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HOSPODAŘENÍ 2009 

1. ÚVOD 
 -přivítání 

 -změny na našich revírech 

a) ZTRÁTA NETUŠILU - duben výlov 

   - SLOVENO: 60 ks toltolobik  = 600 kg 

 30 ks amura  = 200 kg 

 7 ks   sumce  = 40 kg 

 15 ks štik  = 13 kg 

 800 kg kapra K2,3 

 100 ks úhoř 

 15 kg bolen 

 20 kg candát 

 500 kg bílá ryba 

 - poděkování členové MO a hasiči 

- chyběla štika 

 

b) ČISTÁ KOUPALIŠTĚ – PRODLOUŢENÍ SMLOUVY na pět let 01/2015, omluva za 

předčasný výlov, poděkování 

VÝLOV: K2  = 180 kg 

 K3  = 200 kg 

 amur = 7 kg 

 cejn  = 80 kg 

 štika = 6 kg 

 úhoř = 8 ks 

 sumec = 10 kg 

 tolstolobik = 10 kg 

 

- ZMĚNA HOSPODAŘENÍ   - odchovna candáta ročka na 2,3  

 

-JARO     - Odbahnění- zlepšení podmínek pro candáta 

 - bílá ryba 

   

c) BŘEZINKA -Revitalizace (město - realizace + evropské fondy - finance) 

 - Dokončení prací k 28. 2. 2010 

 -dle výsledného stavu násada = lín, bílá ryba, kapřík, štička 

 

d) SNAHA O ZÍSKÁNÍ NÁHRADY ZA NETUŠIL 

 - Vrchbělá 

 - výstavba nového rybníka 

 

e) POTOK ZMĚNA DEKRETU 

 - věková skladba násady + kusy 

-Po1 400 ks – 400 ks Po2 

 - Pd1 400 ks – 400 ks Pd2 
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2. NÁSADA 2009 
 

 

Zarybnění revíru v roce 2009 probíhalo ze čtyř zdrojů 

 Vlastní výroba (Čistá, Netušil) 

 Nákup  

 Dotace 

 Dekret od SUS 

 

 

 

 

Vlastní výroba- Z Netušilu do Slonu dodáno:350 kg  kapra K2 

   10 kg  bolena 

   3 kg  candáta 

   10 kg  štiky 

   300 kg tolstolobika 

   200 kg bílá ryba 

   100 ks  úhoř 

   15 ks/100 kg amura  

 

 

 Z Čisté do Slonu dodáno:  180 kg  K2 

  200 kg  K3 

  7 kg  amur 

  80 kg  cejn 

  6 kg  štika 

  8 ks  úhoř 

 

 

 

 

Z nákupu do Slonu dodáno: 26 ks/226 kg kapra  (nejm. 7,5 kg, 5 ks přes 10 kg) 

  + dva kusy amura 14 kg (za zapůjčení sítě zdarma) 

  Úhoř odkrmený 120 ks/1,5 kg 

 

 

 

 

Dotace  - kapr K3 = 210 kg 

   - 10 kg Pd2 
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Z dekretu SÚS dodáno:lín2    800 ks  

  Štika rych.  2000 ks 

  Kapr K2,3 2000 ks = 1300 kg 

  Candát roček  400 ks 

 

 

 

Celkem do slonu nasazeno: kapr K2,3  2466 kg 

   Amur   131 kg 

   Tolstolobik  300 kg 

   Úhoř   228 ks 

   Štika 1 přep.  1000 ks 

   Candát 1 přep.  700 ks 

   Lín   800 ks 

   Ostatní   380 kg 

 

 

 

Do Bělského potoka nasazeno:Pstruh potoční2  350 ks  

Pstruh duhový2  80 kg dotace 

 Rak říční   76 ks dotace 

 

 

 

Násada 2010 Podpora odkrmeného úhoře 

 Násadové štiky 

 Atraktivita Jeseter hladký 
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3. ÚLOVKY 
Naši členové všude Kapr 721 ks/1575 kg pr. 2,19 kg/ks 

 Amur 7 ks/38,1 kg pr. 5,4 kg/ks 

 Štika 43 ks/90 kg pr. 2,10 kg/ks 

 Candát 26 ks/48 kg pr. 1,9 kg/ks 

 Sumec 2 ks/20 kg 

 Bolen 2ks/6 kg 

 Pstruh ob.12ks/5,5 kg 

 Pstruh du. 78ks/30 kg 

 Cejn 188ks/100 kg 

 Lín 98ks/40 kg 

 Lipan 1ks/0,3 kg 

 Siven 7ks/1,7 kg 

 Úhoř 37ks/15 kg 

 Parma 1ks/1,6 kg 

Okoun 25ks/6,4 kg 

 

Celkem 1856 ks/2054 kg    na 6086 docházek 

 

 

 

 

 

 

 

Naši členové na našem revíru 

 

POTOK Pstruh obecný 3ks/1,25 kg 

 Pstruh duhový 49ks/18,3 kg 

 Kapr   6ks/13 kg 

Celkem 58ks/32,4 kg     na 103 docházek 

 

SLON Kapr  317ks/681 kg pr. 2,15 kg/ks 

 Štika  16ks/33 kg pr. 2,0 kg/ks 

 Candát 9ks/18 kg 

 Amur 5ks/23 kg 

 Cejn  75ks/35 kg 

 Lín  34ks/10 kg 

 Úhoř  6ks/2,3 kg 

 Pstr.ob. 3ks/1,81 kg 

 Pstr.duh. 1ks/0,5 kg 

 

Celkem 957ks/857 kg     na 2709 docházek 
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Tři nejúspěšnější lovci: 1) Krčma Oldřich 50ks/98,6 kg 

 2) Pril Ladislav 26ks/68,5 kg (78 docházek slon + hodnota ryb 4500 kč) 

 3) Tomáš Karel 28ks/51 kg  

  

 

K úlovkům a sumarizaci: 24 sumarizací chybně, neúplně = poplatek 

- Chybně zapsané váhy ryb zkreslují návratnost revíru 

Váhy ryb např. 53 cm kapr 2,0 kg!!!! 

- Pstruh obecný na rybníku více neţ duhák do rybníku se nasazoval 

pouze pstruh duhový. 

- Neproškrtané odchody od vody, nezapisované váhy, míry ryb 

- Více sportu méně berem -  POZITIVUM – porovnání loni K = 1600 

kg jen naši členové 

 

Přikrmování: 300 kg medikovaného krmiva, šroty, zadina, pšenice, pečivo 

 Zimní reţim 

 

 

 

Úhyn 2009  250 kg kapra do 1. 6. pak bez úhynu  

 41 ks dravce z toho 35 štik, 6 candátů vše po zahájení 

 Veškerý úhyn je fotodokumentován  s viditelnými příčinami úhynu 

 

 

Důvody: Loni úhyn hladem 

Letos špatným krmením? Kaprům praskají ţaludky 

   (podnět DK) 

Kapr má ţaludek???? 

Proč hynou ryby pouze na jaře, kdyţ krmíme celý rok stejně? 

 

OTRAVA: Čím? 

Od kud? 

Proč hyne jen kapr? 

Jak se projevuje otrava? Zápachem? 

 Kalnou vodou? 

 Zaznamenal někdo úhyn pstruhu 

v potoce kterým by muselo jít 

znečištění? 

 

Více objektivity, rozumu, argumentů a důkazů místo 

nesmyslného plácání. 

 

Jaro – jako všude – vzduch, voda, viry, bakterie  
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Ryba je nejnáchylnější. Hlavně proto máme všeobecný zákaz lovu v době od 16. 3.  do 1. 5. 

Kdyby se lovilo, byl by úhyn v našich podmínkách mnohonásobně 

vetší. 

  Kapr 90% úhynu plíseň = plíseň = mechanické poškození né z otravy 

a potravy 10% vlasce, háčky, srkačky 

  Dravci 100% vše mechanické poškození. Vlasce, zpřetrhané ţábry, 

zdevastované jícny. 

 

Kdo pouţívá vlhký hadr? Mokré ruce? 

 

 

Nevymýšlet hovadiny!!! 

 Pouţívat vlhký hadr 

 Namáčet ruce 

 Podběrák 

 Zacházení na břehu 

 

 + 
zimní reţim = minimální jarní úhyn 
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4. ČINNOST RS 2009 
 

- kaţdoroční školení s informacemi o způsobu jejich činnosti 

Činnost v roce 2009 – 11 členů - kaţdoroční neschopnost vést výkazy o činnosti 

- neznalost základních bliţších podmínek výkonu rybářského          

práva v praxi na našem revíru 

   - pouze zapisování kontrol 

   - úhyn, koše, česla = po kontrole RS na revíru nedostatky 

 

Změny a proč 2010 – 5 členů (Pařik, Hýbner, Škoda, Bohatá, Jirdásek) 

 

 

2009 kontroly - jedna zadrţená povolenka (MB) 

 - pět evidovaných napomenutí 

 - 74 vykázaných pochůzek = zkontrolováno 805 lovících 

 - 13 vykázaných pochůzek noc = 31 lovících 

 - 16 vykázaných pochůzek potok = 4 lovící 

 

 

Poděkování Brisuda, odstoupil k 31. 12. 2009 ze zdravotních důvodů 

 Nejaktivnější členové: Pařik Martin – krajská povolenka zdarma 

     Škoda Zdeněk – krajská povolenka zdarma 

 

 

 Letos postihy CHRO ( lov za jejími hranicemi, zdolávání ulovené ryby za jejími hranicemi) 

 Zacházení s ulovenou rybou 

 Chování vůči RS 

 Podpora členů RS v praxi 
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5.  PRÁCE S MLÁDEŢÍ 2009 
 

Krouţek 2009 ne  - proč 

 - krouţek budoucnost 

 

Dětský den + rybářské závody loni 

 Letos bez města 

 

Školka Březinka 25 dětí 

 Tři třídy cca 70 dětí 

 

Brigády, budoucnost = funkce 

     RS 

 

6. BRIGÁDNICKÁ ČINNOST 2009 
 

Splnilo 94 členů 

 

Nesplnilo 92 členů z toho 5 x děti 

5 x mládeţ 

 82 x dospělí 

 

Zproštěno Ţeny 15 x 

 ZTP 6 x 

 Důchodci 32 x 

 Výbor 8 x 

 RS 3 x 

 

Činnost 2009 

 Pravidelné brigády: Slon (sruby, nálety, úklid, strouha)  10 termínů 

 Mimořádné brigády: 3 termíny stulíky, rákos (3 členové) 

     1 termín kalamita – úklid polomů (2 členové) 

     3 x sekání trávy 

     2 x příprava VRZ a dětského dne 

     Výlov Netušil – příprava výlovu Netušil 

     Výlov Čistá – příprava výlovu Čistá 

   

Zimní reţim – poděkování DK, RS, VÝB. 

 

2010 – potok, jízky, stulíky, rákos, tráva, sruby, Čistá, sedimentační jízky na vtoku do slonu = oprava 

 

Starý slon – stromy, stulíky – malá hloubka, úţivnost 

Revitalizace – znovuzrození začíná se od nuly. 
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7. TERMÍNY  
 Plánované brigády Slon od 7:00 do 12:00 hod 

 - sobota 27. 3. 

 - neděle 28. 3. 

 - sobota 3. 4. 

 - neděle 4. 4. 

 - sobota 10. 4. 

 - neděle 11. 4. 

 - sobota 17. 4. 

 - neděle 18. 4. 

 - sobota 24. 4. 

 - neděle 25. 4.    

   

 Účelová brigáda – sobota 1. 5. Od 8:00 do 12:00 hod 

     Příprava veřejných rybářských závodů 

 Rybářské závody – neděle 2. 5. Bělský kapr 5 ročník  otevření slonu od 3. 5. 

     Kaprové závody slon    1. 5. -2. 5. Zákaz lovu 

     Od 4:00 hod prezentace 

     Od 6:00 hod začátek závodu 

 Účelová brigáda – pátek 14. 5. od 8:00 do 12:00 hod 

     Příprava rybářských závodů 

  

Rybářské závody – sobota 15. 5. Místní rybářské závody 

     Slon, pouze pro členy MO 

     Od 5:00 hod prezentace 

     Od 6:00 hod začátek závodu 

 Účelová brigáda – sobota 29. 5. Od 16:00 do 18:00 hod 

     Příprava rybářských závodů 

 Dětské rybářské závody – neděle 30. 5.  

     Od 6:00 hod prezentace 

     Od 7:00 hod začátek závodu 

 Dětský den se Slonem – neděle 30. 5. Od 14:00 hod 

 Účelová brigáda – sobota 11. 9. Od 8:00 do 12:00 hod 

     Příprava rybářských závodů 

 Rybářské závody – neděle 12. 9. Bělská plavačka 1 ročník 

     Od 5.00 hod prezentace 

     Od 7:00 hod začátek závodu 
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8. ZÁVĚR 

 
Čtyři roky na slonu - ţivot ve vodě výborný = druhová pestrost 13 druhů ryb 

  - teď uţ jen podmínky pro ţivot (keře, stromy, stulíky, rákos) 

Budoucnost: - Získat vodu     

      - Veškeré věkové skladby ryb 

      - Udrţet směr = byli jsme průkopníci - omezení 

  - míry  

  - hájení 

Dnes uţ jde 65% MO v našich stopách. 


