ZPRÁVA O ČINNOSTI MO ČRS STŘÍBRO
ZA ROK 2010
Předložená na VČS MO ČRS Stříbro konané dne 19. 3. 2011.

1. Plnění usnesení z VČS 2010
Usnesení bylo plněno průběžně po celý rok. Bod o získávání vodních ploch je plněn.
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 další vodní plochy, které by měly přejít
do vlastnictví naší MO.
Brigádnická povinnost:
Systém brigádnické povinnosti, případně jejího proplácení byl projednán a schválen
na mimořádné členské schůzi v prosinci 2009. 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).
Brigádnický poplatek 500,- Kč se platí k první vydané povolence na rok 2011 (svazové
nebo územní). Od tohoto příspěvku jsou osvobozeni děti a mladiství do 18 let, ženy, držitelé
ZTP a ZTPP. Na základě usnesení VČS a zhodnocení hospodářského výsledku za rok 2010,
rozhodl výbor MO ČRS Stříbro o osvobození od poplatku pro členy MO nad 65 let včetně,
kteří jsou členy MO ČRS Stříbro 5 a více let.

2. Členská základna a správní činnost
Naše MO měla k 31. 12. 2010 celkem 443 dospělých členů, z toho 31 žen, 8 dětí
a 19 mladých rybářů.
V roce 2010 bylo naší MO vydáno:
Povolenky roční Územní – MP Územní – P Celosvazové – MP
Dospělí
286
25
16
Mládež / Děti
26/30
2/3
5/1

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 zveřejňováni na VČS, jako tomu bude dnes. Při tomto opakovaném přestupku jim,
dle jednacího řádu, nemusí být vydána povolenka. Členové, kteří ve stanoveném termínu
do konce února 2011 nezaplatili členské příspěvky, dle stanov ztrácí členství v ČRS. Seznamy
jsou k nahlédnutí v kanceláři MO.
Výborových schůzí MO bylo pět, předsednictvo se scházelo pravidelně každé pondělí k řešení
nutných záležitostí chodu organizace.

3. Vzdělávací a kulturní činnost
Dne 18. 2. 2011 byl uspořádán tradiční ples naší MO v sále KD ve Stříbře. Termín konání
plesu byl díky nedorozumění s kapelou posunut o jeden den na pátek 18.2. Na příští rok je již
termín zajištěn a jeho posunutí se opakovat nebude. I když se snažíme držet cenu vstupenek
na nízké úrovni, zájem o ples již několik let klesá. V příštím roce se proto budeme snažit
o ještě větší propagaci a informovanost členů.
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
Začátkem tohoto roku zahájil činnost čtvrtý rybářský kroužek v Bezdružicích. Tento kroužek
vznikl díky spolupráci s vedením školy a ochotě Jiřího Nuhlíčka, který kroužek vede.
V kroužcích bylo celkem přihlášeno 19 dětí. Místních kol Zlaté udice se celkem zúčastnilo
14 dětí, okresního kola 5 dětí. Mladí rybáři však sklízeli úspěchy po celý rok. Především jde
o úspěchy kroužku v Černošíně, pod vedením Miroslava Hubálka. V národním kole soutěže
Zlatá udice se Martin Hubálek umístil na čtvrtém a Olda Rada na pátém místě. V přívlači
je Martin Hubálek dokonce mistrem republiky a mezinárodním mistrem. Členové tohoto
kroužku pravidelně obsazují čelní místa také na celorepublikových závodech v ostatních
disciplínách. Opravdu patří k republikové špičce.

Musíme však poděkovat za práci i ostatním kroužkům. Zásluhou jejich vedoucích nezůstane
sportovní rybaření výsadou jenom nás starších.
MO ČRS Stříbro v minulém roce uvolnila prostředky na práci kroužků v celkové výši
10.000,- Kč. Výbor bude i nadále podporovat práci rybářské mládeže a jejich vedoucích.

5. Činnost rybářské stráže (RS) a ochrana revírů v r. 2010
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 často musela zasahovat policie.
Zde se provádí kontroly hromadné (tři a více členů). Tyto problémy se však netýkají pouze
cizinců, ale bohužel k častým incidentům dochází i u českých rybářů.
V roce 2010 došlo k několika zadržení rybářského náčiní hlavně u cizinců, kteří lovili
bez povolenky. Pruty byly předány v tomto případě na odbor životního prostředí ve Stříbře.
O zadrženém rybářském nářadí musí RS sepsat protokol o zadržení rybářského náčiní.
Ve vyhodnocení je také třeba zmínit, že RS je oprávněna, mimo jiné, požadovat od osoby
lovící ryby nebo vodní organizmy prokázání totožnosti, předložení platného rybářského lístku
a platné povolenky k lovu. Požadavek na prokázání totožnosti (tzn. občanský nebo řidičský
průkaz nebo cestovní pas) se nesetkává s ochotou lovících rybářů. Průkazka člena ČRS,
byť i s fotografií, není doklad totožnosti.
Dalším velkým nešvarem bývá přítomnost či vlastně nepřítomnost u prutů. Vychází
to z vyhlášky č. 197/2004 Sb., kde se praví v odst. 5: „Lov na udici, na plavanou,
na položenou nebo čeřínkováním může být prováděn jen za předpokladu, že osoba provádějící
lov je u udic přítomna tak, aby s nimi mohla bez prodlení manipulovat.“
Našel se takový rybář, který si stěžoval na RS u územního svazu, že mu vytýkala
nepřítomnost u udic, když byl jenom 25m daleko od prutů a griloval si oběd s poznámkou,
že má příposlech a hned po záběru vyrazí k udici.
Na ostatních revírech – Úhlavce, Mži 5A, 5B, Úterském potoce a úterských rybnících
nedochází k větším problémům téměř 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 2010 nebyly zjištěny přestupky.

Všem členům rybářské stráže výbor MO Stříbro za jejich činnost v roce 2010 děkuje
a do dalšího roku přeje pevné nervy.
Vykonávat práci rybářské stráže je náročné na čas a psychiku.

6. Zpráva o hospodaření na rybochovných zařízeních za rok 2010
V roce 2010 hospodařila organizace na dvou vlastních a šesti pronajatých rybnících.
V zimních měsících byl prořezáván led na komorových rybnících u vojáků a na Vatině.
V únoru a březnu bylo provedeno vápnění a hnojení na Sytenském rybníce.
Podařilo se zajistit potřebné množství násady do rybníků. Největší podíl násady kapra
byl dovezen (jako již dříve) od pana Vaňka z Tábora. Zbytek byl doplněn z vlastních zásob.
Ostatní druhy jako vždy byly dodány z líhní ostatních organizací.
Na jaře bylo tedy celkem vysazeno: K1 50 000 ks, K2 44 500 ks, Lo 100 000 ks, L1 10 000 ks
a Š1 50 000 ks.
Po celou sezónu bylo prováděno krmení, pravidelné i namátkové kontroly a bylo aplikováno
léčivo proti jarní vodnatelnosti. Oproti roku 2009 kdy byl na Sytně problém s velkým
množstvím kormoránů a volavek, loňský rok proběhl poměrně v klidu. Po celou dobu bylo
zaznamenáno jen pár kormoránů a volavek. Také na ostatních lokalitách nebyl s těmito
predátory problém. Toto se příznivě odrazilo i na podzimních výlovech.
V průběhu roku se celkem zkrmilo 600q obilovin a bylo aplikováno 6,5q léčiv. Na rybnících
při kontrolách nebyl pozorován žádný úhyn ryb. Stejně jako v minulých letech se nedaří
odchovat dostatečné množství štiky, i když letos bylo na rybníce Výrov sloveno větší
množství krásné štičí násady, která byla vypuštěna do našich revírů.
Na podzim bylo celkem sloveno: K2 10 000 ks/2500 kg, K3 42 600 ks/34 430 kg,
L1 10 000 ks/50 kg, Š1-2/115 kg, L2 9500 ks/600 kg a bílé ryby 300 kg.
Protože naše největší rybníky Sytno a Výrov jsou velmi silně zaneseny bahnem,
bylo naplánováno odbahnění loviště na Výrově, rekonstrukce nájezdu pro vysazování
a krmení na Sytně a zhotovení záchytné mříže pod Sytnem. Na tyto práce byla uzavřena
smlouva a mimo záchytnou mříž jsou již hotovy. Odbahnění loviště na Sytně bude dle stavu
financí provedeno po výlovu v letošním roce. Násada pro letošní rok je zajištěna
v dostatečném množství.
Na závěr bych chtěl podotknout, že by bylo dobré, aby se našli členové, kteří by měli zájem
o práci v hospodářském družstvu, protože je nás stále málo, nemládneme a práce je pořád
stejně.

7. Zpráva o hospodářské činnosti na tekoucích vodách a rybnících –
revírech MO ČRS Stříbro v r. 2009
Tak jako každý rok je členské schůzi předkládána zpráva o hospodaření na revírech MP a P
spadajících do činnosti MO ČRS Stříbro. V letošním roce nejsou zatím známi úlovky z našich
revírů. Jsou k dispozici jen celkové z roku 2009. Úlovky z roku 2010 budou celkově
vyhotoveny přibližně v měsíci květnu, takže na členské schůzi v roce 2012 budou zveřejněny.
Bude to tak již probíhat každý rok.
Dovolte mi, abych se zmínil o práci při výlovech rybníků Výrov a Sytno. Je snahou všech
těch, kteří se na práci při výlovech podílejí, co nejdříve ryby slovit naložit na auta a rozvést.
Každý rok někdo z těch makáčů ubývá, je to ze zdravotních problémů nebo kvůli věku,
ale nikdo je nenahrazuje. Na výlov se přijde podívat lidí dost a pro nástražní rybky taktéž,
takže také rybářů nehledě na ty, kteří jezdí za auty rozvážející ryby, aby věděli kam na ně,
ale na práci prostě nejsou.
Bez těch dříčů v rybníce, ale nebude na co koukat a ani nebude co chytat. Tak prosím vy,
co Vám není všechno toto dění jedno, přiložte ruce k dílu a jen nekritizujte.

Na pstruhové revíry naší MO Stříbro byl plán na vysazení plněn takto:
ÚTERSKÝ POTOK 1
Po2

Plán
4500 ks

prům. 15 cm

Po2

Li1

1000 ks

prům. 15 cm

Li

Skutečnost
3000 ks
prům. 10 cm
310 ks
prům. 15 cm
nebyl plněn

REVÍR MŽE 5 B
Skutečnost
Po2

Plán
4500 ks

prům. 15 cm

Po

Pd2
Li1

1000 ks
prům. 15 cm
15 000 ks

Pd
Li

Celkově na pstruhové vody bylo vysazeno:
Skutečnost
7815 ks
Po
600 kg
Pd

3000 ks
prům. 10 cm
800 ks
prům. 18 cm
705 ks
prům. 15 cm
1000 ks
600 kg
nebyl plněn

Plán
8500 ks
1000 ks

Rozdíl
685 ks
400 ks

Protože byl vysazený Pd centimetrově i váhově v atraktivnější podobě, plně vysazovacímu
plánu odpovídá. Lipan nebyl vysazován vůbec, plůdek i generačka jsou pořád nedostatkovým
artiklem. V roce 2011 je proti předchozím letům plánován a povolen odlov elektrickým
agregátem již od jarních měsíců. V minulosti byl odlov na pstruhových chovných potocích
doporučen provádět jen v podzimních měsících a to, vzhledem k výši plánu, nebylo možné
splnit.

Na revíry mimopstruhové bylo vysazeno:
Revír Mže 5A
K2
L2
Š1

3500 ks
1100 ks
1500 ks

Plán
3500 kg
220 kg
prům. 15 cm

Ca1
Br

500 ks
2000 ks

prům. 15 cm
200 kg

3800 ks
750 ks
150 ks
100 ks
0
2000 ks

Skutečnost
3500 kg
150 kg
prům. 15 cm
prům. 45 cm
0
200 kg

1000 ks
250 ks
150 ks
1000 ks

Skutečnost
1000 kg
50 kg
prům.15 cm
100 kg

Úhlavka 1
K2
L2
Š1
Br

1000 ks
600 ks
1000 ks
1000 ks

Plán
1000 kg
120 kg
prům.15 cm
100 kg

MŽE 4 – Přehrada
K2
L2
Š1
Ca1
Sv1

28 000 ks
2500 ks
4500 ks
4000 ks
1000 ks

Úterský potok 4
Plán se rovná skutečnosti
300 ks 300 kg

Plán
28 000 kg
500 kg
prům. 15 cm
prům. 15 cm
prům. 15 cm

35 900 ks
350 ks
5000 ks
0

Skutečnost
28 200 kg
100 kg
7500 kg

U kapra je plán na všech revírech plněn a podle možností daných ÚS Plzeň, překračován.
Lína se zatím nedaří odchovat do požadovaného počtu. Candát byl vysazen na 100%
a do dalších let je vyhlídka na každoroční splnění násady, dovozem z Nýrska, kde pro odchov
ročka mají nejvhodnější podmínky.

Úlovky dosažené na rybníce Zaječák v roce 2010
ks
Kapr
Lín
Štika
Candát
Úhoř
Karas
Ostatní

383
15
7
2
4
1
15

kg
866,47
9,63
18,00
5,40
2,10
1,20
14,93

prům. 2,26

Do Zaječáku vysazujeme každoročně 10 q kapra na náklady organizace, takže návratnost
je dle dosažených úlovků 86%. Přírůstky také nejsou zanedbatelné, no není divu. Mnozí
rybáři se zřejmě domnívají, že čím víc krmení do vody nahází, tím líp. Toho jsem byl sám
svědkem při jedné celodenní návštěvě tohoto rybníka. Bohužel, je to ale při přemíře krmení
to nejméně vhodné pro ryby. Zbytky krmení ve vodě kvasí a plesniví a znehodnocují vodu.
To je ale nešvar všech stojatých vod.
Při vysazení ryb na revíry je nutné, hlavně z rybníků Výrov a Sytno, zajistit více aut.
Pronajatá auta jsou na základě faktury hrazená územním svazem v plné výši. Za dopravu
našimi auty máme za celý rok hrazeno do 15.000,- Kč. Počet ujetých km je proplácen ÚS
jen v plných tzn. naložených km, ty činí za rok 557 km.
Z toho na jednotlivé revíry:
Mže 5B
Úterský potok 1
Úterské rybníky
Úhlavka 1
Mže 5A
Mže 4

96 km
95 km
65 km
39 km
130 km
125 km

Ovšem celkový počet ujetých km a hodin tomu věnovaných je několika násobně vyšší.

Něco málo k vrácení přehledu o úlovcích :
Vyplňování přehledů bylo již věnováno mnoho času a vysvětlování, ale vše marné. Dle
usnesení členské schůze z roku 2010 mohou být, Ti co přehled špatně vyplní zveřejněni
na příští členské schůzi. Tak nyní činíme:
Curzydlo Petr
Houdek Martin
Zdvihal Jiří
Koša Vít
Maroušek Jiří
Hejhal Daniel
Vlček Jan
Wenzl Josef
Kožnar Václav
Šrámek Jiří
Schmid František
Tesař Zdeněk
Bizyk Roman
Žufan Josef
Szabo Alexius
Kaltenbuner Miroslav
Isevič Pavel
Hejsek Václav
Kyml Josef
Sušírová Natálie
Sušír Bohuslav

neproškrtány dny bez úlovků
neproškrtány dny bez úlovků
neproškrtány dny bez úlovků
celkový součet
celkový součet
celkový součet
celkový součet
celkový součet
celkový součet
celkový součet
celkový součet
celkový součet
celkový součet
celkový součet
celkový součet
celkový součet, napsán úhoř, ale váha ne
součet nevypsán, i když ulovil
součet nevypsán, i když ulovil
místo čísla revíru napsán "BONĚŤÁK"
nevypsána zadní strana
nevypsána zadní strana

Všechny vrácené přehledy musí být překontrolovány a následně odeslány k centrálnímu
zpracování. Ovšem ty špatně, neboli nedostatečně vyplněné se musí doplnit, dopočítat
a v některých případech přepsat správná čísla revírů.
Nevím, zda je všem známo, že z výsledků-úlovků z každého jednotlivého revíru je upravován
vysazovací plán na další roky a chybným vyplněním je vlastně ten jistý revír šizen, ale hlavně
vy, protože čím méně ulovíte, tím méně může být nasazeno. A proč máme být jako lovci
šizeni. Každý, kdo jde na ryby, si jde především zachytat a ne jen sednout k mrtvé vodě.

Do dalšího roku všem PETRŮV ZDAR

