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I. K našim revírům 
 
Velký slon 

Počátkem měsíce dubna 2018 

pokračovala již 3. etapa oprav LB 

Velkého Slonu kamenným 

záhozem. 

 

Poslední čtvrtá etapa bude 

realizována v dubnu letošního 

roku. 

 

Velké poděkování za tyto opravy a 

investice do našeho rybníku náleží 

městu Bělá pod Bezdězem a paní 

starostce Tošovské. 

Bělský potok 

Celoročně minimální průtok, minimum úkrytů, minimální 

zájem o pstruhové povolenky. 

 

Řešení: přírodní jízky a větší propagace. 



Kapr –  K3 (2,5 kg/ks) – 2 110 kg, přepočet  

na K2 3 246 ks, ZP 1 800 ks (vícezarybnění 

z prostředků MO – jarní virenie, dotace SÚS) 

Lín – L2,3 (0,3 kg/ks) 1 000 ks/100 kg, ZP 800 ks 

Štika – Š2 (1 kg/ks) 117 kg, přepočet na Š1  

1 168 ks, ZP 400 ks 

Candát – Ca1 (5 cm) 2 060 ks/4 kg, ZP 500 ks 

Odkrmený úhoř – 300 ks/3 kg (dotace SÚS) 

II. Násada do našich revírů v roce 2017 

 

411 005 Bělá 1 

Celkem nasazeno 7 774 ks ryb o váze 2 336 kg, ZP 3 500 ks 
 



413 001 Bělský potok 

Celkem nasazeno 1 199 ks ryb  

o hmotnosti 200 kg, ZP 600 ks 

 

Pstruh duhový Pd2 (0,3 kg/ks) 399 

ks/120 kg, ZP 200 ks 

Pstruh obecný Po2 (0,3 kg/ks) 800 

ks/80 kg, ZP 400 ks 

Předrybněno na rok 2018: bude vyúčtováno a zahrnuto do ZP 

v roce 2018 

Kapr generační – 330 kg (6 kg/ks) 

Candát Ca3 – 185 kg (1 kg/ks) zimní úhyn – kompenzace od 

dodavatele 50 kg, cena 220 Kč/kg 



III. Úlovky 2017 
Celkové úlovky našich členů na všech revírech 

Kapr 1 048 ks 2 755,50 kg 

Lín     17 ks        9,04 kg 

Cejn   186 ks    115,08 kg 

Tloušť       7 ks        8,35 kg 

Okoun     19 ks        4,45 kg 

Parma        1 ks        1,8 kg 

Štika     39 ks       47 kg 

Candát     10 ks       26,23 kg 

Sumec       2 ks         5,96 kg 

Úhoř     20 ks       15,34 kg 

Pstruh o.     22 ks  1 056 kg 

Pstruh d.     56 ks       25,95 kg 

Siven     14 ks         6,46 kg 

Bolen       5 ks         7,5 kg 

Amur     32 ks     103,52 kg 

Karas     38 ks       14,85 kg 

Mník       2 ks         2,20 kg 

Jesen        3 ks         4,10 kg 

Ostatní   604 ks       48,50 kg 

 

Celkem uloveno 2 161 ks ryb o hmotnosti 3 265 kg 

na 6 874 docházek. 



Chybí lín! Násada 100 kg/ 333 ks! Velikost 30 cm, kde jsou? ☹ 

Zvedá se úlovek štiky 

Minimální úlovky úhoře 

Klesá amur, dosadíme 

Minimum zapsané ostatní ryby! ☹ 

Úlovky našich členů na revíru  

Slon č. 411 005 

Kapr  282 ks 751 kg 

Cejn     28 ks     9,20 kg 

Okoun     1 ks     0,45 kg 

Štika    19 ks   47,92 kg 

Candát      6 ks   13,86 kg 

Uhoř      4 ks     2,95 kg 

Amur      9 ks   27,75 kg 

Ostatní 454 ks   20,29 kg 

Celkem uloveno 803 ks ryb o hmotnosti  873 kg  

na 2 196 docházek. 



Bělský potok č. 413001 

  

Pstruh duhový – 8 ks/3,24 kg 

  

Celkem uloveno 8ks ryb o hmotnosti 3,24 kg na 11 docházek ☹ 

 

Rybníky v pstruhovém režimu, lov na dírkách 1. 11. až do 30. 3.  

 

Smilovice, Dvorce vše do 35 km. 



IV. Činnost RS MO v roce 2017 
 

Hýbner, Hýbnerová, Hofta, Tošovský, Měšťan, Braslavec, 

Michálek, Pařík, Hartman, 

  

V průběhu roku rezignace členů: Paříka a Hartmana 

Jedna zadržená povolenka za překročení denního 

limitu 

 

Činnost RS: zimní režim, úklid pobřežních pozemků, 

 péče o česla, kontrola lovících. 

Jako celek funguje výborně s větším či menším  

přispěním jednotlivců. 

V podzimním období je nutná pomoc členů při čištění česel, 

RS se ani na kontrolu nedostane. 

  

Děkuji všem členům za jejich roční ostrahu našich revírů. 

  

 



V. Vyhodnocení pracovní činnosti za rok 2017 a plán 

činnosti na rok 2018 
  

2017 - byla provedena oprava plechové buňky, proveden základní 

úklid pobřežních pozemků, úklid Bělského potoka, provedeno 

pravidelné sekání břehů a zajištění pořádaných akcí MO.  

Dětský den, dětské závody, místní rybářské závody, vodníci. Dále 

byla důležitá součinnost s dodavatelskou firmou na opravu břehů 

(výřez dřevin, zemní práce, osetí, zalévání). 

Více při účasti a nezájmu členské základny nelze realizovat, i když 

je práce u rybníku spousty! ☹ 

  

2018 - rozvody elektriky do přístřešku, vybudování mobilnějšího 

zázemí pro pořádání akcí na našem pozemku u rybníka, zahájení 

revize a opravy PB rybníku Slon - více ve zprávě pokladníka, 

příprava a realizace všech akcí, které v roce 2018 pořádáme a 

spolupořádáme, probírka potoka a vybudování přírodních jízků na 

potoce, pravidelné sekání břehů a provedení základního úklidu 

pobřežních pozemků, osazení informační desky na Slonu. 

  

Děkuji všem aktivním členům za odvedenou práci pro naši MO 
 





VI. Změny BPVRP 2018, proškolení sumarizace, 

novelizace vyhlášky k provedení zákona č.99/2004 

Sb. o rybářství. 
 

• Úlovek lína v rámci ČRS omezen na 4 kusy denně 

• Ukončení vzájemného uznávání krajských povolenek s ÚSmP – 

(Slapy) 

• Hájení okouna do 16. 6. spolu s ostatními dravci 

• Kapr míra 40 cm 

• Novelizace vyhlášky: denní doby lovu od 1. 4. 2018 - letní: 

duben až září 04 – 24 hod., zimní: říjen až březen 5 – 22 hod. 

• Sumáře úlovků: váhy, míry psát celoročně, zapisovat ostatní 

rybu, odevzdávat sumáře do 15. 1.! 

 

 

Případné připomínky a dotazy rád zodpovím v diskuzi. 

 

Děkuji za pozornost! Úspěšnou rybářskou sezónu! 
Petrův zdar! 


