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1. Členská základna a správní činnost 

Naše MO měla k 31. 12. 2014 celkem 548 členů, z toho 27 žen, 39 dětí a 11 mladých rybářů.  

V roce 2014  bylo naší MO vydáno :  

Povolenky roční  Územní –MP Územní - P Celosvazové-MP 

Dospělí 329 35 27 

Mládež / Děti 19/38 0/4 0 

 

Fond SHR – 2014 (MO Stříbro)      

vyúčtování ZÚS ČRS Plzeň 181 000  k 31. 12. 2014  

do pokladny vybráno 102 500  SHR- platby od členů  

MO Stříbro uhradila za členy 78 500  zdarma SHR  

      

Druhy povolenek osvobozených od fondu SHR    

Povolenky MP+P (1000,-) 103 ks     

Povolenky ZTP (500,-) 10 ks     

Povolenky celosv.MP (1950,-) 3 ks     

Celkem 116 ks     

 

Počet členů MO Stříbro osvobozených od úhrady SHR pro rok 2014 

 

ženy 15 členů 7 500    

důchodci 81 členů 40 500    

ostatní 61 členů 30 500    

Celkem 169 členů 84 500    

      

Mezi ostatní patří - členové RS, výboru, mimořádná činnost, pracovní a lovící četa. 

Krátkodobé povolenky byly cizincům a členům jiných MO vydávány průběžně. Členové, kteří včas 

neodevzdají přehledy o úlovcích, nebo je odevzdají špatně vyplněné, budou opět zveřejněni na příští VČS. 
Při opakovaném přestupku mohou být dle stanov ČRS potrestáni kárným opatřením. Nemusí být vydána 

povolenka. Členové, kteří ve stanoveném termínu do konce dubna 2014 nezaplatí 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.  

Brigádnická činnost : 

Zájemci o pracovní výkon brigád budou využiti dle potřeb organizace, zejména při výlovech chovných 

rybníků. Tito rybáři se mohou hlásit u pana Huleše a pana Pendla. 
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2. Vzdělávací a kulturní činnost 

Již několik let registrujeme malý zájem o školení v obsluze elektrického lovícího agregátu. Školení 

organizuje ÚS a bez jeho absolvování nemůže žádný rybář s agregátem pracovat. Rybářské družstvo ročně 

odpracuje mnoho hodin při lovení chovných potoků. Proto stále hledáme posily do jeho řad. 

V únoru 2014 proběhl tradiční Rybářský ples. Bohatá tombola a půlnoční překvapení jistě přispěly  

ke spokojenosti návštěvníků. V přípravě tohoto plesu budeme pokračovat i v dalších letech. 

Příprava dětí je i nadále  prováděna v rybářských kroužcích, kde jsou mladí rybáři také přezkušováni. 
Absolventi kroužků budou mít povolenku zdarma. 
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3. Činnost rybářských kroužků při MO ČRS. 

V loňském roce působilo celkem 4 rybářské kroužky. 

Ve Stříbře pod vedením Miroslava Lukáše (5 dětí). 

V Černošíně pod vedením Miroslava Hubálka (4 děti). 
V Pernarci pod vedením Miroslava Schlegela (3 děti). 

V Kladrubech pod vedením Bohumila Krause a Petra Havránka (12 dětí). 

V kroužcích bylo celkem přihlášeno 24 dětí. S vedoucími kroužků je výbor v kontaktu a snaží se je v jejich 
práci podporovat. Všem vedoucím kroužků za jejich časově náročnou práci děkujeme. 

MO ČRS Stříbro v minulém roce uvolnila prostředky na práci mládeže v celkové výši 25 000,- Kč. Výbor 

bude i nadále práci kroužků rybářské mládeže a jejich vedoucích podporovat.  
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4. Činnost rybářské stráže (RS) a ochrana revírů v r. 2014 

Činnost rybářské stráže se v roce 2014 zlepšila oproti předchozím letům. Rybářský 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. 

Naším největším a nejnavštěvovanějším revírem je přehrada Hracholusky a to zejména v oblasti kempů,  

kde jsou největší problémy. Kontrolní činnost na přehradě je komplikovaná díky členitosti terénu. 

Problémy se poslední dobou vyskytují i v místech, kde se obtížně RS dostává po břehu a proto se rovněž 
provádí kontroly z vodní hladiny. K tomu účelu máme povolení na spalovací motor a chystáme se využít  

i spolupráci s Policií ČR, která v letních měsících využívá ke kontrolám rovněž motorový člun.  

V roce 2014 se provedlo několik hromadných kontrol z lodě Západočeského územního svazu. Při těchto 
kontrolách bylo zadrženo několik povolenek. Nejčastější prohřešek byl nepřítomnost u prutů a současný 

lov na čeřen a dva pruty. Další přestupky byly vláčení v době hájení, ponechání kapra obecného 

nedosahující nejmenší lovné míry 40 cm, lov na tři pruty, nepořádek v místě lovu a ponechání jelce tlouště 
v době hájení. 

Na revíru Mže 5A byl řešen ve spolupráci s Policií ČR přestupek tří pytláků. V letošním roce očekáváme 

problém s nedodržením lovné míry kapra obecného, protože nový rybářský řád má na stránce 4 uvedenou 
míru 35 cm, která je stanovena zákonem, ovšem na stránce 18 v části III. uvedena úprava na míru 40 cm. 

Pro plzeňský a karlovarský kraj byl jmenován nový člen profesionální RS s působností pro Karlovarský kraj. 

V současné době působí v těchto krajích pět členů profesionální RS.  

V roce 2014 nebyl řešen žádný přestupek člena MO ČRS Stříbro. Místní organizace ČRS Stříbro má 

dobrovolnou rybářskou stráž v počtu 28 členů. V loňském roce se snížil počet členů RS z důvodu úmrtí,  

ale zároveň v tomto roce byli ustanoveni do funkce noví dva, kteří složili zkoušky. Rádi uvítáme nové 
zájemce o tuto činnost. Pokud by mněl někdo zájem stát se členem rybářské stráže, stačí se zastavit  

v pondělí v klubovně MO Stříbro a  musí splnit tyto podmínky: 

1. zdravotní způsobilost 

2. bezúhonný výpis z rejstříku trestů 
3. složit zkoušky před komisí ZÚS v Plzni 

a) znalost ryb a vodních živočichů 

b) znalost zákona o rybářství 
c) znalost vodního zákona 

Na ostatních revírech – Úhlavce, Mži 5B, Úterském potoce – nedochází k větším problémům téměř vůbec. 

Na chovných rybnících Výrově a na rybníce Sytno v roce 2014 nebylo zjištěno závažných přestupků. 

Všem aktivním členům rybářské stráže výbor MO Stříbro za jejich činnost v roce 2014 děkuje  

a do dalšího roku přeje pevné nervy.  
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5. Zpráva o hospodaření na rybochovném zařízení za rok 2014 

Naše organizace hospodařila v loňském roce na 8 rybnících o výměře 28,91.Tři rybníky patří organizaci  

a pět máme pronajatých.V měsíci únoru a březnu bylo provedeno vápnění a hnojení rybníků nutné  

pro zdárný odchov rybí násady. Potřebná jarní násada byla zajištěna jednak z vlastních zdrojů 
(komorování Výrov a Vatina) a dále od osvědčených dodavatelů. Celkem bylo do rybníků nasazeno:  

Šo – 50 000 ks, K1 – 30 000 ks, K2 – 38 000 ks, L1 – 10 000ks a L2 – 1 500 ks.   

Po nasazení byly prováděny zvýšené kontroly, které byly zaměřeny na výskyt volavek ale hlavně  
na velkého škůdce rybářů kormorána.  Bohužel, ihned po nasazení Sytenského rybníka, se tento 

predátor v počtu asi 35 ks objevil a i když byl poplašnou střelbou  plašen, téměř po celý měsíc duben 

byl na tomto rybníce pozorován. Z důvodu nízkého stavu hladiny vody (žádný sníh,málo srážek) měl 
větší možnost plenění. Toto se samozřejmě projevilo při podzimním výlovu, kdy v obsádce chyběly 

právě ryby, které byly na jaře nasazovány v menší míře.   

Začátkem května začalo rozkrmování a přeléčení obsádek proti chorobám Rupinem. Po aplikaci léčiv 
bylo zahájeno normální pravidelné krmení. Po celou sezonu byly prováděny kontroly, ryby dobře 

přijímaly krmivo a byly v dobrém stavu. Nebyl pozorován žádný úhyn ryb.  

Celkem bylo spotřebováno 400kg léčiva a 560q krmiva. V loňském roce nebyly prováděny žádné velké 
opravy, pouze na rybníku u vojáků Pod cestou došlo k poruše hráze, tato byla v krátké době opravena.  

V letošním roce bude třeba vyměnit mříž na přelivu na Vatině. Podzimní výlovy splnily očekávání, ba 

naopak, byla lovena opravdu pěkná ryba.  

Celkem bylo na podzim sloveno: L1 – 9 000ks/45kg, L2 – 1 000ks/100kg, Bílá ryba – 400kg,  

Š1 – 40kg, Kapr2 – 13 000ks/1 815kg, kapr3 – 31 357ks/38 700kg. Na komorách bylo zakomorováno 

celkem: Výrov – kapr2 – 4 800ks/3 960kg; Vatina – kapr2 – 13 000ks/1 815kg. Na letošní rok je zbytek 
potřebné obsádky zamluven u pravidelného dodavatele a bude v průběhu jarních měsíců dosazen. 

Získali jsme potřebné povolení k odstřelu kormorána v kritickém období měsíce dubna, a bude 

požádáno příslušné myslivecké sdružení o provádění odstřelu. Potřebné krmení a léčivo je rovněž 

zajištěno. Chtěl bych touto cestou poděkovat hospodářskému družstvu a všem, kteří se podílí  
na potřebných pracích a odlovech a rádi přivítáme další zájemce o tuto potřebnou práci,  

bez které bychom těžko zajistili nasazení našich revírů a dobrý chod naši organizace.  
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6. Zpráva o hospodářské činnosti na tekoucích vodách v roce 2014 

Evidence úlovků a odevzdání povolenek 

Je velmi důležité, aby sportovní rybáři odevzdali povolenku k rybolovu, která obsahuje sumář úlovků,  

a to i v případě, že nebyli při lovu úspěšní. Konec konců je odevzdání povolenky jednou ze základních 
povinností každého rybáře. A pak také, aby vyplňovali pravdivé údaje o ulovených rybách. Je důležité 

vykazovat i úlovky méně hospodářsky hodnotných druhů, zodpovědně udávat i hmotnost ulovených ryb 

nebo k tomu využívat tabulky uvedené v rybářském řádu. Z evidence úlovků se vyhodnocují následné 
ukazatele:  

1) kusová návratnost 

2) hmotnostní návratnost-  sleduje se po dobu několikaletého průměru 
3) druhová návratnost 

Nedílnou součástí je i sledování návštěvnosti jednotlivých revírů. Proto je nutné při celkovém vyplnění 

zadní části přehledu o úlovcích uvádět u každého navštíveného a vykazovaného revíru i počet docházek.  
Již po několik let zdůrazňuji jak má být vyplněna zadní strana přehledu, leč stále je dost těch, kteří jedou 

podle toho, jak je napadne. Je těžké pochopit, že jedna řádka je pro jeden revír? Jak to ještě více 

zdůraznit? Hospodář musí každý vrácený přehled zkontrolovat, případně doplnit a pokud je to možné 
upravit. Toto zabere při počtu vydaných povolenek……kusů značně času. 

 

Nyní uvedu jména hříšníků :  
Klik Jiří – návštěva jednoho revíru, ale vypsány čtyři řádky – každý druh do jiné 

Karvaš Miroslav –                         - „ - 

Hrdlička Miroslav -                       - „ – 
Zeman Pavel -                               - „ – 

Tarmak Ján – nesečetl váhu a celkem 

Janda Pavel -  neuvedl názvy revírů 

Frič Radek – nevyplněna vůbec zadní strana 
Ent Luboš -                     - „ – 

Amerling František – místo Mže 4 napsáno Hracholusky 

Bertl Milan – to samé, navíc na celosvazové povolence 
Brichta Václav – na celosvazové povolence neuveden název revíru 

Matouš Josef – na celosvazové povolence místo Mže 4 napsal Mže Stříbro 

Miklík Stanislav – nevyplnil součet zadní strany 
Křižka Stanislav – místo Mže 4 – Hracholusky 

Gajan Gejza 1973 – nevypsal součet ani názvy revírů 

Gajan Gejza 1950 -                   - „ – 
Gujda Dušan – nevypsal součet 

Novotný Bohuslav – místo Mže 4 – přehrada 

Novák Josef – chyběly názvy revírů 
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Matějka Jan – nevyplněna zadní strana 

Mašek Lukáš – nevyplněna váha 

Mundil Jindřich – název revírů 
Pilík Tomáš – celkový součet 

Kůs Zdeněk – názvy revírů neuvedeny 

Pelán Vlastimil – chybí váha ulovených ryb a celkový součet 
Kroc Ladislav – uvedl zkratky revírů místo celého názvu. Pro zpracovatele je to problém. 

Brož Jaroslav 1985 – místo revírů uvedl – Butov, Červená lávka, Pod pilou, Pod hřištěm apod. 

Šlapák Václav – nevypsána zadní strana 
Hájek Miloslav – místo šestimístného čísla revíru má jen zkratky 

Beroun Dobroslav – nevypsána zadní strana 

Gujda Dušan – špatně vyplňována přední strana přehledu 
Budaj Josef – to byla rarita – za to se musí stydět celá organizace 

 

Navrhuji do usnesení z dnešní výroční schůze všechny tyto uvedené pozvat na školení do klubovny 
organizace. 

 

Zpráva o hospodářské činnosti na tekoucích vodách v roce 2014 

V roce 2014 bylo na pstruhových revírech naší MO Stříbro vysazeno : 

Na revír 433060 Úterský potok 1 

PO 2-3 4 000 ks 

 

Na revír 431074 Mže 5 B 

PO 2-3 4 000 ks 

Míchané ryby PO, Pd, Si 225 kg 

Váčkového plůdku PO 2 000 ks 

 

Na mimo pstruhové revíry : 

Revír 431028 Mže 4 

Kapr 28 000 kg průměr 28 000 kg      

Lín 100 kg 500 ks 

 

Revír 431029 Mže 5A 

Kapr 3 500 kg průměr   3 500 ks 

Bílá ryba 200 kg 2 000 ks 

Šr 125 ks průměr 40 cm 
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Revír 431070 Úhlavka 1 

Kapr 1 000 kg 1 000 ks 

Bílá ryba 200 kg 2 000 ks 

 

Revír 431085 Úterský potok 4 

Kapr 300 kg 300 ks 

 

Tyto vysazené ryby na mimo pstruhové revíry byly všechny z produkce naší MO. Nebyl vysazen lín obecný, 

dle vysazovacího plánu z důvodu nedostatku tohoto druhu. Totéž nebylo splněno u štiky obecné  

a candáta kromě revíru Mže 4, tam byla štika dovezena pod dohledem územního svazu. 

Zarybňovací plán je pro každý rybářský revír stanoven rybářským orgánem a je uveden v rozhodnutí  

o povolení výkonu rybářského práva. Obsahuje druhy vysazovaných ryb, počty kusů a věkovou kategorii 

vysazovaných ryb. Jedná se o množství ryb, která je uživatel povinen každoročně do revíru vysadit. 

Každoroční přesné plnění zarybňovacích plánů není jednoduchou záležitostí. Cílem organizace je ryby 
obstarat a plán splnit, někdy to však není ani při nejlepší vůli možné. Výpadek z jednoho roku se pak 

doplňuje nadcházející rok nebo v příštích letech. Nyní je trend vysazovat rybu starší a těžší. U některých 

druhů je toto z důvodu nedostatku těžko realizovatelné. Proto se může část zarybnění těchto druhů 
nahradit vysazením rychleného plůdku, případně nákupem od jiných dodavatelů, ale vždy po dohodě 

s územním svazem. U nás se to týká hlavně štiky a candáta, pokud se ovšem dají sehnat. 

Úhoří monté ani odkrmené nebylo v roce 2014 vysazeno na naše revíry a to z již známých důvodů, 
nemožnost návratu odrostlých jedinců do přirozených vod. 

Úlovky na mimopstruhových revírech v roce 2013 

Revír 431028 Mže 4 ks kg 

Kapr 9 675 16 301,7 

Lín 49 30,0 

Cejn 6 814 3 634,6 

Okoun 2 347 714,9 

Štika 605 1 203,1 

Candát 725 1 317,5 

Sumec 71 591,5 

Úhoř  351 293,6 

Bolen 69 165,4 

Amur 11 50,4 

Celkem 22 209 24 775,8 

 

Ostatní druhy zde neuvádím, těch bylo uloveno podstatně méně a číselně nezajímavé. 
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Revír 431 070 Úhlavka 1 ks kg 

Kapr  509 940,6 

Lín 6  2,6 

Cejn 60 45,0 

Jelec 88 76,7 

Podoustev 19 7,5 

Štika 102 174,2 

Candát 3 5,5 

Sumec 1 6,9 

Úhoř 19 17,2 

Po 16 5,8 

Pd 13 11,6 

Bolen 2 3,6 

Celkem 1 002 1 328,6 

 
 

Revír 431070 Úhlavka 1 ks kg 

Kapr 256 536,4 

Lín 4 3,1 

Štika 53 102,6    

Úhoř 16 10,3 

Po 1 0,8 

Pd 2 1,0 

Li 1 0,4 

Jelec 34 27,4 

Celkem 515 728,5 

 
 

Revír 431085 Úterský potok 4 ks kg            

Kapr 97 141,8 

Lín 1 0,6 

Štika 2 5,0 

Celkem 100 147,4 
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Pro zajímavost uvádím počet organizací, které naše revíry navštívili – členové z jiných organizací : 

Mže 4 188 

Mže 5A 43 

Úhlavka 1 23 

Úterský 4 8 

 

Uloveno kg na 1 ha ks na 1 ha 

Mže 4 50,56 45,32 

Mže 5A 55,35 41,75 

Úhlavka 56,04 39,62 

Úterský 4 49,13 33,33 

 

Počet lovících na jednotlivých revírech: 

Mže 4 3 029 

Mže 5A 229 

Úhlavka 1 78 

Úterský 4 21 

 

Uloveno ks na jednoho rybáře 

Mže 4 7,33 

Mže 5A 4,38 

Úhlavka 1 6,60 

Úterský 4,76 

 
 

Z těchto všech uvedených výsledků vyplývá, že se sledují všechny možné ukazatele, které se z přehledu  

o úlovcích dají vyčíst, proto prosím věnujte vyplňování opravdu pozornost. Není žádný problém se zeptat, 
pro toho, kdo si nějak není jistý, že vypisuje správně, kdykoliv v pondělí v klubovně. 

O tom, že na vodních plochách se v posledních letech projevuje vliv rybožravých predátorů již bylo 

napsáno mnoho, nebudu to nijak rozebírat, ale i přes zvýšený výskyt těchto škůdců v některých lokalitách, 
lze docílit pěkných úlovků. 

Např. pan Václav Šichtanc ulovil na mimo pstruhových revírech v roce 2014 115 ks ryb o váze 138 kg.  

Na pstruhových revírech pan Petr Šnebergr starší 147 ks o váze 47,5 kg. 
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Nyní celkové úlovky z pstruhových  revírů v r.2013 

 ks kg 

Kapr 1 0,8 

Okoun 17 2,6  

Pstruh obecný 88 25,4 

Pstruh duhový 2 1,0 

Lipan 5 1,7 

Siven 3 1,7 

Štika 3 1,1 

Celkem 118 34,3 

 

Revír 433074 Mže 5 B ks kg 

Kapr 7 14,1       

Jelec tl.  20 9,5 

Okoun 11 2,3 

Štika 12 18,5 

Pstruh ob. 121 35,3 

Pstruh duh. 331 265,0 

Lipan 1 0,2 

Siven 95 54,6 

Celkem 598 399,5   

             
 

Jistě jste se všimli, že úlovky lipana podhorního jsou takřka nulové. Přes veškerou snahu není možné 
násadu lipana podhorního někde sehnat. Kapacita líhní je sice dostačující, ale je vážný nedostatek 

generačních ryb, tento vývoj je znepokojující takřka v celé republice. Úlovky pstruha obecného a lipana 

podhorního za posledních 20 let významně poklesly a to u pstruha více než pětkrát a u lipana více než 
desetkrát.  

Příčin tohoto nepříznivého vývoje je řada. Nám nezbývá nic jiného, nežli si přát, že rybářské 

obhospodařování pstruhových vod se postupně vyrovná s problémy, které přináší doba a bude 
sportovním rybářům i nadále poskytovat radost z úspěšného rybolovu i možnost trávit volný čas  

ve zdravém přírodním prostředí. 

Petrův zdar 

 

Předseda MO ČRS Stříbro                                                                   Jednatel MO ČRS Stříbro 

Ing. František Hodonický      MUDr. Miroslav Čermák 

………………………….                                                   …………………………. 


