
ZPRÁVA O ČINNOSTI MO ČRS STŘÍBRO  
ZA ROK 2008 

 
 
Předložená na VČS  MO ČRS Stříbro konané dne 21. 3. 2009. 
 

1. Plnění usnesení z VČS 2008 

Usnesení bylo plněno průběžně po celý rok. Bod o získávání vodních ploch je plněn.  

V současné době je podána žádost o odkup Kladrubského rybníka od Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových v Tachově. Vzhledem k vysokému odhadu jsme s odkupem  
za daných podmínek nesouhlasili. Spolu se žádostí o snížení ceny jsme předložili důkazy  
o vybudování rybníku na naše náklady.  

V průběhu roku 2008 se řešila žaloba na určení vlastnictví staveb v prostoru sádek Vatina. 
Okresní soud v Tachově koncem roku rozhodl v náš prospěch.  K dnešnímu dni máme 
informaci, že pan Plzák podal odvolání ke Krajskému soudu v Plzni. V případě nutnosti 
budeme naše zájmy hájit i nadále. 

Probíhá privatizace pozemků v prostoru Vatina. Byli jsme nuceni požádat o přepracování 
prvního odhadu, který nám zaslal PFČR. Do ceny odhadu byly zahrnuty pozemky, které již 
máme ve vlastnictví a které cenu neúměrně zvyšovaly. Na základě druhého (opraveného) 
odhadu jsme požádali o odkup pozemků (2/3 rybníku Vatina) v ceně 98.000,- Kč. 

PFČR dále odsouhlasil privatizaci stodoly a Lučního rybníku, které by měly přejít  
do vlastnictví naší ZO. 

Stavby hrází Vatiny a Sytna jsou zapsány v listu vlastnictví u KÚ Tachov jako majetek naší 
MO.  

Městský úřad Stříbro odprodal naší organizaci pozemek před prostřední horní stodolou  
až k chodníku za cca 42.000,- Kč. 

Vzhledem ke ztrátám na rybí obsádce rybníku Sytno v minulém roce jsme požádali  
o povolení odstřelu kormorána a volavky. Tito ptáci přes veškeré snahy o plašení ničili kapří 
násadu po dobu několika měsíců. Stopy po útocích kormoránů byly znatelné na tělech ryb 
také při výlovu rybníka. Odstřel byl povolen na dobu tří let. 

Brigádnická povinnost: Výbor MO ČRS navrhuje změnu v brigádnické povinnosti takto: 
Každý člen MOČRS Stříbro odpracuje 5 hodin brigád. Tuto povinnost může nahradit 
zaplacením částky 200,- Kč do konce roku.   
 



2. Členská základna a správní činnost 

Naše MO měla k 31. 12. 2008 celkem 439 dospělých členů, z toho 12 žen, 20 dětí  
a 21 mladých rybářů.  

V roce 2008 bylo naší MO vydáno:  

Povolenky roční  Územní – MP Územní – P Celosvazové – MP 
Dospělí 296 21 16 
Mládež / Děti 32/38 2/6 5/1 
Povolenky krátkodobé 43 0 0 

 
Krátkodobé povolenky byly cizincům a členům jiných MO vydávány průběžně. Cizincům 
bylo celkem vydáno 223 povolenek.  

Členové, kteří včas neodevzdali přehledy o úlovcích, nedostanou v  letošním roce povolenku 
k rybolovu. Členové, kteří ve stanoveném termínu do konce února 2009 nezaplatili členské 
příspěvky dle stanov, ztrácí členství v ČRS. Seznamy jsou k nahlédnutí v kanceláři MO.  

Výborové schůze MO byly čtyři, předsednictvo se scházelo pravidelně každé pondělí k řešení 
nutných záležitostí chodu organizace.  

 

3. Vzdělávací a kulturní činnost 

Dne 21. 2. 2008 byl uspořádán tradiční ples naší MO v sále KD ve Stříbře.  

Školení pro děti ze Stříbra a nejbližšího okolí je prováděno v DDM vzhledem ke kvalitnímu 
výukovému a materiálnímu vybavení. V DDM budou také prováděny zkoušky. Absolventi 
kroužků budou mít povolenku zdarma. 

 

4. Činnost rybářských kroužků při MO ČRS 

V loňském roce působily tři rybářské kroužky: 
- ve Stříbře pod vedením Miroslava Lukáše 
- v Černošíně pod vedením Miroslava Hubálka 
- v Pernatci pod vedením Miroslava Schlegela 

V kroužcích bylo celkem přihlášeno 22 dětí. Místních kol Zlaté udice se celkem zúčastnilo  
15 dětí, okresního kola 4 děti. 

MOČRS Stříbro v minulém roce uvolnila prostředky na práci kroužků v celkové výši  
14.500,- Kč. Výbor bude i nadále podporovat práci kroužků rybářské mládeže a jejich 
vedoucích, včetně rybářského kroužku ve Stříbře. 



5. Činnost rybářské stráže a ochrana revírů v r. 2008 

V roce 2008 členové rybářské stráže prováděli kontroly na všech revírech spadajících  
do kompetence MO Stříbro, tzn. Úhlavce, Mži 5 -  oba revíry, Mži 4 – přehradu, Úterský 
potok 1 a Úterský potok 4 – bývalý RMV tak i na všech chovných rybnících a potocích. 

Jednalo se o kontroly převážně individuální. Při takzvaných nájezdech cizinců  
na Hracholuskou přehradu byly kontroly hromadné. Při nich bylo přispívajícím členům  
- to je oficiální název povolenek pro nečleny Českého rybářského svazu, odebráno-zadrženo 
43 povolenek, převážně za nepřítomnost u prutů, chytání na více prutů, podměrečné ryby  
ve vezírku, počet ponechaných kusů apod. Srovnáme-li to s předešlými léty, je to poznatelné 
zlepšení. Oni už si všichni ti cizí uvědomují, že rybolov má u nás určitá pravidla. 

Naproti tomu, ale přibývá přestupků z řad členů ČRS různých MO. Těm bylo zadrženo  
16 povolenek a 4 byly zaslány k vyřešení na KÚ Plzeňského kraje. Bohužel to postihlo  
i jednoho našeho člena za špatné zacházení s ulovenou rybou. Dle našich informací je pak 
postih v zadržení povolenky na nějakou dobu a minimálně 1.000,- Kč ve financích. 

O jedné akci se musím zmínit: při jedné červnové akci na Butově zadrželi členové rybářské 
stráže povolenku členovi MO Plzeň (bydlí ve Stříbře) za nepřítomnost u prutů, na místě 
samém se toto obešlo bez problémů, ale ještě ten den se „Postižený rybář“ domáhal vrácení 
povolenky vlastní intervencí na zahradě člena rybářské stráže i v soukromí, a když 
nepochodil, tak vyhrožováním a v následujících dnech pomlouvačným dopisem na MěÚ ŽP 
ve Stříbře i s podpisy svědků křivě svědčících. Tento přestupek řešil KÚ Plzeňského kraje. 
Jednomu z těchto rádoby věrohodných svědků byla povolenka také zadržena spolu 
s povolenkou jeho vnuka. Oba měli při příchodu členů RS padesátilitrovou konev plnou ryb. 
Tuto již dávali do auta a na dotaz jaké tam mají ryby a kdo z nich to nalovil, tak prý oba. Při 
přeměření ryb bylo v konvi sedm ks kapra, z toho pět podměrečných. Ti byli vráceni zpět do 
vody. Po zadržení povolenek starší rybář nešetřil slovy na adresu RS jako o gestapácích apod. 
Také tyto povolenky byly zaslány na KÚ Plzeň. Jaké ale bylo až v měsíci září překvapení, 
když členové RS dostali předvolání na policii, s tím, že onomu rybáři se vloupali do auta, 
poškodili zamykání a ukradli úlovky. Mezi tímto nařčením MO Stříbro obdržela několik 
pomlouvačných dopisů od onoho rybáře na adresu členů RS MO Stříbro. 

Ovšem i zde byla prokázána pravda a tito prohřešníci byli vyloučeni mateřskou organizací 
v Nýrsku. To jsou vcelku nechutné a zbytečné scény, které berou chuť do další činnosti RS. 
Často slýcháváme kolem vody, co hrozného dělají cizinci, ale z mnoha zkušeností je patrné, 
že větší prohřešky dělají členové ČRS. 
Všem členům RS, kteří v této funkci setrvali, chci poděkovat za práci v roce 2008 a do 
dalšího roku přeji pevné nervy.     

 
 
 



6. Hospodaření na rybochovných zařízeních v roce 2008 

Loni organizace hospodařila na 8 rybnících z toho 7 v pronájmu. Celková výměra byla 28,91 
ha. 

Na rybníce Výrov byla obsádka z podzimního výlovu Sytna a do Sytna a ostatních rybníků 
byla potřebná obsádka v požadovaném množství a kvalitě zakoupena na jaře. Bylo tedy 
nasazeno celkem: K1 - 74000ks, K2 - 45500ks, L1 - 15000ks, Lo - 200 000ks  
a Šo - 100 000ks. 

Bohužel ihned po nasazení malé ryby K1 do Sytenského rybníka se sem ve velkém počtu 
slétli kormoráni a volavky a přes veškeré úsilí a plašení (střílení z plyn. pistole a dělání hluku) 
se nepodařilo je odehnat. Odlétli až po zdecimování celé obsádky malých ryb a poranění 
velkého množství větší násady, což bylo patrno při podzimním výlovu. Úhyn vlivem nemoci 
nebyl žádný, zkrmeno bylo celkem 600q obilovin a 7q léčiv. 

Toto se projevilo při podzimních výlovech kdy na Sytně bylo sloveno oproti jiným rokům o 
cca 100q ryb méně, což mělo za následek menší příjem pro organizaci a nenasazení potřebné 
obsádky na rybník Výrov pro letošní rok. Tento výpadek bude nutno zakoupit v jarních 
měsících od jiných organizací. Celkem bylo tedy na podzim sloveno: K2 - 4000ks/1600kg, 
K3 – 31285ks/31320kg, L1 - 10000ks, L2 - 4000ks/400kg, Š1 - 1025ks a 300kg bílé ryby. 

Brigády byly prováděny jen na voj. rybnících,Sytně a částečně na Výrově. Na Sytně bylo 
provedeno vápnění a odstranění křovin na návodní straně hráze, nebylo možno provést 
potřebné stokování /brigádníci/ na Výrově byl částečně odstraněn porost na hrázi a rybník byl 
z důvodů ozdravění dna a zahubení parazitů ponechán přes zimu bez vody a bude napuštěn 
v jarním období. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Zpráva o hospodářské činnosti na tekoucích vodách – revírech  
MO ČRS Stříbro v r. 2008 

  

Na revíry ve správě ČRS MO Stříbro bylo v roce 2008 celkem vysazeno: 

K2 
ks kg 

34 860 34 860 
  

Š1 
ks cm 

1 500 15 
  

Po2 
ks cm 

9 260 15 
 
Monte  - 1,5 kg 

Nebyl vůbec vysazen candát, který není k sehnání již několik let. Pro rok 2009 je přislíben 
z podzimního výlovu od MO ČRS Ostrov nad Ohří. Záleží, v jaké míře bude příznivé počasí 
pro výtěr. 

Také nebyl vysazen sumec roček, ale generační, který je již pro umělý výtěr nepotřebný. 
To samé u štiky – 9 q vyřazené generačky bylo vysazeno na Hracholuskou přehradu.  

Nyní rozbor vysazení na jednotlivé revíry: 

Úterské rybníky - Úterský potok 4 - dříve RMV  

Vysazeno Plán 
  ks kg ks kg 
Kapr 300 300 300 300 

 
Úhlavka 1     

Vysazeno Plán 
  ks kg ks kg 
Kapr 2 1000 1000,00 1000 1000,00 
Lín 2 1200 220,00 600 120,00 
Monte   0,50 0 0,00 
Š1 0 0,00 1000 15 cm 
Bílá ryba 2000 200,00 1000 100,00 

L2 
ks kg 

8 400 1 660 
  

Br2 
ks kg 

8 000 8 000 
  

Li 
ks cm 

8 000 15 



Mže 5A     

Vysazeno Plán 
  ks kg ks kg 
Kapr 3500 3500,00 3500 3500,00 
Lín 2200 440,00 1100 220,00 
Štika 1500 15 cm 1500 15 cm 
Candát 0 0,00 500 15 cm 
Monte   0,50 0 0,00 
Bílá ryba 6000 600,00 2000 200,00 
     
Mže 4     

Vysazeno Plán 
  ks kg ks kg 
Kapr 30060 30060,00 30000 30000,00 
Lín 5000 1000,00 2500 500,00 
Štika 0 0,00 4500 15 cm 
Candát 0 0,00 4000 15 cm 
Monte 0 0,50 0 0,00 
Sumec 0 0,00 1000 15 cm 

   
 
Na revír M4 není stanoven plán na Br, ale ve skutečnosti bylo vysazeno bez finanční náhrady 
15 q.  

Všechny tyto vysazené druhy ryb, kromě monte, gen. sumce a štiky byly vysazeny ryby z naší 
produkce – hlavně rybníků Výrov a Sytno. 

Na Sytenském rybníce ovlivnil produkci kormorán velký, který zkonzumoval cca jednu 
třetinu obsádky a značnou část poranil. 

Velkou měrou mu také pomohla volavka popelavá o tom se, ale zmiňuje jiná část této 
souhrnné zprávy.  

  Dovolte, abych se zmínil něco málo o výlovech. Na rybníky Výrov a Sytno je potřeba každé 
ruky. Stává se, ale že nám vypomohou rybáři i z jiných organizací, ač si myslím, že členů 
schopných této práce má naše organizace dost. Ti ale raději čekají v den výlovu u řeky  
na vysazení ryb a běda, když vysazená ryba hned nebere. To je potom slyšet „Oni to 
nakrmili“ apod. 

Ti rozumní, ale ví, že nakrmit rybu na lovení a vysazení je pro ni hrob, popraskají jim střeva 
nebo se ryba nezvedne ode dna a uhyne. 



Jiní se přijdou na výlov „jen podívat“ a pak kritizují – oni (myšleno předsednictvo a výbor) 
jim – jako lovícím, nenechají vzít ryby, jaké chtějí, někdo, že chtěl za lovení např. tři kapry  
a dostal jen dva, tak příště nejde, že si nemůžou nachytat rybičky apod. 

Vážení, nelze nechat při lovení na libovůli každému, aby si vzal kdy chce a co chce. Ti,  
co jsou při výlovu, tak vždy dostanou ryby podle možností a to i na vánoce, protože všichni 
Ti, co pomáhají, si to zaslouží. A jsou také Ti 70 – 80 letí a před nimi klobouk dolů. 

Nyní co naši rybáři ulovili na MP vodách a to na 25 revírech spadajících do územní 
povolenky. Uvedu jen ty nejzajímavější: 

Bonětický rybník č.04231001 
  ks kg 
Kapr 178 396.40 
Lín 10 3.40 
Okoun 0   
Štika 6 20.50 
Úhoř 7 5.30 
Karas 1 0.80 
Celkem 202 426.40 

Úhlavka 1   
  ks kg 
Kapr 220 338.90 
Cejn 1 0.80 
Lín 1 0.60 
Tloušť 12 5.20 
Štika 29 56.10 
Celkem 263 401.60 

 

 
 
 
 
 
 

Na M 4 č. 431028  
  ks kg 
Kapr 1 334 2 201.15 
Lín 23 10.20 
Cejn 469 215.00 
Tloušť 25 24.30 
Štika 60 120.40 
Candát 67 130.40 
Úhoř 15 12.40 
Sumec 4 78.20 
Okoun 98 25.20 
Bolen 34 63.85 
Karas 18 6.40 
Ostatní 150 25.50 
Celkem 2 297 2 913.00 

Na M5A č. 431029  
  ks kg 
Kapr 659 148.01 
Lín 1 0.20 
Cejn 20 15.10 
Tloušť 84 58.20 
Štika 42 69.60 
Candát 5 7.40 
Úhoř 7 5.10 
Sumec 1 8.00 
Okoun 11 2.60 
Pstruh obecný 3 0.90 
Bolen 7 9.40 
Bolen 7 9.40 
Ostatní 26 9.10 
Celkem 866 1 333.61 

Úterský potok 4  
  ks kg 
Kapr 58 133.10 
Štika 2 8.10 
Celkem 60 141.20 



Děti do 15 let vykázaly úlovky na sedmi revírech a ulovily celkem 120 ks;  127.90 kg 
Mže 4 č.431028   
 ks kg Ø na 1 ks 
Kapr 32 56.40 1,76 
 
Mže 5 č.431029   
  ks kg Ø na 1 ks 
Kapr 7 10.40 1,48 

 
 
V těchto výsledcích chybí úlovky z celosvazových povolenek. Ty budou známy spolu 
s úlovky členů z ostatních organizací ze všech revírů pravděpodobně v měsíci v dubnu. 
 

Úlovky z rybníka „Zaječí“, který není zahrnut v územní povolence 

  ks kg Ø kg/ks 
Kapr 449 2129.85 4,74 
Lín 6 4.70 0,78 
Štika 19 53.70 2,82 
Candát 7 17.80 2,5 
Celkem 481 2206.15 4,5 

 
Podle těchto úlovků je zřejmé, že i tento rybník je dobře zarybněn, hlavně kaprem, každý rok 
naše MO dosazuje na Zaječák 10 q kapra. 

Jsou zde zřejmé i dobré přirozené potravní podmínky. 

Je pravda, že ne každý zde dosáhne úlovků a výhodu mají Ti, co dokonale tento rybník znají  
a umí se trefit do doby braní, jeden z lovících zde nachytal 17 ks kapra o váze 148,60 kg,  
Ø 8,74 /ks. V úlomkovém lístku není uvedeno, zda si ulovené ryby ponechal nebo je pustil 
zpět do vody. 

 

 

 

 

 

 

 



Nyní úlovky z pstruhových revírů 

Milovníci muškaření a třpytkování ulovili na 13 revírech na územní povolenky celkem 358 ks 
ryb o váze 124,70 kg. Z toho na jednotlivých revírech: 

Úterský potok 1 č.433060 
  ks kg 
Štika 2 4.50 
Po 14 3.14 
Li 3 0.73 
Celkem 19 8.42 
Vycházek 24 
 
 
 
 
 
  

Mže 5B č.433074 

  ks kg 
Kapr 7 12.40 
Cejn 1 0.50 
Tloušť 4 0.70 
Okoun 8 1.20 
Štika 2 3.95 
Po 25 7.54 
Pd 180 58.75 
Li 2 0.69 
Celkem 229 85.73 
 Vycházek 194 

Proti předchozím letům je to, co se týká úlovků, hrozné fiasko. Je pravda, že v minulých 
letech se nepodařilo vysazovací plán splnit a deficit je značný, ale dle tvrzení některých 
pstruhařů, kteří na našich pstruhových revírech často loví, je ryb dost. A to právě na Mži 5B. 

Vysazování je věnováno nejvíce času a námahy. V roce 2008 se po několika letech podařilo 
splnit vysazovací plán a i mírně překročit na obou našich pstruhových revírech. 

Vysazeno bylo: 

Mže 5B č. 433074    
Plán Skutečnost 

  ks Ø v cm ks Ø v cm 
Po2 4500 15 4810 15 
Li 1500 15 4000 10 
Pd2 1000 15 300 35 
   

Úterský potok 1 č. 433060 

Plán Skutečnost 
  ks Ø v cm ks Ø v cm 
Po2 4000 15 4450 15 
Li 1000 15 4000 10 

 
Je dost možné, že ryb je v pstruhových revírech opravdu dost, ale do lovné míry jim značně 
chybí. Věřme, že dorostou a pravidelným dosazováním se situace značně zlepší. Je to naší 
snahou i pro další generaci. 

 

Pro rok 2009 přejeme Všem PETRŮV ZDAR 


