
Vážení přátelé rybářského sportu,

vážení hosté, dámy a pánové!

Sešli jsme se opět po roce, abychom zhodnotili činnost naší rybářské organizace za rok 2017, 
abychom pohovořili o úspěších, ale i o problémech.

Nejprve přistupuji ke kontrole usnesení z loňské členské schůze.

K zabezpečení řádného chodu organizace v roce 2017 stanovila členská schůze následující plán práce 
a uložila výboru MO zajistit:

PLÁN PRÁCE M.O. Č.R.S. Blovice na rok 2017

K zabezpečení řádného chodu organizace v roce 2017 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 – konalo se 8 výborových schůzí s účastí 92%

Členská schůze se konala 18.03.2017

Zodpovídá: předseda

2. Uspořádat rybářský ples

Termín: leden 2018 – ples se konal 12. ledna, ples se vydařil

Zodpovídá: kulturní referent

3. Uspořádat rybářské závody dětí

Termín: 27.05.2017- dětské závody – splněno, byla dobrá účast a ryby braly

Zodpovídá: kulturní a hospodářský odbor

4. Pokračovat v činnosti týkající se vypořádání vlastnictví pozemků na sádkách.

Zodpovídá: předseda a jednatel – veškeré pozemky na sádkách máme ve vlastnictví



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

Termín: průběžně – prodej byl 22. a 23.12.2017, o ryby byl velký zájem

Zodpovídá: hospodář a kulturní referent

6. Projednat diskusní příspěvky z dnešní členské schůze ve výboru MO

Zodpovídá: předseda – bylo provedeno

II. V     oblasti budování, údržby a chodu MO   

1. Provést rekonstrukci střechy na klubovně – splněno

2. řádně krmit a provést hnojení rybníků dle rozboru vody – průběžně prováděno

3. zajistit řádnou ochranu chovných rybníků – průběžně prováděno

4. pokračovat v úpravě objektu sádek na Hradišti – kromě stropu a střechy průběžné 
opravy a úklidy

5. opravit hráz rybníka Kamensko 2, a vytvoření obtoku rybníka Kamensko 1 

6. oprava bezpečnostního přelivu Vrbovka 1 – provedeno

7. výměna dluží u některých požeráků, dle potřeby – prováděno

8. vytvoření zarybňovacího plánu a jeho kontrola – řešil hospodář MO

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 a zajištění obsádky pro oba revíry.

Bylo průběžně plněno.



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 8, s průměrnou účastí 92 %.

Hospodářský odbor,  který se schází pravidelně každé úterý, vedl pan František Civiš. 
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, 
účastnila  se  akcí  Muzea  jižního  Plzeňska  a  organizace  dětských  rybářských závodů. 
Kulturní komise se postarala svojí činností 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. Uvítáme, když další 
členové MO budou na akcích pomáhat.

Rybářský kroužek 2017

Do rybářského kroužku v roce 2017 chodilo 9 dětí, které se v Domě dětí a mládeže pod 
vedením p. M. Bureše učily poznávat faunu, floru, zákonné míry ryb + poznávání druhů 
ryb,  rybářský řád,  různé návazce,  atd.  Dále děti  měly možnost  shlédnout  různé DVD 
s rybářskou tématikou. Za příznivějšího počasí děti začaly chodit chytat ryby na sádky 
ČRS MO Blovice, kde své znalosti vyzkoušely v praxi. 

Dne 27.05.2017 se konal na sádkách ČRS MO Blovice Dětský den, závodilo se v lovu 
ryb, závodit mohli jak členové, tak i nečlenové do 15 let od narození, kde byla účast 42 
dětí.  Všichni  obdrželi  na  uvítanou  balíček  sladkostí,  během  dne  pití  a  špekáčky  na 
opečení na připraveném ohýnku. Všichni, i když se neumístili mezi nejlepšími, obdrželi 
ceny ve formě rybářského vybavení. Nejlepší ceny si odneslo prvních 10 nejúspěšnějších.

1. místo obsadila Simonka Hladíková z Blovic, která nachytala 1495 cm ryb

2. místo vybojoval Tomáš Kosnar ze Šťáhlav, který nachytal 630 cm ryb

3. místo pak obsadil Kryštof Vlach z Blovic se 620 cm ryb

Největší rybu chytil Jan Cibulka z Chlumu. Byl to pěkný kapr o délce 56 cm! Za tento 
úspěch si odnesl krásný dort s rybářskou výzdobou.



Na Vánoce se konala soutěž o vánočního kapra s plnou účastí 9 žáku, kde se stal vítězem 
Pavel Stehlík st. s výsledkem 25 bodů a Pavel Boček ml. s výsledkem 19 bodů. 

Všech 9 žáků úspěšně složilo zkoušky.

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 situaci zvládají dobře. Přeji panu Alexymu hodně chutí a úspěchů v práci 
jednatele a pořád hodně elánu při každé akci a brigádě, kterých se aktivně účastní ve 
prospěch organizace.

O zápisy ze zasedání výboru ČRS a internetové stránky ČRS se pečlivě stará pan Jiří 
Šimána.

I  ostatní  členové  výnoru  velmi  aktivně  podle  svých  možností,  pomáhali.  Není  třeba 
jednotlivé postupně jmenovat. Poděkuji ale zvlášť jediné dámě v našem výboru Martině 
Roulové. Pečlivě se stará o naše výdaje a příjmy. Kromě toho je vidět aktivně i na všech 
našich akcích. Namátkou: prodej ryb, při rekonstrukci klubovny, pečení řízků na akce 
pana Luboše Ptáčníka, či při skládání rozštípaného dřeva. Martino, moc děkujeme.

O chod klubovny ČRS, zásobování a obsluhu a prodej občerstvení pečuje pan Jiří Honz. 
Také on zasluhuje uznání a poděkování.

Další informace jsou ze statistiky hospodáře Františka Civiše.



Práce na rybníkách

Na chovných rybnících probíhá pravidelné krmení. Používáme nejen pšenici, šroty, ale i 
suchý chléb a pečivo. Na letošní rok je zajištěno krmení. Suché pečivo můžete donést 
každé úterý od 18:00 hodin na sádky MO.

Na rybníce Kamensko 1 a Kamensko 2 byly opraveny hráze a z vody vytažené padlé 
stromy, což způsobil loňský silný vítr. Na Kamensku 3 byl opraven bezpečnostní přeliv, 
Na Vrbovce 2 byly vyměněné dluže (prkýnka) a byla  udělána nová lávka k požeráku 
(čapu). Na rybníce Komorno bylo provedeno odbahnění a celková rekonstrukce rybníka. 
Na rybníce Mlýnský rybník (v Seči, máme ho nově v nájmu) se udělala také nová lávka a  
měnily dluže za nové. Na sádkách byla prováděna průběžná údržba areálu. Práce kolem 
rybníků je, byla  a bude vždy spousta.  Rádi přivítáme každého zájemce,  který by měl 
zájem pomoci spolku.

V roce 2017 se vysadilo do našich revírů 431075 (Cecima) a do 431074 (řeka)

Do revíru 431074 -  Úslava 3

Kapr obecný: násada 1215 ks            1800 kg

Štika obecná:                800 ks  (7cm/1kus)  15 ks  9kg  (nad zarybňovací plán)

Bílá ryba:                    1050 ks              110 kg    (nad plán 50 ks 10 kg)

Lín obecný:                   270 ks                42 kg

Úhoř říční: (Monte)                                    2 kg  Násadu zajistil Územní svaz Plzeň

Candát obecný:             300 ks  (15cm/kus)   Násadu zajistil Územní svaz Plzeň  

(také nasadil do revíru)

Do revíru 431075 – Úslava 3 A

Kapr obecný:                  601 ks               1003 kg

Štika obecná:                  300 ks (7 cm/1 kus)

Lín obecný                    2017 ks                     31 kg

Candát obecný                300 ks (1 kus/15 cm)



Dne 08.04.2017 proběhl výlov rybníka Kamensko 2

Dne 15.04.2017 proběhl výlov rybníka Nad Panelkou 2

Dne 20.04.2017 proběhl výlov rybníka Na sádkách

Dne 23.09.2017 proběhl výlov rybníka Kamensko 1

Dne 30.09.2017 proběhl výlov rybníka Kamensko 3

V loňském roce 2017 byly zakoupeny od Územního svazu:

ŠO –  30.000 ks – štika velká

L1 -     1.000 ks – lín jednotka

Ko - 150.000 ks – kapr velký

Ca1 -    1.000 Ks – candát 1

V loňském roce 2017 byly zakoupeny z jiné organizace:

K1 -   15.000 ks – 190 kg

Zakomorované ryby na našich chovných rybnících v roce 2017

K1 – 7.800 ks – 2.700 kg

K2 -  2.350 ks – 2.350 kg

K3 – 1.800 ks – 1.900 kg

L1 – 1.000 ks -       85 kg

a další druhy ryb



Bohužel tato čísla se budou lišit zajisté z důvodů negativních vlivů vyder říčních, norků 
amerických, volavek popelavých a také kormoránů. Stále platí, že územní svaz odměňuje za 
zobák 250 Kč.

Mezi další problémy patří řada pytláků. Z tohoto důvodu se v letošním roce budou 
nakupovat fotopasti, které budou přemisťovány různě po chovných rybnících.

Vybrané úlovky našich členů ČRS MO Blovice z. s. za rok 2017

Druh:                        velikost v     cm           kg                   jméno a příjmení                                 revír  

Amur bílý                 103 cm                     13 kg              Lubomír Kiszczuk                           481501 

    -„- 97 cm                                              Rudolf Hänig                                   411157

Lín obecný                 46 cm                                              Jiří Frýs ml.                                      431074

Tolstolobik               127 cm                      28 kg               Lubomír Kiszczuk                           481501

Sumec velký             238 cm                      86 kg               Lubomír Kiszczuk                           481501

Štika obecná               78 cm                        3,80 kg          Bohumír Tříska                               431074

                                     78 cm                        3,75 kg          Luboš Michálek                               431064

Podoustev říční           50 cm                        1,60 kg          Luboš Michálek                               431064

Úhoř říční                    84 cm                        1,15 kg          Milan Winkelhofer                         042231

                                      72 cm                        1 kg               Libor Beníšek                                  431074

Tolstolobik                 110 cm                       10 kg              Lubomír Kiszczuk                          481501

Hromadné úlovky v roce 2017 v kusech na osobu

Milan Pilz                                     159 ks

Roman Heller                               136 ks

Lubomír Kiszczuk                       105 ks

Hromadné úlovky v roce 2017 v kilogramech na osobu

Lubomír Kiszczuk                      384,50 kg

Milan Pilz                                    332 kg

Ondřej Pelikán                           205,30 kg  



Celkový soupis ulovených ryb na všech revírech rybářů – ČRS MO Blovice z. s. 2017

Celkem:    4.227,61 kg             Kapr obecný:    1640 ks  -  3.360,22 kg – v roce 2016   3.720 kg

Celkem:    2.847 ks                   Cejn :                   328 ks  -  260,22 kg   -  v roce 2016   2.360 kg

Celkový počet odevzdaných úlovkových lístků do 15.01.2018

152 ks – územních MP - na kterých byl uloven min. 1 ks ryb

76 ks   -  územních MP prázdných (bez úlovku)

25 ks   -  celosvazových MP – na kterých byl uloven min. 1 ks ryb

6 ks     -  celosvazových MP – prázdných

2 ks     -  územní P

1 ks     -  celosvazové P

Celkem 262 ks odevzdaných úlovkových lístků

Kontroly na našich vodách od RS v     roce 2017  

Členové ČRS MO Blovice z. s. měly zaznamenáno celkově 57 kontrol od rybářské stráže.

Nejvíce kontrol na revírech 431075, 431074  provedl p. M. Baumruk.

Byl zjištěn jeden přestupek, který spáchal pan R. Hänig, kde na revíru 431076 – chytal ryby na 3 
pruty – přestupek byl vyřešen na místě rybářskou stráží domluvou.

Základní výčet ryb ulovených na našich revírech za rok 2017

REVÍR 431075 (Úslava 3 A)

Amur bílý                                       1 ks                                     3kg

Kapr obecný                              153 ks                                 306,63 kg   

Cejn                                              78 ks                                   14,80 kg

Jelec tloušť                                     1 ks                                    0,60 kg

Štika obecná                                   9 ks                                  17,30 kg

Candát obecný                               3 ks                                     8,80 kg

Bílá ryba                                        46 ks                                    3,80 kg

Okoun říční                                   15 ks                                    2 kg

+ další



Počet přestupků kontrolovaných členů 0 od Rs

REVÍR 431074 (Úslava 3)

Amur bílý                                         5 ks                                  11,55 kg

Cejn                                                33 ks                                   51,40 kg

Kapr obecný                                276 ks                                 531,85 kg 

Jelec tloušť                                       5 ks                                     3,10 kg

Okoun říční                                      6 ks                                     2,15 kg

Candát obecný                                17 ks                                  22,85 kg

Štika obecná                                    68 ks                                104,33 kg    

Bílá ryba                                          60 ks                                     8,32 kg

Karas                                                 1 ks                                      1,30 kg

+ další

Počet přestupků kontrolovaných členů 0 od Rs

Průměrná váha uloveného kapra obecného 2.00 kg.

Celková docházka našich členů na různé revíry činila 5.260 docházek.

Celkem bylo odevzdáno 78 povolenek ze kterých 35 nemělo zapsanou žádnou docházku k vodě

- jedná se pouze o úlovky členů ČRS MO Blovice z. s.

Informace všeobecné

Změna doby lovu:

Od 1. dubna 2018 následující denní doby lovu ryb na mimopstruhových 
revírech:

a) v měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4 do 24 hodin

b) v měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen od 5 do 22 hodin

Tyto povolené denní doby lovu ryb jsou v mimopstruhových revírech platné již v této 
sezóně, resp. od 1. dubna 2018.

Na různé aktivity ČRS je možné se podívat na internetových stránkách https://www.crsplzen.cz/

https://www.crsplzen.cz/


Různé informace z dění naší MO lze také zjistit na našich web.stránkách http://crsblovice.cz/, 
kde lze zjistit termíny výlovů, kontakty, možnosti brigád, atd.

Dále ve vývěsní skříňce v Blovicích na náměstí.

Stav členské základny

Naše místní organizace má 342 členů, tedy o 10 méně než v roce 2016. V celkovém počtu je 
7 žen, mládež 18 a dětí 42.

Počet členů všeobecné 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.

Rybníky

Léta nás trápil stav rybníka Komorno, který je v majetku města.

Mezi podzimem r. 2016 a dubnem 2017 byl  rybník odbahněn od 3.500 m³ bahna, odstraněny 
křoviny,  zpevněny břehy,  vystaven přepad a  výpusť.  Už v minulém roce byl  osazen prvními 
kapříky. Rekonstrukce je velmi hodnocena i občany, jak celý prostor prokoukl. Část bahna, již  
vyschlého,  je  uložena  mezi  Komornem a  Kotousovem.  Je  to  výborný  kompost,  který  město 
zájemcům nabízí bezplatně. Na mrtvém bodě se nachází snaha o obahnění Husiny a zpřístupnění 
parku nejen pro rybáře, ale i pro ostatní místní občany. Není slabost přiznat, že i jako starosta 
města si dále nevím rady.

 V závěru zprávy promluvím pozitivněji.  Předně v minulém roce se nám podařilo získat od 6 
spolumajitelů do pronájmu rybník v Seči – Mlýnský rybník. Byl hned nasazen a první výlov se 
uskuteční 07. 4. 2018,  přijďte se nejen podívat, ale i s výlovem pomoci. V minulém roce konečně 
proběhla rekonstrukce klubovny, kde bylo nutno vyměnit strop a celou střechu. Byla to hodně 
náročná práce, na které se podíleli aktivně mnozí členové MO. Klubovna je dnes jako nová, bez  
zatékání  a  zateplená.  Pěkné  dílo  doplňuje  nová  kuchyňská  linka,  kterou  darovala  Martina  
Roulová.

A do třetice, výbor ČRS požádal město Blovice o odkup plochy původního rybníku pod vantroky 
před Vlčicemi.

Rada města  Blovice s tím souhlasí,  naše  definitivní  rozhodnutí  bude až  po finanční  velikosti 
znaleckého posudku a zjištění, zda úřady státní správy nebudou proti obnovení mít námitky.

http://crsblovice.cz/


Naše organizace v rámci podpory místních spolků požádala město Blovice o finanční příspěvek 
na 4 akce. Získali jsme více jak 40.000 Kč, což významně organizaci pomohlo.

Vážení přátelé rybářského sportu,

v minulém roce jsme si připomněli 123 let trvání rybářského spolku Blovice. Před 123 lety bylo  
rybářů 20. Dnes je nás 342.

Původní zakladatelé by určitě zírali, kam rybaření postoupilo, jaký je dnešní výkon rybářského 
práva, množství ryb a úroveň rybolovné techniky.

Dnešním dnem končí volební období výbor ČRS. Dovolte mi, abych vyjádřil uznání, co všechno 
se podařilo. Děkuji všem 13 členům výboru za jejich práci. Do dnešních voleb navrhujeme, aby 
výbor byl sedmnáctičlenný a doplněn o nové, věkově mladší.

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.

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

Petrův zdar!!


