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1. 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 ?
• duben 2016 – město zajistilo a zafinancovalo opravu levého 

břehu velkého Slonu kamenným záhozem v délce v délce 
cca 70 metrů

• dlouholeté problémy s vyústěným dešťovým odpadem nad 
naším pozemkem, který nám dlouhodobě způsoboval škody 
a nestabilním svahem pod sklárnou, opěrná zeď byla sice 
postavena, avšak nebylo dokončeno zatrubnění dešťového 
přepadu

• parkování v zelené zóně velkého slonu, společný postup s 
městem 



• Nádrž Březinka - šest let bez vody, po revitalizaci špatná 
těsnost dna.  V roce 2015 dokončena oprava těsnosti 
dna, kterou zajistilo a zafinancovalo město. Poté nádrž 
uměle napuštěna z vodárenských zdrojů, pro ochranu 
opraveného dna. Voda v nádrži stále chybí. Minimum 
srážek v letním období a žádný přítok nám dává do 
budoucna jen malé naděje na řádné užívání  nádrže z 
hlediska rybářského práva.

• Plánované opravy levého břehu velkého Slonu 2017, 
druhá etapa, investor město.
Předpoklad březen, duben, soulad s brigádami MO.



Nové revíry

• nový revír – Dvorce u Lysé nad Labem – rybník 1,5 h

• nový revír Smilovice – 2,8 ha

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



2. Násada 2016 + zarybňovací plán 2017

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

Zarybnění našich revírů v roce 2016 – kusy přepočteny na ZP

411 005 – Bělá 1

 kapr obecný K3 – 1 460 kg/2 245 ks, ZP 1 300 kg/2 000 ks 
 lín obecný L2 – 100 kg/1 000 ks, ZP 80 kg/800 ks 
 štika obecná Š2 – 160 kg/2 400 ks Š1, ZP 400 ks Š1
 candát obecný Ca1 – 32 kg/4 000 ks, ZP 500 ks Ca1
 úhoř odkrmený – 3 kg/300 ks

Celkem nasazeno – 9 945 ks / 1 755 kg
ZP 3 700 ks



4113 001 - Bělský potok

Pstruh duhový  Pd2 – 120 kg/ 1 200 ks, ZP 200 ks
Pstruh obecný Po2 – 80 kg/800 ks, ZP 200 ks

Plán zarybnění 2017

• 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 v dvouleté násadě, lín tříletý

• Amur bílý

Hodnota dotací nasazených ryb do revírů MO v roce 2016 
– 20 000 Kč.
Hodnota vícezarybnění z prostředků MO 63 750 Kč.



Násady na revírech MO Bělá p/B. 2011 – 2016 (v ks)
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3. Vyhodnocení dosažených úlovků 2016
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4. Sumarizace úlovkových lístků,  proškolení

















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

Změny 2017

• zapisovat pouze ulovené ryby
• hájení okouna do 15. 6.
• platnost povolenky do 5. 1. na revírech v SÚS
• kapr 40 cm

Poctivost, zájem, zodpovědnost!



5. Činnost RS 2016 + novinky 2017

• členové RS MO v roce 2016 – Hýbner, Hýbnerová, Tošovský, 
Měšťan, Pařík, Michálek, 
Braslavec, Hartman

• jednotná razítka RS v rámci SÚS

• v únoru 2016 byla RS naší MO posílena – Braslavec a na 
převodku Hartman

• v únoru 2017 složil zkoušky na RS - Hofta

• počet 11 členů RS na velikost a rozlohu našich revírů bude 
plně dostačující, potěšující 6 členů z Bělé 

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



• 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!

Počet vykázaných kontrol u našich členů na našem revíru:
Hartman 16, Měšťan 66, Pařík 61, Tošovský 41, Hýbner 64, 
Braslavec 54



V roce 2017 bude RS proškolena k většímu postihu lovících 
– zápisy bílé ryby, zacházení s ulovenou rybou, zápisy 
v úlovkovém lístku, řešit v součinnosti s Policií ČR 
parkování v zelené zoně.

Novinky 2016 v RS SÚS:

• celokrajská RS – členové HO SÚS, DK SÚS, celkem 21 
členů

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



6. Brigádnická činnost za rok 2016

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

Mimořádné brigády – výbor pracovní četa  - práce během 
celého roku

• příprava paliva 
• příprava zázemí pro akce
• pořádání akcí a jejich zabezpečení ( místní závody, DD, 

vodníci, VRZ)
• 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

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



Plán práce 2017

• 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.







Návrh hospodáře do usnesení členské schůze 2017

- zaslat městu žádost o řešení neoprávněného parkování v 
zelené zóně pobřežních pozemků V. Slonu

- zaslat městu a majiteli sklárny p. Tomovi žádost, aby byl 
dešťový svod dokončen v co nejkratším termínu, který 
bude určen, a MO tak nevznikaly dlouhodobé škody na 
majetku

- zaslat opětovnou žádost městu o pronájem rybníka 
Vrchbělá, případně prodej

- zaslat majiteli rybníku Netušil p. Moťkovi žádost 
o pronájem, případně prodej rybníka



7. Závěr

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

Děkuji celému výboru MO za celoroční práci.

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 bývalým hejtmanem ing. Milošem 
Peterou

městu Bělá pod Bezdězem v čele se starostkou paní Jitkou 
Tošovskou

Středočeskému územní svazu

ATMOS
Tom Bohemia
Lesy Bělá
Maso - Třebovle
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