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Správa hlavného hospodára MO SRZ Košice, za r. 2021 

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

revíroch MsO Košice. MsO SRZ hospodárila v r. 2021 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 MsO SRZ Košice pre rok 2021, množstvo vysadených rýb 

bolo nasledovné: 

Kaprové vody: 

Kapor dvojročný — 4000 kg 

Kapor trojročný — 38 470 kg 

Kapor štvorročný – 4880 kg 

Amur — 4900 kg 

Šťuka jednoročná – 30 kg 

Lieň dvojročný – 1500 kg 

Úhor rýchlený -  5000 ks 

Podustva jednoročná – 50 909 ks 

Mieň 8 cm – 8000 ks 

Pstruhové vody: 

Pstruh dúhový dvojročný — 9400 kg 

Pstruh dúhový trojročný – 300 kg 

Pstruh potočný dvojročný — 2015 kg 
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2.Úlovky 

     Na kaprových a pstruhových revíroch, obhospodarovaných MsO SRZ Košice bolo v 2021 

ulovené nasledovné množstvo rýb: 

    Vzhľadom k skorým termínom konania VČS v r.2022, bude sumárny prehľad ulovených rýb 

doplnený po vyhodnotení odovzdaných prehľadov o úlovkoch jednotlivých členov.! 

 

3. Havárie a úhyny rýb 

     V roku 2021 sme na našich  revíroch nemuseli riešiť významnejšie hromadné úhyny rýb. V 

letnom období sme odstraňovali niekoľko stoviek karasov striebristých z lokality VN Seňa, 

ktoré uhynuli, podobne ako v r. 2020 na infekciu žiaber. Množstvo uhynutých rýb bolo v 

porovnaní z 2020 malé. 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 

     Celkovo bolo odpracovaných 583 hodín, čo je len o málo viac než v r. 2020, keď bola situácia 

podobná. 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 

     Plánované prieskumné odlovy sa v roku 2021 neuskutočnili a tiež kvôli epidemiologickej 

situácii sme preložili odlovy rýb z chovných revírov na jarné obdobie v r.2022. 

 


