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

 
Práce v místní organizaci ČRS MO Blovice byla v roce 2020 zcela
odlišná od let minulých. Na základě nařízení vlády kvůli covidu-19
jsme museli některé plánované akce zrušit nebo odložit. I v této
složité situaci se podařilo značnou část plánovaných akcí uskutečnit.

I) V lednu a únoru proběhlo vydávání povolenek.

10. ledna se ještě konal tradiční rybářský ples.

V roce 2020 se konaly pouze 4 výborové schůze (víc nedovolila mimořádná 
opatření vlády)

Výroční členská schůze a dětské rybářské závody se nekonaly (nebylo možné
uskutečnit).

Červenec – srpen: proběhla 3x posezení s muzikou

22.12.2020 – 23.12.2020 se uskutečnil vánoční prodej ryb.

V oblasti budování a údržby bylo významné provést tyto akce

1. provést dokončení rekonstrukce oplocení sádek 

2. provést nátěry kovových částí na rybnících (lávky, víka, zábradlí) 

3. řádně krmit a provést hnojení rybníků dle rozboru vody 

4. zajistit řádnou ochranu revírů a chovných rybníků 

5. udělat novou lávku k čapu na Kamensko 3

Tyto body byly splněny

V roce 2020 došlo k poškození hráze rybníka Kamensko 3. Práce na opravě
již započaly. Bude dokončeno v roce 2021. Velký dík patří městu Blovice 
za velmi významnou pomoc.

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 16 členů. 

Složení výboru je následující: 

Sýkora Jan - předseda 
Frýs Jiří - místopředseda 
Civiš František - pomocník hospodáře 
Michálek Josef - hospodář 
Honz Jiří - pomocník hospodáře 
Alexy Milan - jednatel 
Roule Roman ml. - pomocník jednatele 
Roulová Martina - pokladník 



Pohanka Václav - člen výboru 
Šimána Jiří – zapisovatel, starost o webové stránky, kronika 
Ptáčník Luboš - kultura 
Frýs Jiří ml. - člen výboru 
Baumruk Miroslav - člen výboru 
Seidl Jan - skladník 
Roule Roman - člen výboru 
Poduška Jan - člen výboru 

Dozorčí komisi tvoří: Václav Skřivan, Václav Tuček a Miroslav 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 revírech Úslava 3
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. 

Všem členům výboru a dozorčí komise patří poděkování za jejich práci pro
Místní organizaci.

Stav členské základny 2020

Celkem je nás 358, tedy o 16 více než v roce 2019. Mužů je 288, žen 11, 
mládeže 14, dětí 45. 

V roce 2020 bylo vydáno celkem 304 povolenek k lovu ryb. Stále platí, že 
se musí odevzdat nejdéle 15 dní po ukončení její platnosti. Někteří si 
stále neuvědomují, že kdo ji neodevzdá, tomu nemůže být povolenka vydána.
To musí být dodržováno, kontroluje to ÚS Plzeň. 

V     roce 2021 řada našich členů oslaví významná životní jubilea:   

Beneš Martin - 50 let
Bouše Petr - 50 let
Mráz Jiří - 50 let
Pechr Pavel - 50 let
Břinda Karel - 60 let
Hraběta Václav - 60 let 
Kreč Josef - 60 let
Valenta Františěk - 60 let 
Winkelhofer Milan - 60 let
Zoubek Stanislav - 60 let
Ženíšek Milan - 60 let
Beníšek František - 65 let
Kubeš Antonín - 65 let
Frýz Jiří - 70 let
Gallo Jan - 70 let
Hora František - 70 let
Hrabačka Miroslav - 70 let
Šimek Josef - 70 let
Telekeš Jiří - 70 let
Tuček Václav - 70 let
Vacík Jiří - 70 let
Kreč Václav - 75 let



Klouda Jaroslav - 80 let
Brandl Jan - 81 let 
Čermák Václav - 81 let 
Šula Miloslav - 81 let 
Tříska Josef - 81 let 
Winkelhofer Karel - 85 let 
Mudra Jiří - 87 let 

Zpráva – rybářský kro  užek   

Do rybářského kroužku 2019-20 se přihlásilo 7 dětí, z toho dvě děvčata. 
Činnost kroužku ovlivnila pandemie koronaviru. Nejvíce času děti strávily
v Domě dětí a mládeže. Děti se učily znát ryby, učily se rybářský řád, 
navazovat háčky, sestavovat udice. Promítala se DVD o rybách. Dne 
16.12.2020 byla soutěž o vánočního kapra. Kapra dostali: nejmladší 
Dominik Zahradník a jeho starší sestra Michaela. Na jaře roku 2020 byly 
zavřené školy, tak děti chodily 3x týdně chytat ryby na sádky. Na závěr 
kroužku obdrželi všichni povolenky k lovu ryb. Za vedení rybářského 
kroužku patří velké poděkování Milanu Burešovi. 
 

Účetnictví organizace vede úspěšně paní Šlajsová ze Žákavé. Moc Vám za 
Vaši práci děkuji. 

Další informace jsou ze statistiky pomocníka hospodáře Františka Civiše 

V roce 2020 bylo odpracováno celkem 1288 brigádnických hodin
Hospodaříme celkem na 10 rybnících. Čtvrtým rokem je to rybník v Seči. 
Dále pak na 3 rybnících v Kamensku, 2 rybníky nad panelkou, 2 ve 
vrbovkách, a dále na rybníku V Lipách a v Komorně. Po vzájemné dohodě 
došlo k ukončení nájemní smlouvy na rybník v Hradištském Újezdě. Veškerá 
vytvořená ryba  po dosažení potřebné velikosti putuje na revíry Úslava 3 
a Úslava 3 A. 

Nasazení na revíry 2020 

Úslava 3 – řeka 

Kapr: 1.593 ks – 1.080 kg 
Lín 2: 160 ks – 32 kg 
Štika 1,2: 600 ks 
Candát 1: 500 ks 
Bílá ryba: 1.100 ks – 106 kg 
Úhoř: rozkrmené Monté - 5 kg 
Jelec Jesen roček: 2000 ks  
Okoun: 110 ks 40kg

Úslava 3A - rybník 

Kapr: 1500 ks 
Lín 2: 300 ks – 30 kg 
Štika 2: 350 ks 
Candát 1: 300 ks 
Štika rychlená: 150ks



Nakoupeno 2020

Kapr 0 – 200.000 (z Předenic) 
Štika 0 - 35.000 (z Pardubic) 
Jelec jesen1 – 2000ks
Úhoř monte: 1kg
Úhoř rozkrmené monte 5kg
Kapr 1-2 - 350kg
Bílá ryba 150kg - výměnou za střevličku
Lín 1 – 1.000 ks (2 kg) 
Amur 1: 1.000 ks (7,2 kg) 
Kapr 1 – 500 ks 100 kg ( z Horažďovic) 
Candát: 800ks
Štika rychlená 800ks 

Jen z povolenek byl udělán výtah ulovených kaprů. 
Na řece – 275 ks kapra 
Na rybníce – 236 ks kapra

 Zakomorováno na r. 2021. 

Nad Panelkou1: Kapr3 – 550 kg, kapr2 – 650 kg, štika 10kg, candát 7kg. 

Nad Panelkou2: Kapr1 – 1200 ks, amur1 – 500ks 

Kamensko1: kapr1 – 1000ks,bílá ryba – 50kg,okoun–10kg,štika rychl. – 20ks

Kamensko2: kapr1 – 2150ks. 

Komorno: kapr- 150ks, amur - 40ks,okoun – 35kg.

Vrbovka1:kapr1 -800ks,kapr2 – 500ks.
Vrbovka2: amur3 -35ks.

V Lipách: 
 Kapr2 - 1000 ks,amur1 -500ks,amur 2-3 - 23ks,bílá ryba – 45kg,štika 
rychl. – 50ks.
  

Ulovené větší ryby 2020

Na Ús.3: Štika 100cm,8kg – Štefán Jiří
 Štika 80cm, 4kg – Beníšek Libor

Na Ús. 3a: Sumec 85cm, 5,5kg – Zajac Jiří

Na Orlíku: Sumec 120cm, 11kg – Štefán Jiří

V důsledku opatření územního svazu se kapři nad 70cm vrací zpět vodě



 Rybářská stráž 

 Došlo k zadržení 3 povolenek – bylo vyřešeno dozorčí komisí. 
Zápisy RS – 2x upozornění na nepořádek na místě 
 4x upozornění na řádné vyplňování evidence v ÚL 
 1x upozornění o vyplňování úlovkového lístku a při čeřínkování bez 
 povolenky a rybářského lístku 

Stále dochází k zapisování ulovení ušlechtilých ryb až při odchodu od 
vody. Je to porušení rybářského řádu. Při zjištění hrozí odebrání 
povolenky na 3 – 6 měsíců. 

Vážení přátelé rybářského sportu. 

Letos je to 127 let, co v Blovicích vznikl rybářský spolek. Tehdy bylo 20
rybářů, dnes je nás 358. Původní zakladatelé by určitě zírali, kam 
rybaření postoupilo. 

Rybářský sport je krásný koníček. Kromě náročné práce v organizaci 
trávíme krásná rána a večery při lovu na Úslavě, na Cecimě a mnoha 
dalších revírech. 

Přeji Vám všem pevné zdraví a hodně úlovků v našich krásných vodách. 
Věřím, že i nadále se náš sport bude rozvíjet. 

 

Petrův zdar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


