
Vážení přátelé rybářského sportu,
vážení hosté, dámy a pánové!

Sešli jsme se opět po roce, abychom zhodnotili činnost naší rybářské organizace za rok 
2014, abychom pohovořili o úspěších, ale i o problémech.

Nejprve přistupuji ke kontrole usnesení z loňské členské schůze. 
K zabezpečení  řádného  chodu  organizace  v roce  2014  stanovila  členská  schůze 
následující plán práce a uložila výboru MO zajistit:

I. V     oblasti organizační a výchovné  

1. Konání minimálně 10 výborových a 1 členské schůze
Termín: průběžně
Zodpovídá: předseda
Konalo se 7 výborových schůzí s průměrnou účastí 89 %.
1 členská schůze, volební, byla 15.03.2014.

2. Uspořádat rybářský ples
Termín: leden 2015
Zodpovídá: kulturní referent
Ples se konal 16. ledna 2015.

3. Uspořádat závody dětí 
Termín: 29.05.2014 dětské závody.
Zodpovídá: kulturní a hospodářský odbor
Dětské závody navštívilo 47 dětí i s rodiči.

4. Pokračovat  v činnosti  týkající  se  vypořádání  vlastnictví  pozemků na  
sádkách
Zodpovídá: předseda a jednatel
Související činnosti průběžně probíhají.

5. Zajistit  prodej  vánočních  kaprů  a  další  aktivity,  vedoucí  ke  zvýšení  
příjmů organizace

Termín: průběžně
Zodpovídá: hospodář a kulturní referent
Prodej  proběhl  22.  a  23.12.2014.  Rovněž  proběhly  prodeje  občerstvení  na  

akcích města.

6. Projednat diskusní příspěvky z dnešní členské schůze ve výboru MO
Zodpovídá: předseda
Proběhlo jednání kolem uzavření parku s ředitelkou Muzea jižního Plzeňska a  

na ÚS ČRS. Bez přijatelných výsledků.
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II. V     oblasti budování, údržby a chodu MO  

1. Dokončit zateplení fasády na klubovně MO
Nebylo provedeno.

2. Řádně krmit a provést hnojení rybníků dle rozboru vody
Prováděno průběžně.

3. Zajistit řádnou ochranu chovných rybníků
Provedeno částečně.

Termín: průběžně
Zodpovídá: hospodář a brigádnický referent

Jako body stále trvající jsou:

- péče o žáky s účastí na práci v kroužcích
- péče o vývěsní skříňku
- krmení na chovných rybnících
- ostraha povodí a rybníků
- zajištění obsádky pro oba revíry

Vše plněno průběžně, zlepšila se i ostraha povodí.

Výbor měl 13 členů.  V průběhu roku řešil výbor záležitosti vyplývající z usnesení 
členské schůze a všechny ostatní záležitosti týkající se řádného chodu organizace.

Hospodářský odbor, který se schází pravidelně každé úterý, vede pan Josef Michálek. 
Zajišťuje  činnosti  spojené  s chovem a nákupem ryb,  veškerou údržbu,  brigádnické 
akce, výdej povolenek a další. 
Aby vše dobře fungovalo, představuje velké množství práce. Uvítáme každého, kdo 
přijde pomoci. 

Kulturní  odbor  vedl  pan  Luboš  Ptáčník.  Komise  zajistila  konání  plesu,  členské 
schůze, svátku dechovek, akcí Muzea jižního Plzeňska a rybářské závody. Kulturní 
komise se postarala svojí účinností o významný finanční přínos, který je nutný pro 
činnost organizace. Práce kulturního odboru je velmi náročná. Luboš Ptáčník ji zvládá 
špičkově, jemu a celému týmu patří mimořádné poděkování.

I  v roce  2014  vedl  pan  Milan  Bureš  rybářský  kroužek,  do  kterého  bylo  v roce 
2013/2014  přihlášeno  11  dětí.  Kroužek  má  zázemí  v Domě  dětí  a  mládeže,  kde 
probíhá teoretická příprava – poznávání ryb a jejich míry, rybářský řád, navazování a 
sestavování udic. Také se zde promítají DVD o rybách a přírodě. Poté, co rozmrzne 
led a oteplí se, začínají děti chodit na sádky chytat ryby.
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Po  úspěšném  absolvování  rybářského  kroužku  je  dětem  vydávána  povolenka  ke 
sportovnímu rybolovu. 

Zpráva o činnosti rybářského kroužku za rok 2014

V roce 2014 byl  dokončen rybářský  kroužek  2013/2014.  Při  posledním chytání  na  
sádkách byly dětem vydány povolenky k rybolovu. Bylo vydáno 11 dětských povolenek  
– noví členové Z. O.
24.05.2014 se na našich sádkách uskutečnil dětský den v rybolovu ryb. Zúčastnilo se  
47 dětí. Věk do 15 let. 
Nový kroužek 2014/2015 začal 06.10.2014. Přihlásilo se 6 dětí. 15.12.2014 proběhla  
soutěž  o vánočního kapra za účasti  5  dětí.  Vánočního kapra vyhrál  Jan Chodora  
z Vrčeně.
Na rybářský kroužek se scházíme v Domě dětí a mládeže. V březnu začínáme chodit na  
sádky chytat ryby.
Petrův zdar! Milan Bureš

Děkuji panu Milanu Burešovi za jeho práci s mládeží. Práce s dětmi je pro sportovní 
rybaření  velmi  důležitá.  Formuje  dětskou  osobnost  v kladném  vztahu  k přírodě. 
Z mnohých dětí budou možná budoucí pokračovatelé naší organizace.

Účetnictví  organizace je řádně a kvalitně vedeno. Tuto náročnou práci provádí paní 
Šlajsová,  jež  je  manželkou našeho člena.  Věřím,  že  paní  Šlajsová  bude  ve  vedení 
účetnictví úspěšně pokračovat. Řádné vedení účetnictví je neodmyslitelné od dobrého 
chodu celé organizace. I paní Šlajsové velmi děkuji.

O administrativu organizace se stará  jednatel pan Milan Alexy. Práce jednatele je 
náročná a neodmyslitelná. Je to o to náročnější, že veškeré dění v organizaci musí být 
prováděno  elektronicky  v programu  „LIPAN“.  Milan  Alexy  ve  spolupráci  se 
Stanislavem Zoubkem tuto novou situaci zvládají dobře. Přeji panu Alexymu hodně 
chutí  a úspěchů v práci  jednatele a pořád hodně elánu při  každé akci a brigádě ve 
prospěch organizace.

Rok  2014  nebyl  pro  rybáře  úspěšný,  ryby  nebraly.  Na  všech  našimi  členy 
navštívených revírech došlo ke snížení úlovků. Celkem bylo uloveno 4 118,75 kg 
ryb. Je to snížení o nejméně 1 000 kg, než v uplynulých letech.
To co ulovili rybáři na našich revírech, tak to se dozvíme až po naší VČS.

Výtah z povolenek, co bylo uloveno našimi členy:

Na rybníce Cecima, revír Úslava 3A:
- kapr……269 ks 
- štika……5 ks 
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- candát……6 ks 
- cejn……198 ks
- tloušť……4 ks
- úhoř……3 ks
- sumec……1 ks
- ostatní ryby…52 ks

Celkem 538 ks.

Na řece Úslava 3:
- kapr……243 ks
- štika……75 ks
- candát……14 ks
- cejn……98 ks
- amur……11 ks
- tloušť……17 ks
- úhoř……14 ks
- sumec……3 ks
- okoun……20 ks
- lín……15 ks
- bolen……3 ks
- ostatní ryby…68 ks

Celkem 581 ks.

Výběr větších úlovků dosažených našimi rybáři:

Na rybníce byla ulovena štika 66 cm o hmotnosti 2 kg, lovec Václav Buka; sumec 90 
cm o hmotnosti 4,80 kg, lovec Pavel Kotora a kapr 63 cm o hmotnosti 5,6 kg, lovec  
Václav Špaček.

Na řece byl uloven kapr 65 cm o hmotnosti 4 kg Františkem Caltou a cejn 50 cm o  
hmotnosti 1,5 kg panem Miroslavem Šimkem.

Na revírech jiných MO:

Hracholusky – cejn 50 cm o hmotnosti 1,7 kg, lovec Miroslav Davídek

Největší ryby byly uloveny jako každý rok na Orlíku:

- sumec 170 cm, 35 kg, lovec Jiří Štefan
- sumec 140 cm, 25 kg, lovec Lubomír Kiszczuk, který dále ulovil i kapra 99 cm, 

18 kg a amura 96 cm o hmotnosti 10 kg.
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Nezaháleli ani tři naši pstruhaři. Ulovili jak pstruhy, tak i siveny a jednoho lipana. 
Většinou na Otavě a Ohři. Několik sivenů bylo uloveno i v revíru MO Nepomuk pod 
sádkami v Prádle. 

Vracení povolenek v termínu se poslední dobou stále zlepšuje. Při jejich zpracování 
před odesláním, ale stále přetrvávají jisté problémy s vypisováním sumářů na zadní 
straně. Někteří stále ještě nepochopili, že každá řádka je na jeden revír. Ne, rozepsat 
jeden revír na všechny řádky. O součtech raději nemluvíme.
K 30  lednu  bylo  odevzdáno  271  povolenek  územního  svazu  a  24  povolenek 
celosvazových. 
Bez úlovků počet 92 ks.

V působení rybářské stráže došlo ke změnám. Byla omlazena, novými členy RS se po 
úspěšném složení zkoušek, které se konaly v Karlových Varech, staly František Civiš a 
Roman  Roule.  Stávající  zůstaly  ještě  Miloslav  Baumruk  a  Josef  Michálek. 
Profesionální  rybářská  stráž  stále  pokračuje  pod ÚS Plzeň.  Může  se  Vám stát,  že 
budete kontrolováni na našich revírech i ostatní RS z okolních MO. Všechny RS mají 
tzv. krajskou působnost. 
V úlovkových lístcích již  dochází  ke  zvýšení  poštu  kontrol.  Z loňských 56 na 126 
kontrol. Jen ve dvou případech bylo zapsáno: „Došlo k poučení o zapisování docházky 
a hmotnosti ulovených ryb.“ Zápisy provedla profesionální RS.
Dost strašení.

Na chovných rybnících probíhá pravidelné krmení. Používáme nejen pšenici, šroty, ale 
i suchý chléb a pečivo.
Bylo zkrmeno 20 q šrotu, 48 q pšenice, 3 q pečiva.
Na letošní rok je zajištěno krmení. Suché pečivo můžete donést každé úterý od 18:00 
hodin na sádky MO.

Na  rybníce  Nad  Panelkou  2  byl  po  menších  opravách  a  napuštění  zahájeno 
hospodaření nasazením rybí obsádky. Přibyl 1 ha pěkné vody. 
Celkem hospodaříme na 7,07 ha chovných rybníků a 13 ha revírů. 
Zatím zůstává otázka hospodaření na rybníce v Komorně z důvodu silného zabahnění.

Na rybnících máme zazimováno celkem:

- kapr (K1)…13 300 ks
- K2…4 800 ks
- K3…3 100 ks
- K4...880 ks
- lín2…200 ks
- amur…200 ks
- tolstolobik…100 ks
- candát…50 ks
- štika…50 ks
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- bílá ryba…1,5 q

Průběh  letošní  zimy  není  pro  ryby  to  nejlepší.  Ryba  byla  dost  dlouho  v pohybu. 
Nejhůře jsme na tom, že je nás na ty ryby stále více. Rybníky nám začali navštěvovat 
rybí predátoři. Nejvíce je norků amerických a volavek popelavých, ale i bílých. Jsou tu 
ale i vydry. V zimě nalítají kormoráni. U kormoránů je povolený odstřel, ÚS proplácí 
zástřelné 150 Kč za zobák.
Na sádkách se nám podařilo snížit stav norků. Začal se objevovat i orel mořský, a při 
tahu zde byl pozorován i orlovec říční, který lovil na Panelkách a byl úspěšný. 

Z oprav na rybnících, 3 Kamensko protékala hráz, zatím se to zlepšilo.
Na přítoku na Panelky byly zesíleny roury na 300 mm. Byl opraven přítok na Cecimě 
2 za Tampákem. Bude se opět používat na odchov K0.  Nebyl užíván od opravy velké 
Cecimy. Zbývá opravit příjezdovou cestu na Vrbovku 2. O špatný stav se se postarala 
divoká prasata.

Již druhým rokem se projednává oprava několika průtoků na náhonu od Vlčic. Je to 
pro nás  důležitá  záležitost  kvůli  napájení  našich sádek a  rybníku V Lipách.  Již  na 
loňské VČS to byl úkol na splnění. Na sádkách se provedla oprava přestupových cest a 
ploty kolem skladů. Bylo zakoupeno a postaveno silo na uskladnění obilí. 

24. května proběhly rybářské závody ke dni dětí.  Zúčastnilo se 46 dětí.  Ryby dost 
braly, tak nezůstalo moc dětí bez úlovku. Celkem bylo uloveno 9 711 cm ryb.

1. místo……Pechrová Lucie......1 026 cm……Blovice
2. místo……Stříbrný Tomáš......672 cm……Ždírec
3. místo……Mencl Radim……594 cm......Blovice

Největší ryba byl kapr 60 cm.
Jako každý rok děti dostaly mnoho cen.
Spokojenost byla oboustranná.
I  v letošním  roce  mají  dětští  zájemci  o  rybaření  první  povolenku  v ceně  250  Kč 
zdarma.

O závodech dospělých neuvažujeme.

Nasazeno na revíry:
 Cecima
- 800 ks kapra, průměr 1,60 kg
- 280 ks lín roček
- 300 ks štika roček, průměr 15 cm
- 200 ks bílá ryba
- 38 ks candát roček

řeka:
- 1 360 ks kapra, průměr 1,20 kg
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- 290 ks lín roček
- 800 ks štika roček, průměr 15 cm
- 930 ks bílá ryba
- 100 ks okoun roček

Zakoupeno na chov:

- 30 000 ks váčkový plůdek štiky
- 100 000 ks váčkový plůdek kapra
- 200 ks amura2

Úkoly na rok 2015 (plán práce)

1) Ostraha chovných rybníků
2) pravidelné krmení, dle obsádky rybníků
3) vyřešení průsaků na náhonu na Hradišti
4) oprava střechy nad klubovnou a garáží
5) uspořádat 23.05.2015 dětské závody – sádky
6) řešit pozemky – sádky
7) uspořádat tradiční rybářský ples s předprodejem
8) pravidelný vánoční prodej kaprů
9) prořezávka porostu na rybnících a přístupových cestách
10) oprava hráze Kamensko 2
11) úprava cest a volných prostor na sádkách.

Stav členské základny

Naše místní organizace má 345 členů. To je nárůst o 3 členy oproti roku 2013. 
V celkovém počtu je 9 žen, mládež 18 a dětí 42.
Počet  členů  všeobecně  stagnuje  ve  všech  organizacích.  Jedním  z důvodů  je 
přeorientace  některých  rybářů  lovu  příležitostnými  návštěvami  soukromých  revírů, 
které rychle rostou po celých Čechách a Moravě. 
Tím se velmi vytrácí původní kouzlo sportovního rybaření k pravidelným pochůzkám 
na  „svá“  místa  v revíru  a  vysezení  očekávaného  úlovku.  Někteří  kombinují  oba 
přístupy k lovu, jak je tomu i v naší organizaci.

Práce s     majetkem organizace  
 
Již  v roce  2009  se  podařilo  získat  do  našeho  majetku  pozemek pod  budovami  na 
sádkách a dále okolních 700 m2 od státu. Zbytek plochy (rybník a sádky) je v majetku 
Pozemkového úřadu, se kterým máme uzavřenu nájemní smlouvu. Jednáme o získání i 
těchto ploch do našeho majetku. Fond tyto pozemky nemůže prodat. Jedinou možností 
je směna pozemků. Proto jsme získali jinde zemědělskou půdu a pak ji s Pozemkovým 
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úřadem  při  pozemkových  úpravách  vyměníme.  Tímto  se  zabýváme  a  vše  máme 
s Pozemkovým úřadem dohodnuto.
Veškeré  udržovací  práce  budeme  směřovat  na  údržbu  a  opravy  areálu  sádek  na 
Hradišti. Jestli se vše podaří, po čem celý areál volá, bude to dobrý výkon.
Zásadní opravu včetně odbahnění vyžaduje současný stav rybníka Komorno. Za tímto 
účelem Zastupitelstvo města Blovice schválilo objednání projektu odbahnění a oprav 
hrází.  Po  zhotovení  projektu  bude  město  Blovice  hledat  dotační  titul  na  realizaci 
stavby. Nelze v této chvíli říci, kdy k odbahnění dojde.
 

Vážení přátelé rybářského sportu, 

v minulém roce jsme oslavili 120 let trvání rybářského spolku Blovice. Před 120 lety 
bylo rybářů 20. Dnes je nás 345.
Původní zakladatelé by určitě zírali, kam rybaření postoupilo, jaký je dnešní výkon 
rybářského práva, množství ryb a úroveň rybolovné techniky. 

To je v hlavních rysech všechno, co jsem považoval za důležité přednést.  Uvedená 
fakta z naší činnosti dávají dostatečný prostor k námětům v diskusi. Kromě kladných 
výsledků  jsou  i  problémy,  mnohé  se  třeba  nedaří.  Je  třeba  ale  hodnotit  celkový 
výsledek celého kolektivu, a ten je dobrý. Je dobrý i přesto, že ubývá nadšenců, kteří 
jsou ochotni zadarmo věnovat svůj volný čas. Přesto věřím, že vždy budeme mít partu, 
která potáhne za jeden provaz, v největší zájmové organizaci v Blovicích. 

Děkuji Vám za pozornost, přeji nám všem úspěšnou sezónu a především pak pevné 
zdraví.

Petrův zdar!!
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