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charakterem (převáŽně h Iou b kou) typicky síhové,
plánu1e se zde také komerčn i lov síha marény (Co-

reganus maraena)' odlovovat se bude nejspíš te-
natním sitěml. Díky své h|oubce bude 1ezero také
iépe odo|ávat eutrof]zac] a rybi obsádka nebude
muset by4 dídánaaŽtak pečJ vě' 1ako naýrazné
mělčim 1ezeře Mi|ada'

Vývoj rybí obsádkyjezeraje s edován od počá-

tečn ích Íází napouště n í pracovn íky l-"1yd ro bio|o-

g ckého ústavu Bio|ogického centra Akademie
věd CR a je třebaÍÍci,Že ýo1 obsádky jezera byl

ffi xsYoRlC, sQu$ss$&&KY $a N:€JlsTfl BunoucNQsT
ffiffiVĚ VzNll'{RJíe[cre $em&$& M& Nr*$&M ffixwmř {K}

Jezero Most mě o byt původně napuŠtěno vo- Stejně joko dřívo popsonó jezera, laké
dou z řeky Bíliny' Od tohoto p|ánu se však upus- jozero Most budo mít široké spoktrum
tilo. By|a ve mi znečištěná' Jako vhodný zdroj by|a vgužití
nakonecvyuŽltavodazNechranickénádrŽe,která Celková pocha zrekuLtivované oblasti bude

leŽí na ohři' Voda k jezeru tedy by|a přiváděna prŮ- 122a ha včetně jezera a reku tivace by měly by1

myslovym vodovodem' Cástečným zdro- kompletně ukončeny roku 20]B' Reku ti_

jem by|ytaké důlnívody h ubln- vace zde však ne1sou zdalekatak

;:H?.':[.J ]::::"ou 
Mostecká '}ezoro, crčko- intenzivni,,ako na jezeře M.

\aoo-š|en jeze-a |rv jo volmi rn|crcJe' skrÚvó ood |ada a slav jezera 
'e 

po

by|o zahájeno hlclc;inou pŮrněrn{Ď u.ň"r"" 
" 
." ",TT .ffi.rJ]ll;

24'Ííjna2ao} jímclvou historii. "Jezerc VŽniklŮ z lrývnliho neby|apřeclzapla-
a na plný stav lomu Ležókq, který bql v činnosťi od 70" lc[ clo vením ob oŽena
by|o jeze.o 3l. srpncr roku 1999. Přec) započalírn těžbg sa geoLext r' <te.á

naouŠtěno Ro tomlo Území ncrchózolo město StorÚ Most, bv zabra*ovaa
v p'Ůběhu ' '_ _!_^_ l- _lo-l^. !:____L: aóraz zaplavo
,.ď lórz' které vzhledem k cJůlní činnosri kornpletně zoniklo Janucn ob,asri
Vzhledem o Vadl@ se prslŮVil Mosť nový, Len součcrsný. a o'ko|o 

'ezeraktomu,že]e- Lorn Ležókr7 br;l telké privě ťím lomem' }ivůl; kte- ani neníabrazní
zeromázápor- rrárnu {:qlo provod€no o11o ŽnÓÍ"né stěhovÓní va| z kamení' Je
nou vodní 

' 

bl-, kosteln po kolojích. Tsnťo koslg! Nlonobc_ tedyzřejmé Že ml

!::l^'^. '"T^'"" Vzotí Ponnv Morie v součcrsné době " ":jT':" 
na ně<te-

dochazet ( občas- --*-' ' .'''''Y''."-'''* - _*. --. ": *"*- 
rych rrstech bude do

nému připouštěnívody sťojí od jazer*, co bq jeden budoucna docházet k vy-

i nadá|e' llLadlna 1ezera kornenom dohoelil' mílání a následnému trhání
Most se nachází v nadmořské břehových svahů, Nicméně na vý-

výšce 199 m, má roz]ohu 3] 1 ha a délku 2'5 chodnístraně ]ezera 1e 1iŽ nyni přÍstav ště s ka-

km' Maximální h|oubka činí 75 m a průměrná pacitou něko|ika desitek |odi' Lokalita bude také
hloubka je 22 n' objem jezera je 69 B mrlionů ve mi atraktvní pro potápěÓe' Tak h uboká voda
m3' Jezero leŽípouhý 1 km od lt4ostu a hned ved]e s velmi dobrou průh|edností v naší zemi neni'

něj na 1iŽni straně je kopec Hněvín se sie.1no-

jmenným hradem' který příjemným způsobem do- Siroké vgužití najde jazaro
p|ňuje scener kraj ny' Poněkud méně zajímavy]e |oké v n7bóřství
jiŽpoh|edsměrem naseverozápad od.]ezera' kde A to nejen ve sportovním rybolovu, a]e také
se k nebi tyčí komíny chem ckých závodů. v tom komerčním, JeiikoŽ se jedná o jezero svym
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5T enormně rychlý' Avelice za1imavý, Na
podzim v roce 2OO9 v1ezeře1eště pří

tomnost ryb z1ištěna nebyla Na jaře

roku 20]O byl proveden opěiovný
průzkum' při lderém by|o od oveno za

ve kého Úsili pouhých pět okounŮ řiČ

ních (Perca fluvtatilis) ve ve m dob
rém výŽlvovém stavu s vysokým
Ťno/SNlrr le'eS'e^o L| - a '. tdz
vacimi trakty pIným zoobentosu,

h Iavn ě beruškou v odni (As e l l u s aq u a-

ťicus)' Dále by proveden prŮzkum

př eh ého Stříbrného 1ezirka. Nl.eré

rlelo by4 r or '.ber - 'oL . -ao o. eto
p|nícím se jezerem Most V torio je

zírku by a zjlštěna poměrně ve l<á po

četnost třÍ druhŮ ryb, okouna řiČniho,

per ína ostrobř chého (Scardi,rius

erýhrophthalnus) a p ot ce obecné
(Rutilus ruttlus) a to ve vŠecr věko-

vých a velikostnich kategor ich tsylo

tedy zře1mé, Že po zap1averi ichoto

Jezaro illosl pti vysazování sÍhů

1ezírka dojde v nově vznikqÍcím 1e-

zeře lVost k velice rychlé popu aČní

exp ozl a rych ému růstu těchto ryb'

Je ikoŽ veL ké mnoŽstvÍ Zap|avené

submerznÍvegetace nabízí rybám ob-

rovské množství potravy a tak nově

\,/'.a.o euera udolnt 'ad /e co.
pro rybyvtomto iniciá nim stadiu ne1

ÚŽivně1ší' Po několjka Jetech od za-

p1aveni nás edu1e zpravidla postupný
po. |^q pocet1ost ryb' .-JeŠte u za'

roku 20]O by| proveden opětovný

průzkum tohotojezera' aby se z1 stlo,
vra' en stavu se ieze'o - achaz oo -a

p1avení Stříbrného jezírka'

Výslodkt7 bglg překvopivé
V1ezeře se ulov o přes 2500 ryb

spada1icích do šest druhů' Nejpo

Četně1ši rybou byl per1ín ostrobřichý'

nás edovaný p ot cí obecnou a okou

nem řičním' Dalším u oveným druhy

l{aviják Sánget BASE x 1

přední brzda

vet. oo &6$ffi ESffi
vet. s5 zilBffi b€{d
vel. ao &Eoffi 3ř9+6

zadní brzda

vet.20ffiffi.M
ver. ao ZftSffi bgqd
ver. ao m&ffi }79ffi

Tyto navijáky jsou dokonalými partnery pro Vaše piavačkové, Íeederové i Vláčecí pruty' Jsou
cenově přijatelné' vypadají skvěle a také skVě e pracují' Navijáky jsou univerzální a na výběr jsou

Ve|ikosti 30' 35 a 40 s přednÍ brzdou a 20, 30 a 40 s brzdoU Zadní' Jsou osazeny jedním

nerezovým loŽiskem, tě|o ]e Z antikorozního materiá|U, elektronické lyváŽení rotoru a k|ičky

zaručuje dokonaIou stabilitu. 0kamŽitý antireverse systém - continuous antireverse' Velká
protizkrutná roInička' GraÍitová cíVka s tvrzen0u odhozovou hranou'

Sleva za řegistřaci E

stálé slevy: nákup nad 1 5o0 Kč L

nákup nad 2 500 Kč E

nákup nad 5 ooo Kč tr

Rozdáváme dárky:
nákup nad í 000 Kě "':']'!] '
DÁREKWoBBLER RAPALA *'

nákup nad2500 Kě
DÁREK uroBBLER RAPALA + NŮŽ

t\
tl

%
%
%
%

I
6

{o
{6

o&&%ffi&ffi;

a '::,

nákup nad 5 0o0 Kč
DÁREK SADA uKÉRKA
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Mladí síhové vypouŠlĚní do jezera |\'losl' budou v budoucnu zaklada

teli míslní sÍhové populace

byl ieždik oÓ,::^, ' 'eyrnnocephalus cernuus),lín
obecný ( 7inca i :;a) a jeden 1elec tloušt (Leucis-

cus cephails':' i,',cy by|y ve velmi dobrém výŽivo-

vém sta,lLl a za ',e lce krátkou dobu. po kterou Ži|y

v novém 'ezeř: ookáza]y pravděpodobně značně
narůsi BohuŽe rekonstrukce růstu z šup n a oto

tů ryb nemohla byt provedena' protoŽe kvů ex-

trémně rych ému růstu ryb nebyy anu y na šup
nách anl otolitech č]Íe|né

. ě. .l zatě -_ -: c ru h,,l tly a c:': - l ctice, pak lín a jeŽ-

:: < Okc'. rra. n a D of cs ,.:' r dohromady 93
:, t-VbÍ o]__as. 3zera Na:'';;rroku2011 by|i

l - ._-:.-r 
..... .- + - .,5:.-.: - : .. ^ 

-ed 
^c; toho_

'.'.' . ' '. -á _'l oe ''' : l o l) crr v po-
^ -- *^^.^t... - -_ no.'5 'ic ' ''ů'Ol'ác.r-ed _ci

š..:' :le:_: (Esor /uclus'l ' :i: ce od 40 do 85
:- a s''-]_.: veIkeho (Si/l-'s.rians) v délce od_] 

:]: -'] :'.l' Dravé r1'b'' l'"'' vysazeny hlavně
-.'. ..: . :- ' ]ceclaŠ'o''-':.+<aoroviryc['yb'
. -<. '"^: la_ezeře lu']llada' k je se 'iato metoda ve-

;: :s'' ěrČ a

Při podzi mních ichtpologických
prŮzkumech roku 201 1 br;lo

odlovono celkom 11 500 rgb
NejpoČetně1šÍ rybou by| opět per

Ín' druhou okoun, lderý
vŠak per|ína svou bi

onlasoU n[evv'

šova . V zá-

:,.i:lili**'"'''- stejllě jak0 přEd8'

',;:::'"''- šlá jezeÍa' oplývá i jezero Mosl

58 ;1ybái:!vi
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Na podzim roku 2012 bylo zjiŠ-

těno opět podobné sloŽení rybí ob

sádky Velké mnoŽství ryb dosaho
va|o pro rybáře trofejních velikostí'
Líni dosahova|i dé ky téměř 50 cm'

Plotlce a perlíniv dé|ce 30 cm nebyli

vzácností a okounl svou ve rkostí ob-

čas atakova|i hran c 40 cm Výrazný

rozvoj kaprovtých ryb nebyl zazna-

menán' avšak k ÚČinně1šímu kontro-

1ování obsádky by|i oba dravci do 1e-

zera opětovně vysazenl v roce 2O1 2

v generačních ve kostech'
Letos lze tedy předpokládat uŽ

první ú|ovky tohoročních 1ed1nců
těchto ryb po úspěšné Sarnorepro-

dukci a dá|e bude ]ezero' co se ob'

sádky dravců týká, uŽ p ně soběs-

tačné'
Dále byl do jezerav roce2012uy-

sazen tohoroční síh maréna' Us-

pěšná ak|imatizace předchozich síhů

se projevlla v podobě Úlovků dvoule-

tých síhů do tenatoých stí nstao-

vaných do hlubších části jezera, Si-

hové byli ve ve mi dobré kondlci

a dosahova|i déLky okolo 30 aŽ 35
cm' Síh maréna je rych e rostoucí

druh ryby a pohlavně dospvá třetím

rokem Života, takŽe v násedu1ícÍch

něko lka letech lze předpokládat

prv^r pit'ozene vféry v tor Lo -ezeře
Mostecké1ezero je1ednou z lná avod
v Čechách, která má k reprodukci

síhů dobré předpoklady'

Jozoro Most j@ velico
zojímovou lokolitou nejen
z hlodisko rgb,
olo toké pro ornitologv
Vod^ avfau^ato*01o eze ..ioro

sté ve|ice pestra' ono se - e_ ::--
drvit, TakveLL^a loka la se za.o: errr
křovsky a velmi omezeny'n přístu-

perr lidr .e oro vodnr ota -nc zeni za-

sl be^ou. Ce \er zde bl o rdooc -

táno ]09 druhů ptákŮ1

lýez] skutečné zaj Ímavost patří na-

příklad ore| mořský (Haliaeetus albt-

cil/a)' kot' r a Ve 
'r á . Nu 1 e']'Us ar

quata), potáp|ce severnÍ (Gavia

arctica) Či někteřÍ z druhů mořských
racků' Vý1imkou nejsou ani kormo
ráni ve|cÍ (Ph al acroco rar carbo'), kle'
rých se zde zdrŽuje oko|o čtyřiceti

a hřadu1i na ostrově a zčásti zatope-

ných křovinách na 1ihor,ychodní
straně jezera' V potravě těchto ptáků

by|y z1ištěny především ryby odpovl-

dající druhové skladbě jezera' Síh
marénavšak v potravě nalezen nebyl'

Zřejmě proto, Že se zdrŽuje v tako-

vých h|oubkách' v nichŽ místní kor-

moráni ne|oví' Zv|áštností byLo, Že ve

vyurŽcích těchto ptáků byy na ezeny

také kosti kapra obecného (Cyprlnus

carpio) a amura bilého (Ctenopha

ryngodon ldel/a)' přestoŽe se týo
ryby v 1ezeře nevyskfují' Je tedy

zÍqmé' Že l přes ve ce dobrou po-

travní nabídku v'1ezeře |étají kormo
ráni občas 1ovit jinam'

Jokým směrom 5@ bud@

Upírot budoucnost jozoro,
jo prozotím n@jisté
Ste1 ně tak, jako jezero lViIada jed-

nou pravděpodobně připadne okol
ním městům a hospodařícím orgá-

nem (co se rybí obsádkytýká) bude

pravděpodobně Ceský rybářský

svaz ' Ja< uŽ je vyse zmtněno' jeze'o

Vost drky svému cLaraheru nent'

co se kva|ity Vody týká, ažtak ohro-

Že_e spatrýrr druhovyr s|oŽenrr

obsádky' N]cméně ] přesto bude do-

pad ryb na kvalitu vody zřejmý' Do

budoucna tedy v podstatě platí

stejná opatřeníjako pro jezero lVi-

lada, Je nanejr47š Žádoucí udrŽovat

populacl dravych ryb na co moŽná

nejvyšší úrovni' SnaŽ]t Se regulovat

obsádky ryb kaprovitých a abso-

lutně vyloučit vysazovánÍ kapra,

amUTa a podobných druhů ryb'

Pravděpodobná prosperita síha ma-

rény v tomto jezeře a jeho sportovní

hospodařsky |ov je nanejvyš Ža-

doucí' Síh maréna má velmi kvalitní

aŽaaane naso' lakŽe jeho |ov a na

s edné zpracování můŽe zaměstnat

óást mistních Iidí' kteři kvůlr poma|u

končícÍmu těŽebnimu průmyslu

v kra1 budou nové zaměstnání shá-

nět obtížně. Rybolov by a|e mě1 byt

opět rozumně regu|ován' Samozře]-

mostí by mě|y byt sitě ovící se ek

tivně ryby konzumní velikosti, které

by mladé ryby atrofe1ni1edince sta

rající se o Úspěšnou reprodukc ne-

|ov ly' Krom průmyslového rybo|ovu

pos^),{ne .eze'o sarrozře)mě n-
městnánív obIastj cestovního ruchu

a rekreace a dost možná také ve

Sportovním ryboIovu'

Příště se podíudme na ztípad
Čech do Karlouarske'ho kraje na je-

zera Michal a Medard. Michal je

sým charakterem jezero poněkud

odlišné od dříue zmiňouaných

floch. le uehni ruělké, porněrně

naalé a rutí hlauně rekreační ayu-

žití' Jezero Medard je mladé, zatím
ještě se zattípějíct jezero. Do duou

let ašak u něm uoda dosdhne strÍlé

uýšfu hladiny a bude nejuětším je-

zerem na našem úzetní. Rouněž ob-

stídha jezera bude uelice zajímaatÍ,
jelikož urcholoými lreddtory b1

zde jednow měIi být jezernÍ pstruzi.

LUKAS VEJRIK
FOTO:

|VANA MATĚJíČrovÁ,
JlŘíPETERKA

/ Široky sortiment rybářskych potřeb pro všechny zpŮsoby lovu
y' Stá|é akce a slevy
y' Navštivte náš internetorný obchod
y' Zbo2í lze objednat i telefonicky nebo e-mailem
y' Věnnostní program se stálou slevou 5-'l2 %

A!!$-gp_t-:P_rgp-p-a_p-l-a191_o_g_g-PE_qEEq_uAT_c_tl-g-l_qu-'lí'!.-"_n-?_o-4B!!A
Prut k lovu na plavanou. Má paraboliekou akci, ie jemný a má perfektní ve'
dení vlasce.
Při pohledu na tuto sérii prutů se každému rybáři zrychlÍ tep. Velmi dokonale promyšlený de-
siqn a provedení ie záruliou úspěchu. Vyrobén |e z vysoce komprimovaného carbonu. Je ex-
trémnd lehký a téměř neznióitelný. Fozšah délek, vrhacích zátěžÍ a dalšÍch detailů nám za_

ruÉujá pouziíi ve Všech oblastech'rybolovu' série ie osazena kvalitními slc oěky a doplněna
hliníÉovými doplňky. Má ergonomickou rukoieť naviiáku, rukojeť já u většiny z korku zakon_
čená kovovou koncovkou.

@/.-

/&
Nvní akění nabídka s navijákem $TABTEC 30FD [přední
brzda) nebo 3oHD [zadní brzda] ZDAEMA!
Bélka 360 cm,/ tl' délka 1?8 cm/ 3 díly / váha 251 g / zé,téŽ
3-15 g s navijákem startec 3oFD / PD ZDARMA
Doporúěená óena: í 8{9 Kě Akění cena: í 499 Kč
Dé|ka 39o cm,/ tr. délka 138 cm/ 3 díly / Váhá 2a4 g / zátěž
3-'l5 g s naviiákem startec soFo ,/ BD ZDARMA
Doporuěená cena: 1 975 Kč Akční cena: í 649 Kě
Délka 42o cml tn délka 148 cm,/ 3 dily ,/ váha ?7o g / zátéž
3_15 g s navijákem startec 3oFD ,/ Ro ZDARMA
Doporíěená éenal 2 135 Kě AkěnÍ cena: 1 789 Kě

-s-pg-c_{l-4-!t4.c-9-!-q4--L-E_V_E!.-í-
Nová generace spacích pytlů nabÍzí maximálnÍ komfort a unikátni Ílexibilitu.
zvláštnostÍ tohoto spacáku ie' Že se skládá ze dvou spacÍch Pytlů. Vnější pytel má slupku z ma-
teriá|u MST 1o.ooo. kterÝ ie zcela odolnÝ proti větru i vodě. Uvnitř je 7,5 palce silná fleecová].ooo, který je zcela odolný proti větru i vodě. Uvnitř je 7'5 palce silná fleecová

vložka opatřená masivním zipem. Vnitřní 3,5 palce silný fleece ie také op€třen

' masivním zipem a oba pytle se da|í použíV€t 4lášť, nebo' 5e d'ají. spojit !-o_
hromady. Použiiemeli oba spací pytle' je

Rozměrv 224 x 1o2 x 11 cm. DoprlRozměry

se daiÍ použÍvat alášť, nebo se dajÍ spojit do_

l spací pwle, je zajištén komfort až do -2o'C.
X 11 cm. Dopravní rozměry 50 x 45 x 45 cm.y 224 x loP x 1 1 cm. Dopravní rozměry 50 x 45 x 45 cm.

áravní hmotnost: ie 5,B kg' souěástí je přepravní pouzdro vy'
robené z voděodolného polyesteru 6ooD'

!y!-a_ie[p__{ie_s-r-o--q_u_9!S_Y--q[ry_r__q!4!B
Rybářské křeslo s maximální velikostí i nosností do 175 kg
Ják už název Giant napovÍdá, jde o opravdu velké rybářské křes|o. Jeho ma_
sivní ocelosj rám ie velmi o.l_olný' Je doplněn hliníkouými područkami. Veli-
kost této židle je imPozantní. Šířka sédáku je 64 cm, hloubka 59 cm a opěrka
je vysoká 76 cm. opěrka |e polohovatelná, má ovšem speciální systém ou-
ick, který opěradlo při každé pozici důk|adně zaÍixuje. Je vhodné zeiména
pro WlostleišÍ rybáře, ěemuž odpovídá i ieho nosnost, která i9 neuvěřitel-
ných 175 kg. Křeslo je Wbaveno 4 nastavitelnými nohami, které jsou za-
koněenv plochými koncovkami pro větší stabilitu a bezpeěnost. Při uirobě
byl Použit polyester 6o0 D s PVc vrstvou odolnou vodě. Přepravní rozměry
91 x 76 x 2'l cm. Přepravní hmotnost 9 kg.

Přepravní hmotnost: ie 5,B

půVodní cenal 5 97o Kě Akění cena: 3 499 Kč

999 Kě

PůVodní cena: 6 760 Kě Akění cena: 5 499 Kě

Původní cena: 10 4oo Kě Akění cena: 7 698 Kě

Původní cenal 5 o9o Kě Akěni cena: 2

Ev!-eř:l.ý-_!'r'-el-4!-499-ry-P4-t{-s-L9EB-l

Bivak HISIDEB I

Bivak HISIDER I

se zimním přehozem

,LlÍl-j"-3!"*'F"l-i,?'1T'oiťř,i#;iYii{i'1i'';Íj;:':"5*-E
ffi ?H:1?"-5ri!":.i?:;'::?J.T'ť*.::tiÉ"J:l'il.!",}ťi ť.ii'" E \promarněné zábéry!
Životnost baterie až 600 hodin . iásné zelené svět|o . při záběiu bliká óeiveně ' snadná
instalace . baterie cB 1225 3V'. vodotěsný cena: 149 Kě

sKrrĚLÉ SLE\í\í ěExaui JEN NA


