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1. Složení výboru
Ustavující schůze výboru MO 15. 3. 2018
Volba funkcionářů MO:
předseda MO (přímá volba na členské schůzi) – Dušan Hýbner
místopředseda – Ladislav Měšťan
jednatel – Ing. Miroslav Neuman
hospodář – Marek Braslavec
zástupce hospodáře – Dušan Hýbner
pokladník – Jaroslav Tošovský
čistota vod – Jiří Dvořák
vedoucí pro práci s mládeží – Jakub Tošovský
člen výboru – Jiří Hofta
člen výboru – Karel Coufal
člen výboru – Jaroslav Kouba – kooptován výborem 
13. 9. 2018 – schválení kooptace dnešní schůze



2. Činnost výboru MO 2018
• Plnění ZP revírů v užívání MO a zajištění násad
• Příprava a pořádání kulturních akcí MO
• Celoroční péče o naše revíry 
• Komunikace s orgány státní správy rybářství, SÚS, městem
• Zajištění fungování rybářského kroužku
• Péče o majetek MO a klubovnu, kterou máme v nájmu od města
• Čerpání dotací a grantů na činnost MO – příprava, realizace, vyúčtování
• Zajištění prodeje povolenek členům MO
• Sumarizace úlovků a docházek
• Školení nových členů



Akce pořádané MO 2018 
29. 4. Bělský kapr – 56 závodníků
12. 5. Pohár předsedy SÚS pro děti a mládež – 112 závodníků 
z 22 MO a čtyřech ÚS
15. 5. náborová akce pro děti Ve Vodě nežijí jen vodníci – 73 
třeťáků ZŠ
19. 5. místní rybářské závody – 35 závodníků
2. 6. Dětské rybářské závody – 83 závodníků, 69 s ulovenou 
rybou
2. 6. Dětský den se Slonem – 240 dětí





3. Naše revíry
Bělský potok bez vody, bez 
docházek a zájmu lovících, 
minimální průtok 
po celý rok, v rámci 
reorganizace SÚS snížení ZP

Slon: dokončení 3. etapy 
opravy LB kamenným záhozem 
v dubnu 2018

Slon: dokončení zatrubnění 
dešťového vyústění ze svahu 
pod sklárnou nad naším 
pozemkem



4. Zarybnění našich revírů 2018

Zarybnění probíhalo ze čtyř zdrojů: 
plnění ZP SÚS, vícezarybnění MO, dotace Středočeský kraj a SÚS
Hodnota získaných dotací na zarybnění: 
SÚS 45 500,- kč (redistribuce, kapr pohár, odkrmený úhoř)
Středočeský kraj 20 000,- Kč

Celkem nasazeno dle jednotlivých revírů:

Bělá 1 Slon č. 411 005

Kapr K3 - 2 557 ks o váze 2 628 kg, ZP 1 800 ks
Lín L2 - 810 ks o váze 81 kg, ZP 800 ks
Štika Š2,3 - 800 ks o váze 100 kg, ZP 400 ks
Candát Ca2,3 – 1 140 ks o váze 205 kg, ZP 500 ks (náhrada za 
úhyn 2017)
Úhoř odkrmený – 300 ks o váze 3 kg
Celkem nasazeno 5 607 ks ryb o váze 3 017 kg, ZP 3 500 ks



Bělský potok č. 413 001

Pstruh obecný Po2 – 800 ks o váze 20 kg, 
ZP 400 ks
Pstruh duhový Pd2 – 1 000 ks o váze 100 
kg, ZP 200 ks



5. Úlovky 
1) první plody dlouhodobých investic 
do dvouletých násad dravců.
Štika 24,89 kg, candát 42,19 = 67,08 kg jen 
naši členové, můžeme tak očekávat po 
připočtení úlovků ostatních členů na CS a ÚZ 
povolenky návratnost minimálně 60 %, což 
je výborné číslo.

2) pokračující propad lína 1,81 proti 
vysazeným 81 kg

3) 70 % pokles úlovků amura, bude nutné 
revír doplnit

4) minimum zapsané bílé ryby 23,5 kg





6. Fond na nákup vodních ploch
- Byl zřízen z rozhodnutí konference SÚS, září 2018

- SÚS každoroční vklad za každého dospělého člena 

- 50 Kč, což bude činit cca 1,7 mil. korun ročně

transparentní účet na webu SÚS

- Příspěvky od členů a MO dobrovolné

- Nákup nových vodních ploch, rozvoj společného rybolovu, 

udržení stávajících revírů, možné půjčky MO pro nákup 

vodních ploch

- Úvodní vklad MO do fondu na základě rozhodnutí výboru 01/2019 - 10 000 Kč

- Návrh v usnesení, každoroční odvod MO do fondu za každého dospělého člena ve výši 40 Kč.



7. Plán činnosti MO 2019
• Zahájit opravu pravého břehu rybníka slon

• Zajistit chod dětského rybářského kroužku

• Pravidelně a efektivně zarybňovat svěřené revíry

• Celoročně udržovat břehy a pozemky rybníku 

slon

• Zajistit uspořádání rybářských závodů: Pohár 

předsedy SÚS pro děti a mládež, místní rybářské 

závody, dětské rybářské závody

• Ve spolupráci s městem a SÚS se pokusit 

o získání nového revíru pro MO (Vrchbělá, 

Netušil)

• Ke své činnosti využívat dotační programy 

a granty

• Zajišťovat pravidelný výdej povolenek pro členy 

MO

• Uspořádání náborové akce pro děti Ve vodě 

nežijí jen vodníci



8. Proškolení členské základny o změnách v legislativě 

a BPVRP pro následující období + sumarizace

Od 1. 1. 2018 na revírech ČRS s výjimkou ZpčÚS: povinnost mít při lovu 

podběrák, zákaz lovu na srkačku, nejmenší lovná míra okouna říčního 15 

cm, zákaz používání vylovovacího háku gafu. Zákaz používání dvoj a 

trojháčků v jarním období do 16. 6.

Připomenutí:

• od 1.1. 2018 – nejmenší velikost nástražní rybičky na ÚN Orlík a ÚN 

Lipno 15 cm.

• od 1. 1. 2018 neplatí na ÚN Slapy krajská povolenka SÚS

• od 1. 1. 2018 změna denní doby lovu na MP revírech, listopad až 

duben 05 – 22 hod., květen až říjen 04 – 24 hod.

• chystané schválené změny v SÚS od 1. 1. 2020 - celoplošné zavedení 

K70, zákaz používání háčků s protihrotem na P revírech, nejmenší lovná 

míra parmy obecné 60 cm, nejmenší lovná míra okouna říčního 20 cm.



Sumarizace

• Platnost ÚZ povolenky

• Podhodnocování váhy úlovků

• BPVRP na jednotlivých revírech

• Názvy revírů a jejich evidenční čísla

• Metodický pokyn k zapisování úlovků 

v soupisu revírů

• Táboření, rozdělávání ohňů, zákazy vjezdu, 

vstup na cizí pozemky



9. Poděkování našim partnerům

Děkuji touto cestou všem našim partnerům a sponzorům, 

kteří podporují naši činnost a členům MO, kteří se aktivně 

podílejí na chodu naší MO a organizaci našich kulturních 

akcí.

Zejména pak děkuji: ČRS Středočeskému územnímu svazu, 

městu Bělá pod Bezdězem, Středočeskému kraji, firmám 

Atmos a Tom Bohemia Crystal.

Děkuji i všem členům výboru MO a členům RS za 

odvedenou práci v roce 2018.

Děkuji za pozornost!
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