
Zpráva zástupce hospodáře za rok 2021 
_p_ro VČS MO Nekoř konanou dne 7. 5. 2022 

Zarybnění našeho revíru Orlice Divoká 5 vypadalo v roce 2021 fakticky takto: 

Kapr, kategorie K3, množství 1300 kg 

Pstruh obecný, kategorie O - 3/4rok, počet 50 000 ks 

Lipan podhorní, kategorie 1/2rok, počet 4 000 ks 

Pstruha duhový, kategorie tržní ryba, množství 475 kg 

Celkem bylo do revíru Orlice Divoká 5 vysazeno 1775 kg tržní ryby v hodnotě 160 115,- Kč 

Při zarybnění asistoval kromě dodavatele vyslaného Východočeským územním svazem Hradec Králové vždy 
další člen MO Nekoř. Zarybněn í je pravidelně oznamováno také na webu Východočeského územního svazu 
Hradec Králové. 

Část plnění zarybnění našeho revíru Orlice Divoká 5 byla realizována z produkce ryb naší MO Nekoř. Podíl na 
zarybnění našeho revíru se díky téměř dokončené výstavbě rybochovných nádrží před prodejnou Konzum 

bude jistě zvyšovat. 
Výstavba rybochovných nádrží před Konzumem je nepochybně největší investiční akcí mnoha posledních let 
ale také mnoha let budoucích. Zevrubnou informaci o jejich výstavbě máte od předsedy Radima Čápa. Celá 
tato akce je příkladem prospěšnosti mezigenerační dohody a spolupráce. Nádrže jsou navždy spojeny se 
jménem Jardy Kučírka, otce myšlenky o nádržích. Generace „jeho dětí" nádrže zrealizovala. 

MUDr. Jaroslav Kučírek má pro Vás informace o celkové produkci líhně v roce 2021 pro potřeby zarybnění a 
pro dodávky mimo MO Nekoř. 

Informace o úlovcích na našem revíru Orlice Divoká 5 a Orlice Divoká 6 - údolní nádrž Pastviny 

V roce 2021 bylo realizováno na našem revíru Orlice Divoká S celkem 1 672 docházek k rybolovu v poměru na 
povolenky - 1 539 docházek na územní východočeskou povolenku a 133 docházek na celosvazovou, 
republikovou povolenku. 

Uloveno bylo mimo jiné: 

370 ks kaprů 
63 ks pstruha obecného 
632 ks pstruha duhového 
4 ks amura 
2 ks štiky 

V bezprostředním dosahu pro rybolov je pro členy naší MO Nekoř také revír OD 6 - údolní nádrž Pastviny 
obhospodařovaná Východočeským územním svazem. 

V roce 2021 bylo realizováno na revíru OD 6 - údolní nádrž Pastviny 11 560 docházek k rybolovu v poměru na 
povolenky - 8 209 docházek na územní východočeskou povolenku a 3 351 docházek na celosvazovou, 
republikovou povolenku . 

Uloveno bylo mimo jiné: 

2 943 ks kaprů 
7 ks pstruha obecného 
20 ks pstruha duhového 
5 ks amura 
128 ks štiky 

__, 



48 ks candáta 
108 ks okouna 
21 ks lína 
473 ks cejna 
68 ks úhoře 

Celkové výsledky rybolovu v roce 2021 na revírech Orlice Divoká S Nekoř a OD 6 údolní nádrž Pastviny mezi 
Vámi kolují. 

Obecné informace jsou následující: 

V horním úseku vyrovnávací nádrže je vyhlášeno muškařské pásmo, které je označeno tabulemi 

V roce 2021 nebyla v našem revíru OD S, na potocích, řece a vyrovnávací nádrži zaznamenána žádná 
havárie. 

Lov přívlačí na pstruhovém rybářském revíru je povolen pouze na umělé nástrahy opatřené jedním 
jedno háčkem 

Rybářský řád Východočeského územního svazu pro roky 2022 až 2023 již neobsahuje zákaz používání 
srkačky. Za srkačku se považuje krmítko, ke kterému je přímo přivázán návazec s háčkem (případně 
návazce s háčky) . 

Od 1.1.2022 došlo ke změně kárného řízení za přestupky na úseku rybářství. Kárné provinění spojené 
s výkonem rybářského práva nově nebudou řešit dozorčí komise MO (těm zůstává v pravomoci řešení 
porušení povinností daně Stanovami, které se netýká přímo výkonu rybářského práva). 

Provinění spojené s výkonem rybářského práva nově bude řešit příkazce a kárný senát na úrovni 
územního svazu. Kárné opatření bude vždy jednotné podle sazeb Sazebníku kárných opatření, který byl 
odsouhlasen všemi územními svazy je závazný pro všechny územní svazy. 

Kárné opatření „zadržení povolenky" nahrazuje opatření „ zákaz lovu ryb", které se vztahuje na všechny 
revíry ČRS . 

Uvedené blíže vysvětl uje, především členům RS, ale i všem rybářům „Doporučený postup pro členy RS po 
zadržení povolenky k lovu v návaznosti na schválené Stanovy a Jednací řád ČRS, z.s. od 1.1.2022", který 
koluje mezí Vámi. 

Děkuji Vám za pozornost a omlouvám se Vám za svojí nepřítomnost . 

Petrův Zdar! 

Miloš Krejsa 


