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Správa hlavného hospodára MO SRZ Košice, za r. 2020 

Vážení prítomní, dovoľte mi, oboznámiť Vás so správou o hospodárení na rybárskych 

revíroch MO Košice. Miestna organizácia hospodárila v r. 2020 na 10 pstruhových a 22 

kaprových lovných revíroch. Okrem uvedeného obhospodarujeme aj 9 chovných pstruhových 

revírov. 

1. Zarybňovanie 

Zarybňovanie našich revírov kaprových aj pstruhových bolo vykonávané v súlade s plánom 

zarybňovania, schváleného výborom MO pre rok 2020, množstvo vysadených rýb bolo 

nasledovné: 

Kaprové vody: 

Kapor dvojročný — 5000 kg 

Kapor trojročný — 52 000 kg 

Kapor štvorročný – 1500 kg 

Amur — 1700 kg 

Šťuka jednoročná – 2530 kg 

Zubáč 9 cm – 160 000 ks  

Úhor rýchlený -  5000 ks 

Podustva jednoročná – 30 545 ks 

Pstruhové vody: 

Pstruh dúhový 15 cm – 1700 ks 

Pstruh dúhový dvojročný — 9450 kg 

Pstruh potočný 6 cm — 23 071 ks 

Pstruh potočný dvojročný — 1250 kg 

V uvedenom množstve je zahrnuté aj zarybnenie pstruhového revíru Hornád  871 ks 

jednoročného pstruha potočného vo veľkosti 15 – 17 cm odloveného z  našich chovných 

revírov. 
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2.Úlovky 

     Na kaprových a pstruhových revíroch, obhospodarovaných MO Košice bolo v 2020 

ulovené nasledovné množstvo rýb: 

Kaprové vody: 

Kapor : 14 177 ks-38 840 kg 

Amur:706 ks-3312 kg 

Lieň: 44 ks-29 kg 

Podustva: 816 ks-642 kg 

Mrena: 174 ks-200 kg 

Šťuka: 393 ks-1019 kg 

Zubáč: 660 ks-1231 kg 

Sumec: 128 ks-855 kg 

Mieň: 1 ks-2 kg 

Úhor: 183 ks-148 kg 

Tolstolobik: 3 ks-39 kg 

Boleň: 30 ks-101 kg 

Karas: 1048 ks -789 kg 

Nosáľ: 84 ks-97 kg 

Jalec: 294 ks-137 kg 

Pleskáč: 1343 ks- 811 kg 

Ostatné ryby: 10 489 ks-110 kg 

Pstruhové vody: 

Pstruh dúhový: 12 548 ks-4541 kg 

Pstruh potočný: 435 ks-152 kg 

Lipeň: 12 ks-4 kg 

 

Spolu na kaprových a pstruhových revíroch, obhospodarovaných MO Košice bolo v r.2020 

ulovených 53 917 kg rýb pri 129 431 návštevách našich členov. 
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3. Havárie a úhyny rýb 

     V roku 2020 sme na rozdiel od iných rokov riešili jeden väčší hromadný úhyn rýb na         VN 

Seňa, kde z dôvodu infekcie žiaber uhynulo cca 3 500 kg karasa striebristého. Týmto sa 

zároveň chcem poďakovať tým našim členom, ktorí sa na likvidácii uhynutých rýb podieľali. 

Ďalšie, sporadické úhyny boli likvidované priebežne a tak ako aj po predošlé roky najviac ich 

bolo na Jazere v Košiciach, kde je v dôsledku pokračujúcich postrekov vážne narušený celý 

vodný ekosystém. 

4. Brigádnická činnosť 

     Organizácia brigád v minulo roku a tiež aj účasť na nich, bola silne poznamenaná 

koronavírusovou situáciou a tým možnosťou ich organizovania. Celkovo bolo odpracovaných 

565 hodín, čo je podstatne menej než v r. 2019. Brigády boli zamerané, tak ako aj v predošlých 

rokoch na úpravu a čistenie chovných revírov, odlov, prevoz a vysádzanie rýb a tiež na 

upratovanie lovných revírov a prístupových ciest. 

5. Prieskumné odlovy 

     Niekoľko prieskumných odlovov bolo vykonaných na našich chovných revíroch za účelom 

zistenia prítomnosti a veľkosti odchovávaných pstruhov potočných pre ich odlovením. Ďalšie 

plánované odlovy sa z dôvodu koronavírusových opatrení neuskutočnili. 

 

V Košiciach 29. 7. 2021 

 

                                                                                       ________________________ 

                                                              Jozef Hudák 

                                                                                      Hlavný hospodár 


