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• Revíry v užívání MO

 MP 411 005 Bělá 1 – Slon, Hájovna, Březinka, P 413 001 Bělský potok

 snaha o získání Netušilu + SÚS snaha o nájem (Sudoměřská přehrada), jednání 

SÚS s rybářstvím Chlumec nad Cidlinou o pronájmu rybníka v okrese MB

 hledání vhodných pozemků pro výstavbu rybníka ve spolupráci s SÚS

 Březinka stále bez vody, realizace opravy dna a napuštění jaro 2015



 malý Slon vypuštěn na maximum pro potřeby oprav hráze k 1. 4.  2013, od té 

doby čekáme na opravu, realizace oprav LB snad letošní jaro

 Rybník Slon, problémy s otevřeným vyústěním městského odpadu nad pozemky 

MO – soustavné škody na majetku MO (mělo být zatrubněno do konce srpna 

2014) + sesuv půdy a kamení ze svahu nad pozemky MO v majetku sklárny Tom 

Bohemia (ve stavebním povolení o naváţce podmínka opěrné zdi do dne, po 

třech letech není!!) 



Výhledové možnosti
 pokračování ve snaze o získání Netušilu (majitel zatím 

nemá zájem)

 s novým vedením města zahájit jednání o rybníku 

Vrchbělá

 nákup vhodných pozemků pro vybudování rybníka

 jednání s Rybářstvím Chlumec o pronájmu rybníka 

v okrese MB, nákup vodní plochy v okrese (SÚS)



• Násada 2014
Nákup v reţii MO, dotace SÚS, zarybňovací povinnost v reţii SÚS

413 001 Bělský potok
 pstruh potoční dvouletý – 800 ks o váze 80 kg –

(400 ks vícezarybnění MO)

 pstruh duhový dvouletý – 733 ks o váze 220 kg –

(100 kg dotace SÚS, 80 kg vícezarybnění MO, 40 kg dekret)

 rak říční 311 ks o váze 1,5 kg – (dotace SÚS + MŢP) jediný revír s udělenou 

výjimkou od MZE, MŢP

Celkem zarybňovací povinnost: 600 ks

Skutečně nasazeno: 1 844 ks



411 005 Bělá 1
 kapr obecný K3 – 1 660 kg, v přepočtu na K2 2 552 ks, (zarybňovací 

povinnost 2000 ks, dotace SÚS 230 kg, 70 kg vícezarybnění MO)

 lín obecný dvouletý – 950 ks o váze 95 kg (15 kg - vícezarybnění MO)

 candát obecný roček – 1500 ks, (1000 ks vícezarybnění MO)

 úhoří monté – 3 000 ks, (100% dotace SÚS)



 štika obecná dvouletá – na trhu v roce 2014

pouze Šr – bude nasazena v roce 2015 

ve dvojnásobné hodnotě

 tolstolobik 100 kg

Celkem zarybňovací povinnost: 3500 ks

Skutečně nasazeno: 8 052 ks
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Závěrem k násadám
 výrazná podpora zarybnění revírů 

z prostředků MO, u většiny druhů 

vícezarybnění,

 plnění zarybňovacího plánu na MP 

revírech o více neţ 200 %, u P revírů 

na 300 %

 opětovné zajištění násady raka říčního 

z dotace MZE

 druhová pestrost násad



• Činnost Rybářské stráže 2014

Hýbner, Pařík, Michálek, Hýbnerová, Tošovský

 celkem vykázáno 77 kontrol, zkontrolováno 521 lovících, 

v noci provedeno 8 kontrol, zkontrolováno 42 lovících

 v roce 2014 byly zadrţeny na MP revírech 2 povolenky

 členové RS mají určené dny kontrol, aby byla zajištěna 

kaţdodenní přítomnost RS na revíru, přesto je to málo

 činnost RS – zimní reţim, zajištění pořádku po březích, 

úklid, kontroly lovících, čištění česel

 v roce 2014 RS jako celek pracovala výborně, velkou 

posilou nový člen Jakub Tošovský

 jaro 2015, k posílení ostrahy proškolen nový člen 

RS MO Ladislav Měšťan



 lovící by měli sami zajistit základní ostrahu revíru MO, dělají to pro sebe

 číslo telefonu všude na tabulkách revíru

 SÚS náhrada na RS 2014 na revíry MO – 8200 Kč

Rozdělení  př. Pařík 2 500 Kč

př. Michálek 2 500 Kč

př. Tošovský 1 500 Kč

př. Hýbner 1 500 Kč

 činnost RS je v dnešní době a mezilidských vztazích velice náročná, ţádám Vás 

o Vaši podporu při jejich práci

 na základní ostraze revírů se musí podílet kaţdý člen (nebýt lhostejný k okolí)

 pozemek, přístřešky – náš společný majetek

 děkuji touto cestou všem členům za jejich celoroční práci



• Sumarizace úlovků a docházek



• Brigádnická činnost 

 hlavní termíny brigád (základní úklid 

pobřeţních pozemků, oprava srubového 

opevnění břehů, součinnost s probíhajícími 

pracemi na malém Slonu, oprava pláště 

buňky, drobný prořez dřevin, čištění 

obtokového koryta, úklid garáţe Střelák

mimořádné termíny brigád (dokončení 

prací v klubovně MO, sekání břehů, čištění 

sedimentačních jízků na vtoku do Slonu, 

čištění Bělského potoka od naplavenin)



Plánované brigády
 sobota 4. 4., 11. 4., 18. 4., 25. 4. 

 neděle 05. 4., 12. 4., 19. 4., 26. 4.

místo – Slon, čas 7.00 – 12.00 hod. 



• Úlovky a sumarizace 

Ryba Počet kusů Hmotnost v kg

Kapr 1037 2215,09 prům. 2,14

Lín 9 7,97

Cejn 94 52,14

Tloušť 6 6,11

Okoun 13 3,46

Podoustev 0 0

Štika 30 69,76

Candát 6 15,48

Sumec 11 104,10

Úlovky členů MO Bělá p. B. na všech revírech za rok 2014



Ryba Počet kusů Hmotnost v kg

Úhoř 10 6,60

Pstruh obecný 6 3,85

Pstruh duhový 16 8,77

Bolen 1 1,50

Amur 37 123,70

Karas 92 21,4

Mník 3 23,10

Ostatní 378 16,80

Celkem: 1 746 ks; hmotnost 2 666,7 kg; 6 118 docházek.



Úlovky členů MO Bělá p. B. na č. 411005

Ryba Počet kusů Hmotnost v kg

Kapr 362 779,45 průměr 2,15

Cejn 24 7,80

Okoun 0 0 

Štika 10 19,26

Candát 5 12,48

Amur 7 42,15

Karas 9 21,58

Ostatní 261 6,65

Celkem: 669 ks; hmotnost 847 kg; 2 356 docházek.



Úlovky členů MO Bělá p. B. pstruhovém revíru

Ryba Počet kusů Hmotnost v kg

Pstruh duhový 14 7,70

Pstruh potoční 5 3,0

Celkem: 19 ks; hmotnost 10,7 kg; 13 docházek.

Členové s nejvyššími

úlovky
Říha Jan   196 kg

Krouský Jiří 87,40 kg

Sobotka Milan 76,60 kg

Počty kontrol RS na revírech

MO Bělá p. B. u členů MO
Hýbner 83

Pařík 65

Michálek   14

Tošovský J. 20



Počet úlovků členů MO Bělá p. B. 2010 – 2014 (v ks)
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K úlovkům:
- nárůst úlovků kapra na ks

- minimální zájem o pstruhový revír z řad členů MO

- ţádný ulovený lín, úhoř

- návrh na zrušení lovu dravců od 1. 9. 

do 1. 1. 2016 (lov od 1. 9. nám na revíru 

nepřinesl ţádná očekávaná pozitiva)

Sumarizace
- 16 povolenek neodevzdáno v termínu

- neoprávněné lovy na územní povolenku

- seznámit se vţdy s podmínkami výkonu 

rybářského práva revíru, kde chceme lovit



• Termínový kalendář 2015

Rybářské závody
 Místní rybářské závody

(pouze pro členy MO ČRS Bělá pod Bezdězem, 

rybník Slon) 

sobota 23. 5. 2015, prezentace od 5.00 hod.,

začátek závodu v 6.00 hod. 

 „O pohár předsedy SÚS“, ve spolupráci s SÚS

(veřejné rybářské závody pro děti do 15-ti let věku z celého kraje, rybník Slon) 

sobota 30. 5. 2015, prezentace od 6.30 hod., začátek závodu 8.00 hod.  



Další akce
 poznávací dny pro školy a družiny

pondělí 9. 6. 2015., pátek 20. 6. 2015 

 individuální brigády

moţno odpracovat během celého roku po dohodě s hospodářem 

MO na tel.: 777 018 556, který zadá práci 

 omezení lovu na revíru 411 005 Bělá 1 

23. 5. 2015 4.00 – 15.00 hod. „Místní rybářské závody“,

30. 5. 2015 4.00 – 22.00 hod. „O pohár předsedy SÚS“



 nábor nových členů

naše MO ČRS Bělá pod Bezdězem 

provádí neustálý nábor nových členů 

z řad dětí, mládeže a dospělých. Pro děti 

je připraven zájmový kroužek pod

vedením zkušených vedoucích. 

Mládeţi a dospělým se budou věnovat

zkušení instruktoři, kteří je připraví na zkoušky a získání „Osvědčení“. 

Těšíme se na Vás.



• Závěr - poděkování

 za práci s mládeží v MO – př. Měšťan

 za pomoc paní  místostarostce Tošovské s odstraněním následků a škod 

po přívalových deštích a příprava oprav Březinky s malým Slonem

 všem sponzorům podporujícím MO

 všem funkcionářům a členům za celoroční práci pro MO.

Děkuji za pozornost


