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I. Naše revíry + změny na nich

Revíry v užívání MO

Pstruhový revír 413 001 – Bělský potok

Mimopstruhový revír 411 005 – Bělá 1 – Slon č. p. 1, 

Hájovna č. p. 2, Březinka č. p. 3



Co se událo na našich revírech ?

• Malý Slon byl vypuštěn na minimální hladinu od 1. 4. 
2013 z důvodu nestabilního LB

• duben 2015 – město zajistilo a zafinancovalo opravu 
celého levého břehu malého Slonu kamenným 
záhozem

• květen 2015 – 14. 5. dokončení zemních prací, rybník 
napuštěn na provozní hladinu a zarybněn

• dlouholeté problémy s vyústěným dešťovým 
odpadem nad naším pozemkem, který nám 
dlouhodobě způsoboval škody a nestabilním svahem 
pod sklárnou.



• Od srpna 2015 zahájeny práce na zatrubnění 
dešťového svodu a stabilizaci svahu panem Tomem.
Práce pokračují dodnes – naše dlouholetá priorita –
zatrubnění měla být hotová do Vánoc 
Stavba by měla být dokončena v letních měsících 
2016.

• Nádrž Březinka - pět let bez vody, po revitalizaci 
špatná těsnost dna.  V jarních měsících dokončena 
oprava těsnosti dna, kterou zajistilo a zafinancovalo 
město. Poté nádrž uměle napuštěna z vodárenských 
zdrojů, pro ochranu opraveného dna.

• Plánované opravy levého břehu velkého Slonu 2016
Investor město. Na etapy – první úsek – priorita 
(Janoušek).
Předpoklad březen, duben soulad s brigádami MO.



Nové revíry

• okres MB priorita SÚS – jednání Chlumec, rybník u 
Bakova, rybník u Luštěnic

• nový revír – Dvorce u Lysé nad Labem – rybník 1,5 
ha zahájení rybolovu od 1. 4. 2016 – dodatek 

• MO – pokračovat v jednáních s městem o Vrchbělé, 
stále se zajímat o dění na Netušilu

• SÚS – návrh na zřízení fondu pro nákup vodních 
ploch – konference 05/2016
Usnesení – mandát delegátovi MO



II. Násada 2015 + zarybňovací plán 2016

Probíhala z finančních zdrojů:
- vlastní nákup MO – vícezarybnění
- dekret – plně v režii SÚS
- dotace – MZe, Středočeský kraj, SÚS

Zarybnění našich revírů v roce 2015 – kusy přepočteny 
na ZP

411 005 – Bělá 1

kapr obecný K3 – 2 500 kg/3 846 ks, ZP 1 300 kg/2 000 Ks 
– (500 kg kapr v průměru 5 - 7 kg)
lín obecný L2 – 80 kg/800 ks, ZP 80 kg/800 ks 
štika obecná Š2 – 182 kg/1 891 ks Š1, ZP 400 ks Š1
candát obecný Ca1 – 20 kg/4 000 ks, ZP 500 ks Ca1
amur bílý  Ab2 – 73 kg/146 ks
úhoř odkrmený – 3 kg/300 ks

Celkem nasazeno – 10 911 ks / 2 858 kg, ZP 3 500 ks



4113 001- Bělský potok

Pstruh duhový  Pd2 – 115 kg/575 ks, ZP 200 ks
Pstruh obecný Po2 – 80 kg/800 ks, ZP 400 ks

Plán zarybnění 2016

• Kromě klasického zarybnění v režii ZP, musíme 
udržet atraktivitu našich revírů vícezarybněním.

• Vícezarybnění pstruhového revíru – Po i Pd, rak 
říční, lipan?

• Vícezarybnění  mimopstruhového revíru – kapr od 6 
kg, candát štika v dvouleté násadě, lín tříletý.

• Snaha o opětovné získání dotací na podporu 
zarybnění a druhové pestrosti revírů.

Hodnota dotací nasazených ryb do revírů MO v roce 
2015 – 62 000 Kč.
Hodnota vícezarybnění z prostředků MO 61 000 Kč.
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III. Vyhodnocení dosažených úlovků 2015

Sumář úlovků ČRS, z. s., MO Bělá pod Bezdězem
Revír 411 005 Bělá 1 podrevír 1 SLON

Počet 
docházek:

2 759



Sumář úlovků ČRS, z. s., MO Bělá pod Bezdězem
Revír 413 001 Bělský potok

Počet 
docházek:

51



Sumář úlovků ČRS, z. s., MO Bělá pod Bezdězem
Veškeré revíry

Počet 
docházek:

6 452



Nejúspěšnější členové MO, dle dosažených úlovků

Z našich dosažených úlovků v roce 2015 vyplývá

• více cestujeme za rybařinou, nejnavštěvovanější revíry  
(Labe, ÚN, Berounka, Nymbursko, Jizera)

• zvýšené úlovky na ostatních revírech – návštěvy 
jiných revírů jsou úspěšné, nejlepší výsledek za 
poslední čtyři roky – a to i přes velké sucho a teplo

• druhová pestrost našich úlovků – 17 druhů 
(univerzálnost lovících)

• návratnost kapra po započtení úlovků všech lovících 
půjde přes  85 % - 2 000 kg

• pstruhový revír Bělá 1 – v prvních pěti pstruhových 
revírech SÚS v návratnosti

• ústup lína a dravé ryby přes vícezarybnění  důvod? 
Řešení? U lína dekret nestačí 

• Minimální zájem o pstruhový revír

Říha Jan – 223 kg, z toho 70 ks kapr
Daňel Milan – 129, kg z toho 40 ks kapr
Krouský Jiří – 90 kg, z toho 7 ks sumec velký



• Malá průměrná hmotnost úlovků kapra – 2,32 ! 
Násady kolem 3 kg! Chybné zápisy váhy.

• Nezapsaná bílá ryba – celkem na Slonu 13, 22 
kg!!!!!!!!!!!! - Opatření RS 2016
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IV. Sumarizace úlovkových lístků,  
proškolení

• Neodevzdané povolenky – 15 ks

• Nevyplněné povolenky, hrubé nedostatky, pokuta 
100 Kč – 24 ks



Kapr v jednom řádku

Hrůza!



Chybí míry u ryb



Chybí revíry bez úlovku

Zápis cejna, nedopsaný karas



Sčítání míry u více ulovených ryb



Nejčastější chyby

• nevyplněné revíry a jejich názvy
• rozepsané ryby v řádcích
• vyjmenované ryby v jednom řádku, míra 

dohromady
• nevyplňované míry váhy – celoročně
• sumarizace docházek
• neoprávněný rybolov na ÚP
• škrtání revírů
• neexistující revíry
• podhodnocení váhy úlovků  zejména kapr, pstruh 

duhový
• minimum zapsané vedlejší ryby

Celkově: popisy na dva roky – nevyhazovat 2016 –
2017
Seznamovat se vždy s revírem, kde lovíme.

Poctivost, zájem, zodpovědnost!



V. Činnost RS 2015 + novinky 2016

• členové RS MO v roce 2015 – Hýbner, Hýbnerová, 
Tošovský, Měšťan, Pařík, Michálek

• od roku 2015 jednotná razítka RS v rámci SÚS

• v březnu 2015 byla RS naší MO posílena – př. Měšťan

• v březnu 2016 bude zkoušky na RS skládat př. 
Braslavec

• počet 7 členů RS na velikost a rozlohu našich revírů 
bude plně dostačující

• počet vykázaných kontrol od RS v povolenkách 
našich členů na všech revírech 387 

• počet vykázaných kontrol na našich revírech u našich 
členů 236 kontrol



• v roce 2014 zadržena jedna povolenka k lovu –
Hýbner + Tošovský (členu MO)

• mnoho napomenutí u lovících (bílá ryba, lov po 
stanovené době lovu atd.)

• RS má rozpis služeb na celý rok a každý den má jeden 
člen RS službu

Kromě kontroly lovících členové RS zajištují : 
 zimní režim
 úklid a obsluhu česel
 vysypávání košů kolem revíru
 úklid břehů po celou dobu lovné sezony

Kontakty na všechny členy RS jsou na nástěnce u revíru.
S ostrahou revíru musí pomáhat všichni členové – nebýt 
lhostejní!

Michálek 19, Měšťan 54, Pařík 73, Tošovský 19, 
Hýbner 87, Hýbnerová 0



V roce 2016 bude RS proškolena k většímu postihu 
lovících – zápisy bílé ryby, zacházení s ulovenou rybou, 
zápisy v úlovkovém lístku.

Novinky 2016 v RS SÚS:
• celokrajská RS – členové HO SÚS, DK SÚS, celkem 

cca 20 členů
• člun pro RS

Děkuji touto cestou všem členům RS za jejich 
celoroční práci při ochraně našeho společného 
majetku.

Odměna SÚS za ostrahu vložených revírů v rámci 
režie 8 400 Kč.
Odměna rozdělena mezi členy: Tošovský 2 000 Kč, 
Měšťan 1 500 Kč, Pařík 2 500 Kč, Michálek 2 500 Kč.



VI. Brigádnická činnost 2015

Řádné termíny brigád jaro
• úklid břehů
• výroba smrkové tyčoviny
• zemní práce na pozemku MO
• úprava kompostu
• drobná probírka břehového porostu
• opravy břehů srubovým opevněním
• rekonstrukce lávky na pozemek MO
• čistění obtokové strouhy

• Mimořádné brigády – výbor pracovní četa  - práce 
během celého roku

• úpravy klubovny MO – důstojné místo pro děti
• dokončení kuchyňského koutku v klubovně MO
• příprava paliva 
• rekonstrukce schodů klubovna MO – investor město
• příprava zázemí pro akce
• pořádání akcí a jejich zabezpečení ( místní závody, 

Pohár předsedy, vodníci)
• celoroční sekání břehů a pozemků MO
• zajištění krmiva a přikrmování revíru



• čištění Bělského potoka
• práce na revírech je celoroční, záleží jen na zájmu 

člena

Poděkování - všichni členové výboru a DK, kteří vedou 
brigády.

K brigádám 
• minimální zájem o brigády – hojná účast jeden dva 

termíny
• nízká produktivita

BOZP – diskuze
Co dál? – diskuze

Zvláštní poděkování za celoroční obětavou práci 
pro MO – Jaroslav Tošovský, Marek Braslavec, 
Karel Lammel, Ladislav Měšťan.



Plán práce 2016

• v termínech brigád jaro
• součinnost s firmou, úprava břehů záhozem, zemní 

práce
• úklid břehů
• čištění obtoku
• oprava plechové buňky
• srubové opevnění
• drobný prořez dřevin
• čištění sedimentačních jímek na vtoku

Mimořádné brigády
• úpravy garáže a skladu v klubově MO
• čištění a úklid potoka
• sekání břehů
• příprava paliva
• výroba smrkové tyčoviny
• zajištění akcí MO a jejich organizace

Sledujte web a nástěnky, kam jsou vkládány 
informace o aktuálním dění v MO.



Termínový kalendář





VII. Závěr

Děkuji všem našim partnerům a sponzorům za 
celoroční spolupráci, zejména pak:

Děkuji celému výboru MO 
za celoroční práci – vím, 
že to se mnou nemá lehké.

Děkuji Vám všem aktivním 
členům MO, že Vás naše MO 
zajímá a podílíte se na její činnosti.

Děkuji za pozornost – Petrův zdar!

Středočeskému kraji v čele s hejtmanem ing. 
Milošem Peterou
městu Bělá pod Bezdězem v čele s paní Jitkou 
Tošovskou
Středočeskému územní svazu

ATMOS
Tom Bohemia
Lesy Bělá
Maso - Třebovlee
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