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

 
Práce v místní organizaci ČRS MO Blovice byla v roce 2020 a 2021 odlišná 
od let minulých. Z důvodu vládních nařízeních týkajících se covidových 
opatření jsme museli některé plánované akce zrušit nebo je odložit.
I vzhledem k této složité době se nám přesto podařilo značnou část 
plánovaných akcí uskutečnit.

V oblasti společensko/členské byly významné tyto akce:

 Vždy v lednu a v únoru proběhlo tradiční vydávání povolenek.

 V roce 2021 se konalo pouze 8 výborových schůzí s účastí 75%

 26.6. 2021 se konaly dětské rybářské závody.

pořad
í Jméno          Bydliště     výsledek v cm

1 ŠPLÝCHALOVÁ  HANA KOMÁROV 459

2 MARTÍNEK  MAX CHOCENICE 374

3 PALACKÝ  MATYÁŠ TŘEBČICE 266

4 URBANOVÁ  ELLIE STARÁ HUŤ 259

5 TOLAR  ROBIN SP. POŘÍČÍ 192

6 MRÁZ  VOJTA BLOVICE 146

7 PRAŽÁK  PATRIK PŘÍKOSICE 137

8 ALEXY  ŠIMON BLOVICE 110

9 PTÁČEK  MATYÁŠ VLČICE 50

10 PAUL DOMINIK ST. PLZENEC 46

11 ŠIMÁNA JIŘÍ ST. PLZENEC 45

12 ŠIMÁNA VOJTA ST. PLZENEC 42

NEJVĚTŠÍ  ULOVENÁ  RYBA: Amur  64cm ,  Max Martínek

CELKEM   ULOVENO: 2126 cm

 22 - 23.12.2021 se uskutečnil tradiční vánoční prodej ryb.

 Jako nesplněný bod, byl plánovaný tradiční rybářský ples, který 
jsme bohužel nemohli v loňském roce uspořádat.



V oblasti výstavby a údržby se nám podařilo provést tyto akce:  

1. vybudování nových schodů k lovišti na sádkách

2. provedení nátěrů kovových částí na rybnících (lávky, víka, zábradlí) 

3. zajistit krmení a hnojení rybníků dle požadavků rozboru vody 

4. zabezpečení ochrany revírů a chovných rybníků 

5. zhotovení nové lávky k čapu na rybníku Kamensko 3

 V roce 2020 došlo k poškození hráze rybníka Kamensko 3. Práce na 
opravě byly dokončeny až v roce 2021. Velký dík tímto patří vedení 
Města Blovice za velmi významnou pomoc.

 Další významnou pomocí od Města Blovice bylo získání finanční 
dotace, ze které jsme mohli financovat obměnu některých zastaralých
pomůcek a technického vybavení. 

Tímto bychom chtěli poděkovat, a velmi si vážíme podpory ze strany 
vedení, Městskému úřadu Blovice 

Stálé činnosti, které standardně provádíme:

 Péče o žáky, a podpora jejich práce v kroužku mladých rybářů
 Aktuální informování svých členů prostřednictvím vývěsní skříňky
 Provoz a aktualizace webových stránek, kde si každý může najít 

potřebné informace z činnosti organizace 
 Krmení na chovných rybnících a jejich údržba
 Ostraha povodí a rybníků 
 Zajištění obsádky pro oba naše revíry 

 Výbor MO ČRS Blovice má 16 členů a pracoval v tomto složení:  

 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 – kronikář, správce webových stránek, zapisovatel
 Ptáčník Luboš – kulturní referent 
 Frýs Jiří ml. - člen výboru 
 Baumruk Miroslav - člen výboru 
 Seidl Jan - skladník 
 Roule Roman - člen výboru 
 Poduška Jan - člen výboru 



V dozorčí komisi pracují: Václav Skřivan, Václav Tuček a Miroslav Sobota

Všichni jmenovaní se aktivně podílejí na práci v rybářské organizaci. 
Jejich činnost převážně zahrnuje: 

 Péči o chov ryb
 Účast při opravách na rybnících a v objektu na Hradišti, pravidelné

krmení rybí obsádky
 Účast při výlovech a nasazování ryb na revíry Úslava 3 a 3A.

Nasazování probíhá transparentně s jejich účastí a kontrolou. 
Nasazovány jsou ryby dle zarybňovacího plánu platného pro daný 
revír, jednotlivé druhy ryb a jejich množství. 

Vzhledem ke končícímu volebnímu období, patří velké poděkování všem 
členům výboru a dozorčí komise za jejich práci pro místní organizaci. 
Poděkování patří také všem členům spolku, kteří přispěli vítanou pomocí, 
nebo se aktivně zapojili do brigádnické činnosti.

Stav členské základny na konci roku 2021

Celkem je nás 346 členů. Mužů je 282, žen 11, mládeže 12 a dětí 41. 

V roce 2021 bylo vydáno celkem 293 ks povolenek k lovu ryb. 
Velký důraz se klade na povinnost správně vyplnit sumář ulovených ryb a 
odevzdat povolenku do 15. dnů po ukončení její platnosti. 
Pokud nebude splněn tento požadavek, nemůže být vydána nová povolenka. 
Dodržování tohoto nařízení je také předmětem kontroly ze strany ÚS ČRS 
Plzeň. 

Činnost rybářského kroužku

V období 2020-21 se do rybářského kroužku přihlásilo 19 dětí (chlapců).
Kroužek byl zahájen 21.9. 2021. Většina činností se odehrávala v Domě 
dětí a mládeže. Tam se děti učily poznávat ryby, seznamovaly se 
s pravidly rybářského řádu, učily se navazovat háčky a sestavovat udice. 
Také se zde promítala poučná videa o rybaření. Dne 22.11. 2021 se 
uskutečnila soutěž O vánočního kapra.
 
Soutěže se účastnilo 16 dětí

Kapra vyhráli: Jakub Jirsa – Libákovice, 41bodů
               Tomáš Vokáč – Blovice, 36 bodů
               Vojta Stupka - Zdemyslice, 32 bodů
               Adam Jandík – Blovice, 32 bodů
               Nejmladší – Vladimír Lepíček

Všichni soutěžící byli odměněni hodnotnými cenami.

Za vedení a práci v rybářském kroužku patří velké poděkování panu Milanu 
Burešovi. 

Vedení účetnictví v naší organizaci
 
Účetnictví v naší organizaci již dlouhodobě vede paní Šlajsová ze Žákavé.
Paní Šlajsová, velmi si vážíme Vaší kvalitní a zodpovědné práce a moc Vám
tímto děkujme. 



V letošním roce slaví někteří naši členové významná životní výročí.
Tímto jim přejeme hodně zdraví a mnoho rybářských úspěchů

Souhrnné informace hospodáře místní organizace:

 V roce 2021 bylo odpracováno celkem 893 brigádnických hodin, to 
bylo o 350 hodin méně než v předchozím roce 2020. Výpadek byl 
zapříčiněn covidovou situací.

 Hospodaříme celkem na 10 rybnících: Byl to rybník v Seči. Dále pak 
na třech rybnících v Kamensku, dvou rybnících Nad panelkou, dvou 
rybnících Ve vrbovkách, na rybníku V Lipách a na rybníku v Komorně.

 
 Veškerá vychovaná ryba je po dosažení požadované velikosti 

nasazována na revíry Úslava 3 a Úslava 3A. 

Nasazení na revíry v roce 2021: 

Úslava 3 – 3a 

Kapr: 1890 ks – 1420 kg 
Lín2: 402 ks – 167 kg 
Štika1 a 2: 126 ks – 96 kg
Candát1: 1020 ks – 21 kg
Bílá ryba: 3500 ks – 106 kg 
Úhoř: Monté - 3 kg 
Okoun: 110 ks - 35kg
Štika rychlená: 1500 ks

Nakoupeno 2021

Kapr0 – 200000 ks  
Štika0 – 35000 ks 
Kapr1-2 -350 kg
Lín1 – 700 ks 
Kapr2 – 1000 kg 
Candát - 1000 ks
Štika2 – 100 ks 

Na chovných rybnících bylo zakomorováno: 

Kapr1 – 3540ks – 150kg
Kapr2 – 4633ks – 2225kg
Kapr3 – 780ks – 1415kg
Štika2-3 – 410ks – 155kg  
Lín12 – 200ks – 20kg
Amur2-3 – 550ks – 700kg
Candát – 15ks – 30kg

Informace o ulovených kaprech v roce 2021 na našich revírech

Na řece bylo uloveno 274 ks kapra 
Na rybníku bylo uloveno 246 ks kapra



Výtah z úlovků největších ryb v minulém roce 2021

Na Úslava 3
 Amur - 82cm – 5,60kg - Štefán Jiří
 kapr – 81cm – Kašpar Václav - ryba byla správně vrácena vodě.

Na Úslava 3A 
 Sumec - 95cm - 5,65kg – Heřman Karel
 Kapr – 64cm - 4,50kg – Kovanda Martin

Na Orlíku
 Amur – 98cm – 11kg - Kysczuk Lubomír
 Candát – 74cm – 4,8kg - Kysczuk Lubomír

Žinkovy
 Sumec – 158cm – 25kg – Pelikán Libor

Berounka 10
 Štika 93cm – 7kg – Hora Jaroslav

Jen připomínáme, že kapři nad 70cm se vrací zpět vodě
 

Informace o práci rybářské stráže v roce 2021 

Pozitivní informací je, že po delší době nedošlo k žádnému zadržení 
povolenky někomu z našich členů. 
RS provedla 2x upozornění na nepořádek na místě a 4x upozornění na řádné 
vyplňování evidence v úlovkovém lístku. 
 
RS upozorňuje, že stále dochází k zapisování uchovaných ryb až při 
odchodu od vody. Je to porušení rybářského řádu. Při zjištění hrozí 
rybáři postih na úrovni odebrání povolenky.
Od letošního roku bude přestupky proti rybářskému řádu řešit komise 
zřízená územním svazem. 
Celkově se také velmi zpřísňují finanční postihy za porušení pravidel.
Z tohoto důvod je nutné si velmi dobře prostudovat jednotlivá ustanovení 
rybářského řádu, a zvláště pak pravidla pro výkon rybářského práva 
upravující podmínky pro konkrétní revír, kde budete chytat.

Vážení přátelé rybářského sportu, 
letos je to 128 let, co v Blovicích vznikl rybářský spolek. Tehdy bylo 
rybářů 20 a dnes je nás 346. Původní zakladatelé by určitě zírali, kam až
dnešní rybaření postoupilo. 

Rybářský sport je krásný koníček. Kromě náročné práce v organizaci máme 
jako rybáři možnost prožívat krásná rána a večery v přírodě při lovu, a 
to jak na Úslavě a Cecimě, nebo na mnoha dalších svazových revírech. 

Přeji Vám všem pevné zdraví, štěstí a hodně úlovků v našich krásných 
vodách. 



Věřím, že se náš krásný koníček a sport bude i nadále rozvíjet. 

Petrův zdar!


