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Zpráva o činnosti výboru a výsledcích spolku na úseku rybářství v roce 2019 
 
Výbor rybářské společnosti zvolený na valné hromadě dne 05.02.2017 na pětileté volební 
období pracoval nadále v tomto složení: Ševčík Zdeněk – předseda, Ing. Jeřábek Vladimír –  
místopředseda a pokladník, Ing. Matura Karel – člen výboru a hospodář, Mezuláník Zdeněk, 
Pospíšil Karel, Salajka Jan, Blažek Vlastimil – členové výboru. 
Dozorčí komise společnosti, rovněž zvolená na valné hromadě dne 05.02.2017 na pětileté 
období, pracovala ve složení: RNDr. Zahrádka Jiří – předseda komise, Patočka Jiří, 
Zahrádková Štěpánka – členové komise. 
Pomocným orgánem  výboru společnosti je sbor důvěrníků s hlasem poradním, také 
jmenovaný na pětileté období dne 05.02.2017, je nadále ve složení: Špaček Antonín, Bareš 
Česlav, Pelikán Oldřich, Seknička Josef, Vacula Josef. 
Rybářskou stráž vykonávali nadále dříve jmenovaní naší členové a to ve složení: Kočařík 
Vlastimil, Zahrádka Jiří, Zahrádková Štěpánka, Matura Karel, Patočka Jiří a Prokeš Pavel. 
Výbor společnosti se scházel v průběhu roku 2019 vždy v souvislosti s přípravou a organizací 
rybářských závodů, přijímání nových členů, přípravou valné hromady a dalších úkolů, které 
průběžně řešil. Ke schůzím výboru byli pravidelně přizváni členové dozorčí komise a 
důvěrníci. S přípravou rybářských závodů vždy následovaly schůze členské, a to 
z dobrovolníků, kteří zajišťovali pořadatelskou a organizační službu závodů. Výbor 
společnosti opakovaně konstatuje, že ochota členů podílet se na organizaci závodů rok od 
roku klesá, do organizace závodů se nezapojují noví a mladší členové a pokud bude tento 
trend pokračovat, je na zvážení, jestli má vůbec cenu rybářské závody připravovat. 
Vydané povolenky k rybolovu 
Členům naší organizace bylo v minulém roce vydáno 193 celoročních povolenek. Hostovací 
povolenky pro cizí zájemce (nečleny naší společnosti) byly v roce 2019 vydány celkem 4 
jednodenní, dále byla vydána 1 povolenka celoroční.  
Návštěvnost jednotlivých vodních nádrží  
Náhon – 146 docházek /rok 2018 – 51/. Koupaliště – 458 docházek /rok 2018 – 434/. Jezírka 
– 201 docházek /rok 2018 – 218/. Horní – 1 397 docházek /rok 2018 – 822/. Husinec – 363 
docházek /rok 2018 – 732/. Dolní – 2737 docházek /rok 2018 – 2 924/. Celkem – 5302 
docházek /rok 2018 – 5 181/. Z přehledů vyplývá, že nadále nejvíce docházek je na vodní 
nádrže Dolní a Horní. Tyto dvě vodní plochy představují podstatnou část našeho revíru, což 
se projevuje jak v docházkách, tak v úlovcích. Celkově jsme zaznamenali nárůst docházek o 
121, z toho největší změny jsme zaznamenali na Dolním – pokles o 187 docházek, na Husinci 
– pokles o 369 docházek a na Horním – nárůst o 575 docházek. Docházky tak v podstatě 
kopírují zarybňování kaprem jednotlivých vodních nádrží v průběhu roku. 
Úlovky v roce 2019 
Výlovek kaprů zapsaných ve výkazech k docházce k vodě za rok 2019 byl celkem 455 kusů o 
váze 1 741 kg. Pro srovnání v roce 2018 to bylo 508 kusů o váze 1990 kg, 2017: 459 kusů o 
váze 1730 kg, 2016: 502 kusů o váze 1955 kg, 2015: 563 kusů o váze 2063 kg, 2014: 494 
kusů o váze 1811 kg, 2013: 537 kusů o váze 1905 kg. Kromě toho bylo v průběhu pěti závodů 
soutěžícími rybáři uloveno a společně s tombolou odneseno 183 kusů kaprů o váze 641 kg.  
Pro srovnání s minulým rokem bylo ze závodů odneseno celkem 185 kusů kapra o váze 648 
kg. Ostatních druhů ryb odlovených a ponechaných v roce 2019 bylo 730 kusů o váze 625,6 
kg, včetně 176 kg pstruha duhového z Koupaliště (při jarních závodech a dětských závodech 
odloveni soutěžícími a následně našimi členy). 
Jednotlivé vodní nádrže vykazují tyto výsledky:  
Náhon – 2x kapr 8,0 kg, 1x štika 3,5 kg, 10x karas 2,0 kg. Celkem 13 ks o váze 13,5 kg 
Koupaliště – 38x kapr 134,0 kg, 2x štika 5,1 kg, 1x amur 4,0 kg, 530x pstruh 176 kg. Celkem 
571 ks 319,0 kg. 
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Jezírka – 8x kapr 31,0 kg, 1x štika 2,7 kg, 1x candát 2 kg. Celkem 10 ks o váze 35,7 kg. 
Horní – 176x kapr 661,0 kg, 3x štika 12,0 kg, 8x candát 19,2 kg, 2x sumec 48,5 kg, 4x 
tolstolobik 55,0 kg, 3x amur 24,0 kg, 32x karas 14,0 kg, 6x cejn 3,0 kg. Celkem 234 ks o váze 
836,7 kg. Husinec – 19x kapr 69,0 kg, 1x štika 9,1 kg, 4x candát 8,3 kg, 1x sumec 11,0 kg, 1x 
tolstolobik 21,5 kg, 1x úhoř 1,0 kg, 2x karas 2,2 kg. Celkem 29 ks o váze 122,1 kg. Dolní – 
212x kapr 838,0 kg, 11x štika 34,2 kg, 38x candát 95,2 kg, 11x sumec 96,9 kg, 2x bolen 3,0 
kg, 11x tolstolobik 114,6 kg, 2x amur 28,0 kg, 34x cejn 4,5 kg, 7x karas 1,1 kg. Celkem 328 
ks o váze 1215,5 kg. 
Celková váha ulovených a ponechaných ryb v jednotlivých druzích: 
Kapr 638 ks o váze 2382 kg. Štika 19 ks o váze 66,6 kg. Candát 51 ks o váze 124,7 kg. Sumec 
14 ks o váze 156,4 kg. Amur 6 ks o váze 56 kg. Tolstolobik 16 ks o váze 191,1 kg. Pstruh 530 
ks o váze 176 kg. Úhoř 1 ks o váze 1,0 kg. Bolen 2 ks o váze 3,0 kg. Karas 51 ks o váze 19,3 
kg. Cejn 40 ks o váze 7,5 kg. Celkový výlovek ryb dle evidence docházek za rok 2019 včetně 
závodů činí 1418 kusů o celkové váze 3184 kg. Pro srovnání s rokem 2018 to bylo 1280 kusů 
o celkové váze 3046 kg, v roce 2017 1346 kusů o váze 2694, v roce 2016 1232 kusů o váze 
3068,4 kg, v roce 2015 1373 kusů o váze 3153,7 kg, v roce 2014 1283 kusů o váze 2861 kg, 
v roce  2013 2872 kg. Výlovek za posledních několik let je tudíž velmi podobný, rok 2019 je 
však v této statistice nepatrně nejvyšší. 
Zajímavé úlovky (mimo úlovek kapra) v roce 2019:                                                          
Škůrek Bronislav – amur 109 cm, 19 kg – Dolní 
Leikep Pavel – amur 85 cm, 9 kg – Horní + štika 82 cm, 4,5 kg – Horní 
Špaček Antonín – štika 103 cm, 9,1 kg – Husinec 
Seknička Jan – sumec 158 cm, 26,5 kg – Horní + další 3 sumci o váze 37,5 kg 
Szromek Roman – sumec 138 cm, 22 kg – Horní + tolstolobik 21,5 kg – Husinec 
Hamala Lukáš – štika 92 cm, 6,8 kg – Dolní 
Kotek Miroslav 12 ks candát – 31,2 kg (9x Dolní, 2x Horní, 1x Jez.) + sumec 12,3 kg – Dolní 
Adamík Václav – tolstolobik 111 cm, 18 kg – Dolní 
Jeřábek Vladimír – tolstolobik – 94 cm, 12 kg a 105 cm, 18 kg – Horní 
Počty docházek dle záznamů u celoročních povolenek našich členů: 
0 docházek: 11 členů, 1-10: 65, 11-20: 39, 21-30: 19, 31-40: 16, 41-50: 6, 51-60: 9, 61-70: 8, 
71-80: 3, 81-90: 7, 91-100: 3, 101-110: 2, 111-120: 2, 121-130: 12, 131-140: 0, 140-150: 1, 
150-160: 0, 160-170 docházek: 1 člen. 
Přehled ponechaných si ryb v kg na jednotlivé povolenky: 
0 kg: 64 povolenek (tj. cca 1/3 vydaných povolenek), 0,1-10 kg: 63, 11-20 kg: 29, 21-30  kg: 
13, 31-40 kg: 5, 41-50 kg: 10, 51-60  kg: 5, 61-70 kg: 2, 71-80 kg: 0, 81-90 kg: 1, 91-100 kg: 
1 povolenka. Z tohoto přehledu je patrné, že převážná většina našich členů skutečně provádí 
sportovní rybolov a  neodnáší od vody vše co na udici uloví, za což jim patří poděkování. 
V této souvislosti vám chci připomenout, že je nezbytné, abyste v přehledu docházek uváděli 
správné názvy jednotlivých částí revíru, tak jak je to uvedeno v bližších podmínkách – tedy 
Náhon, Koupaliště, Jezírka, Horní a Dolní, a ne jak někteří uvádějí Jihlava 2, Potůček, 
Balaton a pod. Současně také připomínám včasné odevzdávání docházek, a to do 15. ledna, 
včetně řádně vyplněného sumáře, který je součástí povolenky pro každý rok. 
Rybářské závody v roce 2019 
V roce 2019 bylo celkem 5 závodů včetně dětských. 
První závody se uskutečnily dne 20. dubna 2019 na Koupališti. Účastníků závodů bylo 136. 
Při závodech bylo uloveno 65 ks kapra, největší o délce 68 cm. Pstruha bylo uloveno 255 ks, 
ostatní ryby 71 ks, celkem tedy bylo uloveno 391 kusů ryb. Vítězem závodů se stal Lukáš 
Ludín z Přibic, 252 bodů. 
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Druhé závody u příležitosti dětského dne proběhly 1. června 2019 na Koupališti. Účastnilo se 
27 dětí, které ulovily 32 kusů kapra, 95 ks pstruha a 45 ks ostatních ryb. Vítězem závodů se 
stal Tomáš Koudelný z Odrovic se ziskem 223 bodů. 
Třetí rybářské závody se konaly dne 3. srpna 2019 v Odrovicích. Účastníků závodů bylo 109 
a 7 hostů. Bylo uloveno celkem 164 kusů kapra, dva největší kusy o délce 61 cm, dále 31 
kusů ostatních ryb, včetně jednoho tolstolobika v délce 90 cm. Celkem tedy 195 kusů ryb. 
Vítězem závodů se stal Petr Smutný z Velkého Dvora s počtem 781 bodů. 
Čtvrté závody, a to závody dětí byly 4. srpna 2019 v Odrovicích. Počet účastníků byl 36 dětí, 
děti celkem ulovily 75 ks ryb z toho 21 ks kapra, největší dva kusy o délce 60 cm. Vítězem 
závodů se stal Petr Kloupar se ziskem 368 bodů. 
Páté závody proběhly dne 21. září 2019 na Horním. Celková účast byla 89 soutěžících. Bylo 
uloveno celkem 105  ks ryb z toho kapra 76 ks – největší 62 cm. Ostatních ryb se ulovilo 29 
kusů. Vítězkou závodů se stala Evženie Prokešová z Malešovic se ziskem 268 bodů. 
Rybářské závody uspořádané v roce 2019 je možno hodnotit jak z hlediska účasti, tak z 
hlediska výlovků jako úspěšné a to obdobně jako v letech předchozích. Významnou roli opět 
hrály závodní povolenky našich členů, které jsme zavedli od roku 2012, kde tyto představují 
podstatnou účast na závodech. 
V průběhu všech závodů konaných v roce 2019 bylo, včetně tomboly,  odneseno: 
20.4.2019 – 44 kusů kapra a 255 kusů pstruha, 1.6.2019 – 4 kusy kapra a 275 kusů pstruha, 
3.8.2019 – 69 kusů kapra, 4.8.2019 – 8 kusů kapra, 21.9.2019 – 58 kusů kapra. Celkem tedy 
183 kusů kapra  a 530 kusů pstruha.  
Je namístě poděkovat všem obětavým pořadatelům a rozhodčím, kteří se na přípravě a 
zajištění rybářských závodů podílejí a současně vyzvat všechny členy, aby se zamysleli sami 
nad sebou, zda by se také oni sami mohli alespoň jedenkrát v roce zapojit do přípravy a 
zajištění závodů. Je možno konstatovat, že aktivita a ochota členů podílet se na organizaci 
závodů se zlepšila, ale k ideálu máme ještě poměrně daleko.  
Zarybňování vodních nádrží v roce 2019: 
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Z přehledu je patrné, že v roce 2019 jsme na zarybnění vynaložili zhruba o 48 000 korun více 
než v předchozím roce. 
Zarybnění tržním kaprem v roce 2019: Koupaliště – 900 kg. Jezírka – 250 kg. Horní – 1 500 
kg. Husinec – 0 kg. Dolní Malešovice – 750 kg. Dolní Odrovice – 1 000 kg. 
Násada tržním kaprem dosáhla v roce 2019 výše 4400 kg, v roce 2018 to bylo 3402 kg, v roce 
2017 3550 kg, v roce 2016 4100 kg, v roce 2015 3300 kg, v roce 2014 3551 kg, v roce 2013 
3245 kg. Dle usnesení valné hromady byla v minulých letech věnována zvýšená pozornost 
zarybnění štikou a candátem, v čemž budeme i nadále pokračovat. Opatření na podporu 
odlovu sumce se sice projevilo, ale pouze nevýznamným zvýšením úlovků tohoto druhu. 
Nepodařilo se nám zajistit násadu lína, novinkou je již druhé vysazení ročka mníka – 250 ks 
v roce 2018 a 200 ks v roce 2019. 
Rybářskou stráž nebudeme jmenovitě hodnotit, lze však konstatovat, že aktivita na tomto 
úseku rok od roku klesá a tudíž je na samotných porybných, aby se rovněž zamysleli nad 
tímto jim svěřeným úkolem. 
Pracovní neboli brigádnická činnost byla jako každoročně zaměřena především na údržbu 
břehových porostů podél vodních nádrží v celém povodí Potůčku. Dá se říci, že členové 
s pracovní povinností, tedy členové v aktivním věku, tuto práci vykonávali převážně dobře a 
zodpovědně. Je skutečností, že v minulém roce, stejně jako v letech minulých se najdou jisté 
úseky, které nebyly vždy včas ošetřeny, jak by bylo žádoucí. Tímto však nikoho nechci 
omlouvat, ale naopak vyzvat k tomu, aby to, co je povinností, si každý plnil a pokud sám 
nemůže, aby místo sebe tuto práci uhradil jinému, kterého si k tomuto případně najme.  
Hlavním úkolem je od jara do podzimu provádět kosení trávy a ostatních plevelů a v zimním 
období vyčištění břehů od výrůstků akátu, bezu černého a ořezání, případně zakládání vrby 
hlavaté. Letošní počasí zatím nedovoluje odstranění výmladků z ledu, přesto je možné některé 
úseky vyčistit od náletových dřevin i ze břehu. 
V loňském roce provedla dozorčí komise kontrolu plnění údržby břehových porostů, ze které 
vyplynula potřeba změn. S obcí Malešovice chceme projednat ponechání některých úseků bez 
údržby, aby se zabránilo oborávání sousedních pozemků až na břehovou hranu, což způsobuje 
nátrže břehů. V letošním roce chceme nově vymezit jednotlivé úseky břehových porostů a 
zřetelně je v terénu vyznačit. Ve spolupráci s obcemi se budeme muset také věnovat ochraně 
břehových porostů před bobry, neboť jinak nám do budoucna na březích nezůstane nic jiného 
než akát.  
Závěrem chci poděkovat jménem výboru naší rybářské společnosti všem členům, kteří se více 
či méně podíleli na dosažených výsledcích v roce minulém, jakož i zástupcům a starostům 
obce Malešovice panu Zdeňku Pavlíkovi a obce Odrovice panu Jiřímu Vedralovi za podporu 
naší organizace v minulém i nadcházejícím období, zejména za spolupráci, která vyvrcholila 
pravomocným rozhodnutím o revíru Potůček ve prospěch naší společnosti.      
                                                                             
Zdeněk Ševčík, předseda RS Potůček 


