
1 
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI MO ČRS STŘÍBRO 
ZA ROK 2011 

 
Předložená na VČS  MO ČRS Stříbro konané dne 17. 3. 2012. 
 
 
  
1. Plnění usnesení z VČS 2011 

Usnesení bylo plněno průběžně po celý rok. Bod o získávání vodních ploch je plněn 

Bod o slevě na platbách 500,- Kč pro starobní důchodce byl dodržen a výbor počítá s jeho 
pokračováním. 

Soudní jednání o určení vlastnictví staveb v prostoru sádek Vatina pokračuje. Žalovaný se po 
kladném rozsudku Okresního soudu v Tachově již podruhé odvolal. Spor tedy bude 
pokračovat. 

Dále budeme hájit naše zájmy. 

Dále probíhá privatizace pozemků v prostoru Vatina a privatizační projekt stodoly a Lučního 
rybníku, které by měly přejít do vlastnictví naší ZO. 

V loňském roce proběhla další část odstřelu kormorána a volavky.  

 

Brigádnická povinnost:  

Zájemci o pracovní výkon brigád budou využiti dle potřeb organizace, zejména při výlovech 
chovných rybníků. Tito rybáři se mohou hlásit u pana Huleše a pana Pendla. 

 

2. Členská základna a správní činnost 

Naše MO měla k 31. 12. 2011 celkem 514 členů, z toho 27 žen, 38 dětí a 15 mladých rybářů.  

V roce 2011 bylo naší MO vydáno:  

Povolenky roční  Územní - MP Územní - P Celosvazové - MP 
Dospělí 297 33 21 
Mládež / Děti 32/36 2/6 2/3 
Povolenky krátkodobé 5 0 0 
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Krátkodobé povolenky byly cizincům a členům jiných MO vydávány průběžně. Členové, 
kteří včas neodevzdají přehledy o úlovcích, nebo je odevzdají špatně vyplněné, budou 
zveřejněni na příští VČS. Při tomto  opakovaném přestupku jim dle jednacího řádu nemusí být 
vydaná povolenka. Členové, kteří ve stanoveném termínu do konce února 2011 nezaplatili 
členské příspěvky dle stanov ztrácí členství v  ČRS. Seznamy jsou k nahlédnutí v kanceláři 
MO.  

Výborové schůze MO byly čtyři, předsednictvo se scházelo pravidelně každé pondělí k řešení 
nutných záležitostí chodu organizace.  

 

3. Vzdělávací a kulturní činnost 

I když výbor věnoval přípravě plesu zvýšenou pozornost, účast rybářů byla nízká.  Věříme, že 
v příštím roce bude vyšší. Poděkování patří všem členům výboru, kteří se pravidelně podílejí 
na přípravě a organizaci plesu. 

Školení pro děti ze Stříbra a nejbližšího okolí je prováděno v DDM vzhledem ke kvalitnímu 
výukovému a materiálnímu vybavení. V DDM budou také prováděny zkoušky. Absolventi 
kroužků budou mít povolenku zdarma 

 

4. Činnost rybářských kroužků při MO ČRS 

V loňském roce působilo celkem 5 rybářských kroužků. 

- ve Stříbře pod vedením Miroslava Lukáše (4 děti) 
- v Černošíně pod vedením Miroslava Hubálka (7 dětí) 
- v Pernarci pod vedením Miroslava Schlegela (8 dětí) 
- v Bezdružicích pod vedením Jana Nuhlíčka (4 děti) 
- vznikl nový kroužek v Kladrubech pod vedením Bohumila Krause a Petra Havránka 

(10 dětí) 

V kroužcích bylo celkem přihlášeno 33 dětí. Místních kolo Zlaté udice pořádal kroužek 
v Pernarci. Vedoucímu kroužku za organizaci děkujeme. 

MO ČRS Stříbro v minulém roce uvolnila prostředky na práci mládeže v celkové výši 
15.000,- Kč. Výbor bude i nadále podporovat práci kroužků rybářské mládeže a jejich 
vedoucích.  
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5. Činnost rybářské stráže (RS) a ochrana revírů v r. 2011 

Bez aktivit rybářské stráže se neobejde žádná rybářská organizace a dá se říct, že ani žádná 
vodní plocha. Naši členové RS mají za povinnost kontrolovat všechny chovné rybníky  
a potoky naší MO a všechny svěřené sportovní revíry v kompetenci MO. Revíry mají výměru 
565 ha o délce 97 km. 

Nejnavštěvovanějším revírem je přehrada Hracholusky a to zejména v oblasti kempů,  
kde se nejvíce zdržují rekreanti a cizinci. Individuální pochůzky v těchto místech nejsou 
doporučeny. Jak jistě víte, tak v minulých letech docházelo k častým problémům s rádoby 
rybáři, hlavně z řad cizinců rusky mluvících, kdy musela zasahovat často policie. Zde se 
provádí kontroly hromadné (tři a více členů). Tyto problémy se však v loňském roce častěji 
řešily u českých rybářů. 

V roce 2011 došlo k několika zadržení rybářského náčiní u česky mluvících rybářů, kteří 
lovili na revíru Mže 4 bez povolenky. Pruty byly předány v tomto případě na odbor životního 
prostředí ve Stříbře. Druhý lovící tvrdil, že je členem MO Rokycany. Údaje, které uvedl do 
zápisu o zadržení, byly neprůkazné a podivné (hlavně datum narození), protože neprokázal 
svoji totožnost. Lovící byl vyfotografován a fotografie byla předána na Krajský úřad v Plzni 
spolu se zabavenými pruty. Později se prokázalo, že nahlásil údaje svého otce, který je členem 
již dříve zmíněné MO Rokycany. 

Zde je na místě se také zmínit, že požadovat od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy 
prokázání totožnosti, je velice důležité. V roce 2011 byly odcizeny dvěma rybářům kompletní 
doklady k rybolovu a předložením občanského průkazu při kontrole se používání ukradených 
dokumentů zjistí. 

Nešvar nepřítomnost u prutů stále přetrvává. Vychází to z vyhlášky č. 197/2004 Sb.,  
kde se praví v odst. 5: „Lov na udici, na plavanou, na položenou nebo čeřínkováním může být 
prováděn jen za předpokladu, že osoba provádějící lov je u udic přítomna tak, aby s nimi 
mohla bez prodlení manipulovat. RS MO Stříbro bude poučena, aby v těchto případech 
postupovala nekompromisně a zabavovala povolenky k rybolovu.  

Dalším problémem v minulém roce byl lov na tři pruty. Tento přestupek byl v pěti případech 
vyřešen zadržením povolenky k rybolovu. Je velmi důležité si přestupky dobře 
zdokumentovat (fotografií nebo kamerovým záznamovým zařízením a pochopitelně vypsání 
protokolu o přestupku). V roce 2011 byl řešen případ lov na tři pruty a na RS přišla stížnost 
(po 14 dnech), že byl v době kontroly opilý a že na tři pruty nechytal, že třetí prut měl pouze 
závaží pro pobavení šestiletého syna. Při kontrole kontrolovaný rybář podepsal protokol  
o přestupku, kde je právo kontrolovaného rybáře se vyjádřit k přestupku. Kontrolovaný rybář 
protokol pouze podepsal a žádné vyjádření nepřipojil. 

Na ostatních revírech – Úhlavce, Mži 5A, 5B, Úterském potoce a úterských rybnících 
nedochází k větším problémům téměř vůbec. Na chovných rybnících - Výrově je každý rok 
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hlášeno pytláctví, ale při neavizovaných a nepravidelných kontrolách není nic takového 
zjištěno.  

Na rybníce Sytno a Výrov v roce 2011 nebylo zjištěno závažných přestupků. 

Všem členům rybářské stráže výbor MO Stříbro za jejich činnost v roce 2011 děkuje  
a do dalšího roku přeje pevné nervy.  

 
6. Zpráva o hospodaření na rybochovném zařízení za rok 2011 

Organizace hospodaří na 8 rybnících, z toho 2 vlastní a 6 v pronájmu. Celková výměra  
28,91 ha.  

V měsíci únoru a březnu byly provedeny práce nutné pro zdárný odchov násady,  
jako je hnojení a vápnění. Násada do rybníků byla zajištěna jednak z vlastních zdrojů a dále 
od jiných dodavatelů. Celkem bylo na jaře nasazeno: K1 – 50 000ks, K2 – 38 500ks,  
Lo – 100 000, L1 – 13 000, Šo – 50 000ks. Po nasazení byly prováděny zvýšené kontroly, 
které byly zaměřeny na výskyt volavek, ale hlavně velkého škůdce rybářů kormorána. 
Naštěstí byl zaznamenán jen výskyt několika jedinců, kteří byli plašeni a po několika dnech  
se již nevrátili. 

V měsíci dubnu byly osazeny poslední rybníky Sytno a Vatina a začalo rozkrmování,  
poté bylo aplikováno léčivo a pokračovalo pravidelné krmení.  

Po celý rok byly prováděny kontroly, stav obsádky byl dobrý a rovněž krmivo bylo 
spotřebováno. Také úhyn byl v normálu. Celkem bylo spotřebováno 650 kg léčiva  
a 56 000 kg krmení. 

V loňském roce jsme provedli na rybníce Výrov odbahnění loviště a na Sytně odstranění 
bahna v lovišti a před ním. Na Sytně byl rovněž dobudován nájezd pro krmení a vysazování 
ryb a zabudována mříž na odtoku pod rybníkem. Tyto práce bylo nutno vykonat pro lepší 
podmínky při výlovech a nasazování.  

Dále byly provedeny za účasti pracovníka ochrany přírody povinné kontroly všech rybníků, 
které jsou prováděny po deseti letech. Byly zjištěny jen běžné závady, které se již v průběhu 
podzimu začaly odstraňovat /drobné opravy hrází, vyřezání křovin, zpevnění přelivu atd./. 
Tyto práce jsou zatím hotovy na voj. rybnících a na dalších se bude pokračovat. 

Bylo nutno také doplnit nějaké nářadí a prac. pomůcky. Byly nakoupeny kesery, nová 
zátahová síť, ryb. kalhoty, ryb. boty atd. Dále byl zakoupen nový vlek za auto a byly 
zhotoveny převozní bedny na tento vlek, které mají zařízení na okysličování vody,  
které zlepší podmínky pro převoz ryb.   

Hospodářský rok se vydařil a při podzimních výlovech bylo celkem sloveno:  
K2 – 23 000 ks/4 710 kg, K3 – 35 920 ks/35 458 kg, L1 – 10 000 ks/50 kg,  
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L2 – 9 400 ks/940 kg, Š1 – 450 ks/90 kg. Na letošní rok je obsádka do rybníků zajištěna 
v dostatečném množství.  

Dále bych chtěl apelovat na naše členy, aby projevili ochotu se zapojit při výlovech rybníků, 
protože je nás stále méně a méně a bez těchto prací se neobejdeme a je nutná pro zajištění 
dostatečného množství ryb pro naše revíry. Nesmím zapomenout poděkovat všem členům, 
kteří jsou vždy ochotni pomoci. Případní zájemci o zapojení do těchto prací se mohou 
přihlásit u p. Huleše na členské schůzi.                  

                     

7. Zpráva o hospodářské činnosti na tekoucích vodách v roce 2011 

V roce 2011 bylo na pstruhových revírech naší MO Stříbro vysazeno a v roce 2010 
uloveno: 

Revír 433 074 – Mže 5B 

Vysazeno: Lipan   1 500 ks   Plán 1500 ks 
                  PO1-2   v menším počtu i PO3 celkem 10.765 ks 

Vysazovací plán na tento revír byl pro rok 2011 4.500 ks. Na početním přesazení se podílel 
dar hejtmana plzeňského kraje Milana Chovance. Z finančních prostředků, které věnoval 
Územnímu svazu Plzeň, bylo pro naši organizaci zakoupeno a dovezeno 6 000 ks PO.  

3 000 ks bylo vysazeno na revír M 5B a 3.000 na revír Úterský potok 1. 2 765 vysazených na 
revír M 5B bylo odloveno elektrickým agregátem na našich chovných potocích. 5 000 ks   
PO-1  vysazených na revír M 5B, bylo dovezeno z chovných sádek ze Smolova. Takže 
přesazení, co do počtu 6 265 ks nad plán je částečné dorovnání vysazovacího plánu 
z předchozích let, kdy se přes veškerou snahu nedařilo plán plnit. 

Úlovků na tomto revíru bylo dosaženo v roce 2010 celkem: 

                                  Ks                                        kg 
Kapr                          7                                          17,40 
Cejn                           1                                           0,50 
Tloušť                        6                                           3,90 
Okoun                        3                                           0,60 
Štika                          4                                          12,00 
PO                            51                                         21,70 
Pd                           460                                       382,90 
Li                              13                                            4,20 
Si                              37                                            8,90 
Celkem                   582                                       452,10   
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Vysazeno v roce 2011 bylo: 

 Revír 433 060 – Úterský potok 1 

Li                         1000 ks 

Po2                       7983 ks 

Tak jako u revíru M 5B , 3 000 ks  bylo z daru hejtmana, 4 000 ks ze sádek Smolov a 983 ks 
z našich chovných potoků odloveno elektrickým agregátem 

Úlovky z tohoto revíru v roce 2010    

                                  Ks                                        kg 
Pstruh  OP                  1                                            1,40 
Kapr                       124                                          30,40 
Li                             18                                            6,00                                            
Si                               2                                            0,40                                 
Pd                              3                                            3,10                         
Celkem                   582                                       452,10   

 
Úlovky lipana jsou doslova alarmující. Nemalou měrou se na úbytku lipana, pstruha a všech 
ryb podílí norci, kormoráni a částečně i samotní rybáři pstruhaři. Od 16. dubna, kdy je 
zahájení lovu na pstruhové vodě již brodí, při lovu a tím může dojít k poškození nakladených 
jiker. Lipan se vytírá od března do června, záleží na teplotě vody. Naše MO již vznesla 
připomínku k úpravě rybářského řádu (zákona), co se brodění od dubna do června týká, ale 
zatím se tato myšlenka neujala. Velkými škůdci jsou nevítaní predátoři kormorán, norek, 
volavka. 

Nedílnou součástí pstruhových revírů jsou i chovné potoky, kam se vysazuje váčkový plůdek 
pstruha potočního. Někdy po roce až po dvou jsou tyto potoky odloveny elektrickým 
agregátem a slovená ryba převezena na pstruhový revír. I na těchto chovných potocích řádí 
hlavně norci, volavky a kormoráni. Jak dovedou vyplenit potok, uvedu na příkladu. 

Po dvou letech od vysazení váčkového plůdku jsme jeli odlovit Dolský potok, který ústí do 
Úterského potoka. Na celou šňůru (je dlouhá 400 m) od agregátu obvykle lovíme cca 90-200 
ks Po1-2 a tentokrát jsme „docílili“ 20 ks na šňůru. Stopy od norků byly kolem celého potoka. 
Opět jsme potok osadili váčkovým plůdkem a po 3 letech jsme znovu zkusili odlov. 
Překvapení bylo na naší straně, tentokrát bylo sloveno 300 ks na šňůru. Zřejmě když norek 
vyplení potok (malé rybky zůstanou), tak se odstěhuje na jinou vodu. Něco podobného jsme 
zaznamenali na Hadovce a výskyt norka je zjištěn i na ostatních potocích a revírech. 
Kormoráni nám takřka decimují revír M 5B – M 5A. 

Volavky pravidelně navštěvují Rozněvický potok, kam je vysazován váčkový plůdek. 

S predátory se zřejmě jen tak nevypořádáme. 
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Revíry mimopstruhové : 
 
Revír M 4 – 431028 – Přehrada Hracholusky 
 
Na tento revír bylo v roce 2011 vysazeno: 
 
z rybníka Výrov 
Kapr                 9 100,00 kg 
Lín                      140,00 kg 
 
Z rybníka Sytno   
Kapr                19 700,00 kg 
Lín                       500,00 kg 
 
Celkem kapr     28 800,00 kg  
              Lín           640,00 kg 
 
Vysazovací plán byl 

                                       Ks                        kg 
Kapr                          28 000                    28 000 
Lín                              2 500                      1 500 
Š1                               4 500 
Ca1                             4 000  
Sv1                             1 000 

 
Kapr byl přesazen o 800 kg 
Lín byl přesazen o 140 kg 
 
Štika byla dovezena z jižních Čech v průměru 40 cm a v jarních měsících bylo vysazeno  
800 kg generaček, zajišťoval to US Plzeň. Byl vysazen i sumec. V plánu je 1 500 ks průměr 
15 cm. Ale pro jeho vyšší výskyt v přehradě je vysazovací plán snižován. 

Candát nebyl vysazen vůbec. Nepodařilo se jej nikde zajistit. MO ČRS Nýrsko, která dělává 
až 40 000 ks C1, v loňském roce nedodala ani kus žádné organizaci. Pro výtěr candáta a 
odchování plůdku nebyl rok 2011 vůbec příznivý. Tento problém měli i naši sousedi Slováci a 
velkým nedostatkem se potýkalo i Maďarsko. I oni kontaktovali Nýrskou organizaci ohledně 
ročka candáta. Jediný soukromý chovatel u Kdyně měl k odběru 3 000 ks, ale to jsme se 
dozvěděli velice pozdě. 

Podle dostupných výsledků o úlovcích z předchozích let a to od roku 1985 není příliš velkých 
rozdílů v úlovcích, úlovky jsou rozkolísané a není patrná souvislost s velikostí nebo počtem 
vysazovaných ryb. 
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Velký problém je s vysazováním úhořího monte. Rok od roku se zvyšuje cena úhořího monte 
a navíc toho zdravého, bez zárodků hlístice, je nedostatek. Nemalou měrou k úbytku úhoře se 
podílí malé vodní elektrárny, které likvidují táhnoucí úhoře v turbinách. 

Uloveno v roce 2010 na revíru 431 028 Mže 4 bylo celkem všech druhů ryb:  
23 609 ks o hmotnosti 78 070 kg  

Z toho dle druhů: 

                                      ks                                  kg                      ø na 1 ks / kg 

Kapr                         12 011                            22 863                          1,90 
Cejn                           7 025                              3 718                          0,53                  
Candát                          573                              1 069                          1,87 
Okoun                        1 376                                434                           0,32                                                        
Štika                              453                                958                           2,12                                                        
Úhoř                              303                                230                           0,76                                                                     
Bolen                             188                               334                            1,78                      
Karas                             366                               207                            0,57                                                
Lín                                119                                  60                           0,51 
Sumec                             63                               574                            9,11     

 
Ostatní druhy ryb zde ve zprávě nejsou uvedeny, ale pokud má někdo zájem o všechny druhy, 
máme je zde u stolu. 

Musím se u úlovku kapra trošku pozastavit. Jestliže se vysazuje kapr o průměrné váze 1 kg 
(28 000 kg celkem). Stejně tolik v kusech, tak na kg je v úlovcích rozdíl jen 600 kg. 

Je zřejmé, že přehrada je dosti úživná a prakticky pro všechny druhy. 

 
Na revír 431 029 – Mže 5A bylo v roce 2011 vysazeno : 
 
Z rybníka Výrov                                                                      
                               ks                                  kg                       
Kapr                     2 650                              2 650 
Lín                          400                                    40 
 
Z rybníka Sytno 
                                ks                                  kg                       
Kapr                       850                                850 
Lín                          700                                180 
Br                         2 000                                200 
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Celkem : 
                                ks                                  kg                       
Kapr                      3 500                           3 500        
Lín                        1 100                               220       
Br                         2 000                               200 
 
Vysazovací plán činil: 
                                ks                                  kg                       
Kapr 2                   3 500                           3 500        
Lín 2                      1 100                               220       
Br2                        2 000                               200 
Š1                          1 500                          ø 15 cm 
Ca1                           500                          ø 15 cm 
 
Nebylo splněno u Ca1 – vůbec, důvod jako u revíru M 4. Štika byla vysazena z jiných lokalit 
v počtu 574 ks. 

Při vysazování došlo ze strany hospodářů k drobné chybě při rozdělování ryb na jednotlivé 
úseky. Když byl loven Výrov, bylo až nepříjemné teplo a naložené ryby na autech by zřejmě 
nerozdýchali rozvoz na více úseků, tak celá várka 2 650 kg šla na „ Plovárnu“ a k „ Brance“ 
s tím, že ze Sytna se zbytek rozveze nad zbývající jezy. Jenže při lovení Sytna jsme opomněli 
úsek „ U Benziny“. Omlouváme se za to, ale žádný osobní důvod v tom není. 

Úlovky v roce 2010 z tohoto revíru (uvedeny opět jen některé druhy): 

                                      ks                                  kg                      ø na 1 ks/ kg 
Kapr                           1 292                            2 239,60                       1,73 
Tloušť                           105                                  87,21                      0,83  
Sumec                              1                                    5,00           
Candát                             5                                    8,50                       1,70            
Úhoř                               42                                  39,50                      0,94             
Štika                               77                                 167.30                     2,17 

 
 
Vysazeno na revíru 431 070 – Úhlavka1:               

ks  kg                       
Kapr  1 000  1 000      
Lín  300  60 
Br  1 000  100 
 

Vysazovací plán činil: 
ks   kg                       

Kapr  1 000   1 000      
Lín  600  120  
Br  1 000  100 
Š1  1 000  ø 15 cm 
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Úlovky z Úhlavky v roce 2010:  

                                      ks                                  kg                      ø na 1 ks/ kg 
Kapr                            489                                977,30                       2,00 
Tloušť                           52                                  39,10                       0,75  
Cejn                              37                                  22,80                       0,62 
Úhoř                               10                                  6,60                        0,66             
Štika                               84                                 145.30                     1,73 

 
U kapra je návratnost v kg takřka 100%. To znamená, že i tento revír je značně úživný. 
Z poznatků předchozích dvou let je, ale zjištěn velký výskyt norka. Takže se dá očekávat i 
menší počet ulovených ryb v dalších letech. 

 

Revír Úterský potok 4 – 431 085 

Vysazeno:  Kapr               300 ks                        300 kg  
Plán :          Kapr               300 ks                        300 kg 
 

Úlovky v roce 2010 :                                       

                                          ks                                  kg                      ø na 1 ks/ kg 
Kapr                                 93                                187,20                       2,01 
Štika                                  2                                     4,70                       2,15 
Úhoř                                  4                                     3,60                       0,90 
Lín                                     2                                     1,90                       0,95 

 
Dle dosažených úlovků z jednotlivých revírů vyplývá, že máme MP revíry zarybněné na 
dobré úrovni. To se týká hlavně kapra, který je bezesporu tradiční rybou. 

Pokud nebyl vysazovací plán u některých druhů splněn je reálné dorovnání v dalším období. 

Na pstruhových revírech počet úlovků má stálý pokles. O příčinách se toho již řeklo a uvedlo 
dost. Náprava je možná jen tehdy, až bude kormorán a norek vytlačen z našich revírů a 
chovných vod. 
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Vrácení přehledu o úlovcích 
 
Jak vyplývá z odevzdaných přehledů o úlovcích, tak je stále dost těch, kteří jsou buď 
negramotní, nebo při celkovém vyplnění přehledu nepozorní. Co už bylo pro vyplnění zadní 
strany přehledu navysvětlováno, leč vše marně.  

Je těžké pochopit, že jeden řádek je jen pro jeden revír? Že každý druh ryb má svou kolonku? 
Že je potřeba pak vše sečíst svisle i vodorovně? Že je napřed napsáno číslo revíru, pak název? 
Marně je vysvětlováno, že v našich revírech nemáme žádný podrevír? Že je sledováno i kolik 
vycházek na každý revír bylo?  

Snad pro řádné pochopení a vyplnění bude zřejmě nutné zakotvit do bližších podmínek 
výkonu rybářského práva, povinnost zúčastnit se jednou ročně školení, zabývající se  řádného 
vyplnění přehledu o úlovcích. Co si může pomyslet ten, který zpracovává v konečné fázi tyto 
přehledy? Že jsme v organizaci většinou negramotní. 

Pro informaci uvádím hříšníky: 

Vondrák Libor 
Chytil Martin 
Holešovský Josef 
Svoboda Vít 
Modlík Zdeněk 
Svoboda Jiří 
Bláha Jaroslav 

Bláha Dominik 
Vladař Patrik 
Gajan Gejza 
Ende Michal 
Dischinger Hanuš 
Schmidt František 
Havlík Miroslav 

Hilf Otto 
Zich Milan 
Plechatý Otto 
Janda Pavel 
Zeman Pavel 
Szabo Alexius 
Ing.Bojda Jiří 

 
 

Úlovky z rybníka „Zaječí“ v roce 2011 

Celkem bylo uloveno 633 kg, 433 ks všech ryb, z toho jednotlivých druhů : 

                                      ks                                  kg 
Cejn                                6                                 1,04 
Karas                              4                                 1,50  
Úhoř                               1                                 2,00 
Lín                                 19                               11,82  
Štika                                8                               17,68 
Candát                             2                                 6,00 
Kapr                             357                             590,65  
Ostatní                           36                                 2,40 

 
Docházek bylo 947, to znamená obrazně, že každý den od 1. 1. do 31. 12. na tomto rybníce 
lovili tři rybáři. 
               
                                     

Do dalších úlovků přeji  

PETRŮV ZDAR 


