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Naše organizace pokračovala v úsilí získávání 
nemovitostí a privatizačních projektech.

V červnu 2016 jsme odkoupili Luční rybník a dále 
jednáme o získání nových vodních ploch. Zahájili 
jsme předběžná jednání o možnosti výstavby 
nových komorových sádek na našem pozemku.

V loňském roce jsme upravili loviště a příjezdové 
cesty na rybníku Sytno a celková výměna 
výpustního zařízení za betonové na Vatině. Probíhá 
úprava hrází a výpustních zařízení na vojenských 
rybnících. 

Připravili jsme horní stodolu na zapojení elektřiny. 
Podali jsme žádost o dotaci na nákup zádového 
agregátu. Doplnili jsme také výstroj a náčiní 
k výlovům rybníků.

Děti se pod vedením vedoucích připravují ve 
čtyřech kroužcích mladých rybářů. Výbor se 
snaží práci kroužků všemožně podporovat. 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 školením a přezkoušením 
formou testu. Po splnění podmínek přezkoušení 
jim je Městským úřadem vydán rybářský lístek 
a následně pak místní organizací povolenka 
k rybolovu. Školení se konají v předem určených 
termínech v kanceláři organizace.

Stále se opakují chyby při vyplňování přehledů 
o úlovcích. Při opakovaném přestupku budou 
členové řešeni kárnými opatřeními dle stanov ČRS.

Plnění usnesení z VČS 2016

Usnesení bylo plněno průběžně po celý rok



Členská základna a správní činnost

Naše organizace měla k poslednímu dni roku 
2016 celkem 540 členů, z toho 19 žen, 59 dětí 
a 10 mladých rybářů

Povolenky (roční) Územní (MP) Územní (P) Celosvazové (MP)

Dospělí 315 33 23

Mládež / Děti 15/51 0/7 1/1

Fond SHR – 2016 (MO Stříbro)

vyúčtování ZÚS ČRS Plzeň 173 500 Kč k 31. 12. 2015

do pokladny vybráno 95 500 Kč SHR – platby od členů

MO Stříbro uhradila za členy 78 000 Kč zdarma SHR

Druhy povolenek osvobozených od fondu SHR

Povolenky MP+P (1300 Kč) 78 ks

Povolenky ZTP (650 Kč) 15 ks

Povolenky celosvazové MP (1950 Kč) 2 ks

Celkem 95 ks



Počet členů MO Stříbro osvobozených od úhrady SHR  
pro rok 2016

ženy 11 členů 5 500 Kč

důchodci 106 členů 53 000 Kč

ostatní *) 39 členů 19 500 Kč

Celkem 169 členů 78 000 Kč

*) do skupiny „ostatní“ patří členové RS, výboru, mimořádná činnost, pracovní a lovící četa

Krátkodobé povolenky byly cizincům a členům jiných MO vydávány průběžně.

Členové, kteří ve stanoveném termínu do konce dubna 2017 nezaplatí členské příspěvky, dle stanov ztrácí 
členství v ČRS. Seznamy jsou k nahlédnutí v kanceláři organizace.

Výborové schůze naší organizace byly čtyři. Předsednictvo a většina výboru se však scházela pravidelně 
každé pondělí, a v případě potřeby i v jiné dny, 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.



Vzdělávací a kulturní činnost

Školení obsluhy elektrického lovícího agregátu

Již v minulém roce jsme upozorňovali na malý zájem o školení v obsluze 
elektrického lovícího agregátu. Školení organizuje Územní svaz 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.

Rybářský ples

V březnu 2016 proběhl tradiční Rybářský ples. 
Bohatá tombola a půlnoční překvapení jistě 
přispěly ke spokojenosti návštěvníků. V pořádání 
plesu budeme pokračovat i v dalších letech.

Rybářské kroužky

Děti se i nadále připravují v rybářských kroužcích, 
kde jsou mladí rybáři také přezkušováni. 
Absolventi kroužků budou mít povolenku zdarma.



Ve Stříbře, pod vedením Miroslava Lukáše (6 dětí), 
v Černošíně, pod vedením Miroslava Hubálka 
(5 dětí), v Pernarci, pod vedením Miroslava 
Schlegela (7 dětí) a v Kladrubech pod vedením 
Bohumila Krause a Petra Havránka (15 dětí).

V kroužcích bylo celkem přihlášeno 33 dětí. 
S vedoucími kroužků je výbor v kontaktu a snaží 
se je v jejich práci podporovat. S jejich prací 
můžeme být více než spokojeni. 

Většina dětí se pravidelně účastní rybářských 
soutěží, ze kterých si, jako jednotlivci i družstva, 
přiváží medaile. O úspěších rybářské mládeže 
jsme si pohovořili v diskuzi. 

Stále se snažíme najít vedoucího pro rybářský 
kroužek ve Stříbře. Zde již sice jeden kroužek 
pracuje, zabývá se ale pouze muškařením, 
ne obecnou rybařinou. 

Naše organizace v minulém roce uvolnila 
prostředky na práci kroužků mládeže v celkové 
výši 30 000 Kč. 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 rybářských kroužků

V loňském roce při naší organizaci působily 
celkem 4 rybářské kroužky.



Rybářská stráž naší organizace má za úkol 
kontrolovat všechny naše chovné rybníky 
a potoky a všechny svěřené sportovní revíry v naší 
správě, o celkové výměře 565 ha a délce 97 km.

Naším největším a nejnavštěvovanějším revírem 
je přehrada Hracholusky, a to zejména v oblasti 
kempů, kde jsou opakovaně největší problémy. 
Kontrolní činnost na přehradě je komplikovaná, 
díky členitosti terénu. Problémy se poslední 
dobou vyskytují i v místech, kam se RS obtížně 
dostává po břehu. Proto se rovněž provádí 
kontroly z vodní hladiny.

V roce 2016 bylo provedeno několik hromadných 
kontrol z lodě Západočeského územního svazu na 
revíru Mže 4. Při těchto kontrolách bylo zadrženo 
hned několik povolenek. Nejčastějšími prohřešky 
byly nepřítomnost u prutů a současný lov na 
čeřen a dva pruty.

Pro rok 2017 byl vydán nový Rybářský řád, kde je 
již do zákonného seznamu zahrnuta míra kapra 
obecného 40 cm. Od 1. 1. 2017 je okoun říční 
hájen do 16. června.

V roce 2016 nebyl řešen žádný přestupek člena 
naší organizace.

Místní organizace ČRS Stříbro má dobrovolnou 
rybářskou stráž v počtu 27 členů.

Na ostatních revírech (Úhlavka, Mže 5 A a 5 B, 
Úterský potok) nedochází k větším problémům 
téměř vůbec. Ani na chovných rybnících Výrov 
a Sytno nebyly zjištěny závažné přestupky.

Všem aktivním členům rybářské stráže výbor MO 
Stříbro za jejich činnost v roce 2016 děkuje.

Činnost rybářské stráže a ochrana revírů

Rybářská stráž naší organizace kontroluje 
všechny naše chovné rybníky a potoky a všechny 
svěřené sportovní revíry v naší správě, o celkové 
výměře 565 ha a délce 97 km.



V tomto roce naše organizace hospodařila 
na čtyřech pronajatých a čtyřech vlastních 
rybnících, o celkové výměře 28,91 ha.

Časné výlovy

Jak jistě víte, loňská zima byla velmi teplá, a tak 
se zakomorovaná obsádka prakticky neuložila 
k zimnímu spánku. Výlovy byly tedy prováděny 
přibližně o 3 týdny dříve, než obvykle, protože 
ryba byla hladová, a tedy náchylnější k nemocem 
i napadení parazity. Také násadu od jiných 
dodavatelů jsme dovezli již 8. března.

Kormoráni

Bohužel se na Sytně opět objevil náš veliký 
nepřítel, kormorán, a to v počtu asi 60 kusů. I letos 
byli myslivci požádáni, aby tyto škůdce stříleli. 
I přes jejich úsilí se kormoráni na rybník znovu 
a znovu vraceli.

Bylo proto rozhodnuto zakoupit plašící dělo, jaké 
se používá na vinicích. Instalováno bylo na konci 
března a projevilo se jako velmi dobrý způsob 
ochrany. Ode dne instalace kormoráni, až na pár 
jedinců, s nálety ustali. Bohužel, i za tak krátký čas 
stačili zdecimovat všechnu menší násadu ryb.

Jarní násada

Na jaře bylo nasazeno celkem:

ks kg

K1 36 000 250

K2 31 750 12 100

L2 1 500 90

Šo 150 000

Hospodaření na rybochovném zařízení



V měsíci květnu bylo zahájeno rozkrmování a podávání léčiv. Poté začalo pravidelné týdenní krmení. Pro 
K1 bylo obilí šrotováno. Celkem bylo spotřebováno 52 tun obilí.

Údržba a oprava rybníků

Na rybnících byla prováděna běžná i namátková 
kontrola. Během celé sezony nebyl pozorován 
žádný větší úhyn. Ojedinělé uhynulé kusy byly 
odloveny a zakopány.

Jako každý rok bylo na rybníce Sytno provedeno 
jarní vápnění a hnojení. Na hrázi rybníka pak 
bylo prováděno odstraňování křovin a kácení 
náletových dřevin.V letošním roce bude tato 
údržba pokračovat.

Na rybnících byla prováděna i další běžná 
drobná údržba. Na rybníce Vatina bylo zhotoveno 
nové betonové vypouštěcí zařízení, opraveny 
schody do loviště a provedena celková úprava 
prostoru kolem výpustě. Největší podíl na 
vybudování tohoto díla patří panu Havránkovi 
a panu Krausovi. Organizace tímto ušetřila 
nejméně polovinu nákladů, za což bych jim chtěl 
poděkovat. Na jaře příštího roku bychom chtěli 
stejné zařízení vybudovat i na rybníce Třešňovka 
v Kladrubech.

Na rybníce Sytno bylo po výlovu provedeno 
odbahnění loviště a prostoru před ním. Dále bylo 
provedeno stržení výmolů a rozvoz materiálu 
na vyspravení cesty od můstku až po dřevěnou 
boudu na Sytně. Toto provedla firma pana Pírky. 
V letošním roce chystáme provést odbahnění 
loviště, opravu cesty na kádiště, kádiště 
a krmícího nájezdu na rybníce Výrov.

Podzimní výlovy

Při podzimních výlovech bylo celkem sloveno 
K2 – 328 300 ks, o váze 35 190 kg a L3 – 500 ks, 
o váze 100 kg. Štika roček se velmi povedla na 
rybníce Výrov, kde bylo sloveno celkem 99 kg této 
ryby.

Pro letošní rok

Kapr K1, který byl nasazen na vojenské rybníky, 
bude loven až letos z jara, a bude přesazen do 
Vatiny.

Loni na podzim se povedlo zakoupit část násady 
kapra za výhodnou cenu, takže na komorách je 
celkem 3 975 kg násady. Násada pro letošní rok je 
v potřebném množství zajištěna.

Závěrem chci poděkovat všem, kteří pomáhají 
svou prací na zdárném chodu organizace.



V loňském roce 2016 bylo v období od 24. 9. 2016 
do 22. 11. 2016 z vlastní produkce na naše revíry 
vysazeno:

M4 – 431 028 ks kg

Kapr násada 21 752 28 000

M5 – 431 029 ks kg

Kapr tržní 2 868 3 500

Bílá ryba 1 000 200

Štika roček 700 99

Lín násada 500 100

Úhlavka 1 – 431 070 ks kg

Kapr tržní 909 1 000

Bílá ryba 500 100

Dále bylo, dovozem z jiných organizací, vysazeno:

Na Revír M4 – 431028 
ze sádek Bonětice, Planá, MO Nýrsko kg

Lín násada 430

Candát roček 20 000

Štika násada 4 000

Hospodaření na rybochovném zařízení



Pomoc Územnímu svazu

Mimo to jsme vypomohli ÚS Plzeň při vysazení Li1 na revír Mže 1 a K3 taktéž na revír M1 pro MO Touškov 
a na Mži 2 pro MO Křimice.

Tím, že jsme zakoupili terénní auto Nissan Navarra, větší vlek a plastové bedny se zařízením na použití 
kyslíku, a tedy splňujeme podmínky na bezproblémový převoz ryb, nás ÚS Plzeň požádal o výpomoc se 
zarybněním těchto revírů. Veškerá přeprava ryb na revíry je hrazena ÚS.

 
Na pstruhové revíry M5B a Úterský potok 1 bylo vysazeno:

Revír M5B ks kg

Pstruh duhový 300

Lipan podhorní 3 000 ø 12 cm

Siven americký 2 032 540

Pstruh obecný – váčkový plůdek 16 000

Pstruh obecný 1 4 500 ø 13 cm

Na Úterský potok 1 ks kg

Pstruh obecný 1 500 ø 13 cm

Lipan podhorní 1 000 ø 12 cm

Na chovné potoky bylo vysazeno v jarních měsících 100 000 ks váčkového plůdku pstruha obecného. 
Odlovení části pstruhových chovných potoků předpokládáme na jaře v letošním roce. Tyto potoky nebyly 
loveny v posledních letech z důvodu částečného vyschnutí a řádění predátorů, hlavně norka amerického. 
Také se nelovilo pro nedostatek těch, co chodí lovit.



Ne vždy to časově každému vyhovuje. Na pracovní četu k agregátu je potřeba až 7 – 8 lidí a to je někdy 
problém. Odlovené ryby se vždy vysazují na pstruhové revíry, ale tím, že jsme nic neodlovili, tak přesto 
bylo vždy nasazeno, protože potřebné druhové množství zajistil ÚS Plzeň.

Z výše uvedených výsledků o vysazení vyplývá, že potřebné množství na revíry bylo splněno, v některých 
případech i překročeno.

Proč nemůžeme vysazovat nad plán

Z Vašich řad slýcháme dotazy, proč nevysazujeme na některé revíry více ryb. Jednoznačně musím 
odpovědět, že to nelze.

Každý revír ať je to Úterský potok nebo Mže 5 A, Mže 5 B, Mže 4 či Úhlavka, má tzv. dekret, kde je mimo 
jiné stanoveno, kolik a jaké ryby lze na konkrétní revír vysadit. Je možné tuto kvótu o mizivé procento 
překročit, ale jen s předchozím souhlasem Územního svazu a poté i se souhlasem Krajského úřadu 
Plzeňského kraje.

Pokud by bylo vysazeno více, v následujícím roce by byl vysazovací plán o stejné množství snížen. Tento 
plán nelze ignorovat. Nelze ani vysadit více z prostředků organizace.

Pokud by, z nějakého důvodu, např. nedostatku určitého druhu ryb, nebyl vysazovací plán v tomto roce 
splněn, musí se organizace zodpovídat Územnímu svazu a ten zas Plzeňskému krajskému úřadu. Stalo-li 
by se, že by plán nebyl plněn několikrát po sobě, mohl by daný revír (případně všechny) být svěřen do 
hospodaření jiné organizaci.

To by znamenalo zánik naší organizace.



Úlovky

Nejvíce úlovků našich členů ze pstruhových vod dosáhli:

Földes Josef  
33 vycházek ks kg

Po 5 1,70

Pd 12 11,40

Si 44 15,40

Celkem 63 33,80

Šneberger Petr st.  
105 vycházek ks kg

Pd 44 33,92

Po 3 0,76

Si 166 53,83

Celkem 213 88,51

Šneberger Petr ml. 
35 vycházek ks kg

Pd 2 0,42

Po 24 22,60

Si 61 20,70

Celkem 87 43,09

Na mimopstruhových vodách

• Novotný Jiří – 77 vycházek - 45 ks, 120 kg
• Šichtanc Václav – 73 vycházek – 81 ks, 105 kg
• Považanec Ján – 163 vycházek – 145 ks, 97,28 kg

Naše mládež nijak významných úlovků nedosáhla, mají však výborné výsledky v kroužcích.



Odevzdání přehledu o úlovcích:

Z 295 odevzdaných přehledů jich bohužel opět 60 % bylo vyplněno špatně. Proto znovu připomínáme:

• v přehledu je přední i zadní strana
• jedna řádka = jeden revír
• každá ryba patří do samostatné kolonky
• každý sloupek je nutné sečíst
• přehled musí být vyplněn čitelně, jinak není možné jeho centrální zpracování
• ze stejného důvodu udržujte přehled čistý a neponičený
• pokud patříte k rybářské stráži, musíte vědět (a také sami dodržovat), jak má správně vyplněný přehled 

vypadat

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 potrestání kárným 
opatřením. Nemusí jim být tedy vydána povolenka.

Petrův zdar

Ing. František Hodonický, předseda MO ČRS Stříbro

MUDr. Miroslav Čermák, jednatel MO ČRS Stříbro


