Zpráva na hospodářském úseku za rok 2018.
Celkové plnění osazovacího plánu v roce 2018 do revírů MO Zábřeh.
Kč
Celkem

hodnota (dle dekretu) celkem vysazeno
486.993Kč
558.232Kč

z toho ÚS Ostrava
321.790Kč

MO ČRS Zábřeh
236.442Kč

Hodnota vysazených násad nad osazovací plán 71.239Kč
Zarybňovací povinnost byla splněna vysazením jednotlivých druhů ryb podle osazovacího
plánu (O.P). Celkem bylo vysazeno 15.353ks všech druhů ryb o celkové hmotnosti 7.910kg.
Kapr 4.540ks o váze 6.721kg-O.P. splněn na 112% (prům.váha 1,50kg) v hodnotě 349.492Kč
Vysazení dravců- Candát 187ks/55kg tříletá násada celkem plnění 250%
Štika roček 777ks/106,5kg celkem plnění 152%, štika rychlená 1500ks.
Hodnota vysazených dravců roce 2018 celkem za 42.000Kč proti plánu 23.625Kč.
Pstruh obecný byl vysazen v lovné velikosti 400ks o celkové váze 200kg z krajské distribuce.
Z důvodu nadměrného výskytu vydry říční a dalších predátorů nebo zcela nevyhovující
úpravny toků jsme na odchovných potocích v roce nehospodařili.
Pstruh duhový – vysazen z vlastního odchovu, celkem vysazeno 563ks/300kg,
Tloušť se nahradily částečně násadou ostroretky.
Ostroretka – vysazena dvouletá násada 2550ks o váze 51kg
Úhoř – 8kg byl vysazen do revíru Moravská Sázava 1A,1B, Morava 21A a Nemilka
Ostatní druhy ryb – (lín,amur, mník,bílá ryba) byly splněny podle osazovacího plánu.
Parma – se nevysadila (dlouhodobý nedostatek tohoto druhu ryby)
Lipan – 1650ks dvouleté násady
Na násadu lipana přispěl nad O.P. ÚS Ostrava z dotací na predátory.
Dominantní vysazovanou rybou je kapr který se stejně jako předchozích letech vysazoval
v tržní (lovné velikosti). Vysazování kapra proběhlo v měsíci duben,květen, červen, a na
podzim z výlovů chovných rybníků a krajské distribuce.
V roce 2018 jsme obhospodařovali tyto rybochovné nádrže:
Rybník Balaton v Hněvkově – sloveno 1326kg kapra, 30kg lína, 70ks štiky a 3ks amura
Rybníky Oborník1a2-sloveno 1245kg kapra, 10kg lína,štika 6kg a candát 3kg
Nádrže v hedvě - pstruh duhový 1878ks o váze 942kg
Rybníček Oborník III. - sloveno 47ks ročka štiky
Hodnota vyrobených násad na rybochovném zařízení byla v hodnotě 393.142,-kč.
Násady z rybochovu byly vysazeny do našich revírů a dále nabídnuty do krajské distribuce
(pstruh duhový a ostroretka) v hodnotě 178.400.-kč.
V průběhu roku 2018 došlo na revíru Březná 1 a 2 k zhoršení kvality vody z důvodu splachů
ornice z pole v katastru Bukovic. Na chovných rybnících došlo k úhynu cca 300kg
násady kapra z důvodu ranního deficitu obsahu kyslíku. Na chovných potocích k havarijnímu
znečištění spojené s úhynem ryb nedošlo.

Závodní činnost družstva LRU muška v roce 2018.
V loňském roce reprezentovalo družstvo muškařů naší MO v nejvyšší soutěži ČR I.lize.
Dosáhli nejlepšího výsledku v historii, 2.místo po dvou třetích místech v roce 2016 a 2017.
Adam Tomáš reprezentoval Českou republiku na mistroství Evropy na Vltavě odkud přivezl
zlatou medaili v soutěži družstev. V jednotlivcích skončil na 4.místě.
V letošním roce v prosinci bude Adam Tomáš reprezentovat Českou republiku na MS
v Tasmánii.

