Zpráva o činnosti místní
organizace Stříbro
za rok 2015

Předložená na VČS MO ČRS Stříbro,
konané dne 19. 3. 2016
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Kontrola plnění usnesení
z VČS 2015

Usnesení bylo plněno
průběžně po celý rok

MO pokračovala v úsilí získávání

Na podzim 2014 jsme podali žádost

nemovitostí a privatizačních projektech.

o dotaci z programu Rybářství, na nákup
dopravního prostředku. Starý Nisan byl
udržován v provozu pouze díky vysokým

Byl proveden odkup horní poloviny

nákladům na opravy a údržbu, a jeho

stodoly se zápisem do listu vlastnictví.

využívání je nerentabilní. Dotace ve

Dále probíhá privatizace Lučního rybníka.

výši 420 000 Kč nám byla na jaře 2015

Byla provedena výměna dalších pozemků

schválena. Mohli jsme proto zakoupit

v kú Stříbro a Kladruby.

nový Nissan Navara, s vlastními náklady
pouze 300 000 Kč. Na vozidle jsme
nechali provést úpravy pro práci v terénu

Situace kolem sádek Vatina je stále

(ochrana vany, plastová výplň korby

nejasná. K našemu návrhu nájemní

a výměna pneu se vzorkem do terénu).

smlouvy na louku, kde leží naše sádkové
rybníčky, se pan Plzák dosud nevyjádřil.
Dále budeme kontaktovat našeho

Pro možnost lepšího využití nového

právníka s prosbou o pomoc v otázce

vozidla, pro přepravu ryb s přívěsem,

možnosti využívání Vatiny, protože

složili 4 členové výboru zkoušky pro

každým rokem se situace s náletovými

přívěsné vozidlo typu E.

dřevinami zhoršuje.
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Byly nakoupeny 3 hliníkové a jedna

Stále se opakují chyby při vyplňování

plastová bedna pro přepravu ryb.

přehledů o úlovcích. Na základě usnesení

Také byly pořízeny gumovky a náčiní

z minulé VČS budou ve zprávě zveřejněni

k výlovům rybníků.

členové, kteří neměli vše v pořádku.
Tito rybáři budou také pozvaní na školení
o způsobu vyplňování přehledů.

Příprava dětí probíhala ve čtyřech

Toto školení proběhne v kanceláři MO.

kroužcích mladých rybářů, pod vedením

Při opakovaném přestupku budou

vedoucích kroužků. Výbor se snaží

členové řešeni kárnými opatřeními dle

práci kroužků všemožně podporovat.

stanov ČRS.

Na základě návrhu vedoucího kroužku,
který provádí přezkoušení dětí ze
znalostí a dovedností, dostávají děti
povolenku k rybolovu zdarma.

Dospělí zájemci o vydání povolenky,
kteří dosud nerybařili, musí projít
přezkoušením formou testu. Po splnění
podmínek přezkoušení jim je vydán
MěÚ rybářský lístek a následně pak
místní organizací povolenka k rybolovu.
Přezkoušení se konají v předem určených
termínech v kanceláři MO.

Členská základna
a správní činnost

Naše MO měla k 31. 12. 2015
celkem 532 členů, z toho 21 žen,
43 dětí a 12 mladých rybářů

Povolenky roční

Územní – MP

Územní – P

Celosvazové – MP

Dospělí

332

36

21

Mládež / Děti

23/42

0/4

0

Fond SHR – 2015 (MO Stříbro)
vyúčtování ZÚS ČRS Plzeň

180 500

k 31. 12. 2015

do pokladny vybráno

96 000

SHR - platby od členů

MO Stříbro uhradila za členy

84 500

zdarma SHR

Druhy povolenek osvobozených od fondu SHR
Povolenky MP+P (1 300,–)

56 ks

Povolenky ZTP (650,–)

22 ks

Povolenky celosv. MP (1 950,–)
Celkem

1 ks
69 ks
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Počet členů MO Stříbro osvobozených od úhrady SHR pro rok 2015
ženy

13 členů

7 500

důchodci

91 členů

40 500

ostatní

65 členů

30 500

Celkem

169 členů

84 500

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

Výborové schůze

Brigádnická činnost

Výborové schůze MO byly čtyři,

Zájemci o pracovní výkon brigád budou

předsednictvo a většina výboru se však

využiti dle potřeb organizace, zejména

scházela pravidelně každé pondělí

při výlovech chovných rybníků.

k řešení nutných záležitostí chodu

Tito rybáři se mohou hlásit u pana

organizace.

Huleše a pana Pendla.

Vzdělávací
a kulturní činnost

Již několik let registrujeme malý zájem
o školení v obsluze elektrického
lovícího agregátu. Školení organizuje
ÚS abez 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 2015 proběhl tradiční
Rybářský ples. Bohatá tombola
a půlnoční překvapení jistě přispěly
ke spokojenosti návštěvníků. Zdá se,
že počet návštěvníků plesu rok od roku
mírně roste, což je jistě dobrá zpráva.
V přípravě plesu budeme pokračovat
i v dalších letech.

Jsme rádi, že dva naši členové,
Jan Považanec a Lukáš Smetana,
dobrovolně absolvovali školení
pro rybářské hospodáře ve Vodňanech,
který ukončili zkouškou. Výbor jim
děkuje za vynaložené úsilí a čas.
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Činnost
rybářských kroužků

V loňském roce působily
celkem 4 rybářské kroužky

Ve Stříbře pod vedením

V kroužcích bylo celkem přihlášeno

Miroslava Lukáše (6 dětí),

33 dětí. S vedoucími kroužků je výbor
v kontaktu a snaží se je v jejich

v Černošíně pod vedením

práci podporovat. S prací vedoucích

Miroslava Hubálka (3 děti),

jednotlivých kroužků můžeme být víc
než spokojeni. Většina dětí se pravidelně

v Pernarci pod vedením

účastní rybářských soutěží, ze kterých

Miroslava Schlegela (6 dětí),

si jednotlivci i družstva přiváží medaile.
O úspěších rybářské mládeže jistě

v Kladrubech pod vedením
Bohumila Krause a Petra Havránka
(18 dětí).

budeme hovořit v diskusi.
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Stále se snažíme najít vedoucího
rybářského kroužku ve Stříbře. Zde
již sice kroužek pracuje, ale zabývá
se pouze muškařením, ne obecnou
rybařinou.

MO ČRS Stříbro v minulém roce uvolnila
prostředky na práci kroužků mládeže
v celkové výši 30 000 Kč.
Další prostředky jsme použili na podporu
závodních družstev a jednotlivců, kteří
se účastnili soutěží na všech úrovních.
Ve spolupráci s vedoucími kroužku
v Kladrubech jsme úspěšně jednali
o dalších dotacích pro mládež. Výbor
bude i nadále práci kroužků rybářské
mládeže a jejich vedoucích podporovat.

Všem vedoucím kroužků za jejich časově
náročnou práci děkujeme.

Činnost rybářské stráže
a ochrana revírů

Činnost rybářské stráže se v roce 2015
oproti předchozím letům zlepšila

Rybářská stráž MO Stříbro má za úkol

V roce 2015 se provedlo několik

kontrolovat všechny naše chovné rybníky,

hromadných kontrol z lodě

chovné potoky a všechny svěřené

Západočeského územního svazu

sportovní revíry ve správě MO ČRS

na revíru Mže 4. Při těchto kontrolách

Stříbro. Revíry ve správě naší MO mají

bylo zadrženo několik povolenek.

celkovou výměru 565 ha o délce 97 km.

Nejčastějšími prohřešky byly
nepřítomnost u prutů a současný lov
na čeřen a dva pruty.

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

Na Hracholuské přehradě je povolen

opakovaně největší problémy. Kontrolní

provoz motorových člunů na základě

činnost na přehradě je komplikovaná,

vyhlášky č. 46/2015 Sb. o stanovení

díky členitosti terénu. Problémy

vodních nádrží a vodních toků,

se poslední dobou vyskytují i v místech,

na kterých je zakázána plavba plavidel

kam se RS obtížně dostává po břehu.

se spalovacími motory, a o rozsahu

Proto se rovněž provádí kontroly z vodní

a podmínkách užívání povrchových vod

hladiny.

k plavbě se spalovacím motorem.
Rybáři mohou použít spalovací motor
o výkonu nejvýše do 10 kW, avšak
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při použití motoru nad 4 kW, musí mít

Termín pro tyto zkoušky byl stanoven

průkaz vůdce malého plavidla. Vydání

na 24. 3. 2016 (čtvrtek). Budou pořádány

této vyhlášky také ztíží výkon kontrol RS,

v budově ČRS, z. s., Zpč ÚS, Tovární

máme k dispozici pouze motor

5, 301 00 Plzeň. Zahájení zkoušek

o výkonu 4 kW.

je v 15:00 hodin.

Pro rok 2016 byl vydán dodatek

Na ostatních revírech – Úhlavce,

k rybářskému řádu, kde je změna

Mži 5 A a 5 B, Úterském potoce

ve způsobu značení způsobu lovu

nedochází k větším problémům téměř

na pstruhových revírech. Od 1. 1. 2016

vůbec. Na chovných rybnících Výrově

se nemusí při lovu lososovitých ryb

a na rybníce Sytno v roce 2015 nebylo

datum kroužkovat. U lipana podhorního

zjištěno závažných přestupků.

se zvyšuje míra na pstruhových
i mimopstruhových revírech na 40 cm.
Všem aktivním členům rybářské stráže
výbor MO Stříbro za jejich činnost
V roce 2015 byl řešen jeden přestupek

v roce 2015 děkuje a do dalšího roku

člena MO ČRS Stříbro, jednalo se o lov

přeje pevné nervy.

mimo stanovenou dobu lovu.

Místní organizace ČRS Stříbro má
dobrovolnou rybářskou stráž v počtu
28 členů. V roce 2015 se přihlásili tři
zájemci o složení zkoušek rybářské
stráže.

Zpráva o hospodaření
na rybochovném zařízení

V tomto roce byla prováděna hospodářská
činnost na pěti rybnících v pronájmu a třech
ve vlastnictví naší organizace

Celková výměra rybníků je 28,91 ha.

Po nasazení byly prováděny zvýšené

Na rybníce Sytno bylo provedeno v únoru

kontroly, zaměřené hlavně na výskyt

vápnění a v březnu hnojení, které je

kormorána, který se bohužel hned po

nutné pro úpravu zimní vody a rozvoj

nasazení objevil v množství asi 45 ks.

potravy pro nasazovanou rybí obsádku.

Bohužel, protože odstřel byl povolen
jen do konce března, i přes plašení
startovací pistolí došlo k likvidaci celé

Potřebné množství násady bylo jednak

lehčí násady.

z podzimní zásoby na Výrově a Vatině,
zbytek byl dovezen, jako každý rok,
od stálého dodavatele z Blatné. Celkem

Teprve po obdržení druhého povolení

bylo v jarních měsících nasazeno:

odstřelu, a to až do konce dubna, kdy

K1 – 40 000 ks, K2 – 41 000 ks,

provedli několikrát lov naši členové,

L1 – 9 000 ks, L2 – 5 000 ks,

se kormorán stáhnul. Tato ztráta

Lo – 10 000 ks a Šo – 100 000 ks

se projevila při podzimním výlovu,
kdy chyběla právě tato velikost násady,
která se vždy přes zimu komoruje na
další rok.
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Z důvodu teplého počasí se začalo

Při podzimních výlovech bylo sloveno:

s rozkrmováním o 14 dní dříve. Rovněž

K2 – 2 800 ks/490 kg,

v tomto období bylo podáváno léčivo jako

K3 – 26 098 ks/33 800 kg,

prevence. Poté začalo pravidelné krmení.

L3 – 400 ks/80 kg,

Byly prováděny pravidelné kontroly,

Š1– 95 kg.

krmení bylo řádně spotřebováváno.
Dále zůstalo na Výrovce L2 – 6 000 ks
Jak jistě víte, nastalo dlouhé období

a na Višňovce v Kladrubech cca 10 000 ks

veder. Z toho důvodu bylo nutno na tři

L1. Bohužel na Sporťáku nebyla, i přes

týdny přerušit krmení, což mělo také vliv

hojný počet potravy (bílá ryba), slovena

na podzimní váhu násady. Odhad ztráty

žádná štičí násada.

na váze je tak 1 200 kg.
Z důvodů uváděných na začátku zprávy
Úhyn ryb nebyl na žádném rybníce

nebylo tedy na komorách potřebné

v průběhu sezony zaznamenán. Pouze

množství násady. To je tedy nutné

na rybníce Výrov došlo po zimě k úhynu

zakoupit na jaře v tomto roce. Toto

asi 100 – 130 ks kapra.

zvýšené množství je zamluveno,
jako vždy, u našeho dodavatele z Blatné
a v průběhu měsíce března bude

V loňském roce byla provedena pouze
oprava kádiště na Sytenském rybníce.
V letošním roce je naplánováno
zhotovení betonového kbelu na Vatině,
odbahnění loviště a oprava opěrné zdi
loviště na Sytenském rybníce.

postupně nasazováno.

Potřebné povolení pro odstřel už máme,
tak snad to letos vyjde lépe. Rovněž je
zajištěno potřebné množství krmení
a léčiva.

Chci touto cestou poděkovat všem,
kteří se podíleli na potřebných pracích
a výlovech. Rádi přivítáme další zájemce
kteří nám pomohou s prací, která je
potřebná proto, abychom i nadále měli
ve svých vodách co lovit. Byl bych rád
kdyby se hlásili i mladí členové, kteří tuto
práci budou jednou po nás muset převzít.
Bez práce to nejde.
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Zpráva o hospodářské
činnosti na tekoucích vodách

Na pstruhové chovné potoky bylo vysazeno
100 000 ks váčkového plůdku
pstruha potočního

Na pstruhové revíry
Úterský potok 1

vysazeno 0 ks

plán 4 000 ks

Mže 5 B

plán 4 000 ks PO

1 000 ks Li

300 kg Pd cca

650 ks ze Žichovic

180 kg Pd

400 ks z Tachova

2 000 ks PO

ø10 cm ze Žlutic

500 ks PO

prům. ø15 cm z Nýrska

1 000 ks Li

prům. ø15 cm z Nýrska

150 ks PO

prům. ø20 cm z Klatov

Větší množství PO se nepodařilo nikde

Když jsme v dohodnutý den přijeli do

zajistit. Například z MO Žlutic nám bylo

Žlutic, místo 15 000 ks jsme dostali jen

přislíbeno 8 000 ks pstruha obecného

2 000 ks pro nás, 1 000 ks pro Planou

pro nás, pro Planou 4 000 ks a pro Teplou

a 500 ks pro Teplou.

3 000 ks. Tedy cca 15 000 ks.
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Sehnat jinde jiné množství pro vysazení

Loňské sucho má na svědomí i to,

na revíry se nepodařilo. Extrémní, suché

že v letošních jarních měsících nebude co

počasí, které v loňském roce kralovalo,

s agregátem odlovit a vysadit do revírů.

se na chovu pstruhů a na chovných
potocích doslova vyřádilo.
Z větší části byl vyschlý i Úterský potok,
který se dal v korytě projít takřka suchou
Například z pstruhového hospodářství

nohou. Co nebylo chyceno na začátku

ze Smolova jsme každý rok dováželi

lovné sezony, to v pozdějších měsících

8 000 ks PO1. V loňském roce jsme

zlikvidovali predátoři, kteří měli v mělké

neobdrželi ani jeden kus.

vodě doslova hody.

Z našich chovných potoků nebylo sloveno

V době, kdy průtok vody v Úterském

nic, všechny chovné potoky vyschly,

potoce každý den klesal, zažádala

a to včetně Hadovky. Oněch 100 000 ks

naše MO Územní svaz Plzeň o vydání

váčkového plůdku, vysazeného v jarních

zákazu lovu. Po ústní konzultaci ale

měsících, tedy přišlo nazmar.

bylo dohodnuto, že toto již vyplývá
z rybářského řádu.

Bylo vysazeno:
Na revír mimopstruhový – Úhlavka 1
Lín

50 kg

Bílá ryba

50 kg

Kapr tržní

1 000 kg

Na revír Mže 5 A
Kapr tržní

3 550 kg

Štika roček

95 kg

Bílá ryba

50 kg

Na revír Mže 4
Kapr tržní
Lín násada

Vše bylo z naší produkce.

27 950 kg
30 kg
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Kromě tohoto bylo vysazeno na revír Mže 4:
Candát roček ø 12 cm

6 000 ks

Okoun říční

1 500 ks

Kapr

To vše dovezeno z MO Mariánské Lázně
ve dnech 18 a 19. 10. 2015.
Bylo to dosti náročné, 17. 10. jsme totiž
lovili Sytno. I když se tam končí s lovením
cca v 15:00 hodin, než se vše uklidí
a odveze, je večer. Ráno v 6:00 hodin
se ale musí opět vyjet. A další den znovu.
Věřte, že to, aby bylo vše nasazeno,
vyžaduje mnoho času a sil.

640 ks

I přes nepřízeň počasí, které nás v roce 2015 postihlo,
docílili někteří velmi pěkných úlovků:
Šichtanc Václav

175 ks

185,20 kg

137 vycházek

Považanec Ján st.

163 ks

95,50 kg

167 vycházek

Tesárek Miroslav

118 ks

110,62 kg

jen 2 vycházky

z Úhlavky

117 ks

108,70 kg

Isevič Pavel

97 ks

90,86 kg

118 vycházek

Růžička Josef st.

80 ks

100,28 kg

62 vycházek

Novák Josef

72 ks

100,43 kg

68 vycházek

Růžička Josef ml.

68 ks

106,90 kg

63 vycházek

Novotný Jiří

36 ks

117,00 kg

50 vycházek

Matouš Vladimír

29 ks

71,72 kg

73 vycházek

Děti do 15 let:
Růžička Petr

21 ks

32,20 kg

31 vycházek

Bělozorec Ján

21 ks

18,83 kg

17 vycházek

Cibulka Ondřej

8 ks

20,18 kg

15 vycházek

55,37 kg

68 vycházek

Z pstruhových revírů nejlepších úlovků docílil:
Šnebergr Petr st.

113 ks
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Všichni Ti, kteří obdrží povolenku k lovu
ryb, mají k dispozici i rybářský řád a soupis
rybářských revírů
U každého revíru, jmenovitě uvedeného,

Je asi zbytečné zmiňovat se o vyplňování

je i číslo revíru. Pro některé „rybáře“,

zadní strany přehledu o úlovcích, o tom

je buď číslo revíru nebo jeho název

zde mluvíme každou výroční schůzi.

naprosté tabu. Také je, v již zmíněném
soupisu na straně 86, podrobně rozepsán

Jestliže je nadepsáno „Číslo a název

metodický pokyn k evidenci docházek

revíru“, je jasné, co by tam mělo být.

a úlovků. Na straně 87 je uveden

Po předepsaných dvaceti pěti druzích ryb

metodický pokyn pro sumář úlovků

je kolonka, kde je uvedeno „Celkem“, a to

a docházek.

v kusech a kilech. To je ostatně i u všech
druhů ryb. V poslední vodorovné řádce je

Jak ale vyplývá z odevzdaných přehledů

„Celkem“.

o úlovcích, někteří rybáři neví, co
je jejich základní povinností – oni si

Při kontrole rybářské stráže nebo

to prostě nepřečtou. To samé platí

při náhodném setkání někteří rybáři ví,

o názvech revírů.

co by se jak mělo, ale svoje povinnosti
neznají nebo neumí.

Ví někdo z Vás co je revír „Mže Plzeň“
nebo „Mže Stříbro“? Pro někoho jako by
jiné názvy revíru neexistovaly.

Hříšníci jmenovitě:
Szabo

z jednoho revíru rozepsány úlovky do tří řádek

Hájek Miloslav

jen čísla revírů – žádný název

Brichta Václav

jen čísla revírů – žádný název

Novák Josef

jen čísla revírů – žádný název

Kořínský

přeškrtáno vše napsané, to co mělo být to ne

Packan Pavel

neproškrtány řádky po ukončení lovu – při kontrole RS
by to bylo na odebrání povolenky

Hala Jiří

nesečteny celkem úlovky

Kovařík Antonín

nesečteny celkem úlovky

Milt Karel

nesečteny celkem úlovky

Krajíček Antonín

na zadní straně, z jednoho revíru do více řádek

Hošťálek Josef

nevyplněna zadní strana a to měl úlovky na pěti revírech

Šlapák Václav

jeden revír v pěti řádcích

Hodinka Jan

uvedl revír „Mže Stříbro a Mže Plzeň“ – takové revíry
neznám

Balák Jiří

chyběl celkový součet a uvedl revír Hracholusky, to není
oficiální název

Pospíšil Jan

na mimo pstruhové vodě uloveny lososovité ryby
a zapsány vždy tři dohromady do jedné řádky.
Při kontrole by to bylo na odebrání povolenky.

Barna Josef

zadní strana špatně

Svoboda Jaroslav

celkový součet nevyplněn a jeden revír rozepsán
do tří řádek
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Adamec Josef

celkový součet nevyplněn a jeden revír rozepsán
do tří řádek

Klik Jiří

zadní strana nestačila celá na jeden revír

Hladena Ján

špatně zadní strana, navíc takové salátové vydání, za to
se musíme stydět před zpracovatelem

Budaj Josef

to je tradičně kapitola sama

Navrhuji členské schůzi ke schválení tyto hříšníky si pozvat do klubovny na proškolení.

Petrův zdar
Předseda MO ČRS Stříbro

Jednatel MO ČRS Stříbro

Ing. František Hodonický

MUDr. Miroslav Čermák
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