
Výroční zpráva za rok 2019 

Pro připomenutí, obhospodařujeme 89ha vodních ploch, jedná se o hlavní tok Labe, tůně revíru 

Řehačka , potok Výmola  

 

V loňském roce byla odsouhlasena finanční částka na zarybnění našich revírů celkem 450 tisíc Kč. 

Jak je vidno, museli jsme přijmout opatření, která znamenají konec přerybňování a začátek 

úsporného režimu. Tzn., že jsme zvolili variantu, která zaručí naprosté dodržení zarybňovacího plánu 

(ZP). Finančně to znamená, že hodnota ryb v ZP je cca 360 tis. Kč. K tomu navíc rozhodl o navýšení 

této sumy o 90.000Kč tzv. na přilepšenou. Za tyto peníze jsem nakoupil a nasadil ryby. 

 

Na Grádo bylo vysazeno celkem 2200kg výběrového kapra okolo 3kg . Dále byla nasazena a 

rozneseno 50kg štiky a candátího ročka bylo 3000ks, 120kg lína, 125kg amura.  

Na svazové revíry tzn. Labe  - 2700kg kapra, 300ks(45kg)štiky, cca 3300ks(13kg) candáta ročka. 

300kg cejna Cca za 154000Kč, vč. příspěvku z redistribuce ČRS (1480kg kapra) 

Do tůní, bylo vysazeno celkem: 3600kg kapra, 45kg Štiky, 5000ks candáta ročka, 125kg amura, 

270kg lína = 1000ks, cca za 265000Kč 

Jmenovitě: Řehačka- 2300kg kapra, 20kg štiky, 140kg amura, 2000ks ročka candáta. 

Byšická: 700kg kapra, 5kg štiky, 10kg amura, 500ks candáta ročka. 

Homolka 100kg Kapra, a 10kg Amura 

Hrad: 800kg Kapra, 10kg zadrženého kapra, 15kg amura, 200kg lína, 1000ks ročka candáta, 

Procházková:10kg amura, 200ks candáta ročka.  

Labíčko: 100kg kapra a 5kg amura a Kozí chlup 250kg kapra, 

Cena za ryby byla více než 441 000 Kč, k tomu připočteme příspěvek SÚS na zarybnění v hodnotě 

cca 81000Kč a dostali se na částku 521000 tis. Kč. A jako každoročně děkuji za pomoc všem 

členům, kteří se účastnili vysazování ryb. 

 

kompletní výsledky úlovků z našich revírů  

Revír 411164   Řehačka: 1266ks – 2219,6kg ryb  

   Hrad:  425ks – 947,9kg 

   Proch.:   60ks – 133,2kg 

   Byšičká: 131ks – 374,3kg 

   Kozák:     6ks - 14,3kg 

   Václavka:19ks – 18,4kg 

   Labíčko:   11ks – 24,1kg 

Homloka: 1ks – 3,1kg 

Neuvedený podrevír: 268ks – 582,1kg 

 

Celkem:  2221ks – 4365Kg 

 

Revír 411051 Labe     4301ks – 5967,3kg ryb 

     

 

Výsledky z RMV: viz tabulka Grado  

782ks – 2058,3kg 

 

 

Tedy rybáři si z našich vod odnesli – 7301ks – 12390,6kg - pr.hm ryb je 1,7kg/ks 

Naši rybáři MO Čelákovice si přisvojili - 4 484ks - 8 307kg na všech CS revírech 



 

 

Grádo úlovky 

 

Druh ryby 
počet 
kusů váha v kg pr.hmotnost největší ryba 

kapr 499 1606 3,21   

štika 21 57,1 2,8 Pavel F. štika 86cm-5kg 

candát 12 37,2 3,1 Tomáš K. candát 74cm-8,2kg 

lín 3 2,5     

amur 54 257 4,8 Jaroslav K. amur 90cm 8kg 

tolstolobik         

sumec 4 28,5 7,1   

úhoř 5 4,4   Jan Š. - úhoř 87cm-0,8kg 

karas 4 5,9     

cejn velký 64 9,6     

okoun 1 0,4     

ostatní 25 2     

Pstruh 90 47,7     

celkem 782 2058,3 2,63   

     

     Zdeněk H. - 37ks - 113,7 
   Jaroslav K. amur 90cm 8kg - celkem 10ks 48,8kg amurů!!!! - celkem 111,3kg ryb 

     

     

počet docházek 3650 

 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plán zarybnění na 2020 

  GRÁDO ŘEH. BYŠ. VÁC. LABE HOM. HRAD PROCH. 
Kozí 
chlup Lab. Výmola kg KS 

cena 
cca 

K1                       0 
  

K2       
   

    
  

  0 
  

KV 1900 2000 500   500   500 100       5500 
 

330000 

CANDÁT                       
   

ŠTIKA 20 50 10   
 

  10 2       92 
 

30000 

AMUR 70 70 20 5   30 30   15 10   250 
 

22000 

LÍN 50 50 50       50 20   30   250 
 

22000 

CEJN         300             300 
 

10000 

BR         100             100 
 

3000 

PSTRUH 100                     100 
 

11000 

SUMEC                       
   

Št. r.(ks) 1000 1000     2000     1000       
   

Can.r.(ks) 2000 2500 500   3000 1000 500 200       
 

9700 21000 

                        
  

  

            
6592 

 
449000 

 
2755 2160 605 5 1145 1030 800 

 
15 160 0 

    

 

 

Čistota vod: Co se týče úhynů na revírech. I když byl loňský rok velice suchý, naše revíry neměly 

významné škody. Z jara uhynulo cca 180kg tolstolobiků na podvýživu. Započali jsme aplikovat 

bakteriologický přípravek PPT Plus zatím s nejasným výsledkem a letos v něm zřejmě budeme 

pokračovat, protože nám obec Lysá nad Labem přislíbila financování tohoto přípravku na tůň 

Řehačka v celkové částce 30.000Kč. Dále znečištění vod jsme zaznamenali koncem roku na potoce 

Výmola, kdy přestala fungovat ČOV v obci Horoušany a cca dva dny unikaly splašky do Jirenského 

potoka a následně pak do Výmoly. Bez zjevného úhynu i náhrad škod. Letošní zimní období, 

nezanechalo téměř žádné škody.,  

Zakoupili jsme vůz Toyota Hillux, částečně za vlastní prostředky a částečně poskytnutím bezúročné 

půjčky od člena naší MO. 

Finanční situace je stabilizovaná, bez žádných dluhů či problémů a jsme schopni i díky dotacím 

Města (99tis.Kč) fungovat a zajišťovat našim členům veškerý servis. 

Zarybňování je vzhledem k dobrým dodavatelům zajišťováno včas a ryby jsou v dobré kondici.  

dále udržování pořádku v okolí lovných míst se výrazně zlepšilo. Tvrdší postihy od RS k tomu 

přispěly. Také pravidelný úklid, který jsem prováděl, měl svůj preventivní účinek.  

Máme výbornou spolupráci s Městem Čelákovice, s Hasiči a také s Městskou policií. 



Spolupracujeme s okolními organizacemi MO Neratovice, Nymburk, Lysá nad Labem a Brandýs 

V roce 2020 plán závodů  na Grádě , Carp tour na Řehačce,., v září Den otevřených dveří a budeme 

se účastnit dnu sportu na čelákovském náměstí – pokud však situace s Corona-virem umožní tyto 

akce uspořádat. 

Největší akce, kterou plánujeme, je závod s mezinárodní účastí, kterou pořádá RCCC, kde získáme 

finanční prostředky pro RK cca 20000Kč. Termín je první týden v říjnu a zasáhne opět komplet celý 

úsek Labe 411051 od jezu k jezu. Jen s rozdílem toho, že zisk ze závodů půjde pouze na 

hendikepované holčičky. Chystáme i rybářský ples, který se nám letos z mého pohledu neskutečně 

vydařil. 

Akcí je plánováno hodně, jen doufám, že se podaří alespoň část z nich uspořádat.  

Přátelé a rybáři. Letos dovršujeme 100 rok trvání našeho spolku. Je mi ctí, že mohu být u tohoto 

zlomového roku. Je mi ctí, že mohu pokračovat v práci, kterou začali naši předchůdci. Jsem rád, že 

naše organizace je silná a pevně věřím, že je i plná skutečných rybářů, kterým naše revíry a ryby 

v nich jsou vším. Byl bych neskutečně rád, kdybyste se všichni poněkud aktivněji zapojili do naší 

společné práce, tak aby tito naši předchůdci byli na nás hrdi. 

Těším se na setkání s vámi na rybách a přeji vám hodně úlovků a spokojenosti. Děkuji za pozornost 


