Zpráva o činnosti
MO ČRS Stříbro
za rok 2021
Předložená na VČS MO ČRS Stříbro,
konané dne 19. 3. 2022

V roce 2021 pokračovaly problémy způsobené kovidovou nákazou. Snažili
jsme se využít zkušeností z roku 2020 a nejen v době, kdy byla situace
nejhorší, jsme s našimi členy komunikovali osvědčenými způsoby.
K informování rybářů jsme i nadále využívali naše webové stránky
a vývěsky v prostoru kanceláře. Pro kontakt členů s výborem byl využíván
také e-mail a telefon. Také bezhotovostní platby za povolenky a členské
příspěvky byly poměrně časté.
Konec roku pak přinesl další potíže v podobě zdražování energií a na ně
navazující zvyšování cen nafty a benzinu. Rostly také ceny základních
potravin a s nimi cena obilí. Například metrák pšenice, který ještě v létě
2021 stál 450 Kč se v současnosti prodává za 700 Kč. Při plánované
spotřebě krmení v letošním roce okolo 330 metráků pšenice se nejedná
o malou částku.
Očekáváme, že v následujících letech budeme nuceni zaplatit vyšší částky
také za odbahnění lovišť rybníků Sytno a Výrov. Tyto faktory nám značně
stěžují plánování na další období, přitom naše příjmy za nasazované
ryby se nemění. Vstupujeme do těžkého období a je jen na nás, jak se
s problémy vypořádáme.

1. Plnění usnesení z VČS 2021

V roce 2021 se podařilo dokončit kompletaci
pozemků pod rybníkem Višňovka
v katastrálním území Kladruby. Jednání
s Pozemkovým úřadem, Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových
a s církví probíhala po dobu několika let
a v loňském roce byl poslední pozemek
ppč. 2618 převeden v katastru nemovitostí
do majetku naší MO.
Neustále sledujeme nabídku dotačních
programů pro oblast rybářství. Chceme
požádat o dotace na postupnou opravu
a údržbu našich rybníků a na nákup
některých zařízení. Nové programy podpory
měly být zveřejněny v jarních měsících
loňského roku, ale do současné doby se to
vládě zatím nepodařilo.
Jednání s Lesy ČR o výměně pozemku
u nájezdu na hráz Sporťáku snad míří ke
zdárnému konci. Pravidelně kontaktujeme
LČR s dotazy na stav vyřizování a máme
příslib urychlení této výměny.
Pro usnadnění práce při výlovech
jsme koupili mechanický nakladač ryb
a elektrocentrálu. Toto zařízení bylo využito
při výlovech Výrova a Sytna. Také jsme
objednali mechanický keser, který by měl
být využit již při letošních podzimních
výlovech. Pro lepší manipulaci s rybami byla
zakoupena přepravní bedna na auto.

Kroužky pracovaly podle aktuální
koronavirové situace. Vedoucí kroužků se
snažili s dětmi pracovat zejména venku
u vody, v některých měsících omezeně
v klubovnách. Členové kroužků, kteří
byli přezkoušeni, dostali i v loňském roce
povolenky zdarma.
Dospělí zájemci o vydání povolenky, kteří
dosud nerybařili, procházeli přezkoušením
formou testu. Po splnění podmínek
přezkoušení jim byl vydán MěÚ rybářský
lístek a následně pak místní organizací
členský průkaz a 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. 2021 celkem 534 členů, z toho 21 žen, 56 dětí a 20 mladých
rybářů. V roce 2020 bylo naší MO vydáno:
Povolenky roční

Územní – MP

Územní – P

Celosvazové – MP

347

40

32

23/52

2/5

2/1

Dospělí
Mládež / Děti

Fond SHR za rok 2021 (MO Stříbro):
Vyúčtování ZÚS ČRS Plzeň

195 500 Kč

k 31. 12. 2021

Do pokladny vybráno

109 500 Kč

SHR – platby od členů

MO Stříbro uhradila za členy

86 000 Kč

zdarma SHR

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

155 ks

Povolenky ZTP (650 Kč)

9 ks

Povolenky celosv. MP (1 950 Kč)

8 ks

Celkem

172 ks

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

19 členů

9 500 Kč

Důchodci

96 členů

48 000 Kč

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

57 členů

28 500 Kč

172 členů

86 000 Kč

Celkem

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.
Výborové schůze MO byly tři, předsednictvo a většina výboru se však scházela pravidelně
každé pondělí, v případě potřeby i v jiné dny, k řešení nutných záležitostí chodu organizace.

3. Vzdělávací a kulturní činnost
Touto oblastí se dlouhé roky zabývá pan
Jarabica, kterému je potřeba za jeho snahu
poděkovat. V loňském roce jsme však
byli nucení plánovaný únorový ples kvůli
koronavirové situaci zrušit.

Na jaře také proběhlo plánované školení
vedoucích kroužků, které organizuje
Západočeský územní svaz. Vedoucí po jeho
absolvování obdrží certifikát a oprávnění
vést malé rybáře.

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

V Pernarci pod vedením Miroslava
Schlegela a Lukáše Kibice (10 dětí),
v Kladrubech pod vedením Bohumila
Krause a Petra Havránka (10 dětí),
ve Svojšíně pod vedením Františka
Veverky a Václava Matiho (11 dětí).

Kvůli koronavirové nákaze ani v loňském
roce neproběhla jednotlivá kola Zlaté udice.
Vedoucí kroužků se snažili organizovat
setkávání dětí i ve složité situaci a i nadále
probíhalo školení a přezkušování mladých
rybářů, kteří pak obdrželi povolenku
zdarma.
Všem vedoucím za jejich práci děkujeme
a budeme je i nadále podporovat.

5. Činnost rybářské stráže (RS) MO ČRS Stříbro
a ochrana revírů v r. 2021
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 stanovenou dobrovolnou rybářskou
stráž v počtu 26 členů.
Naším největším a nejnavštěvovanějším
revírem je přehrada Hracholusky, a to
zejména v oblasti kempů, kde přetrvávají
opakovaně největší problémy.

I v roce 2021 bylo provedeno několik
hromadných kontrol. Při těchto kontrolách
bylo zadrženo několik povolenek
a rybářských prutů. Nejčastějšími prohřešky
byly nepřítomnost u prutů a lov mimo
stanovenou dobu.
Na ostatních revírech – Úhlavce, Mži 5A, 5B,
Úterském potoce – nedochází k problémům
téměř vůbec. Na chovných rybnících Výrově
a na rybníce Sytno v roce 2021 nebylo
zjištěno závažnějších přestupků.
Všem aktivním členům rybářské stráže
výbor MO ČRS Stříbro za jejich činnost
v roce 2021 děkuje.

6. Hospodaření na rybochovném zařízení za rok 2021
Organizace v loňském roce hospodařila na
6 vlastních a 1 pronajatém rybníce. Po delší
době budou k dispozici všechny rybníky. Na
rybníce Višňovka byla dokončena výměna
výpustného zařízení, zbývá dokončení lávky
a již na jaře letošního roku bude osazen
váčkovým plůdkem Lína.
Po několika letech chudých na vodu se loni
podařilo naplnit rybník Sytno na normální
hladinu vody. V únoru bylo aplikováno
vápno a začátkem března kravská močůvka
pro rozvoj planktonu.
Výrovský rybník byl osazen již na podzim,
do Sytna byly navezeny ryby z komory na
Vatině a zbytek byl vysazen od pravidelných
dodavatelů.
Celkem bylo do rybníků nasazeno:
• Kapr – 29 557 ks / 20 630 kg
• Lín 1-2 – 9 500 ks / 316 kg
• Štika rychlená – 1 750 ks
Loni se na Sytně vůbec neobjevili kormoráni,
proto nebyla nutná instalace poplašného
zařízení.
Vzhledem k chladnějšímu jaru bylo
rozkrmování zahájeno asi o 14 dnů později,
než obvykle. Poté byla podána léčiva
a zahájeno plné krmení. Po celé období byly
prováděny pravidelné kontroly, během nichž
nebyly shledány žádné závady ani úhyn
ryb. Plný stav vody, stejně jako dobrý příjem
a dostatek krmení, se projevily na váze ryb.
Na rybníce Výrov byla průměrná váha 1,46
a na Sytně dokonce 1,66.
Celkem bylo na podzim sloveno:
• Kapr – 27 091 ks / 41 560 kg
• Lín 2 – 8 000 ks / 495 kg
• Štika roček – 199 kg
Nebyla splněna bílá ryba. Jak uvádíme na
začátku zprávy, bylo na výlovech poprvé

použito nové nakládací zařízení, které
organizace pořídila nejen pro ulehčení
práce, ale také proto že na výlovech je
nás stále méně a méně. Léta přibývají
a mladých, kteří jsou ochotni se podílet na
práci organizace je málo.
Rovněž byla zakoupena nová centrála
a pořízena převozní bedna na auto.
V letošním roce plánujeme pro další
ulehčení práce zakoupit mechanický keser.
Na rybnících byla prováděna jen drobná
oprava a letos, v měsíci dubnu, bude
provedeno odbahnění loviště na rybníce
Výrov. Pokud zbydou nějaké finance,
začneme s opravami budovy kanceláře
a máme rovněž naplánováno zhotovení
přístřešku pro nakladač na zahradě. Rovněž
bude nutná oprava střechy u maringotky na
rybníce Výrov.
Ještě jednu novinku chystáme od letošního
roku a to, že rybník Výrov se bude lovit
v jarním období, a tak dojde k zarybnění
revírů nejen v podzimním období ale i na
jaro a léto.
Na závěr musíme poděkovat všem, kteří se
podílejí na práci, která je nutná pro dobrý
chod organizace a požádat mladší členy,
aby se k nám připojili, protože po nás musí
tuto práci někdo převzít a zajistit život
organizace i do budoucnosti.

7. Zpráva o hospodaření na revírech
a chovných potocích za rok 2020
Mimopstruhové revíry:
Mže 4 č. 431 028 480 ha:
Plán

Skutečnost

Candát – Ca1

4 000 ks

Ø 15 cm

22 500 ks

Ø 11 cm

Lín – L2

2 500 ks

500 kg

3 500 ks

350 kg

Štika – Š1

4 500 ks

Ø 15 cm

1 050 ks

436,67 kg

Š2

230 ks

226,87 kg

Šr

722 ks

Ø 10 cm

910 ks

455 kg (Ø 0,5 kg)

Sumec – Su1

1 000 ks

Kapr – K3

Ø 15 cm
28 000 kg

35 280 kg (Ø 1,59 kg)

Mže 5 A č. 431 029 24 ha:
Plán
Kapr

Skutečnost
3 500 kg

3 500 kg

Štika

1 500 ks

Ø 15 cm

330 kg (Ø 0,4 kg)

Lín

1 100 ks

200 kg

200 kg (Ø 0,3 kg)

Candát

580 ks

Ø 15 cm

2 000 kg (Ø 15 cm)

Br

2 000 ks

Úhlavka 1 č. 431 070 13 ha:
Plán

Skutečnost

Kapr

1 000 kg

1 000 kg

Lín

120 kg

200 kg

Ø 15 cm

260 kg (Ø 0,5 kg)

Štika

1 000 ks

Br

1 000 ks

Na pstruhové revíry bylo vysazeno:
Úterský potok 1 č. 433 060 15 ha:
Plán

Skutečnost

Po2

1 000 ks

Ø 15 cm

1 000 ks

Ø 8 cm

Li

1 000 ks

Ø 15 cm

2 000 ks

Ø 9,5 cm

Mže 5 B č. 433 074 21 ha:
Plán

Skutečnost

Po2

4 500 ks

Ø 15 cm

4 000 ks

Ø 8 cm

Li

1 000 ks

Ø 15 cm

3 000 ks

Ø 9,5 cm

Pd

1 000 ks

Ø 15 cm

Na chovné potoky – pstruhové – bylo
vysazeno 20 000 ks váčkového plůdku Po.
Pro letošní rok máme zajištěn váčkový plůdek
Pok z líhně Nýrsko.
Na mimopstruhové revíry nebyla vysazena
bílá ryba. Na Výrovském rybníce se slovil
z bílé ryby prakticky jen Karas stříbřitý a toho
není možné do revírů vysazovat, nejde
o původní druh. Proto byl odvezen do ZOO
Plzeň. To samé bylo i na Sytenském rybníce.

900 kg (Ø 0,3 cm)

V loňském roce bylo v měsíci dubnu na
revír 431 029 Mže 5A vysazeno 1 050 kg
kapra K3. V letošním roce máme v měsíci
březnu opět v plánu jarní vysazení kaprů,
a to část vysazovacího plánu na všechny
mimopstruhové revíry.
Je to hlavně proto, aby bylo během sezóny,
co chytat. Při podzimním vysazení se stává,
že ryby už hůř berou, tak to snad to bude jen
k dobrému letnímu či celoročnímu lovu.

Vrácení přehledů o úlovcích
V soupisu revírů na str. 86 a 87 je názorná
předloha, jak má být přehled o úlovcích
vyplněn. Ale ouha!
Za rok 2021 bylo do termínu vráceno 441 ks
přehledů o úlovcích. Z toho jich bylo 80
neúplně nebo vůbec vyplněno na zadní
straně. Kontrole a doplnění těchto přehledů
bylo věnováno celkem 32 hodin. U některých
byla kontrola snadná, ovšem u některých
nebylo dopracování jednoduché.
Když někdo napíše do názvu revíru „Bernov“
a to bez čísla revíru, tak nezbyde než hledat
v soupisu revírů, kde a co je to za revír a číslo.
Např. mělo být napsáno 431 086 – tj. číslo
revíru Nejdecké nádrže 1, podrevír – PR 02.
Podobných případů bylo víc, protože nikdo
si nepamatuje všechny revíry ani čísla – je
jich 111 – tak se musí hledat v soupisu revírů,
a to zabere určitý čas. Když ale zadní strana
není vypsaná tak, jak má být, nezbyde nic
jiného než všechny revíry vypsat, druhy ryb
a hmotnost doplnit a případně sečíst.
I když je na zadní straně uvedeno, co má být
vyplněno, je to pro někoho tabu. Nad tím
zůstává rozum stát. Číslo revíru, název revíru
– to je, domnívám se, jasné, ale zřejmě jak
pro koho. Doplnit do vypsaných druhů ryb na
konci listu „celkem“ a v poslední řádce také
„celkem“, to nechápe několik z Vás.

Také někdo napsal místo názvu revíru – MO
Stříbro. Podle těchto poznatků je jasné, že
většina přátel „Petrova cechu“ si nepřečte
základní pravidla pro vyplnění dosti
důležitého dokladu.
Nechápu, jak někdo může vyplnit přehled,
tak že na zadní stranu doslova přepíše řádku
po řádce z přední strany. Tam má být souhrn
z předních stran. A když souhrn, tak v kusech,
v hmotnosti a i v počtu návštěv. Vždyť je tam
uvedeno, co se požaduje. Jen si to pořádně
přečíst.
S tímto problémem se setkáváme mnoho
let a z místních organizací nejsme jediní.
Poměrně dobré zkušenosti mají ty
organizace, které na členských schůzích
rozhodly o sankcionování podobných
prohřešků formou manipulačních poplatků.
Takový postup je v souladu se Stanovami
ČRS.
Proto výbor navrhuje Členské schůzi schválit
jako součást usnesení manipulační poplatek
za pozdě odevzdanou povolenku ve výši 200
Kč, manipulační poplatek za špatně vyplněný
záznam o lovcích ve výši 200 Kč a povinnost
člena, na výzvu výboru MO, tento záznam
opravit, to vše s platností od 19. 3. 2022.
Věříme, že se nám společně podaří tento
dlouhodobý problém vyřešit.

Přejeme všem členům mnoho štěstí,
zdraví a pohodové chvíle u vody.

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

