Zpráva o činnosti
MO ČRS Stříbro
za rok 2018
Předložená na VČS MO ČRS Stříbro,
konané dne 23. 3. 2019

1. Plnění usnesení z VČS 2018

MO dle I. bodu usnesení pokračovala
v odkupu pozemků a vodních ploch.
Po odkoupení pronajaté části vojenských
rybníků v roce 2017 byla v loňském roce
odkoupena od města Stříbra za 86 000 Kč
zbývající část posledního rybníku z celé
kaskády. Bylo také provedeno zapsání
pozemků vojenských rybníků do katastru
nemovitostí a jejich zaměření včetně hrází.
Při výlovu rybníku Výrov se ukázalo, že
úpravy loviště z předchozího roku plní svou
funkci a byly provedeny správně. Jednalo
se o odbahnění loviště, úpravu kádiště
a přístupové cesty. Také umístění panelů po
okraji loviště splnilo svůj účel. V minulém
roce byla provedena plánovaná celková
oprava krmící rampy, která již svojí funkci
neplnila.
Staré a již nevyhovující vozidlo Felicia jsme
nahradily zakoupeným vozem Ford, který
je schopný provozu v těžkém terénu v okolí
rybníků a pstruhových potoků.
V roce 2018 dále pokračovala úprava hrází
vojenských rybníků. Také byla opravena
nová kovová bouda pro potřeby obsluhy
a pro uložení potřebného materiálu.
Děkujeme panu Pendlovi, Smetanovi
a ostatním rybářům, kteří se podíleli na
uvedených úpravách.
Studna na sádkách v Kladrubech byla
vyčištěna a vybavena novým čerpadlem.
Podle II. bodu usnesení je neustále
prováděno školení mládeže v rybářských
kroužcích pod vedením odpovědných
vedoucích. Také v loňském roce platilo,
že naše mládež dosahuje ve všech typech
soutěží včetně celostátních vynikající
výsledky.

Naše organizace se stará o práci kroužků
nejen finančně. Jsme v kontaktu se starosty
obcí, ve kterých rybářské kroužky pracují.
Obce tyto kroužky podporují a spolupracují
s námi například při hledání vhodných
vodních ploch pro výuku mladých rybářů.
Nově vznikl rybářský kroužek ve Svojině.
Má již deset členů a starají se o něj vedoucí
František Veverka a Jiří Šrámek. Hlavně
v začátcích jim slíbili pomoc vedoucí kroužků
z Černošína a Kladrub.
Všichni vedoucí kroužků prošli potřebným
školením, které organizoval Územní svaz
a obdrželi certifikát, který je opravňuje vést
mladé rybáře.
Dospělí zájemci o vydání povolenky, kteří
dosud nerybařili, musí projít přezkoušením
formou testu. Po splnění podmínek
přezkoušení jim je vydán MěÚ rybářský
lístek a následně pak místní organizací
povolenka k rybolovu. Školení se konají
v předem určených termínech v kanceláři
MO. Zájemcům doporučujeme objednat se
dopředu.
Stále se opakují chyby při vyplňování
přehledů o úlovcích. Nadále se také
stává, že někteří členové odevzdají
vyplněný přehled o úlovcích pozdě, nebo
jej neodevzdají vůbec. Při opakovaném
přestupku budou členové řešeni kárnými
opatřeními dle stanov ČRS.

2. Členská základna a správní činnost
Naše organizace měla k 31. 12. 2018 celkem 527 členů, z toho 19 žen, 48 dětí a 16 mladých rybářů.
V roce 2018 bylo naší MO vydáno:
Povolenky roční

Územní – MP

Územní – P

Celosvazové – MP

326

33

25

22/39

1/6

0/1

Dospělí
Mládež / Děti

Fond SHR za rok 2018:
Vyúčtování ZÚS ČRS Plzeň

178 000 Kč

k 31. 12. 2018

Do pokladny vybráno

98 000 Kč

SHR – platby od členů

MO Stříbro uhradila za členy

80 000 Kč

zdarma SHR

Druhy povolenek osvobozených od fondu SHR:
Povolenky MP+P (1 300 Kč)

81 ks

Povolenky ZTP (650 Kč)

9 ks

Povolenky celosv. MP (1 950 Kč)

3 ks

Celkem

93 ks

Počet členů MO Stříbro osvobozených od úhrady SHR pro rok 2018:
Ženy
Důchodci
Ostatní (členové RS, výboru, mimořádná
činnost, pracovní a lovicí četa,...)
Celkem

13 členů

6 500 Kč

106 členů

53 000 Kč

41 členů

20 500 Kč

160 členů

80 000 Kč

Krátkodobé povolenky byly cizincům a členům jiných MO vydávány průběžně.

Členové, kteří ve stanoveném termínu
do konce dubna 2019 nezaplatí členské
příspěvky dle stanov ztrácí členství v ČRS.
Seznamy jsou k nahlédnutí v kanceláři MO.
Výborové schůze MO byly čtyři,
předsednictvo a většina výboru se však
scházela pravidelně každé pondělí,
a v případě potřeby i v jiné dny, k řešení
nutných záležitostí chodu organizace.

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

3. Vzdělávací a kulturní činnost
V únoru 2018 proběhl tradiční Rybářský
ples. Opět byla zajištěna bohatá tombola a
půlnoční překvapení.
V posledních letech nás trápí poměrně nízká
návštěvnost. Proto chceme vyzvat všechny
naše členy, jejich rodiny a přátele, aby zvážili
účast na Rybářském plesu v únoru 2020

a podpořili tak naše snahy o udržení plesu
v kalendáři MKS i na příští roky.
Příprava dětí je již tradičně prováděna
v rybářských kroužcích, kde jsou mladí
rybáři také přezkušováni svými vedoucími.
Absolventi kroužků budou mít povolenku
zdarma.

4. Činnost rybářských kroužků při MO ČRS
V loňském roce působily celkem 4 rybářské
kroužky:
•
•
•
•

v Černošíně pod vedením Miroslava
Hubálka (2 děti),
v Pernarci pod vedením Miroslava
Schlegela a Lukáše Kibice (5 dětí),
v Kladrubech pod vedením Bohumila
Krause a Petra Havránka. (13 dětí),
ve Svojšíně pod vedením Františka
Veverky a Jiřího Šrámka (10 dětí).

Zatím stále hledáme vedoucí kroužků pro
Stříbro, a také Konstantinovy Lázně. Pokud
by měl někdo zájem pracovat při výchově
mladé generace, prosím ohlaste se.
V kroužcích bylo celkem přihlášeno
30 dětí. S vedoucími stávajících kroužků

je výbor v kontaktu a snaží se je v jejich
práci podporovat. S prací vedoucích
jednotlivých kroužků můžeme být víc než
spokojeni. Většina dětí se pravidelně účastní
rybářských soutěží, ze kterých si jednotlivci
i družstva přiváží medaile. Všem vedoucím
kroužků za jejich časově náročnou práci
děkujeme.
MO ČRS Stříbro v minulém roce uvolnila
prostředky na práci kroužků mládeže
v celkové výši 46 000 Kč. Ve spolupráci
s vedoucími kroužku v Kladrubech jsme
úspěšně jednali o dalších dotacích pro
mládež. Výbor bude i nadále práci kroužků
rybářské mládeže a jejich vedoucích
podporovat.

5. Činnost rybářské stráže (RS) MO ČRS Stříbro
a ochrana revírů v r. 2018
Rybářská stráž MO Stříbro má za úkol
kontrolovat všechny naše chovné rybníky,
chovné potoky a všechny svěřené sportovní
revíry ve správě MO ČRS Stříbro. Revíry
ve správě naší MO mají celkovou výměru
565 ha, o délce 97 km. Na kontrolu těchto
revírů má místní organizace ČRS Stříbro
stanovenu dobrovolnou rybářskou stráž
v počtu 24 členů.
Naším největším a nejnavštěvovanějším
revírem je přehrada Hracholusky, a to
zejména v oblasti kempů, kde jsou
opakovaně největší problémy. Kontrolní
činnost na přehradě je komplikovaná, díky
členitosti terénu. Problémy se stále vyskytují
i v místech, kde se obtížně RS dostává po
břehu, a proto se rovněž provádí kontroly
z vodní hladiny.
V roce 2018 se provedlo několik hromadných
kontrol. Při těchto kontrolách bylo zadrženo
několik povolenek a rybářských prutů.
Nejčastější prohřešek byl nepřítomnost
u prutů, a současný lov na čeřen a dva pruty.
Poměrně často se opět vyskytují problémy
s cizojazyčnými občany – lov bez platného
rybářského lístku a povolenky k rybolovu.

Na ostatních revírech – Úhlavce, Mži 5A
a 5B, Úterském potoce nedochází k větším
problémům téměř vůbec. Na chovných
rybnících Výrově a na rybníce Sytnov roce
2018 nebylo zjištěno závažných přestupků.
Změny v rybářském řádu od 1. ledna 2019:
1.

Vrací se míra lipana podhorního,
opět na míru 30 cm.
2. Horní míra kapra obecného je na
mimopstruhových i pstruhových revírech
70 cm. Ulovený kapr nad 70 cm (včetně)
musí být bez prodlení a s maximální
šetrnosti vracen zpět do rybářského
revíru, kde byl uloven.
3. Lov na mimopstruhových rybářských
revírech: zákaz používání dvoja trojháčků v období od 1. ledna do
15. června a zákaz lovu na umělou mušku
a muškaření v období od 1. ledna do
15. června.
4. Lov na pstruhových rybářských revírech:
zákaz používání trojháčků od 16. 4. 2021.
Všem aktivním členům rybářské stráže
výbor MO ČRS Stříbro za jejich činnost v roce
2018 děkuje.

6. Hospodaření na rybochovném zařízení za rok 2018
Naší organizaci se po dlouhých letech
snažení povedlo odkoupit od města Stříbra
poslední vojenský rybník, a tak hospodaříme
na 7 vlastních a jednom pronajatém rybníku,
o celkové výměře 28,73 ha.
Rybníky, které byly na podzim loveny, se
naštěstí podařilo, i přes nepříznivé jarní
dešťové podmínky, napustit.
V měsíci únoru bylo provedeno na Sytně
pravidelné vápnění, a v březnu, jako obvykle,
byla aplikována močůvka pro rozvoj
planktonu. Rybníky byly osazeny částečně
z komory Vatina, zbytek byl dosazen od
našeho dlouholetého dodavatele p. Vaňka
z Blatné. Nasazení se uskutečnilo na
začátku dubna, a ihned po vysazení bylo
nainstalováno plašící dělo na kormorány.
Tak jako v předešlých letech se osvědčilo
a s predátory nebyly žádné problémy.
Celkem bylo z jara do našich rybochovných
zařízení nasazeno:
•
•
•
•
•

K2 – 45 300 ks o váze 12 830 kg,
K1 – 18 000 ks, váha 233 kg,
L3 – 1 500 ks, váha 100 kg,
Lo – 58 000 ks,
Šo – 150 000.

V měsíci květnu bylo zahájeno rozkrmování
a následně byla aplikována léčiva. Po tomto
bylo zahájeno pravidelné týdení krmení.
Jak si jistě pamatujete, tak loňský rok byl
velmi teplý a chudý na srážky. Z tohoto
důvodu nemohlo být při vysokých teplotách
a nedostatku srážek krmeno potřebné
množství krmiva, a byla prováděna stálá
kontrola kyslíku.
Až v měsíci září bylo s poklesem teplot
možno krmit potřebné množství, ale
bohužel tento výpadek v krmných dávkách
již nebylo možno dohnat, a toto se projevilo
na váze obsádky při podzimních výlovech.

I přes tuto váhovou ztrátu, bylo na podzim
sloveno nejen potřebné množství pro
osazení revírů, ale zbylo i větší množství
na nasazení do Výrova, což znamená, že
letos pro jarní nasazování nebude nutno
kupovat obvyklé množství násady. Toto bylo
způsobeno tím, že na Výrově a na Sytně
zbyla prakticky celá nasazená obsádka.
Jinak byly během roku prováděny pravidelné
kontroly rybníků.
Celkem bylo na podzim sloveno:
•
•
•
•
•

K3 – 44 085 ks/41 055 kg,
K2 – 6 000 ks/605 kg,
L3 – 900 ks/180 kg,
Š1 – 115 kg
a bílá ryba 100 kg.

Co se týká údržby a oprav, byla provedena
oprava nájezdu pro krmení na Výrově, dále
jsou průběžně prováděny opravy hrází
a lovišť na vojenských rybnících. Za tuto
činnost je potřeba poděkovat především
p.Pendlovi, Smetanovi, Šarajovi, Němečkovi
a Jiřímu Špačkovi. Tyto práce budou
pokračovat i v letošním roce. Dále bude
nutno po podzimních výlovech provést
menší úpravu loviště na Výrově a odbahnění
loviště na rybníce Sytno.
Pro letošní rok máme v plánu zakoupení
3 ks převozních hliníkových beden protože
ty nejstarší železné jsou již v havarijním
stavu. Dále plánujeme opravu sřešní krytiny
a okapů na stodolách.
Chtěl bych touto cestou poděkovat
členům, kteří se zúčastňují výlovů a brigád
a zároveň bych chtěl požádat další členy naši
organizace – hlavně mladou generaci – ať
nám příjdou také pomoci neboť léta utíkají
a bude potřeba po nás starších se o dobrý
chod našeho spolku starat i nadále.

7. Zpráva o hospodaření na revírech
a chovných potocích za rok 2018
Vysazení na MP Revír Úhlavka 1 – 431 070:
6. 10. 2018

Kapr

750 kg

Š1

30 kg

20. 10. 2018

Kapr

250 kg

30. 10. 2018

Lq - ø 0,25

100 kg

Vysazovací plán nebyl splněn u Br, ale vzhledem k tomu, že v minulých letech byla Br
přesazována, tak deficit nevznikl. Lín byl vysazen o průměru 0,25 kg, takže také splněn.
Totéž u štiky.

Na revír Mže 5A – 431 029 bylo vysazeno:
6. 10. 2018

Kapr

3 500 kg

Š2

30 kg

Br

100 kg

20. 10. 2018

L2

110 kg

6. 11. 2018

Jelec jesen

30. 11. 2018

Lín gener.

20 000 ks ø 8 mm
100 kg

Na revír Mže 4 – 431 028 bylo vysazeno:
6. 10. 2018

Kapr
Š1

20. 10. 2018

Kapr
L2
Ca1

30. 11. 2018

Lín gener.

Mimo toto byla vysazena vyřazená generační štika dovezena z Tábora.

12 700 kg
55 kg
15 300 kg
70 kg
20 000 ks – 120 kg
400 kg

Na pstruhové revíry bylo vysazeno:
Na revír Mže 5B – 433 074:
12. 4. 2018

PO – tržní z Tachova

1 000 ks

322 kg

27. 4. 2018

PO – tržní ze Smolova

1 000 ks

304 kg

10. 7. 2018

PO – tržní z Tachova

1 000 ks

320 kg

PO – tržní z Tachova

40 kg

28. 7. 2018

Li 1 – Část měla být vysazena na Úterský
potok 1, ale revír byl v tomto období
zcela vyschlý, tak byl Li1 vysazen v celé
výši na M5B.

4 000 ks

23. 9. 2018

Po – ze sádek Plasy; ø 15 cm

4 000 ks

18. 10. 2018

Li – ze Smolova; ø 11 cm

8 000 ks

Na revír Úterský potok 1 – 433 060:
23. 9. 2018

Po – ø 15 cm

1 000 ks

18. 10. 2018

Li 1 – ø 11 cm

2 000 ks

Na chovné pstruhové revíry bylo dne
17. 4. 2018 vysazeno 60 000 ks váčkového
plůdku Po. To byl stav vody ještě uspokojivý.
Ale po měsíci začaly chovné potoky
postupně vysychat a to včetně Hadovky,
v měsíci červenci již byl vyschlý i Úterský
potok. Bylo jen několik tůněk – louží, kde
bylo trošku kalné vody a stop od zvěře.
Po nějakém životě ve vodě nebylo známek.
Byl jsem přesvědčen, že opravdu nepřežila
ani rybička.
Jaké, ale bylo překvapení když na konci září
prováděli pracovníci Výzkumného ústavu
rybářského zkušební odlov agregátem, ten
provádí cca po dvou letech – na Hadovce,
mezi Vrbicí a Zhořcem. Je to na Horním
toku Hadovky a nalovili několik kusů vranky
obecné a střevle potoční a na 200 m
jednoho pstroužka ročka.

Je s podivem, kde mohli tyto rybičky přežít.
To samé pak bylo naloveno i na Úterském
potoce u Bílého mlýna.
Vysadit na chovné potoky váčkový plůdek
pstruha obecného a rozvést tyto pidirybičky
po potocích je práce pro 10–12 lidí, přibližně
na 4–5 hodin.
Náklady nese vždy organizace. Někdo může
namítnout – tak to nevysazujte. To je ovšem
špatně. Naší povinností a snahou je život
ve vodě udržet a podporovat. Nemůžeme
se spolehnout, že si příroda sama pomůže.
Přirozená reprodukce Po a Li nestačí.
Chovné potoky jsou základ k udržení
původních druhů ryb. Ne vždy nám je
příroda počasím nakloněna. Rybožraví
predátoři nám ovšem také v našem úsilí
nepomáhají. Ti, ale řádí všude, na potocích,
revírech a rybnících.

Vrácení přehledu o úlovcích
K tomuto bodu již bylo napsáno
a vysvětleno snad již vše. To, že přehled
o úlovcích má být vrácen do 15 dnů po
skončení platnosti, je až na pár výjimek
plněno, ale těch, co neví jak zadní stranu
přehledu vyplnit je stále víc a víc.
Že každý revír má i svůj oficiální název, je
již dávno známo. Jsou i tací, kteří vymysleli
nové neznámé názvy revírů. A je i dost těch,
kteří zadní stranu vůbec neregistrují. Nebo
asi rádoby rybář sešil sešívačkou přehled,
aby nešel rozložit a na přední stranu napsal
druh ryby, kterou nikdo nikde ani atlas ryb
nezná. Pokud chtěl použít hantýrku, tak
snad jen ústně.
Přehled o úlovcích totiž nekončí
u organizace, ale putuje přes organizaci,
územní svaz, na centrální zpracování na
radu ČRS, takže se dá řící, že je to úřední
doklad.

A co si o takovém přehledu pomyslí všichni
ti, co jej dostanou do ruky?
Konečný součet na zadní straně je buď
neúplný nebo není vůbec. Neprovádí čím
dál víc členů. Také někdo opíše doslova vše
z předního dílu přehledu na zadní a to den
po dni a to vlastně chytal na jednom revíru.
Normálně by tím byla vypsána jedna řádka,
ale měli vypsaný celý zadní díl.
Nevím zda si někdo z Vás dovede představit,
co to dá za práci všechny přehledy
překontrolovat, přepočítat, doplnit a opravit.
Je to mravenčí práce. Proto, aby se všem
těmto problémům předešlo, navrhuji:
přehledy budou odevzdávány v určené dny
v kanceláři MO – OSOBNĚ.
Při špatném vyplnění bude hned přehled
vrácen k doplnění.

Petrův zdar
Předseda MO ČRS Stříbro
Ing. František Hodonický
Jednatel MO ČRS Stříbro
MUDr. Miroslav Čermák

Zápis z výroční členské schůze MO Stříbro,
konané dne 23. 3. 2019
Z důvodu malého počtu přítomných byla uplatněna čekací doba 15 minut.
1. Předseda p. Hodonický zahájil schůzi a zároveň přivítal přítomné členy a také zástupce
města Stříbra starostu p. Votavu a za US ČRS předsedu p. Štípka.
2. Pan Hodonický seznámil přítomné s programem VČS a tento byl hlasováním schválen.
3. Jako další bod byla volba mandátové a návrhové komise.
a) do mandátové komise byl navržen jako předseda p. Pelc a členové p. Smetana
a p. Földes.
b) návrhová komise předseda p. Huleš, členové p. Anděl a p. Krob.
Obě komise byly v navrženém složení schváleny.
4. Zprávu o činnosti MO za rok 2018 přednesl jednatel p. MUDr. Čermák.
5. S plněním rozpočtu za rok 2018 a účetní uzávěrkou seznámil přítomné ing. Matulka.
6. Jako další byli členové seznámeni s plánem rozpočtu na rok 2019 který přednesl p. Huleš.
K předloženému rozpočtu nebyly žádné připomínky.
7. Zprávu dozorčí komise přednesl její předseda p. Žemlička a doporučil převedení zisku
ve výši 251 445,32 Kč do vlastního jmění organizace.
8. Předseda p. Hodonický zahájil diskuse.
a) p. Vojta opravil nepřesné sdělení o nasazení na ps. Revíry,
b) předseda p. Hodonický promluvil o kroužcích mládeže, zdůraznil nedostatek vedoucích,
c) p. Novotný měl dotaz ohledně vyplňování povolenek – odpověděl p. Hodonický,
d) p. Pelc vysvětlil požadavek výboru na kontrolu řádného vyplňování povolenek,
e) p. Matejzlík - vysazování dravců na M4, množství a plnění, nedohledatelnost množství
nasazovaných ryb do revírů,
f) p. Vojta informoval o nasazování dravých ryb do našich revírů,
g) p. Matejzlík informoval přítomné ohledně připravovaných závodů v lovu dravců a vznesl
dotaz na možnost nasazení většího množství. Odpověděl p. Vojta - nasazování je
možné jen v množství dané plánem na příslušný revír,
h) Pan Kraus seznámil přítomné s činností mládeže a s výsledky na soutěžích,
i) p. Považanec st. - zákaz chytání v jarním období na dvojháčky a trojháčky. Zodpověděl
p. Pelc,
j) jako další vystoupil pan starosta Votava. Poděkoval za činnost MO, seznámil s plánem
obce a pozval přítomné na prezentaci,
k) za US ing. Štípek - rovněž poděkoval za dobrou činnost MO, informoval o dění na sjezdu
ČRS a popřál členům,
9. Protože nebyly žádné další dotazy ukončil předseda diskusi.
10. Předseda mandátové komise sdělil počet 39 přítomných členů.
11. Návrh na usnesení VČS MO přednesl p. Huleš. Návrh byl v předneseném znění přítomnými
členy přijat.
12. Předseda p. Hodonický popřál členům Petrův zdar a zdraví a ukončil schůzi.

Zápis provedl ryb. hospodář: Huleš Jiří

Usnesení VČS MO ČRS Stříbro,
konané dne 23. 3. 2019
VČS schvaluje:
1. Zprávu o činnosti MO ČRS Stříbro za rok 2018
2. Účetní uzávěrku za rok 2018
3. Zprávu o plnění rozpočtu za rok 2018
4. Rozpočet hospodaření MO na rok 2019
5. Převedení zisku ve výši 251 445,32Kč ve prospěch vlastního jmění organizace.
6. Doplnění závěrečné zprávy MO o nasazování do revírů o množství dodané od US.
7. Přehledy o úlovcích budou odevzdávány osobně v kanceláři a ihned kontrolovány
určenými členy. Dny a doba odevzdání budou shodné s provozní dobou kanceláře MO.
V případě zjištěných nedostatků tyto odstraní členové ihned na místě.
VČS ukládá:
1. Pokračovat v úsilí o získání dalších vodních ploch, pozemků nebo nemovitostí
převodem, koupí nebo pronájmem.
2. Školení dětí a mládeže organizovat na základě stanov ČRS v kroužcích pod vedením
odborných vedoucích. Po prvním roce školení je možno dětem a mládeži vydat
povolenku k rybolovu na základě vyjádření vedoucího kroužku. Členové kroužku obdrží
po složení zkoušek povolenku zdarma. Dospělí, jako noví členové, budou přezkušováni
v kanceláři MO.
VČS bere na vědomí: Zprávu dozorčí komise.
Ve Stříbře dne 23. 3. 2019

Předseda MO ČRS Stříbro
Ing. František Hodonický
Jednatel MO ČRS Stříbro
MUDr. Miroslav Čermák

