
Praha – Již druhá dodávka úhořího monté proběhla do revírů ve Středočes-
kém ÚS v pátek. To na letišti ve Vodochodech přistálo malé letadlo z Ang-
lie, jež monté dovezlo.  Muselo se jednat o bleskovou akci, neboť monté 
bylo dodáno v polystyrenových krabicích s ventilačními otvory, ve kterých byl  
1 kg monté a 200g ledu v jednotlivých odděleních, jenž poskytoval ochranu 
na 6 - 8 hodin. Proto ihned z letiště putovalo monté do určených revírů. Před 
samotným vypouštěním monté do určeného revíru musela být do krabic na 
dobu minimálně dvou minut přilita voda z revíru, kam se monté vypouští, aby 
se vyrovnala teplota a pH prostředí. V rámci středních Čech bylo rozveze-
no 331,8 kg, úhoří monté již plave v tocích Jizera, Labe, Cidlina, Doubrava, 
Kouřimka, Berounka, Šembera a další. Projekt vysazování úhoře říčního pro 
zajištění rozvoje populace v rybářských revírech ČRS je spolufinancován Ev-
ropskou unií  z evropského rybářského fondu. Zdroj: Středočeský ÚS    

Karlovy Vary – Prvních 100 000 malých ryb vysadili minulý týden rybáři do řek v Karlovarském kraji. Letos šlo o první násadu, další se 
uskuteční zřejmě na podzim, kdy do řek zamíří statisíce ryb z vlastního chovu rybářů v kraji, uvedl předseda karlovarské organizace Čes-
kého rybářského svazu Michal Blahůšek. Na obnovení původních druhů ryb letos přispěl Karlovarský kraj 150 000 korunami.    
Rybáři pouštěli ryby do řeky na několika místech, včetně Karlových Varů – Tašovic. Tam do Ohře vypustili 10 000 ostroretek stěhovavých 
a stejné množství podoustve říční. Kromě Karlových Varů malé rybky mohou založit hejna v Sokolově, Lokti nebo Kynšperku.    
„Jsou to původní druhy z řeky Ohře. Ale kormoráni se přičiňují o to, že ryby ubývají. Musíme proto vysazovat. Pomatuju, že dříve bylo ryb 
v řece podstatně více,“ uvedl Blahůšek. Právě proto se rybáři obrátili i na kraj s žádostí o příspěvek.    
Rybáři v minulých letech se nasadili do řek a potoků i další druhy ryb. Do revírů na Karlovarsku, v Lokti a na Sokolovsku rybáři vypustili 
vloni tisíce kusů jelce jesena, do Ohře na Chebsku pak ostroretky říční, do pstruhových revírů Kynšperk nad Ohří, Kraslice a Karlovy Vary 
vysadili lipany.    
Loni vysazeným rybám nakonec pomohlo i počasí. Kvůli teplé zimě zůstali kormoráni spíš na rybnících, které nezamrzly, a na řeky se 
uchylovali jen zřídka. Například na Ohři od Kyselky do Karlových Varů jich v zimě bylo jen asi deset. Díky tomu malé ryby mohly přežít a 
vyrůst a zvýšila se tak šance na vytvoření stabilní populace.  Zdroj: agris    

Dotaz: Proč byla na rok 2014 zrušena výjimka z denní doby lovu ryb na revíru ÚN Trnávka?
Odpověď: V květnu loňského roku (2013) podala Rada ČRS jako uživatel mimopstruhového rybářského revíru č. 421 503 Trnava, ÚN Trnávka 
na MZe ČR žádost o udělení výjimky z denní doby lovu v době od 00:00 hod. do 04:00 hod. pro období 16. června až 31. srpna 2014 a 2015. 
Žádost jsme doplnili o požadované vyhodnocení dopadů této výjimky na tomto rybářském revíru v předchozím roce (stejný postup jako v před-
chozích letech podle požadavků MZe ČR). Po 4 měsících jsme bohužel v této záležitosti obdrželi zamítavé rozhodnutí včetně odůvodnění. 
Zamítavé rozhodnutí nás samozřejmě netěší, protože jsme měli o udělení výjimky z denní doby lovu zájem. Ing. Martin Podlesný, ČRS     
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Rybářský týdeník

Středočeši naSazovali do Svých revírů úhoří monté

Západočeši vysadili 100 000 malých ryb

ČRS odpovídá

Tábor – Práce na Jordánu se blíží ke svému konci. Oficiální zkušební provoz, který potrvá jeden rok, bude zahájen dnem 1. 6. 2014. 
Předpokládá se, že práce na akci skončí k 31. 7. 2014. Kolaudace proběhne v srpnu 2015 po ukončení zkušebního provozu. 
Vrácení mlžů do Jordánu zatím nelze časově určit, protože to lze učinit nejdříve ve chvíli, kdy bude hladina v Jordánu do tří metrů pod 
stavem obvyklého nadržení, tedy cca v rozmezí hladin 420 a 423 m n. m. Kdy se tak stane nelze přesně říci, protože přítok nelze nijak 
ovlivnit. Pokračuje odvoz posledních cca 30 000 kubíků sedimentu z horní poloviny nádrže. V nejbližších dnech bude také zahájena vý-
stavba litorálního ostrova. Zdroj: tabor.cz   

V čerVenci by měly skončit práce na Jordánu



České Švýcarsko – Lososí plůdek odchovaný v inkubátorech vypustili minulý 
týden pracovníci Správy národního parku České Švýcarsko (NP) do řeky Kame-
nice. Informoval o tom dnes mluvčí NP Tomáš Salov.
Pět schránek s desítkou tisíc jiker ve stádiu očních bodů do řeky uložili spolu 
s rakouskými odborníky v prvním únorovém týdnu. Po deseti týdnech dalšího vý-
voje mohl lososí plůdek schránky dne 8. dubna opustit. Úspěšnost líhnutí přitom 
dosáhla více než 95 procent. „Inkubační schránky představují velice zajímavý 
posun v postupech při reintrodukci lososů do našich vod,” říká Pavel Benda, ře-
ditel Správy NP. „S domovskou řekou jsou rybičky v kontaktu od nejútlejšího věku 
a celý proces je velmi blízko přirozenému vývoji,“ zdůrazňuje Benda.
Dosud se lososi do Kamenice dostávali především během jarního vypouštění 
plůdku Českým rybářským svazem a při podzimním vypouštění malých rybiček 
Správou NP České Švýcarsko. V obou případech probíhá vývoj rybiček v líhni a k řece jsou pak přivezeny. Umělé prostředí a manipulace 
při použití inkubačních schránek odpadají. 
„Úspěch inkubačních schránek prozatím neznamená ústup od osvědčených jarních a podzimních vypouštění,” podotýká ale Benda. 
Správa parku bude podle ředitele inkubační schránky využívat souběžně s probíhajícími programy a bude sledovat, jak se rozšíření rein-
trodukčního programu projeví například na počtech vracejících se lososů. Zdroj: NP ČŠ    

Velešín – Římovská přehrada zůstane definitivně zdrojem pitné vody pro Jihočeský kraj, naopak snahy o otevření pláží a míst pro rybaření končí. 
Obec Velešín, která byla jedním z iniciátorů turistického využití přehrady, po letech dohadů od plánů ustupuje. V přehradě je zakázáno 
koupání. O zrušení zákazu koupání v přehradě přitom deset let usiloval velešínský místostarosta Jiří Ružička. Neuspěl. Teď má obec nové 
koupaliště za 26 milionů korun, pláže na přehradě už otevřít nechce. Stejný postoj zaujala i římovská radnice. V současné době odebírá 
vodu z přehrady zhruba polovina kraje, tedy okolo 280 obcí. Přehrada zadržuje vodu už téměř čtyři desetiletí. Zdroj: ČT   

Lososí pLůdek vypustiLi do kamenice

Na Římovské pŘehradě se rybaŘit Nebude

Mostkovice – Zelený povlak na hladině Plumlovské přehrady, který někteří lidé mylně považují za sinice a podobně se vyjádřila i některá 
média, způsobuje neškodná chladnomilná řasa. Ta se v současné době běžně vyskytuje na nádržích a rybnících a s postupujícím jarem 
ustoupí. Její výskyt souvisí s atypickým průběhem zimy. 
„Pravidelný monitoring kvality vody, který Povodí Moravy zajišťuje, ukázal nízké hodnoty fosforu a dusičnanů v nádrži. Kvalita vody 
v Plumlovské přehradě je tedy dobrá, a to i díky srážedlům fosforu na přítocích,“ potvrdil generální ředitel Povodí Moravy Jan Hodovský.
Srážedla jsou v provozu od zahájení napouštění. Dobrou kvalitu vody prokazují nejen naměřené hodnoty, které jsou v normě, ale také 
výskyt raků. A ti jsou, jak známo, výborným indikátorem znečištění vod i v nízkých koncentracích.  Zdroj: Povodí Moravy   

Na Plumlově Nejsou siNice

Praha - Středočeský ÚS bohatě zarybnil říčku Vlkavu č. revíru 411 125, mimopstruhový, kam bylo minulý týden dovezeno ze sádek Stu-
deněves 1 000 kg kapra K3, 200 kg směsi bílé ryby a 50 kg lína dvouletého. Vše nasazeno do revíru Vlkava 1,2. Středočeši přejí šťastný 
lov a krásné chvilky na této kouzelné říčce..     

VlkaVa byla zarybněna

INZERCE

http://www.toulamese.cz/


Proč ptáci vydrží dlouhé přelety bez potravy?
Ohio – Jak je možné, že ptáci vydrží dlouhé přelety za teplem bez potravy? Tato otázka trápila vědce dlouhou dobu. U ptáků totiž nikdy neobjevili 
hormon leptin, který pomáhá přežít hladovění člověku a dalším živočichům. Skupina biologů vedená Jeremym Prokopem z Akronské univerzity 
v americkém státě Ohio však nyní objevila hormon podobný leptinu v genomu sokola stěhovavého, kachny divoké a zebřičky pestré. Ptáci prav-
děpodobně „zapínají“ gen v jiných tkáních než savci, což jeho hledání ztížilo. Najít stejný úsek kódu v genomech dalších ptáků by teď už nemělo 
být složité. Leptin řídí ukládání tuků. Jeho prostřednictvím organismus udržuje rovnováhu mezi příjmem a výdejem energie. Zdroj: 21stoleti.cz

Vlci se vrací do Čech
Doksy – Snímek z fotopasti pořízený v minulých dnech v národní přírodní rezervaci nedaleko Doks na Českolipsku potvrdil, že se do Čech po 
více než sto letech vrací vlci. Informoval o tom ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc.
Podle experta na ochranu velkých šelem z Hnutí Duha Miroslava Kutala je jejich návrat do severních Čech roky očekávanou událostí. „V po-
sledních letech se vlci ukázali v Krkonoších nebo na Šluknovsku, kam přišli ze Saska. Věrohodně zdokumentován byl vlk pomocí fotopasti 
na česko-německých hranicích na podzim 2012,“ uvedl Kutal. Vlk, kterého zachytila fotopast v národní přírodní rezervaci Břehyně-Pecopala, 
pochází pravděpodobně z německo-polského pomezí, z oblasti Lužice. Odhaduje se, že tam žije v několika smečkách více než 100 jedinců. 
Zda byl vyfotografovaný vlk samotář, nebo se pohybuje ve smečce, ukáže podle Pelce další průzkum území. I kdyby to byl samotář, je zřejmě 
jen otázkou času, než se na severu Čech začnou pohybovat celé smečky. „Území našich pohraničních hor a vojenských prostorů poskytuje 
vlkům dostatečný prostor k životu,“ konstatoval Kutal. Podle Pelce ale lidé z vlků nemusí mít strach. „Za posledních zhruba dvě stě let nebylo 
věrohodně v Evropě a Severní Americe zaznamenáno zabití člověka vlkem. Vlci jsou totiž velmi plaší,“ vysvětlil. Podle něj jsou naopak vlci pro 
krajinu velmi důležití. „Jsou výborní lovci, a mohou tak pomáhat regulovat přemnožená divoká prasata, jeleny a srnce, kteří nadměrným okusem 
ničí v lesích mladé stromky. Za případné škody, které by vlci způsobili na domácím zvířectvu, mají hospodáři podle zákona nárok na finanční 
kompenzaci,“ dodal Pelc. Vlci byli v českých zemích vystříleni koncem 19. století. Vracet se začali až v posledních letech.  Zdroj: denik.cz    

NEJEN O RYBÁCH

Jizerské hory – V posledních letech pravidelně Lesy ČR vysazují plůdky pstruha obecného do toků Jizerských hor. 
Od roku 2007 až doposud pravidelně podporuje státní podnik Lesy ČR, Správa toků – oblast povodí Labe ze svých prostředků vysazo-
vání plůdku místně původního pstruha obecného – potočního (PO) do vodních toků v jejich majetkové správě. Na jaře tak každým rokem 
bývá vysazeno cca 10 000 ks plůdku PO – potomstva generačních ryb odlovených ze Smědé, který je distribuován do úseků vodních 
toků vybraných Správou CHKO Jizerské hory, kde se rybářsky nehospodaří (tzn., nenasazují a neodlovují se zde chovné druhy ryb ani 
se zde nevyskytují zvláště chráněné druhy vodních živočichů), nebo kde proběhly práce a opravy v korytech vodních toků poškozených 
po proběhlých povodních.
Tímto způsobem byly doposud vysazeny ryby v povodích vodních toků Olešky, Pustého (Zlatého) potoka, Černého a Bílého Štolpichu, 
Černého a Bílého potoka, Hájeného potoka, Velké a Malé rybí vody, Ztraceného a Hraničního potoka a Lomnice.
Generační ryby jsou odloveny na podzim z místních chovných potoků v povodí Smědé (Štolpich,  Lomnice, Smědá). Následně je prove-
den jejich umělý výtěr suchou metodou v líhni místní organizace ČRS ve Frýdlantu. Oplodněné jikry jsou následně uloženy na líhňařském 
aparátu Rűckel-Vacek v množství cca 15 000 jiker v průměrné velikosti 4 mm. V jarním období následujícího roku (ve 3. – 4. měsíci dle 
průběhu počasí) je vykulený plůdek distribuován do vhodných potoků, tzv. kapilár.
Letošní vysazování plůdku pstruha potočního proběhlo oproti minulým rokům cca o 1 měsíc dříve vzhledem k mírné zimě. Byly zarybněny 
níže uvedené úseky vodních toků v souhrnné délce 4486 m:
levostranný přítok Olešky – od soutoku s Oleškou dále proti toku v délce 365 m,
Pustý potok – od  viaduktu dále proti toku v délce 1 654 m,
Černý potok – od křížení toku s místní komunikací dále proti toku v délce 719 m,
Bílý potok – od křížení toku s místní komunikací dále proti toku v délce 1 200 m,
Velká rybí voda – od křížení toku s místní komunikací dále proti toku v délce 548 m. Zdroj: AOPK   

Lesy ČR nasadiLy pstRuha obecného

INZERCE

Žleby – Jak jsme informovali v minulém čísle RT, na Doubravce uhynuli raci. Zatím není známa 
příčina úhynu, došlo buď k otrávení vody, nebo raky zahubil račí mor. Každopádně následky jsou 
katastrofální. Minulou sobotu byl provedený sběr uhynulých raků a ryb na Doubravce. Přestože 
nebylo v silách ochránců a rybářů projít celý úsek toku a posbírat všechny uhynulé živočichy, jsou 
dosavadní čísla doslova katastrofální. Bylo posbíráno 3 390 samic s vajíčky (průměr ks vajíček na 
1 ks samice činil 204 ks!!!), 5 085 samců, celkem tedy 8 475 raků! Ve sto procentech se jednalo 
o raka říčního (Astacus astacus). Pokud došlo k otravě a viník bude dopaden, hrozí mu odnětí 
svobody až na tři roky. Zdroj: pro RT Jaroslav Vaniš   

Katastrofa, jinaK úhyn račí populace nazvat nejde

http://www.jorr.cz/


4 Elements Group s.r.o. - šéfredaktor Miroslav Ztratil, kontakt Redakcert@4eg.cz
adresa - Bořivojova 878/35,130 00 Praha 3.  
www.rybarskytydenik.cz

Rybářský týdeník
4 Elements Group s.r.o.

Ingredience: 600 g lína, 80 g cibule, 150 g paprik, 100 g cukety, 
80 g rajčat, 15 g česneku, tymián, olivový olej, sůl

Postup přípravy: Papriky, cuketu, cibuli, česnek i rajčata nakrájí-
me a krátce opečeme na olivovém oleji s tymiánem. Lína na hřbetě 

prořízneme, osolíme a položíme na orestovanou zeleninu. Pak vše 
vložíme na 20 minut do vyhřáté trouby. Podáváme s těstovinami 
nebo vařenou sypkou rýží.
Tip: Před vložením do trouby lze rybu podlít i suchým červeným, 
nejlépe italským vínem. 

Veřejné rybářské závody Bakov n. J.
Datum: 19. 4. 2014
Místo: revír Bakov 2 – koupaliště
Startovné: pro členy místní MO 150 Kč, ostatní 200 Kč
Info: tel. 775 286 766

IV. Memoriál Jaroslava Blechy
Datum: 19. 4. 2014
Místo: rybník mezi obcí Přílepy a Nouzov
Startovné: 100 Kč do 15 let, ostatní 200 Kč
Info: tel. 603 509 893 – p. Kühn, 739 080 050 – p. Liščák

14. ročník Svinovského poháru v LRU mládeže 
Datum: 19. 4. 2014
Místo: Rybářský revír ODRA 2a – Bečkárna – 471066 podrevír 5
Startovné: -
Info: přihlášky do 16. 4., p. Kratochvíl – tel.603 834 247 – mkratas@cent-
rum.cz, p. Skura – 775 369 085, p. Vytřas – 736 790 796

Rybářské závody Počátky 2014 na jezeře Valcha
Datum: 26. 4. 2014
Místo: Žirovnička 3
Startovné: 300 Kč
Info: 777 644 725, mocrspocatky@seznam.cz

Závody na Jordánku
Datum: 26. 4. 2014
Místo: Jordánek u Miletína
Startovné: 200 Kč
Info: http://rybari.miletin.cz

Rybářské závody Písník 2014
Datum: 26. 4. 2014
Místo: Sázava 9 M – Horka
Startovné: 200 Kč
Info: miroslav.hoskovec@pvk.cz, http://rybarizruc.mypage.cz/

Rybářské závody ČRS MO Lanškroun
Datum: 26. 4. 2014
Místo: rybník Krátký
Startovné: 300 Kč
Info: www.crslan.cz

Mobil na udici 2014
Datum: 26. 4. 2014
Místo: areál MO ČRS Hradec Králové
Startovné: dětské závody do 18 let, 50 Kč
Info: p. Škranc – 605 217 435

Rybářské závody Kochánky
Datum: 26. 4. 2014
Místo: Kochánky
Startovné: 200 Kč
Info: http://www.mocrsbenatky.cz/

Rybářské závody „Tři vrby“
Datum: 26. 4. 2014
Místo: rybník Tři vrby Domažlice
Startovné: 150 Kč
Info: p. Kalous – 725 665 935

Rybářské závody MO Krucemburk
Datum: 27. 4. 2014
Místo: rybník Zaďák u Krucemburku
Startovné: 150 Kč
Info: -

Rybářské závody v Českém Těšíně
Datum: 27. 4. 2014
Místo: nádrž Hrabina
Startovné: 150 Kč / 1 prut nebo 300 Kč / 2 pruty
Info: ČRS MO Český Těšín

Rybářské závody Na Trojici 2014
Datum: 3. 5. 2014
Místo: Trojice revír Labe 34
Startovné: 150 Kč člen MO ČRS Jaroměř, 200 Kč ostatní
Info: p. Veinfurter – 777 317 274 

Rybářské závody „BĚLSKÝ KAPR“
Datum: 4. 5. 2014
Místo: Bělá pod Bezdězem (revír 411 005 podrevír č. 1.)
Startovné: 250 Kč za osobu
Info: na www.rybaribpb.cz 

SEJDEME SE U VODY

RECEPT - Lín na PaPRikáCh s CukETou a RajčaTy

Zahrádkářův rok
k odběru zdarma se prosím zaregistrujte na www.zahradkaruvrok.cz

Turistický týdeník
k odběru zdarma se prosím zaregistrujte na www.turistickytydenik.cz

CSL Cornkiller liquid Carp Servis Václavík 1l
Slouží k univerzálnímu zatraktivnění různých rybářských návnad a nástrah. CSL Cornkiller se používá jako zálivka na 
veškeré pelety, boilies, partikly, měkké nástrahy, method mixy a vnadící směsi. Základem tohoto produktu je CSL, které 
se vyrábí z kukuřice. Kapři jej milují. Dále tento výrobek obsahuje celou řadu ochucovadel, koření a aromatických látek, 
které dohromady tvoří špičkové dráždidlo pro lov kaprů. .  

NOVINKA

http://zahradkaruvrok.cz/
http://www.turistickytydenik.cz
http://www.policejnitydenik.cz
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