Zpráva o činnosti
MO ČRS Stříbro
za rok 2019
Předložená na VČS MO ČRS Stříbro,
konané dne 19. 9. 2020

1. Plnění usnesení z VČS 2019

V roce 2019 pokračovala snaha organizace
o zajištění pozemků zejména v prostoru
rybníku Výrov a v okolí vojenských rybníků.
Byla ukončena Komplexní pozemková
úprava v okolí Výrova a digitalizované
mapy pozemků byly zaneseny do
katastru nemovitostí. Konečným úpravám
a převzetí pozemků se věnoval Jiří Huleš.
Na vojenských rybnících byla upravena
hráz Sporťáku, spolu s nájezdem ke hrázi.
Probíhala také jednání s Lesy ČR o výměně
pozemku u nájezdu na hráz Sporťáku.
To nám umožní obsluhovat vojenské
rybníky z našich pozemků a je to také
příprava na Komplexní pozemkové úpravy,
které v Katastrálním území Stříbro ještě
neproběhly.
V loňském roce byla také vyměněna střecha
stodol ve Stříbře. Do stodol zatékalo a stará
krytina již dosloužila.
Na rybníku Sytno došlo ke zpevnění
příjezdové cesty na kádiště a k odbahnění
cca 70% loviště. Tyto úpravy by měly přispět
k usnadnění práce při výlovech.
Pro lepší manipulaci a jako náhrada za
nevyhovující převozní bedny byly zakoupeny
tři bedny z lehké slitiny. Ty byly již použity
na výlovech v loňském roce.
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, vynikajících
výsledků. 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. Naplno již pracoval také rybářský
kroužek ve Svojině. Vedoucí František
Veverka a Jiří Šrámek se snaží využívat
pomoc ostatních vedoucích kroužků pro
přípravu mladých rybářů.
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 školením
a 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. 2019 celkem 515 členů, z toho 21 žen, 42 dětí a 19 mladých rybářů.
V roce 2019 bylo naší MO vydáno:
Povolenky roční

Územní – MP

Územní – P

Celosvazové – MP

298

33

38

13/23

2/4

2/1

Dospělí
Mládež / Děti

Fond SHR za rok 2019:
Vyúčtování ZÚS ČRS Plzeň

172 000 Kč

k 31. 12. 2019

Do pokladny vybráno

102 000 Kč

SHR – platby od členů

MO Stříbro uhradila za členy

70 000 Kč

zdarma SHR

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

63 ks

Povolenky ZTP (650 Kč)

6 ks

Povolenky celosv. MP (2 200 Kč)

1 ks

Celkem

70 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

15 členů

7 500 Kč

116 členů

58 000 Kč

9 členů

4 500 Kč

140 členů

70 000 Kč

Krátkodobé povolenky byly cizincům a členům jiných MO vydávány průběžně.

Členové, kteří ve stanoveném termínu
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 2019 proběhl tradiční Rybářský
ples. Opět byla zajištěna bohatá tombola
a půlnoční překvapení.
Vzhledem ke koronavirové situaci zvážíme,
zda budeme ples v únoru 2021 připravovat.
Rozhodneme se koncem tohoto roku
a dáme Vám včas informaci na webových
stránkách v tisku a formou plakátů.

Příprava dětí je již tradičně prováděna
v rybářských kroužcích, kde jsou mladí
rybáři také přezkušováni svými vedoucími.
Absolventi kroužků budou mít i nadále
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 Václava Matiho (10 dětí).

Zatím stále hledáme vedoucí kroužků pro
Stříbro, a také Konstantinovy Lázně. Pokud
by měl někdo zájem pracovat při výchově
mladé generace, prosím dejte nám vědět.
V kroužcích bylo celkem přihlášeno
31 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 45 000 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. 2019
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 26 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.
I v roce 2019 se provedlo několik
hromadných kontrol. Při těchto kontrolách
bylo zadrženo několik povolenek
a rybářských prutů. Nejčastějšími prohřešky
byla 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.

Problémy jsou rovněž na Mži 5A, zahraniční
pracovníci ubytovaní na zdejších
ubytovnách provádějí rovněž lov ryb bez
potřebných dokladů.
Na ostatních revírech – Úhlavce, Mži 5B
a Úterském potoce – nedochází k větším
problémům téměř vůbec. Na chovných
rybnících Výrově a na rybníce Sytno v roce
2019 nebylo zjištěno závažnějších přestupků.
Všem aktivním členům rybářské stráže
výbor MO ČRS Stříbro za jejich činnost
v roce 2019 děkuje.

6. Hospodaření na rybochovném zařízení za rok 2019
Organizace v loňském roce hospodařila na
6 vlastních a 1 pronajatém rybníce. Rybník
Višňovka nebyl osazen z důvodu výměny
kbelu a dalších potřebných oprav.
Jak jistě všichni pamatujeme, loňský rok byl
skoro celý velmi chudý na srážky. Bohužel
se to nejvíce podepsalo na našem hlavním
chovném rybníce, Sytně. Stav vody byl po
celý rok na dvou třetinách, a tak nejúživnější
části byly po celý rok suché.
V měsíci únoru bylo provedeno potřebné
vápnění a začátkem března byla aplikována
močka pro rozvoj planktonu. Na konci
března bylo Sytno nasazeno rybou, jak
z komory na Vatině, tak i dovozem, jako
každý rok, od p.Vaňka. Dále bylo v měsíci
dubnu nasazeno do Výrova embryo štiky.
Celkem bylo do rybníků nasazeno:
• Štika o – 150 000 ks,
• Lín 2 – 2 500 ks,
• Lín o – 200 000 ks,
• Lín 1 – 9 000 ks,
• Kapr 2—3 – 35 800 ks.
Na rybníce Sytno bylo nainstalováno
plašící dělo, ale bohužel již po týdnu,
po stížnosti občanů Sytna a vzhledem
k neprodlouženému povolení na plašení
a odstřel, bylo cca 10 dní mimo provoz.
Po získání nového povolení bylo opět
uvedeno do provozu. Tento výpadek ihned
využili kormoráni, kteří si, i přes plašení
střelnou zbraní, vybrali potřebnou rybí
daň. Dalším problémem byly volavky,
kterých bylo na rybníce neustále až 30
kusů a vzhledem k nízkému stavu vody
měly dobré podmínky k lovu násadky. Třetí
pohromou bylo sucho a dvoutřetinový stav
vody. Z tohoto důvodu byla na krmném

prostoru malá hloubka a nebylo možné po
celý rok krmit potřebné množství, takže jsme
zkrmili o 140 metráků obilí méně, než bylo
potřeba. A aby toho nebylo málo, začala
rybník navštěvovat vydra, a podle zpráv
nebyla jen jedna. Bohužel spojení těchto
čtyř problémů se podepsalo na podzimním
výlovu. Oproti předpokládanému množství
bylo na Sytně sloveno o 95 metráků méně.
Na rybníce Výrov bylo vše v pořádku.
Celkem bylo na podzim sloveno:
• Štika roček – 110 kg,
• Lín 3 – 1 890 ks / 189 kg,
• Bílá ryba – 100 kg,
• Kapr 3 - 26 009 ks / 25 880 kg.
Nebyl tedy splněn zarybňovací plán a toto
se promítlo do celkového ročního příjmu
organizace. Na druhou stranu se nám
povedlo na podzim nakoupit velmi výhodně
kapří násadu, proto jsme i přes tuto ztrátu
zajistili obsádku na rok 2020. Zbytek do
plánovaného množství je zajištěn na jaro.
Co se týká prací na rybochovných zařízeních,
práce pokračovaly na Sporťáku a v letošním
roce by měla být oprava dokončena. Bohužel
se nepodařilo opravit Višňovku, proto bude
potřeba tyto práce udělat v letošním roce.
Rovněž bylo naplánováno odbahnění
loviště na Sytně, které ale pro nedostupnost
velkého bagru bylo provedeno jen z jedné
třetiny a dokončeno bude letos na podzim,
po výlovu. Jinak je na letošní sezonu vše
připraveno, doufejme, že bude i dostatek
vody.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří
se podílejí na výlovech a opravách našich
rybníků, a popřát všem pevné zdraví
a Petrův zdar.

7. Zpráva o hospodaření na revírech
a chovných potocích za rok 2019
Na pstruhové revíry bylo vysazeno:
Úterský potok 1 č. 433060 15 ha:
Plán

Skutečnost

Po 2

4 500 ks

Ø 15 cm

4 000 ks

Ø 15 cm

Li

1 000 ks

Ø 15 cm

2 000 ks

Ø 10—15 cm

Na chovné pstruhové potoky bylo vysazeno v měsíci dubnu 50 000 ks váčkového plůdku
pstruha obecného. Již koncem května došlo k postupnému vysychání chovných potoků
a následně i Úterského potoka. Tato situace se opakuje již několik let. V letních měsících lze
Úterský potok přejít suchou botou. Zůstávají jen některé tůně, a ty vyberou stále se zvyšujícím
počtem predátoři. Proto bylo po dohodě s územním svazem dohodnuto snížení vysazovacího
plánu u pstruha pot. místo 4 500 ks na 2 000 ks. Váčkový plůdek nebude na chovné potoky
letos vysazen vůbec. Je snahou vysazovat větší rybu, takže skutečnost nemusí souhlasit
s plánem.
Mže 5 B č. 433074 21 ha:
Plán

Skutečnost

Po 2–3

4 500 ks

1 600 ks

478 kg

Li 1–2

1 500 ks

5 500 ks

Ø 10 cm

Pd

1 000 ks

2 350 ks

610 kg

Ø 10 cm

Mimopstruhové revíry:
Úhlavka 1 č.431070 13 ha:
Plán

Skutečnost

K 2–3

1 000 ks

1 000 ks

1 000 kg

L2

600 ks

Šr

1 000 ks

152 ks

38 kg

Br

1 000 ks

2 500 ks

250 kg

Ø 10 cm

Mže 5 A č. 431029 24 ha:
Plán

Skutečnost

K 2–3

3 500 ks

3 500 ks

3 500 kg

L2

1 100 ks

0

Šr

1 500 ks

240 ks

Ca

500 ks

0

Br

2 000 ks

200 kg

4 000 ks

72 kg

400 kg

Mže 4 č. 431028 480 ha:
Plán

Skutečnost

K 2–3

28 000 ks

28 000 kg

21 930 kg

L2

2 500 ks

500 kg

15 571 kg

405 kg

Š1

1 500 ks

Ø 15 cm

12 300 kg

Ø 10 cm

Ca

500 ks

Ø 15 cm

Sv 1

2 000 ks

Ø 15 cm

1 000 ks

Ø 15 cm

Š 3–3

46 kg

Rozdíl vysazeného kapra v kg proti plánu 6070 byl dosazen, a to z produkce MO Nýrsko
z rybníka Chudeník. Z jakého důvodu nebyl kapr dodán z naší produkce, jste slyšeli nebo
uslyšíte ve zprávě o hospodaření na chovných rybnících.
Ještě Vás seznámím z úlovky na našich revírech z roku 2018. Za rok 2019 budou známy až po
skončení členské schůze, cca v měsíci květnu.
Na revíru Úhlavka 1 č. 431070 bylo celkově uloveno:
Kapr

501 ks

Lín

20 ks

Cejn

13 ks

Jelec tl.

13 ks

Okoun

31 ks

Štika

157 ks

Candát

20 ks

Úhoř

10 ks

Pstruh obecný

31 ks

Pstruh duh.

17 ks

5 ks

Bolen

3 ks

185 ks

Karas

5 ks

Lipan
Br

Revír Mže 4 č. 431028:
Kapr

7 510 ks

Lín

34 ks

Cejn velký

5 933 ks

Jelec tl.

33 ks
10 ks

Okoun říční

733 ks

Podoustev říční

Štika

310 ks

Candát

537 ks

83 ks

Úhoř

389 ks

5 ks

Siven

46 ks

Bolen

208 ks

Amur

28 ks

Karas

148 ks

Br.

Sumec
Pstruh ob.

682 ks

Nyní pstruhové vody:
Revír Mže 5 B č.433074:
Kapr

2 ks

Jelec tl.

28 ks

Štika

5 ks

Pstruh obecný

30 ks

128 ks

Pstruh duhový

1 096 ks

Siven am.

Úterský potok č. 433060:
Pstruh obecný

39 ks

Nízké úlovky na tomto revíru jsou důsledkem vysychání potoka, které je takřka každoroční.

Vrácení přehledu o úlovcích
K tomuto již bylo napsáno nespočet řádků
a slov. Avšak marně.
V rybářském řádu a soupisu revírů je na
str. 86–87 metodický pokyn a informace
pro zápis docházky a úlovků v přehledu
o úlovcích.
Pro zpracování a kontrolu loňských přehledů
byly vydány územním svazem pokyny, jak
mají být případně doplněny a upraveny
před předáním na konečné zpracování.
Nedostatky a chyby budou následně
finančně účtovány organizaci a konkrétní
osobě, která je za kontrolu zodpovědná.
To znamená hospodáři. Mohu Vás ujistit,
že kontrole všech odevzdaných (a to
i prázdných) přehledů, bylo nutné věnovat
27 hodin.
Uvedu Vám několik příkladů z čelní strany,
kam se píší denní návštěvy revírů a úlovky.
Jestliže je v názvu revíru napsán Milíkov
nebo Hracholusky, tak Ti, co provádí

konečné zpracování v Praze či Brně, „určitě
ví, kde to je“. Nebo do kolonky, kam se píše
druh ulovené ryby, někdo napíše jen pstruh
– ale jaký? Dále místo zkratky druhu napíše
PSD případně PSO. Přitom na stranách 84–85
rybářského řádu jsou zkratky ryb uvedeny.
Z tohoto je patrné, že rybářskému řádu se
nikdo nevěnuje, nečte.
Již několik let hledá výbor organizace cestu,
jak docílit řádného vyplnění přehledu
o úlovcích.
Proto již od letošního roku od Vás
požadujeme telefonický kontakt, který
bude použit v případě špatně vyplněného
přehledu. Ten, kdo bude mít špatně vyplněn
přehled, bude telefonicky vyzván, aby se
dostavil do klubovny a chybějící údaje
doplnil. Pokud tak neučiní, nemusí mu být
vydána povolenka na příští rok.

Seznam těch, kteří neměli řádně vyplněno nebo bylo nutné něco doplnit.
Špatné nebo chybějící součty:
Čížková Edita
Vladař Radek
Tříska Jaroslav
Vařenka Jiří
Krob Václav
Svoboda Jaroslav
Šimko Jiří
Šarkozi Otto
Horvát Václav
Maršálek Václav
Hejlík Jaroslav
Milt Karel
Čísla a názvy revíru – špatně nebo vůbec:
Macho Petr
Lacman Jiří
Mička Mojmír
Tolar Lukáš
Pobořil Karel
Košař Zdeněk
Katona Jiří
Čechman Václav
Tarnaj Jan

Kroc Ladislav
Linda Vladimír
Cibulka Ladislav
Kolena Martin
Ferenc Martin
Klik Jiří
Rejda Miroslav
Hübner Josef
Fořtík Milan

Nevyplněna zadní strana :
Gajan Milan
Pražský Martin
Suk Štěpán
Buben Bohuslav
Zachariáš Josef
Coufal

Potužák Vladimír
Katona Jiří
Medek Jaroslav
Pobořil Pavel (na zadní stranu přepsal údaje
z přední)

Skoumal Karel (názvy ryb na přední straně)

Povolenky odevzdané po termínu, ale ještě převzaté na zpracování:
Kaprhal Otakar
Pivoňka Josef
Vaněk Jan
Hromka Milan
Kaprhal Jiří
Toman Josef

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

