Zpráva o činnosti
MO ČRS Stříbro
za rok 2020
Předložená na VČS MO ČRS Stříbro,
konané dne 11. 9. 2021

Celý rok 2020 byl jiný, než roky předešlé. Hned na jeho začátku nás začala
ohrožovat virová nákaza, která vážně ovlivnila práci naší organizace.
Poslední akcí, kdy jsme se mohli setkat, byl rybářský ples. Krátce po něm
vláda přijala protikovidová opatření, která nás na dlouhou dobu přinutila
zajišťovat chod organizace provizorními, často obtížnými postupy.
Snažili jsme se reagovat na každou změnu podmínek, které vláda vydávala
pro snížení počtu nových případů nákazy. Tyto změny jsme zveřejňovali
na našich webových stránkách a vždy jsme také uváděli návod a možnosti
pro nákup povolenky, nebo její odevzdání.
Zavedli jsme nový služební mobilní telefon, aby si rybáři mohli povolenky
objednat s předstihem a ve stanovenou dobu si pro ně přijít. Platba mohla
být po dohodě zaslána bezhotovostně a také povolenku jsme v mnoha
případech zasílali rybářům poštou. Vyplněné přehledy o úlovcích mohli
rybáři zasílat poštou nebo je vkládat do poštovní schránky.
V nejhorších obdobích nákazy se osvědčila komunikace e-mailem, nebo
telefonem. Tento způsob komunikace můžete využívat i nadále. Potřebné
informace najdete na našich webových stránkách.
Tato zpráva, kterou Vám předkládáme, hodnotí velmi složité období.
Proto jí, prosíme, také tak přijměte.

1. Plnění usnesení z VČS 2020

V roce 2020 pokračovala snaha organizace
o zajištění pozemků zejména v okolí
Vojenských rybníků a v prostoru rybníku
Višňovka.
Na vojenských rybnících byl usazen kbel
a dokončen přístup k vodě na Sporťáku.
Také pokračovala jednání s Lesy ČR
o výměně pozemku u nájezdu na hráz
Sporťáku.
Na rybníku Sytno bylo dokončeno
odbahnění a vyčištění loviště.
S Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových jsme dále jednali o odkoupení
pozemku p. č. 2618 v k. ú. Kladruby pod
rybníkem Višňovka. V současné době je již
pozemek zaplacen a probíhá převod do
vlastnictví organizace.
Také práce rybářských kroužků byla velmi
omezena. Původně plánované květnové
místní kolo Zlaté udice, které se mělo konat
v Pernarci, bylo zrušeno. Kroužky pracovaly
velmi omezeně, nebo se po nějakou dobu
nescházely vůbec. Členové kroužků, kteří byli
již dříve přezkoušeni, dostali i v loňském roce
povolenky zdarma.

Dospělí zájemci o vydání povolenky, kteří
dosud nerybařili, procházeli i v době
kovidu přezkoušením formou testu, vždy
po splnění aktuálních požadavků vlády
na opatření proti šíření virové epidemie.
Po splnění podmínek přezkoušení jim byl
vydán MěÚ rybářský lístek a následně pak
místní organizací povolenka k rybolovu.
Přezkoušení se nadále 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. 2020 celkem 516 členů, z toho 25 žen, 44 dětí a 17 mladých
rybářů. V roce 2020 bylo naší MO vydáno:
Povolenky roční

Územní – MP

Územní – P

Celosvazové – MP

331

33

36

12/41

4/4

4/3

Dospělí
Mládež / Děti

Fond SHR za rok 2020:
Vyúčtování ZÚS ČRS Plzeň

185 000 Kč

k 31. 12. 2020

Do pokladny vybráno

109 500 Kč

SHR – platby od členů

MO Stříbro uhradila za členy

75 500 Kč

zdarma SHR

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

50 ks

Povolenky ZTP (650 Kč)

9 ks

Povolenky celosv. MP (2 200 Kč)

0 ks

Celkem

59 ks

Počet členů MO Stříbro osvobozených od úhrady SHR pro rok 2020:
Ženy

22 členů

11 000 Kč

Důchodci

96 členů

48 000 Kč

Ostatní (členové RS, výboru, mimořádná
činnost, pracovní a lovicí četa,...)

33 členů

16 500 Kč

Celkem

151 členů

75 500 Kč

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 2020 proběhl tradiční Rybářský
ples. Opět byla zajištěna bohatá tombola
a půlnoční překvapení. Bohužel to byla
poslední společná akce mimo výlovů, kterou
jsme mohli uskutečnit. Situaci v roce 2022
budeme řešit podle aktuálních podmínek.
Vše se včas dozvíte především na našich
webových stránkách.

Kroužky rybářské mládeže pracovaly ve
velmi úsporném režimu. Školení mladých
rybářů neprobíhalo v plném rozsahu. Tento
stav sledujeme a budeme se snažit práci
vedoucí i nadále podporovat.

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

V Pernarci pod vedením Miroslava
Schlegela a Lukáše Kibice (6 dětí),
v Kladrubech pod vedením Bohumila
Krause a Petra Havránka (15 dětí),
ve Svojšíně pod vedením Františka
Veverky a Václava Matiho (12 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.
Věříme, že po obnovení vhodných podmínek
budou kroužky ve výchově mladé generace
pokračovat. 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. 2020
Rybářská stráž MO Stříbro má za úkol
kontrolovat všechny naše chovné rybníky
a 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 stanovenou dobrovolnou rybářskou
stráž v počtu 26 členů.
Naším největším a nejnavštěvovanějším
revírem je přehrada Hracholusky, zejména
v oblasti kempů, kde přetrvávají opakovaně

největší problémy. Kontrolní činnost na
přehradě je komplikovaná díky členitosti
terénu. Problémy se stále vyskytují
i v místech, kde se RS obtížně dostává po
břehu, proto se rovněž provádí kontroly
z vodní hladiny.
I v roce 2020 bylo provedeno několik
hromadných kontrol. Při těchto kontrolách
bylo zadrženo několik povolenek
a rybářských prutů. Nejčastějšími
prohřešky byly nepřítomnost u prutů, lov
mimo stanovenou dobu 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,
Úterském potoce nedochází k problémům
téměř vůbec. Na chovných rybnících Výrově
a na rybníce Sytnov roce 2020 nebylo
zjištěno závažnějších přestupků.
Všem aktivním členům rybářské stráže
výbor MO ČRS Stříbro za jejich činnost
v roce 2020 děkuje.

6. Hospodaření na rybochovném zařízení za rok 2019
Organizace v loňském roce hospodařila na 6
vlastních a 1 pronajatém rybníce.

v jednom týdnu, přijímaly dobře potravu
a taktéž nebyl zaznamenán žádný úhyn.

Rybník Višňovka nebyl osazen z důvodu
výměny kbelu a dalších potřebných oprav.
Stejně jako v minulých letech se opakoval
problém s nedostatkem vody na našem
hlavním rybníce Sytno, přesto se povedlo
zvednout hladinu asi o 30 cm oproti roku
2019.

Celkem bylo na podzim sloveno:
• Kapr K2 – 5 200 ks o váze 850 kg,

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 od
dalších dodavatelů. Na rybník Výrov byla
obsádka dodána již na podzim 2019. Dále
v měsíci dubnu bylo do Výrova nasazeno
1 800 ks rychlené štičky. Bohužel se
nepodařilo nasadit potřebné množství
většího lína.
Celkem bylo do rybníků nasazeno:
• Štika r. – 1 800 ks,
• Lín 2 – 500 ks,
• L1 – 9 000 ks,
• Kapr 2 – 35 610 ks.
Na rybníce Sytno bylo nainstalováno plašící
dělo, po týdnu byl ale jeho provoz ukončen,
z důvodů nepřítomnosti kormoránů. Během
celé sezony bylo prováděno pravidelné
krmení a kontroly. Ryby, i přes velké teploty

•

Kapr K3 – 33 567 ks o váze 33 554 kg,

•

Lín – 70 ks o váze 14 kg,

•

Štika roček – 105 kg,

•

Bílá ryba – jen 33 kg, oproti jiným rokům.

V jarních měsících byla dokončena oprava
Sporťáku u vojáků, a po podzimním výlovu
bylo dokončeno odbahnění Sytenského
rybníka. Bude nutné ještě dokončit opravu
a výměnu kbelu na rybníce Višňovka.
V loňském roce, asi i vzhledem k situaci, se
našlo málo rybářů ochotných připojit ruku
k dílu při podzimních výlovech. Bohužel tato
situace je každý rok horší a horší ale bez
těchto dobrovolníků budeme tyto dva výlovy
obtížně zvládat.
Jsou ale pro chod organizace životně
důležité, proto apeluji na členy pojďte nám
2× do roka pomoci, ať máte co chytat.

7. Zpráva o hospodaření na revírech
a chovných potocích za rok 2020
Na pstruhové revíry bylo vysazeno:
Úterský potok 1 č. 433 060 15 ha:
Plán

Skutečnost

Po 1

2 000 ks

Ø 15 cm

1 000 ks

Ø 15 cm

Li 1

1 000 ks

Ø 15 cm

2 000 ks

Ø 15 cm

Mže 5 B č. 433 074 21 ha:
Plán
Po roček

4 500 ks

Po 2

Skutečnost
Ø 15 cm

4 948 ks

432 kg

0 ks

1 486 ks

432 Kg

Si-2

0 ks

300 ks

100 kg

Pd 1

1 000 ks

16 323 ks

1 057 kg

Pd 2

0 ks

360 ks

120 kg

Ø 15 cm

Mimopstruhové revíry:
Úhlavka 1 č.431 070 13 ha:
Plán

Skutečnost

K 2–3

1 000 ks

968 ks

L2

600 ks

Š2

0 ks

Br 2 (bílá r.)

1 000 ks

12 kg

100 kg

1 000 kg

0
75 ks

25 kg

160 ks

16 kg

Mže 5 A č. 431 029 24 ha:
Plán

Skutečnost

K 2–3

3 500 ks

3 500 kg

3 500 ks

L2

1 100 ks

220 kg

0

Š2

0

Ca

500 ks

Ø 15 cm

0

Br

2 000 ks

200 kg

170 ks

240 ks

3 500 kg

80 kg

17 kg

Mže 4 č. 431 028 480 ha:
Plán

Skutečnost

K 2–3

28 000 ks

28 000 kg

27 352 ks

26 977 kg

L2

2 500 ks

500 kg

140 ks

10 kg

Š1

4 500 ks

Ø 15 cm

6 762 ks

762 kg

Š2

0

2 152 ks

502 kg

104 ks

260 kg

Š generační
Ca

4 000 ks

Ø 15 cm

12 700 ks

Su 1

1 000 ks

Ø 15 cm

3 400 ks

100 kg

24 ks

100 kg

Su g

Plán kapra 1,2 byl splněn. Do 28.000 kusů (celkem 648 kusů) provedl dosazení Územní svaz.

Přejeme všem do dalšího roku mnoho štěstí,
zdraví a pohodové chvíle u vody.

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

