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

Sešli jsme se opět po roce, abychom zhodnotili činnost naší rybářské organizace za rok 
2015, abychom pohovořili o úspěších, ale i o problémech.

Nejprve přistupuji ke kontrole usnesení z loňské členské schůze. 
K zabezpečení  řádného  chodu  organizace  v roce  2015  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 76 %.
1 členská schůze, byla 14.03.2015.

2. Uspořádat rybářský ples
Termín: leden 2015
Zodpovídá: kulturní referent
Ples se konal 15. ledna 2016.

3. Uspořádat závody dětí 
Termín: 23.05.2015 dětské závody.
Zodpovídá: kulturní a hospodářský odbor
Dětské závody navštívilo 53 dětí i s rodiči.

4. Pokračovat  v činnosti  týkající  se  vypořádání  vlastnictví  pozemků na  
sádkách
Zodpovídá: předseda a jednatel
Na základě pozemkových úprav došlo k převodu všech zbylých pozemků 
na sádkách na MO ČRS.

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

Termín: průběžně
Zodpovídá: hospodář a kulturní referent
Prodej  proběhl  22.  a  23.12.2015.  Rovněž  proběhly  prodeje  občerstvení  na  

akcích města a Muzea jižního Plzeňska na Hradišti.

6. Řešit problém průsaku náhodu u Vlčic
Zodpovídá: výbor MO

Bylo průběžně opravováno, ale bez trvalého výsledku.
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7. 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, řešil se i průsak náhonu.

II. V     oblasti budování, údržby a chodu MO  

1. Dokončit zateplení fasády na klubovně MO
Nebylo provedeno.
Místo toho bylo okolí  klubovny zpevněno panely  a  opravovány  hráze  
sádek.

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.
Jednání výboru bylo 7, s průměrnou účastí 76 %.

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. Při jednání jsou přítomni i další členové výboru.
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 
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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.
Po  úspěšném  absolvování  rybářského  kroužku  je  dětem  vydávána  povolenka  ke 
sportovnímu rybolovu. Ta byla vydána 7 dětem. 21.12.2015 děti soutěžily o vánočního 
kapra. Vyhrál Richard Chodora s 32 body. Zúčastnilo se 5 dětí.

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 2015 nebyl pro rybáře úspěšný, pro mimořádně teplé léto a nízké stavy vody. 
Přesto na navštívených revírech došlo ke zvýšení úlovků. Celkem bylo uloveno 
4.352 kg ryb, což je o 234 kg více než v roce 2015. To co ulovili cizí rybáři na 
našich revírech, tak to se dozvíme až po naší VČS.

Výtah z povolenek, co bylo uloveno našimi členy:
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Na řece, revír Úslava 3:
- kapr……322 ks - 648,60 kg
- štika……70 ks – 130,60 kg
- candát……16 ks – 31,10 kg
- cejn……82 ks – 93,20 kg
- tloušť……18 ks – 6,80 kg
- úhoř……6 ks – 3,40 kg
- sumec……2 ks – 12,30 kg
- amur…..8 ks – 27,60 kg
- okoun…..12 ks – 2,20 kg
- lín…..10 ks – 5,40 kg
- ostatní ryby…62 ks – 14,70 kg

Celkem 608 ks o hmotnosti 981,30 kg.

Na rybníce Cecima, revír Úslava 3A:
- kapr……383 ks – 862,35 kg
- štika……10 ks – 18,20 kg
- candát……7 ks – 26,10 kg
- cejn……91 ks – 24,10 kg
- amur……4 ks – 9,20 kg
- tloušť……4 ks – 4,10 kg
- úhoř……1 ks – 0,30 kg
- sumec……1 ks – 28,30 kg
- okoun……10 ks – 1,10 kg
- ostatní ryby…54 ks – 2,40 kg

Celkem 565 ks o hmotnosti 976,15 kg.

Na  ostatních  revírech,  které  naši  členové  navštívili,  bylo  uloveno  1.393  ks  o 
hmotnosti  2.394,80  kg.  Když  to  všechno  sečteme,  tak  bylo  na  povolenkách 
uloveno 2.566 kusů o hmotnosti 4.352,25 kg. Prázdných povolenek bylo 102 kusů.

Výběr větších úlovků:
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Na rybníce ÚS 3A byl uloven sumec 144 cm o hmotnosti 28,30 kg, lovec Ondřej  
Pelikána;  kapr  71  cm o  hmotnosti  7,20  kg,  lovec  Milan  Bureš  a  candát  80  cm o 
hmotnosti 5,40 kg, lovec Tomáš Kalousek (rok narození 2004).
Kapra nad 4 kg bylo 16 ks.
Candáta nad 3 kg bylo 6 ks.

Na řece ÚS 3 byl uloven candát 76 cm o hmotnosti 4,25 kg Jiřím Dobiášem a amur 
80 cm o hmotnosti 5,70 kg kg Karlem Ludvíkem.

Na revírech jiných MO:

Výběr z Orlíku:

- Candát 90 cm, 7,1 kg, lovec Jiří Štefán
- candát 85 cm, 6,20 kg, lovec Šimon Vlach (rok narození 2005)
- sumec 156 cm, 25 kg, lovec Lubomír Kiszczuk.

Když jsme u Orlíku, tak upozorňujeme na nové podmínky rybolovu:
Kapr nad 70 cm se musí bez prodlení pustit zpět do vody. Okoun má hájení od 01.01.  
do 15.06.

Na rybníky bylo zakoupeno:

- 30.000 ks Štiky Š0

- 1.000 ks amura Am1

Byl objednán i candát roček v počtu 1.000 ks, ale chybou na ÚS Plzeň nebyl dodán.

 Nasazeno na revíry:
 Úslava 3A
- 820 ks kapra, o hmotnosti 1.000 kg
- 50 ks lína o hmotnosti 10 kg
- 200 ks štičky rychlené, cca 15 cm

Úslava 3 řeka:
Jaro:
- 1.320 ks kapra, hmotnost 1.220 kg
- 200 ks lína
- 160 ks štika, průměr 15 cm
- 500 ks bílá ryba, hmotnost 50 kg
Podzim:
- 300 ks kapra, hmotnost 580 kg

Na chovných rybnících máme pro letošní rok zazimováno celkem:
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- Kapr (K1)…13.300 ks
- K2…4.800 ks
- K3…3.100 ks
- lín L2…200 ks
- amur Am2…200 ks
- štika Š2…110 ks
- a dostatek bílé ryby.

Bylo prováděno pravidelné krmení. Bylo zkrmeno 5.800 kg pšenice, 600 kg obilného 
šrotu a 60 kg krmného odpadu. Na letošní rok je zajištěno krmení. Loňský rok byl 
extrémní na počasí. Nezapršelo tady téměř ½ roku. Proto byl dost velký úbytek vody. 
K tomu ještě velmi vysoké denní teploty. Více jak měsíc bylo třeba hlídat rybníky, 
úbytek  kyslíku.  Denně  se  jezdilo  s benzínovým  čerpadlem.  Bylo  každou  chvíli 
v provozu na provzdušňování vody v rybnících. Povedlo se, žádný úhyn ryb nebyl.
Ale nedá se to říci o našich konkurentech, rybích predátorech. Na sádkách se povedlo 
ulovit do sklopců 8 norků amerických. Pravidelně se ukazuje vydra říční. Letošní slabá 
zima sem zatím nepřivedla hejna kormoránů, za zobák kormorána platí na ÚS odměnu 
250 Kč. Zatím od nás putoval jeden zlikvidovaný kormorán. Odstřel provádí členové 
Mysliveckého sdružení v Blovicích. 

Rybářská stráž – omlazením členů došlo k větší kontrole, hlavně na rybnících. Bylo 
zadrženo několik osob.  Zatím bylo vše řešeno odebráním věcí,  které  měly u sebe. 
Dokonce se 2 členy naší organizace. Ze zápisů v povolenkách měl na revírech nejvíce 
Milan  Baumruk.  Jediný  zápis  o  poučení  zapisování  příchodů  k vodě  byl  u  pana 
Pelikána. Hájil se, že nezapisuje, aby na konci roku to nemusel počítat.  V letošním 
roce se bude RS věnovat čistotě kolem vody, hlavně na Cecimě. Ale nezapomene ani 
na Úslavu a chovné rybníky. V péči o čistotu vody bude probíhat častější kontrola 
čističky pod kostelem. Stále to není dobré. 
Člen RS František Civiš  se vydal  na  poznávání věcí  kolem rybaření,  zapsal  se do 
kurzu pro rybářské hospodáře na rybářskou školu do Vodňan. Kurz úspěšně absoloval 
a složil hospodářské zkoušky. Gratulujeme.

Hospodářský  odbor  se  pravidelně  schází  a  věnuje  se  dalším  pracím což,  je  třeba 
z pravidelných prací:

- provedena oprava rozpadlého přepadu na 3 Kamensku
- částečná oprava průsaků na náhonu
- výměna potrubí na přítoku na Panelky
- opravena přejezdová cesta na Panelky
- probíhá úprava cest na sádkách
- prořez porostů kolem rybníků

Práce na rok 2016:
- dokončit úpravu na sádkách
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- opravit hráz na 2 Kamensku
- vyřezat porost na Vrbovce 2 (horní)
- výměna lávky na Vrbovce 2
- pravidelné krmení
- ochrana revírů a rybníků
- uspořádat dětské rybářské závody na sádkách

23. května 2015 proběhly rybářské závody ke dni dětí. Zúčastnilo se 53 dětí. Ryby 
dost braly, tak nezůstalo moc dětí bez úlovku. Celkem bylo uloveno 4.325 cm ryb.

1. místo……Hladíková Simona......1.177 cm……Blovice
2. místo……Michálek Filip......412 cm……Ždírec
3. místo……Terelmeš Robin……374 cm......Blovice

Největší ryba byl kapr 63 cm, chytil ho Štěpán Tolar ze Spáleného Poříčí, a amur 63 
cm, kterého chytila Eliška Michálková ze Ždírce.
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.

Stav členské základny

Naše místní organizace má 345 členů, tedy stejně jako v roce 2015. 
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  
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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) byl v majetku 
Pozemkového úřadu. Jedinou možností byla směna pozemků. Proto jsme získali jinde 
zemědělskou půdu a pak ji s Pozemkovým úřadem při pozemkových úpravách v roce 
2015 vyměnili. Od dubna 2016 to bude již zapsáno v katastru nemovitostí.
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. V této chvíli probíhá řízení o povolení stavby a bude do konce dubna podána 
žádost o dotaci. Pokud dotaci město získá, práce by začaly v příští zimě.

Rybníky,  které  máme  na  Vrbovce,  a  byly  již  dávno  postaveny,  nebyly  nikdy 
zkolaudovány a vloženy do katastru nemovitostí. Celá plocha byla vedena jako lesní 
porost.  Město  Blovice  na  své  náklady  nechalo  projektantem  p.  Jíchou  rybníky 
dokreslit  podle  skutečnosti,  vytvořit  jejich  pasport  a  manipulační  řád  a  vložit  do 
evidence katastru nemovitostí. Oba rybníky zůstávají v majetku města a v bezúplatném 
užívání ČRS MO Blovice za udržování jejich stavu tak jako rybníky v Kamensku. RM 
dne  14.  března  bylo  rozhodnuto  ponechat  k užívání  ČRS  Blovice  rybník 
v Hradišťském Újezdu. Bylo tak projednáváno. Nevyhovělo se tak žádosti několika 
občanů,  kteří  chtěli  sami  rybník  provozovat.  Další  majetkovou  záležitostí  jsou 
poškozené břehy náhonu, tzv. vantrok, které patří městu, ale ČRS je má pronajaty za 
údržbu.  Bylo  rozhodnuto,  že  současné  rozsáhlejší  porušení  hrází  provede  město 
Blovice na své náklady. Významné pro nás také bude, zda se městu podaří odbahnit 
rybník  Komorno,  který rovněž užíváme.  Letitým problémem je  Husina.  Zde  je  na 
vyčištění  hotov  projekt,  bohužel  město  Blovice  není  vlastníkem.  Nemůže  tedy 
odbahnění samo provést. Jednám tedy se správcem toku, Povodím Vltavy, o nalezení 
řešení i přes tzv. Vodní zákon, který říká, že řešení má být na majiteli jezu. Od města 
Blovice jsme v minulém roce získali finanční podporu na 4 akce, celkem 32 tis. Kč. 
Z uvedených výčtů vyplývá, že město Blovice náš ČRS Blovice významně podporuje. 
 

Vážení přátelé rybářského sportu, 
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v minulém roce jsme oslavili 121 let trvání rybářského spolku Blovice. Před 121 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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