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ZPRÁVA O ČINNOSTI MO ČRS STŘÍBRO 

ZA ROK 2009 
 

Předložená na VČS  MO ČRS Stříbro konané dne 20. 3. 2010. 

  

1. Plnění usnesení z VČS 2009 

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

Po dohodě o ceně byl zakoupen Kladrubský rybník od Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových v Tachově za cenu 180.000,- Kč.  

Soudní jednání o určení vlastnictví staveb v prostoru sádek Vatina pokračuje. Dále budeme 
hájit naše zájmy. 

Probíhá privatizace pozemků v prostoru Vatina.  

Dále probíhá privatizační projekt stodoly a Lučního rybníku, které by měly přejít  
do vlastnictví naší ZO. 

Vloni proběhla první část odstřelu kormorána a volavky. Po odstřelu několika kusů se situace 
zlepšila. 

 

Brigádnická povinnost:  

Systém brigádnické povinnosti, případně jejího proplácení byl projednán a schválen na 
mimořádné členské schůzi v prosinci loňského roku. Systém brigád byl ustanoven 36 zasedání 
ÚS o změně statutu SHR. Brigády budou organizovány dle potřeb organizace, přesně 
evidovány pro účel vrácení financí za odpracovanou brigádu (viz. Usnesení z mimořádné  
ČS z 5. 12. 2009). 
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2. Členská základna a správní činnost 

Naše MO měla k 31. 12. 2009 celkem 439 dospělých členů, z toho 12 žen, 20 dětí  
a 21 mladých rybářů.  

V roce 2009 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 neodevzdají přehledy o úlovcích, nebo je odevzdají špatně vyplněné, 
budou zveřejněni na příští VČS. Při tomto opakovaném přestupku jim dle jednacího řádu 
nemusí být vydána povolenka. Členové, kteří ve stanoveném termínu do konce února 2010 
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 20. 2. 2010 byl uspořádán tradiční ples naší MO v sále KD ve Stříbře. I když se zvyšuje 
nájem sálu a další položky v nákladech na tento ples, snížili jsme vstupné na nejnižší možnou 
hranici. Chceme, aby byl ples dostupný pro každého člena organizace. Věříme, že v příštím 
roce bude účast členů na plese ještě větší, než tomu bylo v tomto roce. 

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 Pernarci pod vedením Miroslava Schlegela 
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V kroužcích bylo celkem přihlášeno 20 dětí. Místních kol Zlaté udice se celkem zúčastnilo  
9 dětí, okresního kola 3 děti. 

MO ČRS Stříbro v minulém roce uvolnila prostředky na práci kroužků v celkové výši 
10.000,- 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. 2009 

Bez aktivit rybářské stráže se neobejde žádná rybářská organizace a dá se říct, že ani žádná 
vodní plocha. Naši členové RS mají za povinnost kontrolovat všechny chovné rybníky  
a potoky naší MO a všechny svěřené sportovní revíry v kompetenci MO. Revíry mají výměru 
565 ha o délce 97 km. 

Nejnavštěvovanějším revírem je přehrada Hracholusky a to zejména v oblasti kempů,  
kde se nejvíce zdržují rekreanti a cizinci. Individuální pochůzky v těchto místech nejsou 
doporučeny. Jak jistě víte, tak v minulých letech docházelo k častým problémům s rádoby 
rybáři, hlavně z řad cizinců rusky mluvících, kdy musela zasahovat často policie.  
Zde se provádí kontroly hromadné (tři a více členů). 

V roce 2009 došlo k jednomu vážnějšímu incidentu v kempu na Butově a to ze strany cizince, 
kdy fyzicky napadl člena RS. Byla povolána policie, která cizince odvezla na oddělení policie 
k sepsání přestupku a finančnímu postihu. I takovýto zásah se mezi cizinci rozkřikne  
a v jejich výbušnějším a nadřazeném chování je to zarazí. 

Na ostatních revírech – Úhlavce, Mži 5A, 5B, Úterském potoce a úterských rybnících 
nedochází k větším problémům vůbec. Na chovných rybnících-Výrově je každý rok hlášeno 
pytláctví, ale při neavizovaných a nepravidelných kontrolách není nic takového zjištěno.  

Na rybníce Sytno v roce 2009 nebylo zjištěno přestupků, až na jedno hlášení z kolem 
jedoucího auta, že jsou tam pytláci. Následovala rychlá akce a výsledek – jeden anglický  
pár s karavanem zajetým až u vody se miloval. O chytání neměli vůbec zájem. Je dobře,  
že si veřejnost všímá dění kolem vody, ale ne vždy je oznámení pravdivé. 

V roce 2009 ÚS ČRS Plzeň  uvedl po výběrovém řízení do funkce profesionální rybářské 
stráže jednoho našeho člena (v kraji jsou zatím čtyři), jsem pevně přesvědčen, že nezůstane 
jen u těchto čtyř a časem těchto profi členů přibude. 

Všem členům rybářské stráže výbor MO Stříbro za jejich činnost v roce 2009 děkuje  
a do dalšího roku přeje pevné nervy.  

Vykonávat práci rybářské stráže je náročné na čas a psychiku. 
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K odevzdání záznamu o úlovcích 

O tom již bylo v minulosti napsáno a vysvětlováno nespočet řádků a slov. Jak je  
ale z poznatků při prováděné sumarizaci zjištěno, nevede tato snaha k ničemu. Do 15. ledna 
mají být všechny přehledy o úlovcích vráceny – jedná se o roční povolenky, podotýkám  
do 15. ledna a do 31. ledna všechny zaevidovat a kromě prázdných, kde nebylo docíleno 
žádných úlovků, odeslat na souhrnné zpracování na Územní svaz. U krátkodobých povolenek 
je stanoveno odevzdání do 15 dnů po skončení platnosti, to je vlastně i u celoročních a to je 
ten 15. leden. Tím by mělo být jiné datum tabu, ale… Členovi výboru naší MO zřejmě tato 
povinnost nic neříká, natož některým řadovým členům. O řádném vyplnění zadní strany  
u většiny odevzdaných úlovkových záznamů se může zpracovatelům jen zdát. Je asi těžko 
pochopitelné, i když je to předepsáno, jak závěrečnou sumarizaci má každý provést.  
Každá jednotlivá řádka je pro jeden revír, druhy ryb jsou uvedeny v závěru celkově. To,  
ale pro značnou část členů je nepochopitelné. 

O názvech a číslech revírů je to obdobné. Revír Butov nebo Plovárna a podobně budete marně 
v soupisu revírů hledat. Revíry Berounka, Černý potok, Mže, Klabavka apod. mají několik 
označení např. 1, 2, 3 atd., ale to někomu nic neříká. Prostě vypálí Radbuza a milý 
zpracovateli tápej, když Radbuza má označení 1 až 7. Zatím snaha o nápravu v termínu 
odevzdání při řádném vyplnění vždy vyšla naprázdno.  

Navrhuji pro příště zveřejnit při výroční členské schůzi jmenovitě ty, kteří nesplní tyto 
povinnosti, a případně potrestat nevydáním povolenky na určitou dobu. 

Ještě malou připomínku k evidenci docházky – datum a revír musí být zapsán před započetím 
lovu, to je v celku zbytečná připomínka, ale při odchodu má být řádka proškrtnuta, pokud 
není žádný úlovek, to se dosti opomíjí a je to přestupek proti rybářskému řádu. Také označení 
podrevír - ten žádný nemáme, a přesto tam někteří píší vymyšlenosti. Co si potom ten, kdo 
centrálně zpracovává výsledky úlovků, pomyslí o tom jistém rybáři, který dokáže takové 
nesmyslnosti napsat je na Vašem úsudku. 

 

6. Hospodaření na rybochovných zařízeních v roce 2009 

Loni hospodařila organizace na jednom svém a sedmi pronajatých rybnících o celkové 
výměře 28,91 ha. 

Protože v roce 2008 došlo k úplné likvidaci kapra K1 vinou kormoránů a volavek na rybníce 
Sytno, bylo nutno potřebnou obsádku pro jarní nasazení nakoupit od jiných organizací,  
což se po určitých potížích a ne celé množství podařilo (na Výrov bylo dáno o 2000ks kapra 
méně). Bylo tedy celkem nasazeno: K1 - 50 000 ks, K2 - 35 900 ks, L1 - 17 000 ks,  
Lo-200 000 ks a Šo - 100 000 ks. 

Tyto problémy se sehnáním potřebného množství násady se proto ukázaly při podzimních 
výlovech. I přesto, že nám myslivci pomáhali plašit kormorány a volavky, bylo na podzim 
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sloveno jen množství potřebné pro nasazení do revírů, ale už opět nezbylo na zásobu do 
rybníka Výrov. Jen malá zásoba, 1950kg, kapří násady byla zakomorována na Vatině. Bude 
proto nutno opětovně zajišťovat potřebnou násadu na jaře. 

Při odchovu bylo zkrmeno celkem 600q obilovin a 7q léčiv. V průběhu roku nebyl 
zaznamenán žádný úhyn. Už po více let se nedaří vyrobit potřebné množství štiky Š1 i když 
byla zkoušena na různých rybnících. 

Na podzim bylo tedy sloveno celkem: kapr K2 – 27000/7940 kg, kapr K3 – 31420/27010 kg, 
lín L2 – 13400/840 kg, bílá ryba 500 kg a štika Š1 – 540 ks/25 kg. 

Musím podotknout, že začíná být velký problém sehnat potřebný počet rybářů na podzimní 
výlovy. Je potřeba, aby členové přiložili ruku k dílu, protože bez vyrobení a nasazení  
do revírů, k čemuž je potřeba lidských rukou, nebudou mít co chytat. 

Na Vojenských rybnících se prováděla údržba rybníků a jarní výlov dvou rybníků. V létě 
probíhalo sekání trávy na hrázích a v okolí. V zimním období se provádělo sekání ledu. 

 

 
7. Zpráva o hospodářské činnosti na tekoucích vodách a rybnících – 

revírech MO ČRS Stříbro v r. 2009 

Úlovky a nasazení na rybníce „Zaječák“ 

Rybník Zaječák není revír Územního svazu Plzeň, přesto je plně v režii naší MO.  
Jako každý rok, tak i v roce 2009 bylo na tento rybník vysazeno 1000 kg kapra a cca 200 kg 
Br. Navštěvován není jen členy ČRS, ale i nečleny, hlavně z řad lázeňských hostů, kteří jsou  
na léčení v Konstantinových Lázní. Pro nečleny je cena povolenky odlišná od ceny členů 
ČRS, to ale není předmětem této zprávy. Úlovky se sčítají dohromady a těch bylo docíleno: 

Kapr   274 ks 786,20 kg 
Lín 1 ks 0,40 kg 
Štika 26 ks 72,60 kg 
Candát 12 ks 24,20 kg 
Sumec 3 ks 48,00 kg 
Úhoř 5 ks 3,20 kg 
CELKEM 321 ks 934,66 kg 

 
O pořádek a práce na údržbě břehových porostů se stará několik členů naší MO z Bezdružic  
a okolí. Největší podíl na této činnosti má přítel Vojtěch Jiří, který je pověřen i dozorem  
na rybníce. Na rybníce Zaječák se chytá dle rybářského řádu. Zavážení nástrah a chytání 
z loďky je zakázáno. Z doslechu se dozvídáme, že někdo z lovících to porušuje. Je i na Vás 
ostatních, pokud takovéto porušení zjistíte, toho jistého upozornit a dát na vědomí někomu 
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z rybářské stráže nebo výboru MO. V nejbližším období připravuje Městský úřad Bezdružice 
rozsáhlejší úpravu kolem rybníka a pravděpodobně i částečné odbahnění. Zatím je vše jen 
v jednání a závislé na dotacích. Zmiňuji se o tom z důvodu častých dotazů a různých 
„Skutečně podložených zpráv“. 

 
Revír M4 Celkové úlovky r. 2008 Úlovky jen našich členů r. 2009 

ks kg ks kg 
kapr 12209 23238,40 1095 1868,40 
lín 144 757,70 2 1,30 
cejn 5945 2742,40 593 245,70 
tloušť 79 52,80 4 3,20 
okoun 1368 394,00 114 41,30 
štika 699 1381,80 46 77,40 
candát 794 1370,40 68 128,10 
sumec 40 659,60 6 74,60 
úhoř 230 196,10 25 19,50 
pstruh ob. 2 0,80 2 0,80 
pstruh duh. 2 1,20 1 0,30 
lipan 1 0,30   
siven 2 2,50   
bolen 225 394,80 26 52,60 
amur 20 79,40 1 4,60 
karas 156 83,40 22 14,10 
ostatní 649 174,00 61 4,70 
Celkem 22561 30848,70 2066 2536,50 
  
 

 
Vysazeno  na M4 r. 2009 Plán na M4 r. 2009 

ks kg ks kg 
kapr 28000 28000 28000 28000 
lín 1500 300 2500 500 
štika   4500 15 cm 
candát 15000 prům.15 cm 4 cm prům.15 cm 
sumec   1000 15 cm 
úhoř 1,5 kg monte   
Br 6000 kg mimo plán   
Celkem 44500 28301,5 36000 28500 
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V roce 2008 byla návštěvnost revíru M4: Výměra 20 km 490 ha 

Docházek na revír    10161 
Průměr docházek na jednoho rybáře  2,97 
Počet MO, které revír navštívili  176 
Počet rybářů, kteří navštívili revír  3421 
Ulovených kusů na jednoho rybáře  6,59 
Ulovených kg na jednoho rybáře  9,02 
Ulovených ks na 1 ha    46,04 
Ulovených kg na 1 ha    62,16 
 
Výsledky roku 2009 budou známy v průběhu měsíce května-června a vy s nimi budete 
seznámeni v roce 2011 na výroční členské schůzi 

 

 

Revír M5A Celkové úlovky r. 2008 Úlovky jen našich členů r. 2009 
ks kg ks kg 

kapr 1061 1794,70                                526 867,50 
lín 4 1,60 21 8,00 
cejn 92 60,00 19 8,20 
tloušť 126 86,20 33 24,60     
okoun 31 8,90 29 7,70     
parma 3 6,40                                   1 2,20 
podoustev 1 0,30                  1 0,50 
štika 98 172,00 22 41,60 
candát 8 11,30                                    5 16,90    
sumec 2 12,50 0  
úhoř 38 20,50 13 14,80             
pstruh ob. 8 2,90 2 0,50 
pstruh duh. 1 0,40 0  
lipan 0  1 0,40 
siven   1 0,40 
bolen 15 19,10 24 41,60 
karas 2 1,10                                      4 2,00 
ostatní 117 12,90 7 3,00 
Celkem 1607 2210,80 709 1039,90 
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Vysazeno na M5 r. 2009 Plán na M5 r. 2009 

ks kg ks kg 
kapr 3500 3500 3500 3500 
lín 600 120   
cejn   1100 220 
štika-roček 529 15 cm 1500 15 cm 
candát 1000 15 cm 500 15 cm 
ostatní 4000 400   
monte  0,50   
Celkem 9629 4020 6600 3720 
 

Návštěvnost revíru v r. 2008    

Docházek na revír    380                                               
Průměr docházek na jednoho rybáře  2,13                                  
Počet MO, které revír navštívili  55                                   
Počet rybářů, kteří navštívili revír  178                                 
Ulovených kusů na jednoho rybáře  9,03             
Ulovených kg na jednoho rybáře  12,42                                    
Ulovených ks na ha    66,96                                               
Ulovených kg na ha    92,12 
 
 
 
Revír Úhlavka 1   431 070: výměra 22 km, 13 ha                                                       

 
Celkové úlovky r. 2008 Úlovky našich členů r. 2009 

ks kg ks kg 
kapr 458 840,30 158 351,70 
lín 12 9,40 0 0 
cejn 8 5,50 2 1,20 
tloušť 38 23,10 19 10,80 
okoun 66 7,80 5 1,50 
parma 0 0 0 0 
štika 86 156,60 29 46,20 
candát 7 15,20 1 1,70   
úhoř 21 10,80 2 1,20  
pstruh ob.                  1 0,90   
bolen 1 1,00            
amur 1 9,20   
ostatní 61 3,50 51 4,00 
Celkem 760 1083,30 216 418,30 
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 Vysazeno r. 2009 Plán r. 2009 
ks kg ks kg 

kapr 1000 1000 1000 1000 
lín 600 120 600 120 
štika   1000 15 cm 
Br 2000 200 1000 100 
Celkem 3600 3320 3600 1220 
 

Návštěvnost revíru Úhlavka 1: výměra 13 ha, 22 km 

Docházek na revír     269                                                                             
Průměr docházek na jednoho rybáře   2,86                       
Počet MO, které revír navštívili   23                         
Počet rybářů, kteří navštívili revír   94                       
Ulovených kusů na jednoho rybáře   8,90    
Ulovených kg na jednoho rybáře   11,52                          
Ulovených ks na ha     58,46                                                                              
Ulovených kg na ha     83,33 
 
 

Revír Úterské rybníky č. 431085 – výměra 3 ha 

 Celkové úlovky r.2008 Úlovky  našich členů r.2009 
ks kg ks kg 

kapr 77 166,40 110 234,80 
lín 1 0,40 4 3,80 
okoun 2 0,40   
štika 2 8,10 4 8,80 
úhoř 1 0,50 1 0,60 
Celkem 83 175,80 119 248,00 
 

Návštěvnost revíru v r. 2008 

Docházek na revír     26                                                              
Průměr docházek na jednoho rybáře   1,44                                                  
Počet MO, které revír navštívili   9                                                
Počet rybářů, kteří navštívili revír   18                                          
Ulovených kusů na jednoho rybáře   4,61                          
Ulovených kg na jednoho rybáře   9,77          
Ulovených ks na ha     27,67                         
Ulovených kg na ha     58,60 
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Při troše pozornosti Vám jistě neuniklo, že se sledují všechny možné ukazatele, které se 
z úlovkových záznamů dají vyčíst, včetně počtu docházek u jednotlivých revírů. To je zatím 
dosti zkreslující, protože ne všichni při závěrečném vyplnění úlovků pochopili, že počet 
vycházek na jednotlivé revíry se sleduje. Není v silách těch, kteří zpracovávají Vaše úlovky, 
aby se věnovali přepočítávání a doplňování chybějících údajů, které někdo nesečetl. Jistě jsme 
všichni gramotní a při troše pozornosti a řádném přečtení předtištěných kolonek je jasné  
co a jak se má vyplnit. 

Co se týče hospodaření na revírech – zarybňování, byl zarybňovací plán splněn na MP vodách 
ve všech druzích mimo candáta a štiky, v těch je deficit z předchozích let. Přesto, že se nedaří 
zajistit násadu štiky a candáta v dostatečném počtu, tak na úlovcích není znatelný pokles, 
takže není patrná souvislost s velikostí nebo počtem vysazovaných ryb. 

Úlovky kaprů, co se týče návratnosti, činí cca 40 % a téměř 2 kg v průměru. Nejvíce se dle 
statistik uloví v květnu, září a říjnu. To značí, že úlovky v druhé polovině roku jsou  
z již vysazených v tom roce. U úhořů je stav kritický, přes zavedenou dobu hájení jejich stav 
soudě dle dosažených úlovků klesá, nejvíce vlivem hlístice a v posledních letech nedostatkem 
monte. 

Dovolte ještě zmínku o práci při výlovech rybníků Výrov a Sytno. Tuto otázku připomínáme 
každý rok, ale situace byla zatím čím dál tím horší. Při výlovu je zapotřebí každé ruky. Těch 
stálých makáčů postupně ubývá, protože jejich věk už je několikrát …sát a Ti mladší a čerství 
důchodci nemají žádný zájem. Oni se nebudou přeci mazat. Je snadnější stát na hrázi, 
kritizovat a pomlouvat. Snad nový systém v organizaci brigád přinese zlepšení a zvýší zájem 
o tuto činnost. 

 

Jen ještě pro zajímavost uvádím úlovky našich členů na revíru územního svazu a to rybníce 
Bonětický: 

 ks kg 
kapr 146 297,10 
lín 2 0,70 
štika 3 4,00 
úhoř 2 1,30 
amur 1 5,40 
Celkem 154 308,50 
                                                               

Proti roku 2008 je to méně o 120 kg a 48 ks. 
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Úlovky docílené našimi rybáři na pstruhových revírech v roce 2009 

Mže 5 B – výměra: 6 km 21 ha 

 ks kg 
kapr 2 2,68 
tloušť 4 1,20 
okoun 8 1,95 
štika 3 5,30 
Po 20 6,72 
Pd 105 30,31 
Li 3 0,80 
Celkem 145 48,96 
 

Úterský potok 1 – výměra : 41 km 15 ha 

 ks kg 
okoun 1 0,25 
Po 26 3,72 
Li 2 0,40 
Celkem 29 4,37 
 
Proti roku 2008 je to pokles úlovků, který je rok od roku nižší. Dle sledované tabulky, 
zpracované územním svazem, je to od roku 1986 zřejmě největší pokles. Pro srovnání:  
Na pstruhových revírech v Územním svazu Plzeň bylo v roce 1986 uloveno celkem 29982 ks 
a v roce 2008 uloveno celkem 7241 ks. Po 22 letech je to rozdíl o 22741 ks méně. V roce 
2008 bylo rybáři naší MO uloveno na všech pstruhových vodách 151 ks Po o váze 41,1 kg. 

V roce 2009 na všech pstruhových vodách 101 ks o váze 24,55 kg. I na první pohled  
je zřejmé, že úlovky Po stále klesají. Splněním zarybňovacího plánu v roce 2008  
a překročením v roce 2009 o 5000 ks  nemohou úlovky nijak výrazně poskočit zvláště 
velikostí násady. Pokud úlovky ovlivníme intenzivním vysazováním, tak očekáváme zlepšení 
při současné vysazovací velikosti, přibližně za dva roky. Zřejmě nejpřijatelnějším řešením  
by bylo vysazování této ryby v lovné velikosti. To bohužel naše MO není z důvodu chovné 
vodní plochy schopna a domnívám se, že ani žádní producenti, nehledě na výchozí cenu, která 
by byla dosti vysoká a pro mnohé MO neúnosná. 

Je jisté, že se ve Vašich řadách najdou po přečtení této zprávy nějací kritici a oponenti,  
ale ruku na srdce kritici, co děláte pro to, aby to šlo lépe. Přiložíte ruku k výrobě rybích násad 
nebo jen řeči?  

 

Do dalšího roku všem Petrův zdar 


