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HOSPODAŘENÍ MO ČRS BĚLÁ POD 

BEZDĚZEM 2011 

Bohužel se naše revíry v roce 2011 opět nerozšířily a tak i nadále hospodaříme na: 

a) mimopstruhovém revíru č. 411 005 

Malý a velký Slon 

Hájovna 

Vodní nádrž Březinka 

b) pstruhovém revíru č. 413 001 

Bělský potok 

 

KRÁTCE K NAŠIM REVÍRŮM 

 Březinka je sice po revitalizaci, ale již dva roky marně čekáme, až díky dešťům 

dosáhne provozní hladiny, která nám umožní vrátit do vody život. Celá nádrž 

tak zbytečně chátrá a stárne. 

 Na Slonu máme velké problémy s břehy, které se zvláště u silnice v zelené 

zóně sesouvají. Rybník se nežádoucím způsobem rozšiřuje a změlčuje. Další 

kapitolou je hráz mezi velkým a malým Slonem. K té nám asi povědí víc naši 

hosté z města Bělá pod Bezdězem, které je majitelem rybníka. A řešení těchto 

věcí je plně v jejich kompetenci. 

 Bohužel na žádném z našich revírů nemůžeme jako nájemci dění příliš ovlivnit. 

Naše MO se každoročně rozrůstá a tak nový revír s výhledem na budoucnost 

nutně potřebujeme. Budeme proto i nadále usilovat o získání Vrchbělé. Což je 

v Bělé a okolí jediná možnost jak naše revíry rozšířit. 

 

NÁSADA 2011 

Násada v loňském roce probíhala ze 3 zdrojů 

 Plnění zarybňovacího plánu (dekret) – hradí SUS 

 Dotace – SUS + kraj 

 Vícezarybnění – MO 

Celkově jsme do revírů nasadili: 6514 Ks ryb o váze 1965 Kg 

  Dále pak máme předrybněno na rok 2012 

  1005 Ks ryb o váze 517 Kg 
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Rozdělení násad dle druhů a revírů 

 (Váha a kusy ryb jsou přepočítány dle tabulek na dekret) 

411 005 (mimopstruhový revír) 

 Kapr K2, 3   2337 ks/1520 kg 

 Lín 2    800 ks/80 kg 

 Štika 1    500 ks/50 kg (nasazovala se ryba 2-3 letá) 

 Candát 1   1467 ks/110 kg (nasazovala se ryba 2-4 letá) 

 Odkrmený úhoř  210 ks/3 kg 

Celkem     5314 ks/1765 kg 

 

413 001 (pstruhový revír) 

 Pstruh duhový   800 ks/160 kg 

 Pstruh potoční   400 ks/40 kg 

Předrybněno na rok 2012   

 Kapr 3    400 kg 

 Štika 2, 3   117 kg 

 

 Jako velké plus v násadách se ukazuje zajištění vlastních dodavatelů ryb.  

 Nižší cena za ryby 

 Nižší cena za dopravu 

 Větší dohled nad zdravotním stavem násad 

 Možnost násady rozdělit do celého roku 

 V loňském roce se nám podařilo již třetím rokem v řadě vysadit veškerou dravou rybu 

v 2, 3 ročnících z čehož budeme těžit v budoucnu a už nyní je revír na dravce 

atraktivní 

Násada 2012 

 Kapr bude vysazen větší na úkor kusů. Průměr 2,5 – 3 kg/ ks. Tento ročník v revíru 

chybí 

 Násada trofejního kapra 

 Zajištění celoročního hájení všech druhů jesetera na revíru = pak by následoval jeho 

nákup v menším množství pro atraktivitu 

 Na zkoušku bude vysazena Ostroretka stěhovavá – Ta se již vysazuje pět let na 

Moravě s výbornými výsledky. 

 Nadále budeme preferovat dravou rybu v2,3 ročnících (velká cena). 
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ÚLOVKY 2011 

a)Úlovky našich členů celkem na všech revírech 

    2030 ks ryb o váze 2423,5 kg na 5666 docházek 

 Z toho bylo dle druhů ryb 

o Kapr o.  890 ks/1863 kg  průměr 2,09 kg/ks 

o Lín o.   21 ks/12,91 kg 

o Cejn v.   120 ks/65,34 kg 

o Tloušť   2 ks/1,7 kg 

o Okoun o.  29 ks/3,57 kg 

o Podoustev ř.  1 ks/0,4 kg 

o Štika o.  68 ks/154,54 kg 

o Candát o.  25 ks/41,88 kg 

o Sumec v.  3 ks/28 kg 

o Úhoř o.  35 ks/26,8 kg 

o Pstruh o.  8 ks/2,46 kg 

o Pstruh d.  104 ks/42,16 kg 

o Siven a.  17 ks/6,63 kg 

o Bolen d.  3ks/5,5 kg 

o Amur b.  29ks/98,5 kg 

o Karas   70 ks/27,81 kg 

o Mník   1 ks/0,4 kg 

o Ostatní   604 ks/41,85 kg 

 

b)Úlovky našich členů na našich revírech 

411 005 

o Kapr   434ks/898,68 kg  průměr 2,07 kg/ks 

o Lín   14 ks/6,53 kg 

o Cejn   19ks/6,1 kg 

o Okoun   20 ks/1 kg 

o Štika   32 ks/64,06 kg 

o Candát   22 ks/38,58 kg 

o Úhoř   3 ks/2,2 kg 

o Pstruh o.  1ks/0,25 kg 

o Pstruh d.  5 ks/1,53 kg 

o Siven   1 ks/0,42 kg 

o Amur   15 ks/56,76 kg 

o Karas   3 ks/1,25 kg 

o Ostatní   526 ks/26,7 kg 

Celkem 1095 ks o váze 1104,1 kg na 2360 docházek. 
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c)413 001 – Bělský potok 

o Siven   13 ks/5,21 kg 

o Pstruh d.  72 ks/30,56 kg 

o Pstruh p.  1 ks/0,5 kg 

Celkem 86 ks o váze 36,3 kg na 72 docházek. 

 

d) Nejúspěšnější lovci 

Kočí Norbert   Hozák Tomáš   Krčma Oldřich 

 Kapr 33 ks   Kapr 20 ks    Kapr 15 ks 

 Štika 1 ks   Štika 1 ks    Štika 7 ks 

          Candát 1    Candát 1 ks 

Celkem:82,9 kg  Celkem:82,5 kg   Celkem:76,5 kg 

 

e) K úlovkům 

 Úlovky na Slonu – nárůst o 400 kg oproti roku 2010 

 Úlovky dravců Slon – nárůst o 70 kg oproti roku 2010 

 Úlovky amura na Slonu – nárůst o 90 kg oproti roku 2010 

 Úlovky kapra na Slonu – nárůst o 200 kg oproti roku 2010 

Tyto nárůstky úlovků jsou jen u našich členů! Po připočtení úlovků členů ze všech MO 

lovících na našem revíru se všechny údaje zvýší min o 70 až 80% 

Sumarizace úlovků na našich revírech jednoznačně dokazuje kvalitu a atraktivitu revíru. Dále 

pak druhovou pestrost osádky. Úlovky jsou všech věkových ročníků a byly docíleny průběžně 

během celé lovné sezóny. Celkově lze konstatovat, že nemalé finanční prostředky, které byly 

vynaloženy za poslední roky na nákup dvouletých násad dravců se začínají pomalu, ale jistě 

vracet. 

f) Sumarizace 

 60 statistik špatně, chybně, neúplně 

 Sumarizace docházek 

 Součty 

 Neexistující revíry 
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ČINNOST RS 2011 

 Počátkem roku měla naše RS 5 členů  

(Hýbner, Jirdásek, Pařik, Škoda, Škriečka) 

 Na podzim odstoupil z RS př. Škoda za něhož byla dosazena př. Hýbnerová 

 Na jaře bude pak naší MO vyslán př. Michálek na zkoušky pro RS. 

 V roce 2012 bude mít naše MO 6 členů RS, což je naprosto dostatečný počet. 

V pořádku však není, že z 6 členů RS budou pouze 2 běláci. Zbývající na kontroly 

dojíždí cca 20 km. Mrzí mě, že přesto že máme řadu členů, kteří bydlí v okolí rybníka. 

O práci v rybářské stáži a MO nestojí. Jejich lhostejnost a nezájem je až zarážející. 

 V RS se za poslední roky vystřídalo dost členů. Bohužel jen výjimkám, vydržel elán 

více jak rok. 

 

RS zajišťuje na našich revírech mimo kontroly rybářů a ostrahy revíru i úklid a sekání břehů. 

A účastní se všech akcí pořádaných MO. Zajišťuje zimní režim a na podzim údržbu česel. 

 V roce 2011 vykázala RS naší MO 490 kontrol u lovících rybářů. Z toho jich 51 bylo 

v noci. 

 Byly zadrženy 2 povolenky k lovu za přestupky na úseku rybářství (př. Hýbner). 

 Dále bylo uděleno 8 napomenutí za drobné přestupky. 

 V letošním roce budu apelovat na RS, aby tvrdě trestala veškeré špatné zacházení 

s ulovenou rybou. Myslím tím hlavně dravce. 

 V loňském roce byli z prostředků SUS odměněni nejaktivnější členové naší RS. 

Kterým tímto děkuji za roční činnost.           

Vás žádám o každoroční pečlivé nastudování bližších podmínek výkonu rybářského 

práva, aby se předešlo zbytečným nedorozuměním. 

 Celkově RS naši MO v roce 2011 pracovala dobře. Její činnost je na revíru denně 

viditelná. 

 

PRÁCE S MLÁDEŢÍ 2011 

V roce 2011 – 25 členů mládež + děti 

AKCE 

 

a) Dětský den se Slonem 

 Účast cca 180 – 200 dětí 

 Celo odpolední program 
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 7 soutěží 

 Spolupráce – hasiči, policie, kynologie 

 Vystoupení Regiment 

 Lodička – projížďky 

Pro letošní rok oslovit partnery a sponzory pro spolupráci. 

Větší podíl členů na přípravě a zajištění pořadatelství přes den 

 

 b) Dětské závody 

 Účast 48 dětí 

 

c) Poznávací závody pro MŠ 

 Účast 60 dětí 

 Rybolov 

 Přednáška – ryby, život ve vodě 

 Soutěže 

 Lodička – projížďka 

 

d) Náborové akce 

 Škola 

 Družina 

 

BRIGÁDNÍ ČINNOST 2011 

 Odpracováno 1100 hodin 

 Na roční údržbě 240 hodin 

Hlavní termíny vedl vždy určený vedoucí z výboru nebo z DK 

Plán práce pro rok 2011 

1. Výroba tyčoviny 

2. Úklid břehů 
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3. Příprava paliva na akce + klubovna 

4. Zpevnění břehů + oprava stávajících 

5. Dokončení úklidu literní zóna 

6. Sedimentační jízky na toku 

7. Přírodní jízky potok 

8. Klubovna – úpravy- malby, příprava pro kuchyň 

9. Sekání břehů – celoročně 

10. Sázení stulíků – rákos 

11. Čištění česel 

12. Zimní režim 

Z těchto bodů nebyly splněny body 6, 7 a 10. Tyto body byly převedeny do 

nadcházejícího roku. 

 

Plán práce pro rok 2012  

1. Příprav tyčoviny 

2. Úklid břehů 

3. Oprava lávky +nátěry zábradlí 

4. Oprava mola 

5. Body z roku 2011(6 a 7) 

6. Celoroční údržba objektů na rybníce – česla, výpusť, stavidlo 

7. Sekání břehů 

8. Zimní režim 

9. Dokončení úprav klubovna – kuchyň 

 

Brigády možno odpracovat celoročně po dohodě s hospodářem. 
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DÍKY ZA POZORNOST 


