
Úhyn kapra na revíru Slon v jarních 
měsících nezůstane bez odezvy  

     Funkcionáři MO ČRS podnikají patřičné kroky pro alespoň částečnou 
náhradu za uhynulé ryby, které byli nasazeny dne 1. dubna 2010 do našeho 
revíru 411 005, podr. č.1 Slon. Zveřejňujeme dopis "Žádost o náhradu 
dodávky kapra" adresovaný představitelům ČRS SUS Praha, ve kterém náš 
jednatel na základě usnesení výboru MO ČRS Bělá pod Bezdězem popisuje 
událost ke které došlo. Fotodokumentaci zveřejníme jen co bude zpracována 
pro Web. 
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Předmět: Žádost o náhradu dodávky kapra. 
  
Dne 1. 4. 2010 nám byla dodána násada kapra K2 zajišťovaná SÚS Praha č. 
dodacího listu 16/10 od dodavatele Dvůr Lnáře, spol. s.r.o.  
Množství 1300 Kg/2000 ks. Dektret, 240kg dotace z více zarybnění SÚS. Ryba 
byla vysazena do svazové vody č. 411005, číslo podrevíru 1 rybník Slon.  
Na tuto dodávku přišla sběrná faktura 201033 ze dne 8. 4. 2010. Čj. 485/10, 
množství 1300kg,cena 68900 Kč. Uhrazeno 6. 5. 2010 var. symbol 21067, konst. 
symbol 0008.  
Při přebírání ryba nevykazovala žádné známky poškození ani nemoci. Okamžitě 
po vysazení do revíru se nashromáždila na přítoku a v mělčinách podél břehu. 
Ztrácela plachost a ostražitost. Zhruba po deseti dnech po nasazení jsme 
zaznamenali každý den úhyn cca 15 kusů kapra. Který byl prokazatelně pouze z 
této násady (viz. fotodokumentace). Tyto úhyny byly hlášeny telefonicky 
techničce SÚS p. Frýšové dne 14. 5. 2010 a 23. 5. 2010. Úhyn v tomto měřítku 
pokračoval až do 31. 5. 2010(kdy došlo k oteplení  - což je jeden z mnoha 
důkazů, že šlo o jarní virenii). Došlo tedy k úhynu minimálně 900 ks z celkových 
2000 ks nasazených. Ryba prokazatelně projevovala známky jarní virenie 
například (shromažďování se v mělčinách, na přítoku, zježené šupiny, vypoulené 
oči, zduřelý řitní otvor).  
Do revíru dáváme každoročně 300 kg medikamentů. Rybu máme celoročně ve 
výborné kondici. Důkazem toho úhyn po letošní těžké zimně 12 ks. Tomuto 
úhynu jsme však zabránit nemohli, neboť ryba byla infikovaná již v době 
nasazování do našeho revíru. I z toho důvodu nepřijímala podávané medikamenty 
a neměla šanci na přežití.  
Kromě každodenní náročné práce s úklidem revíru a likvidací uhynulých ryb 



vyvolal tento úhyn pohoršení mezi rybáři z celé republiky, kteří lovili na našem 
revíru. Dokonce padlo i několik stížností na vlastníka rybníku MěÚ Bělá pod 
Bezdězem. Členové naší organizace přišli s obviněními ze špatného hospodaření 
a přikrmování revíru. Průběh celého úhynu i chování nemocných ryb je zachycen 
na fotodokumentaci, kterou vám zasíláme emailem na adresu: crs_sus@volný.cz  
Žádáme Vás proto alespoň o částečnou kompenzaci uhynulých ryb, které v revíru 
scházejí, a naše MO nemá na další nákup finanční prostředky. Dále Vás žádáme o 
jasné stanovisko k tomuto úhynu, které budeme moci předložit členské základně.  
S pozdravem Petrův zdar Pavel Tyapus  
Jednatel MO ČRS 


