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

Sešli jsme se opět po roce, abychom zhodnotili činnost naší rybářské organizace za rok 
2018, abychom pohovořili o úspěších, ale i o problémech.

Nejprve přistupuji ke kontrole usnesení z loňské členské schůze.

K zabezpečení řádného chodu organizace v roce 2018 stanovila členská schůze následující 
plán práce a uložila výboru MO zajistit:

PLÁN PRÁCE MO Č.R.S. Blovice na rok 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K zabezpečení řádného chodu organizace v roce 2018 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 7 výborových schůzí s účastí 79%
Zodpovídá: předseda – členská schůze se koná 16.03.2019

2. Uspořádat rybářský ples
Termín: leden 2019 – ples se konal 18. ledna, ples se vydařil
Zodpovídá: kulturní referent

3. Uspořádat rybářské závody dětí
Termín: 25.5. 2018 - dětské závody – splněno, byla dobrá účast a ryby braly
Zodpovídá: kulturní a hospodářský odbor.

4. Zajistit  prodej  vánočních  kaprů  a  další  aktivity,  vedoucí  ke  zvýšení  příjmů  
organizace.
Termín: průběžně – prodej byl 22. a 23.12. 2018. O ryby byl velký zájem.
Zodpovídá: hospodář a kulturní referent.

5. Projednat diskusní příspěvky z členské schůze 17.3. 2018 ve výboru MO.
Zodpovídá: předseda – bylo provedeno.

II.  V     oblasti budování, údržby a chodu MO  

1.provést nátěry kovových částí na rybnících (lávky, víka, zábradlí) – nestihlo se
2.řádně krmit a provést hnojení rybníků dle rozboru vody – provedeno
3.zajistit řádnou ochranu revírů a chovných rybníků - splněno
4.výměna části potrubí výtoku vody ze sádek do řeky - provedeno
5.opravit částečně poškozené oplocení sádek – částečně provedeno
6.výměna dluží a výroba nové lávky na rybníku Mlýnský – hotovo
7.výměna dluží u rozdělovníku na sádkách - hotovo
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.

Výbor MO ČRS Blovice má 15 členů. 

Konkrétní funkce mají:

Jan Poduška – předseda
Jiří Frýs – místopředseda – kooptován po úmrtí dlouholetého člena a místopředsedy 
pana Václava Špačka.
Milan Alexy – jednatel
Martina Roulová – pokladní
František Civiš – hospodář
Josef Michálek – pomocník hospodáře
Jiří Honz – pomocník hospodáře a provozní rybářského klubu
Jiří Šimána – zapisovatel a internetové stránky
Jan Seidl – skladník
Luboš Ptáčník – kulturní referent

Členové výboru: 

Roman Roule starší
Roman Roule mladší
Václav Pohanka
Jiří Frýs mladší
Milan Baumruk

Revizní komisi tvoří:
Václav Skřivan, Jan Sýkora a Miloslav Sobota

Všichni jmenovaní se aktivně na práci rybářské organizace podílejí.

Namátkou uvedu:
starost o chov ryb, opravy na rybnících a v objektu na Hradišti, pravidelné krmení, 
výlovy a nasazování ryb na revíru Úslava 3 (od Žákavé až do Vlčic) a na revíru 3 A, 
což je rybník Cecima. Ujišťuji Vás, že nasazování probíhá transparentně s kontrolou, 
do vody se nasazuje druhově, početně a velikostně ryba, jaká tam má být dána.
Účetnictví organizace vede úspěšně paní Šlajsová ze Žákavé. Moc Vám za Vaši práci 
děkuji.

Rybářský kroužek 2018

Vedoucí rybářského kroužku je pan Milan Bureš.  Do kroužku chodili  a zdárně ho 
absolvovali  2  žáci.  Dne  18.12.2018  proběhla  soutěž  „O vánočního  kapra“.  Kapra 
obdržel nejmladší žák Martin Dinda – ústní zkouška s výsledkem 25 bodů. Starší žák 



Lukáš Cibulka měl  30 bodů z písemného testu.  Od března  začali  členové kroužku 
chodit na sádky a lovení ryb je bavilo, ryby braly. Na sádkách, po skončení kroužku 
děti obdržely svoje povolenky k rybolovu. Dne 26. května. 2018 probíhal na sádkách 
„Dětský den“. Akce se zúčastnilo 36 dětí do 15 let a ryby braly.
Nachytalo se celkem 9.377 cm ryb. Na 1. místě se umístila Simona Hladíková, (ročník 
2008)  s 3.369  body,  druhý  byl  Josef  Říha  ze  Spáleného  Poříčí  s 840 body a  třetí 
skončil Tomáš Kalousek z Blovic s 597 body.
Děkuji všem členům výboru za velmi aktivní práci.  Připomenu snad jediné jméno, 
jedinou dámu mezi námi – Martinu Roulovou. Ta kromě starosti o finance nechybí na 
žádné  akci.  Moc  Ti  Martino  děkuji  a  navíc  blahopřeji  k významnému  životnímu 
jubileu, kterého se v následujících dnech dožíváš.

Další informace jsou ze statistiky hospodáře Františka Civiše

Hospodaříme celkem na 11 rybnících. Druhým rokem je to rybník v Seči. Dále pak na 
třech  rybnících  v Kamensku,  dva  nad  panelkou,  dva  ve  vrbovkách,  na  nádrži 
v Hradišťském Újezdě  a  rybníku  V Lipách  a  v Komorně.  Veškerá  vytvořená  ryba 
zásadně po dosažení potřebné velikosti putuje na revíry Úslava 3 a Úslava 3 A.

Zajímavé úlovky našich členů v     roce 2018  

Jan Seidl: 431074 (Úslava 3)              -   Amur 77cm o váze 5 kg
Libor Beníšek: 431074 (Úslava 3)      -   Kapr 67 cm o váze 5 kg
Lubomír Kiszczuk: 481501 (Orlík)     -   Sumec 187 cm o váze 44 kg
                                                             -   Amur 96 cm o váze 10 kg

Celkově úspěšný rok 2018 v     lovu ryb   

Milan Pilz                       119 ks        349.00 kg
Milan Bureš                    196 ks        336,70 kg
Lubomír Kiszczuk            90 ks        326,40 kg

Prohřešky našich členů na revírech v     roce 2018  

Několika našim členům byla zadržena povolenka za porušení denní doby lovu a za 
nepřítomnost v průběhu lovu u prutů.

Při kontrole povolenek byly zjištěny závady některých našich členů: špatně spočítané a 
zapsané docházky, kg, ks.

Rybářská stráž: Nejvíce kontrol provedl na našich revírech: p. Roman Roule mladší a 
p. Milan Baumruk. Na chovných rybnících: p. František Civiš, p. Josef Michálek.



ÚLOVKY

Pouze našich členů MO ČRS BLOVICE v     roce 2018  

Na Revíru Úslava 3 (431074)

Kapr obecný: 267 ks – 572,02 kg
Lín obecný: 6 ks – 4,45 kg

Štika obecná: 37 ks – 56,82 kg
Karas obecný: 4 ks – 4,25 kg
Bolen dravý: 1 ks – 1,70 kg

Candat obecný: 6 ks – 12,90 kg
Amur bílý: 3 ks – 7,90 kg

Okoun říční: 3 ks – 1,40 kg
Jelec tloušť: 18 ks – 10,20 kg

Úhoř říční: 5 ks – 3,73 kg
Cejn: 43 ks – 39,75 kg

Celkem uloveno 393 ks – 715,12 kg

Docházka našich členů na revír činila 928 zápisů.

Na Revíru Úslava 3A (431075)

Kapr obecný: 205 ks – 379,05 kg
Štika obecná: 6 ks – 14,37 kg
Candát obecný: 4 ks – 7,50 kg

+ ostatní druhy ryb

Docházka našich členů na revír činila 865 zápisů.

Kompletní soupis úlovků bude po celkovém sečtení všech povolenek mimo
MO ČRS Blovice

Nasazení do revírů za rok 2018

Úslava 3 – (431074)

Kapr obecný: 1.011 ks – 1.804 kg
Lín obecný: 407 ks – 56 kg
Bílá ryba: 1.070 ks – 109 kg

Okoun říční: 53 kg – průměrná velikost 15 cm
Štika obecná: 35 ks – 34 kg

Územní svaz nasadil do revíru



Úhoř říční(monté) 3.000 ks – 1 kg
Úhoř říční (násada) 1.000 ks – 20 kg

Ostroretka stěhovavá: 15.000 ks průměrná velikost 4,5 cm
Jelec Tloušť. 8.500 ks – průměrná velikost 9 cm

Candát obecný: 500 ks – průměrná velikost 10 cm

Úslava 3A (431075)

Kapr obecný: 530 ks – 1.003 kg
Lín obecný: 303 ks – 42 kg
Štika obecná: 15 ks – 13 kg

Územní svaz nasadil do revíru
Candát obecný: 500 ks – průměrná velikost 10 cm

Zarybňovací plán za rok 2018 je splněn

Informace o stavu odevzdaných povolenek

Celkem  bylo  odevzdáno  268  ks  povolenek,  které  byly  30.  1.  2019  odvezeny  na 
Územní svaz do Plzně.

Celosvazové: 22 ks s úlovkem na mimopstruhovém revíru
                        6 ks bez úlovku 
                        1 ks s úlovkem na pstruhovém revíru

Územní:           1 x s úlovkem na pstruhovém revíru
                         1 x bez úlovku na pstruhovém revíru
                     152 x s úlovkem na mimopstruhovém revíru
                       85 povolenek bylo bez úlovku

K povolenkám bude probíhat určitě diskuse. Hospodář i další potvrdí, jaké závažné 
opravy  na  vašich  úlovkových  lístcích  museli  provádět.  Pomohlo  by  více  sledovat 
webové stránky  www.crsplzen.cz nebo crsblovice.cz.  Dále  pak vývěsní  skříňku na 
náměstí. Dobré je také přijít na hospodářský výbor každé úterý v klubovně, kde se vše 
vysvětlí, abychom problémy minimalizovali.

Stav členské základny
Celkem  je  nás  341.  Žen  máme  11,  mládeže  13,  dětí  42.  Členská  základna  je 
mimořádně stabilní.

A nyní k     přetrvávajícím bolestem ale také i pozitivně.  

Na mrtvém bodě se nachází snaha města, Muzea jižního Plzeňska a Povodí Vltavy o 
vyčištění Husiny. Díky tomuto je park silně podmáčen a na Husině už začínají růst 
uprostřed vody křoviska.  Před 2 léty jsme bahnem na Husině prohrábli  odtokovou 
strouhu a ejhle, voda v parku klesla o 15 cm.
Bohužel, i nadále se nedá s muzeem mluvit o zpřístupnění parku pro rybáře a ostatní 
návštěvníky, jako dříve.
Přístup k vodě pod Blovicemi (ačkoliv to umožňuje rybářský zákon) je tragický.

http://www.crsplzen.cz/


Od Vlčic až k bohušovskému mostu je přístup zahražen elektrickými ohradníky pro 
koně pana Háčka. Že mnohé porušuje, nechce uznat. Měl by to řešit odbor ŽP MÚ 
Blovice, či PK.
Od mostu to dál pokračuje parkem, z druhé strany soukromé pozemky. Husina je sice 
volná,  ale  jen s 10 cm vody.  A tak  to  pokračuje pod Blovicemi  dále,  až na malé 
výjimky k Merkuru.
Loni  poprvé  jsme  lovili  rybník  v Seči.  Jsme  rádi,  že  jsme  tuto  vodu  získali  do 
pronájmu, i když hospodaření zde není jednoduché. 
V minulém  roce  ve  spolupráci  s městem  jsme  řešili  případnou  možnost  obnovy 
rybníka  –  jak  se  říká  –  za  Červenkovými.  Bohužel,  stanovisko  Povodí  Vltavy  je 
takové, že rybník ano, ale bez ryb,  pouze pro zadržování vody.

Vážení přátelé rybářského sportu.

Letos je to 125 let, co v Blovicích vznikl rybářský spolek. Tehdy bylo 20 rybářů, dnes 
je nás 341.

Původní zakladatelé by určitě zírali, kam rybaření postoupilo.

Věřím, že i nadále se náš sport bude rozvíjet.

Děkuji za pozornost.

Petrův zdar.


