Jaroslav 71 cm 7,0 kg Morava 19

Nejv tší štiku u lovili: Myslík Ji í 135 cm 18,25 kg Dyje 3
Látal Ji í 103 cm 9,5 kg Be va 1
Chy a Jan 92 cm 8,0 kg Morava 19
Kümmel Roman 92 cm 6,0 kg Morava 19B

Nejv tšího amura u lovil: Majzlík Ludvík 102 cm 18,5 kg Morava 14
Majzlík Ludvík 100 cm vrácen Morava 14
Olšanský Zden k 84 cm 8,1 kg Morava 19A

Nejv tšího sumce ulovil: Va ha Adam (dít ) 120 cm 9,7 kg Morava 19B
Kucha  Karel 112 cm 9,87 kg Labe 24A
Zacharopulos David 95 cm 5,5 kg Morava 19A

Nejv tšího úho e ulovil: Chy a Jan 105 cm 1,3 kg Morava 19
Chy a Jan 95 cm 1,2 kg Morava 19A

Nejv tšího tolstolob. ulovil: Novák Petr 90 cm 10,5 kg Oskava 3A
Nejv tší parmu ulovil: Krá mar Vladimír 62 cm 1,8 kg Morava 19
Nejv tší ostroretku ulovil: Hanák Tomáš 49 cm 0,0 kg Morava 19
Nejv tšího tloušt  ulovil: Prchal Vladimír 60 cm 2,0 kg Morava 19
Nejv tšího candáta u lovil: Mazá  Jakub 72 cm 3,8 kg Morava 19A
Nejv tšího lína ulovili: Chy a Jan 41 cm 1,0 kg Morava 19
Nejv tšího karasa ulovil: Prchal Vladimír 45cm 1.5 kg Morava 19
Nejv tší marénu ulovil: Kole  Martin 53 cm 2,0 kg Morava 19A
Nejv tšího pstruha ob. ulovi l: Holinský Ladislav ml. 50 cm 1.4 kg Morava 19
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Tabulka úlovk  na revírech MO Litovel dle odevzdaných sumá  
Docházek 6386

Druh ks kg kg/ks Druh ks kg kg/ks
Kapr 1452 3118,04 2,15 Lipan 1 0,3 0,30
Lín 27 13,49 0,50 Siven 0 0 0,00
Cejn 49 52,43 1,07 Bolen 0 0 0,00
Tlouš 28 26,25 0,94 Maréna 0 0 0,00
Okoun 5 1,6 0,32 Hlavatka 0 0 0,00
Parma 10 12,1 1,21 Amur 0 0 0,00
Ostroretka 61 45,55 0,75 Tolstolobik 0 0 0,00
Podoustev 0 0 0,00 Karas 7 4 0,57
Štika 80 153,11 1,91 Mník 2 3 1,50
Candát 6 8,13 1,36 --- 0 0 0,00
Sumec 0 0 0,00 — 0 0 0,00
Úho 9 8,3 0,92 — 0 0 0,00
P.obecný 7 5 0,71 --- 0 0 0,00
P.duhový 5 1,5 0,30 Ostatní 193 15,95 0,08

1 942  Celkem kg 1,79

Docházek 2541
Druh ks kg kg/ks Druh ks kg kg/ks

Kapr 520 1265,92 2,43 Lipan 0 0,00 0,00
Lín 7 3,50 0,50 Siven 0 0,00 0,00
Cejn 11 10,33 0,94 Bolen 0 0,00 0,00
Tlouš 7 7,30 1,04 Maréna 1 2,00 2,00
Okoun 0 0,00 0,00 Hlavatka 0 0,00 0,00
Parma 0 0,00 0,00 Amur 7 36,38 5,20
Ostroretka 0 0,00 0,00 Tolstolobik 0 0,00 0,00
Podoustev 0 0,00 0,00 Karas 0 0,00 0,00
Štika 4 11,16 2,79 Mník 0 0,00 0,00
Candát 82 135,73 1,66 — 0 0,00 0,00
Sumec 3 12,90 4,30 — 0 0,00 0,00
Úho 13 11,32 0,87 — 0 0,00 0,00
P.obecný 0 0,00 0,00 — 0 0,00 0,00
P.duhový 0 0,00 0,00 Ostatní 73 1,50 0,02

728  Celkem kg 2,06

Docházek 1705
Druh ks kg kg/ks Druh ks kg kg/ks

Kapr 338 591,05 1,75 Lipan 0 0,00 0,00
Lín 27 11,85 0,44 Siven 0 0,00 0,00
Cejn 36 13,13 0,36 Bolen 0 0,00 0,00
Tlouš 1 1,20 1,20 Maréna 0 0,00 0,00
Okoun 5 1,00 0,20 Hlavatka 0 0,00 0,00
Parma 0 0,00 0,00 Amur 17 40,78 2,40
Ostroretka 0 0,00 0,00 Tolstolobik 0 0,00 0,00
Podoustev 0 0,00 0,00 Karas 18 9,70 0,54
Štika 10 20,88 2,09 Mník 0 0,00 0,00
Candát 3 4,56 1,52 --- 0 0,00 0,00
Sumec 4 21,45 5,36 --- 0 0,00 0,00
Úho 4 1,53 0,38 — 0 0,00 0,00
P.obecný 0 0,00 0,00 — 0 0,00 0,00
P.duhový 257 79,48 0,31 Ostatní 23 2,17 0,09

743  Celkem kg 1,08

Docházek 10632
Druh ks kg kg/ks Druh ks kg kg/ks

Kapr 2310 4975,01 2,15 Lipan 1 0,3 0,30
Lín 61 28,84 0,47 Siven 0 0 0,00
Cejn 96 75,89 0,79 Bolen 0 0 0,00
Tlouš 36 34,75 0,97 Maréna 1 2 2,00
Okoun 10 2,6 0,26 Hlavatka 0 0 0,00
Parma 10 12,1 1,21 Amur 24 77,16 3,22
Ostroretka 61 45,55 0,75 Tolstolobik 0 0 0,00
Podoustev 0 0 0,00 Karas 25 13,7 0,55
Štika 94 185,15 1,97 Mník 2 3 0,00
Candát 91 148,42 1,63 --- 0 0 0,00
Sumec 7 34,35 4,91 --- 0 0 0,00
Úho 26 21,15 0,81 — 0 0 0,00
P.obecný 7 5 0,71 — 0 0 0,00
P.duhový 262 80,98 0,31 Ostatní 289 19,62 0,07

3413  Celkem kg 1,69Celkem ks 5765,57 Pr r kg/ks

REVÍRY MO LITOVEL CELKEM:

Celkem ks 798,78 Pr r kg/ks

Pr r kg/ks

MORAVA 19A - 471 051

Celkem ks                           1498,04 Pr r kg/ks

MORAVA 19 - 471 050

Celkem ks 3468,75

MORAVA 19B - 471 193
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 11. Záv r     
 
Jak je patrné z uvedených statistik, tak uplynulý rok byl pro adu len  

naší MO opravdu úsp šný a proto mi záv rem  dovolte, abych Vám pod koval 

za pozornost a jménem stávajícího výboru naší MO Vám pop ál hodn  

krásných prožitk  u vody, jakož i pevného zdraví a s rybá ským pozdravem 

„Petr v zdar“ se t šil na další spolupráci s Vámi.      

        „Petr v zdar ! “ 

 

 


