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!!! DŮLEŽITÉ !!!
Sledujte pozorně proti-pandemická 
opatření, která v roce 2021 upravují 

výkon rybářského práva. 



Rok 2020 v ČRS MO Božičany.
Hodnocení roku 2020 začnu poněkud neobvykle, ne lednem 
2020, ale lednem 2021, respektive jedinou, ale o to zásadní udá-
lostí tohoto měsíce, kdy tento článek píši. Dne 21.ledna 2021 nás 
náhle a navždy opustil předseda naší MO Ing. Ernest Ješík.

Nyní zpět k roku 2020.
Leden:
•  Bylo dovezeno zakoupené zařízení pro nově budovanou

líheň v Bernově.
•  Zahájena byla rekonstrukce objektu na sádkách v Bernově - 

včetně elektroinstalacet, na které se podílejí firmy Ždárský
a Stav-Elektro.

•  Z důvodu zatékání do dílny v HS Kaskáda v Nové Roli bylo vý-
borem rozhodnuto o rekonstrukci střechy. Sponzorsky ji pro 
MO provedl Ladislav Pilný, jednalo se o 145m2, materiál za 
cca 110 000,- zajistila MO.

•  Předseda MO Nejdek se na nás obrátil s dotazem na možnost 
sloučení MO Nejdek s MO Božičany. 

•  Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s. provedla vyčištění 
koryta Černého potoku s cílem zajistit zlepšení čistoty vody.

Únor:
•  Bylo provedeno „zaražení“ všech chovných rybníků a byly 

objednány ryby pro jarní zarybnění chovných rybníků z Bla-
tenské ryby a od dodavatele z Maňetína.

•  Mimo běžně objednávaných druhů ryb jsme objednali také 
mníka. Do rybníku KOMORA bylo z důvodu připravovaných 
závodů objednáno 300kg kapra po cca 1,60 kg a 1 050kg kap-
ra po 60dkg.

•  Na 14.3.2020 bylo předjednáno konání akce ROTTARY KLUBU 
KV v areálu hospodářského střediska - „Staročeská zabijačka“ 

•  Za rok 2019 jsme dosáhli velmi pěkného hospodářského vý-
sledku ve výši 335 428,79 Kč. 

•  Na členské schůzi MO Nejdek nebyl při hlasování schválen 
návrh na sloučení organizací MO Nejdek a MO Božičany. 

•  Byla schválena naše žádost o dotaci na pořízení nákladního 
vozidla, ve které nebylo shledáno žádných závad a bylo vy-
staveno registrační číslo žádosti. Tímto byl položen základ-
ní kamen pro splnění dalšího snu hospodáře naší MO – mít 
vlastní nákladní vozidlo pro přepravu ryb.

Březen - duben:
•  Až do této doby vše v životě MO probíhalo v obvyklém módu, 

ale i nás ovlivnila vlna pandemie z Číny, která zejména ovliv-
nila schůzovní a společenskou činnost MO. 

•  V HS Kaskáda byla zrušena akce ROTTARY KLUBU KV, neko-
naly se schůze březnová a dubnová výboru MO a také byla 
zrušena březnová členská schůze MO. Omezeny byly i úřední 
hodiny v kanceláři MO v Božičanech. Kontakt se členy, kte-
ří si chtěli zakoupit povolenku, zaplatit členský příspěvek
a apod. jsme upravili na bezkontaktní. Na dohodnutých mís-
tech jsme si předávali potřebné doklady a podklady, ty jsme 
pak v kanceláři zpracovali a stejnou cestou je členům vyříze-
né předali zpět. Za toto období jsme zaznamenali zvýšený 
zájem o nové členství v MO, zejména ze strany dětí do 15 let, 
které nechodily do škol a rodiče tak pro ně hledali jiné smys-
luplné využití nabytého volného času.

•  Po částečném uvolnění protipandemických opatření se vý-
bor naší MO sešel v květnu. 

Květen:
•  Hospodářský život se v době pandemie zastavit nemohl, 

hospodářský sbor pracoval bez omezení a tak byly zaraže-
ny všechny chovné rybníky, osazeny byly kaprem, amurem
a štikou. Vysazen byl i plůdek mníka jednovousého do ryb-
níku Rýha u cesty. 

•  Na sádkách v Nejdku byl vysazen plůdek pstruha obecného 
a sivena. 

•  Na Vojkově rybníce byla zabetonovaná nová závora bránící 
vjezdu na hráz

•  Výbor ÚS Plzeň projednal naší žádost o bezúročnou půjč-
ku na pořízení nákladního vozidla pro naší MO. Půjčka byla 
schválena ve výši 2 000 000,-Kč – s tím, že 1 000 000,- Kč bude 
vrácen z proplacené dotace a další 1 000 000,-Kč bude spla-
cen v období čtyř následných let.
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Červen:
•  Bylo pokračováno na rekonstrukci sádek v HS v Bernově. Pro-

vedena byla výměna oken hospodářské budovy, rekonstruk-
ce rozvodů elektriky v části horní stavby, objednána byla nová 
kuchyňská linka. Bylo vymalováno horní patro a rekonstrukce 
dále probíhala ve sklepě. Opraveny byly omítky a v plánu bylo 
malování. Byla položena zámková dlažba v pergole.

•  Byla podepsaná smlouva na nákup nákladního vozidla IVE-
CO. Vozidlo bude navíc vybaveno potahy, logy MO na dveře, 
gumovými koberci. Dále byly vybrány kontejnery na nosnost 
7t od dodavatele z Berouna, cca do 1 měsíce budou hotové
i bedny na přepravu ryb z EKORY Jihlava. 

•  Dne 25.6. byla z Aše dovezena násada perlína (bezúplatně)
a dále i candát. Tím byl kompletní celý sortiment ryb potřeb-
ný pro jarní zarybnění chovných rybníků.

 •  Část ryb v chovných i sportovních vodách byla postižena jar-
ní viremií.

•  Na sádkách v Bernově se u sivena objevilo postižení „kožov-
cem“, pro odstranění byl aplikován PERSTERIL. 

•  Na rybníku KOMORA se dne 6. června konaly závody v lovu 
ryb na udici pro dorostence a dospělé.

•  Závod byl odstartován v 7:00 hod. a zúčastnilo se ho celkem 
33 rybářů. Chytalo se pouze na jeden prut na plavanou. Do 
13-té hodiny, kdy byl závod ukončen, bylo uloveno celkem 
482 ks ryb o celkové délce 17 229 cm a průměrné délce 36cm.

•  Z vody bylo vytaženo: 480 kaprů, 1 lín a 1 sumec „albín“ 28cm.

Na prvních třech místech se umístili:

Pořadí Jméno Počet bodů 
(cm)

Počet
ulovených 

ryb

1. Zdeněk Mackura 1266 34

2. Lukáš Charvát 1172 34

3. Jaroslav Hrdlička 1109 31

•  Dne 7. června se v Chodově na rybníku v areálu Spartaku ko-
naly závody v lovu ryb na udici, kterých se zúčastnilo 10 dětí. 
Další závody pro děti proběhly v Chranišově 20.června a zú-
častnilo se jich celkem 15 dětí.

•  Město Nová Role nám poskytlo dotaci ve výši 26,- tis. Kč. Dal-
ších 25,-tis. Kč jsme obdrželi od obce Božičany.

•  V pondělí 29. června se v hospodářském středisku MO usku-
tečnil den otevřených dveří pro žáky z Obecné školy Božiča-
ny, kterého se zúčastnilo 25 dětí.

Červenec- Srpen:
•  S pomocí STAV ELEKTRO (sponzorsky) byl dovezen z EKORY 

Jihlava kontejner a bedny na převoz ryb pro nové objednané 
nákladní vozidlo. 

•  Pánové Martin Kubánek, Stanislav Nacházel a Jaroslav Širo-
chman vyrobili díly na přístavbu přístřešku k hangáru.

•  20. srpna proběhla akce v HS při které bylo provedeno zpev-
nění břehů sádek a stavba přístřešku hangáru. 

•  Pan Šíp mám sponzorsky provedl oplechování přístřešku
u hangáru (stálo nás to pouze materiál).

•  V období veder nám v chovných rybnících padaly ryby, cel-
kem cca 80ks kapra a i dva candáti.

•  Na rybníku Bahňák se začali ve větší míře objevovat pytláci, 
necítíme v řešení této věci podporu ze strany chodovské po-
licie a to i přes poskytování povolenek zdarma. 

Září:
•  Na neděli 20.září.2020 od 9:00 do sálu DK KASS v Chodově 

jsme svolali členskou schůzi, vzhledem k protipandemickým 
opatřením se sešlo snad nejméně členů co historie naší MO 
pamatuje a schválila toto:

Usnesení 
1. Členská schůze schvaluje :

a)  zprávu o činnosti a hospodaření MO za období od posled-
ní členské schůze.

b) účetní uzávěrku za rok 2019.
c) rozpočet MO pro rok 2020.

2. Členská schůze bere na vědomí :
a) zprávu dozorčí komise

3. Členská schůze volí:
•  Delegáta územní konference 2020: předsedu MO Ing. Ernesta 
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Ješíka a jako náhradníka jednatele MO Ing. Jaroslava Šimka
4. Členská schůze ukládá výboru MO :

a)    Zajistit formou koupě, případně pronájmu pozemky slou-
žící jako přístupové cesty nebo pozemky v bezprostřední 
blízkosti chovných nebo sportovních rybníků potřebné 
pro jejich účelné užívání.Totéž se týká i pozemků na nichž 
se rybníky obhospodařované MO nacházejí. 

b)   Dále jednat se stávajícími nájemci pozemků pod zahrád-
kami u rybníku Bahňák na p.p.č.2253/1 v k.ú. Dolní Cho-
dov a v případě jejich zájmu prodej realizovat za cenu dle 
„Znaleckého posudku“ a nákladů spojených s prodejem 
pozemků, tj. zpracování znaleckého posudku, geomet-
rického plánu, kupní smlouvy a dalších podkladů nezbyt-
ných k prodeji, dle legislativy platné v době prodeje. 

5. Členská schůze ukládá členům MO :
a)  Podílet se v rámci plnění brigádnické povinnosti na in-

vestiční výstavbě MO a údržbě rybochovných zařízení
a zařízení hospodářského střediska.

b)  Řádně vyplnit po skončení platnosti povolenky sumář 
a povolenku odevzdat ve lhůtě 15 dnů od ukončení její 
platnosti – nebude-li splněno řídit se těmito dále uvede-
nými ustanoveními:

Vydat povolenku:
•  u dospělých po zaplacení mimořádného příspěvku 600,-Kč

s výdejem povolenky po zaplacení poplatku.
•  u dorostenců po odpracování 5-ti brigádnických hodin navíc 

s výdejem povolenky po jejich odpracování.
•  u dětí do 15 let: výdej povolenky až od 1.června.
•  v případě odevzdání povolenky bez vyplněného, nebo ne-

správně vyplněného sumáře úlovků, požadovat po členovi 
poplatek ve výši 200,-Kč/povolenku.

•  Vzhledem k protipandemickým opatřením jsme zrušili
taneční zábavu Dolovnou plánovanou na 20.listopadu.

Říjen:
•  Proběhly podzimní výlovy a dopadly velmi dobře, mimo can-

dáta, který se v tomto roce nepovedl nejen nám, jsme pro-
vedli zarybnění dle plánu. 
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•  Za provedené zarybnění sportovních revírů nám bylo z ÚS 
Plzeň proplaceno celkem 1 156 212,-Kč. 

•  Vlastní výlovy byly poznamenány „koronavirem“ na někte-
rých výlovech nás bylo málo, chyběli lovící z důvodu nemoci 
nebo karantény.

•  Významnou informací pro nás byla zpráva, že naše nové z do-
tace pořizované nákladní vozidlo je již přihlášené a má při-
dělenou SPZ. Bohužel je stále ještě u dodavatele. Na zdržení 
dodávky se podílela současná pandemická krize. 

Z podzimních výlovů bylo do sportovních revírů vysazeno:

„Chodovský potok 1“: 

Kapr 7.536ks 9.671kg

Lín 1.675ks 281 kg

Amur 306ks 307 kg

Štika 64 ks 56 kg

Okoun 550 ks cca a 8cm

„Chodovský potok 2“: 

Kapr 5.605 ks 6.665 kg

Lín 820 ks 180 kg

Amur 494 ks 660 kg

Štika 30 ks 23 kg

Bílá ryba 1.660 ks 166 kg

„Lesík“ 

Kapr 1.980 ks 2.574 ks

Lín 400 ks 88 ks

Štika 13 ks 30 ks

Bílá ryba 420 ks 42 kg

„Nejdecké nádrže“: 

Kapr 435 ks 465 kg

Lín 135 ks 26 ks

„Rolava 1B“: 

Pstruh potoční 348 ks cca po 15 cm

Lipan 247 ks cca po 14 cm

„Rolava 2“: 

Pstruh obecný 295 ks cca po 21 cm

„Chodovský potok 3“: 

Pstruh duhový 200 ks 178 ks

Listopad:
•  Pokračovala obnova líhně v Bernově. Bylo provedeno vyma-

lování vnitřních prostorů, stavebně byl dokončen sklep a na-
stěhovány byly Vackovy aparáty. Byly dovezeny nové pože-
ráky a byly osazeny na všech sádkách. FA Ždárský dokončila 
rekonstrukci elektroinstalace ve sklepě objektu a přípojku
k pergole. Ještě bude pokračováno elektroinstalací v garáži
a osvětlením dvora. FA Stav Elektro dodala hlavní rozvaděč 
do objektu líhně a zhotovila elektroinstalaci ve 2NP. Doveze-
na byla nová kuchyňská linka. 

Prosinec:
•  Velkým dnem pro naší MO byl 18. prosinec, kdy se na dvoře 

HS objevil náš dlouho očekávaný nákladní vůz IVECO.
•  Jako každoročně proběhl v hospodářském středisku tradiční 

vánoční prodej ryb. Celkem se prodalo 5 400kg kapra, 650kg 
amura, 60kg štiky, 40kg sumce.

Stav členské základny ke konci roku 2020 byl takový to:

Položka Dospělí Mládež Dítě Celkem

Muž 966 33 123 1.122

Žena 54 3 23 80

Celkem 1.020 36 146 1.202

ZTP 31 2 0 33

S pozdravem Petrův zdar !
Jednatel MO – Ing. Jaroslav Šimek
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Co ulovili naši členové na našich revírech v roce 2020?
 Na tomto místě se omlouváme, předseda naší MO, kte-
rý tyto údaje z povolenek členů každoročně připravoval, již 
nestačil podklady pro tento článek připravit a byly jsme rádi, 
že se nám podařilo odevzdané včas vrácené úlovkové lístky 
zkontrolovat – opravit a odeslat na územní svaz a na výpis 
zajímavých úlovků již nebyl čas. 

 A proč nebyl? Třeba proto, že se v sumářích úlovkových 
lístků objevují neustále nepochopitelné, ze strany našich čle-
nů velmi kreativní zápisy, které musíme opravovat a někdy až 
detektivní prací se dopracovat k tomu, co chtěl jejich autor říci. 
Vzhledem k normě GDPR nemůžeme jejich autory jmenovat.
V našich řadách je cca 50 členů, kteří jsou tvůrci těchto ku-
riozit, máme jejich seznam a budeme se snažit je postupně 
napravovat a vést ke správnému vyplnění sumáře úlovko-
vého lístku.

Mezi ty extrémy patří například:
•  sumář, kdy místo revíru jsou uvedeny názvy ryb: KAPR, 

CEJN a pod.
•  nebo sumář se zcela novým pojmenováním revírů jako je 

například: Kuliště, Vojok, Berňák atd.
• a spousta dalších kuriozit

Prosím !!! – snažte se nás od těchto zážitků do budouc-
na oprostit ! A ti z vás, kteří se v následujících obrázcích 
poznáte, polepšete se – děkujeme.
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Úlovky Václava Kůrky, kterému se podařilo ulovit sumce na revíru 431 034 – o délce 138cm a 140 cm.

 Zajímavé úlovky našich členů z roku 2020, kteří nám je zaslali
i s fotodokumentací.
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Rybářský kroužek ČRS MO Božičany v Chodově vede v sou-
časné době Jaroslav Pejšek a Hanka Pejšková. V kroužku je 
nyní 5 dětí a aktivních je celkem 15 dětí. Veškeré akce jsou 
konány v úzké spolupráci s Městem Chodov, Městem Nová 
Role a obcí Božičany. 

Schůzky se konaly a konají každé pondělí v Klubovně v DDM 
Bludiště v Chodově, případně na rybníčku na Spartaku Cho-
dov nebo v Chranišově na Rybníčku nebo na ostatních reví-
rech naší organizace. 

Po zvládnutí teorie a splnění náročného testu včetně pozná-
vání ryb se postupně schůzky změnily ve výjezdy na lov ryb 
na jednotlivé revíry. V tomto období šlo zejména o to vy-
zkoušet a prohloubit si teoretické vědomosti v praxi a záro-
veň získat základní etické návyky při lovu ryb. V dnešní době 
pandemické krize je zachování byť omezené činnosti krouž-
ku úspěchem.

XX. ročník Dětské rybářské závody LRU Chodov
7. června 2020 za proměnlivého počasí, které vládlo od rána 
se na rybníčku TJ Spartak Chodov zapsalo 10 dětí v lovu ryb 
na udici. Vzhledem k počasí, kdy hodně pršelo je to úspěch. 
Úderem půl osmé začal lov ryb na udici a rybám se nechtě-
lo z vody. Po prokysličení vody deštěm však přišlo překva-
pení v podobě kapitálního úlovku kapra 45cm Ladislavem 
Bauerem. Celkově to byl pro děti zážitek a pro ty, kteří ulovili 
opravdu krásné ryby i krásný rybářský zážitek. 

Celkově bylo uloveno 8,88 m ryb a na kusy to bylo celkem 50 
ryb. Na prvních místech se umístili:

1. Ladislav Bauer - 234 bodů
2. Tereza Ješíková - 219 bodů 
3. Šimon Mokrý - 146 bodů

Největší rybou byl kapr 45 cm a ulovil jej Ladislav Bauer.

Ale nešlo ani tak o body a výsledky, ale o utužení kolektivu 
mladých rybářů, což se povedlo ve velké míře. 

XX. ročník Dětské rybářské závody LRU Chranišov
20. června 2020 se na rybníčku - Požární nádrži v Chranišově 
– „Pejškovně“ zapsalo 7 dětí do závodu v lovu ryb na udici. 
Úderem půl osmé začal lov ryb na udici a rybám se nechtě-
lo z vody.

Uloveno bylo 10,40 m ryb a na kusy to bylo celkem 70 ryb.
Na prvních místech se umístili:

1. Jakub Ploscá - 361 bodů
2. Ladislav Bauer - 357 bodů 
3. Lada Hozová - 177 bodů

XX. ročník Dětské soutěžení LRU Chodov
26. září 2020, za deštivého počasí, se na rybníčku TJ Spartak 
Chodov zapsalo 10 dětí do závodu v lovu ryb na udici. Vzhle-
dem k počasí, kdy velmi pršelo, to byl úspěch. V půl osmé 
začal lov ryb na udici. Překvapením byl úlovek amura o délce 
75 cm Davidem Komárkem. 

Celkově bylo uloveno 6,46 m ryb a na kusy to bylo celkem 35 
ryb. Na prvních místech se umístili:

1. Daniel Pecháček - 135 bodů 
2. Jakub Ploscá - 112 bodů 
3. Ladislav Bauer - 112 bodů 

Největší ulovenou rybou byl amur 75 cm lovcem Davidem 
Komárkem.

Z důvodu pande-
mických omezení 
se nekonal tradič-
ní dětský rybářský 
tábor, ale uskuteč-
nil se alespoň ví-
kendový pobyt ve 
dnech 4. až 6. čer-
vence 2020 na Vel-

kém rybníku v chatičkách přímo u vody. Zúčastnilo se jej
8 dětí a dva vedoucí. Po celý čas se mladí rybáři věnovali zdo-
konalování ve znalostech a činnostech v lovu ryb na udici. 

V rámci činnosti dětí v kroužku byl i proveden úklid břehů 
rybníků sportovních revírů od odpadků po dospělých rybá-
řích ale i ne-rybářích, kteří se stále bohužel neumí k přírodě 
odpovědně chovat.

Petrův zdar!
Václav Rýdl

Mladí rybáři MO Božičany v roce 2020
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ČRS MO Božičany z.s. - Závody v lovu ryb na udici 2020.
Již podruhé se závody v lovu ryb na udici pro dospělé a mládež (16-18 let.) konaly na rybníku KOMORA. Bylo to v sobotu 
6.června 2020. V historii MO to byl již 43 ročník závodů v lovu ryb na udici.

Zklamalo nás počasí, po předchozím teplém víkendu a i teplém a slunečném týdnu se v pátek zatáhlo, ochladilo a pršelo. 
Větrné počasí se srážkami se nad rybníkem proháněly po celou dobu závodu. 

Závod byl odstartován v 7:00 hod. a zúčastnilo se ho celkem 33 rybářů. Chytalo se pouze na jeden prut na plavanou.
Do 13-té hodiny, kdy byl závod ukončen, bylo uloveno celkem 482 ks ryb o celkové délce 17 229 cm a průměrné délce 36cm.
Z vody bylo vytaženo: 480 kaprů, 1 lín a 1 sumec „albín“ 28cm.

Největším úlovkem závodu byl kapr 52 cm, ulovil jej Josef Münzer.

Vítěz závodu Zdeněk Mackura si za svůj výkon odnesl hlavní cenu, kterou byl kaprový prut SPORTEX a zadní kýtu z vepře. 

Všichni, kteří se umístili do 15 místa si odnesli ceny, které do soutěže věnovala Místní organizace ČRS Božičany. Mimo
naporcovaného vepře byly mezi cenami rybářské potřeby a porcelánové výrobky. 

Ceny vítězům předali předseda MO Ing. Ernest Ješík a hospodář MO Václav Šnajdr.

O pohodu závodníků co se týče občerstvení se postarali od grilu a pípy Petr Šmejkal, Jiří Krieglstein, Jiří Rešetár a Zdenka 
Hrnková. Poděkování patří i rozhodčím, které stejně jako soutěžící potrápilo nepříznivé počasí. 

Petru zdar
Ing. Jaroslav Šimek (jednatel MO)

Mezi patnáct nejúspěšnějších rybářů, kteří si odnesli za svůj výkon ceny se probojovalo:

Pořadí Jméno Počet bodů (cm) Počet ulovených ryb

1. Zdeněk Mackura 1266 34

2. Lukáš Charvát 1172 34

3. Jaroslav Hrdlička 1109 31

4. Jiří Putz 857 24

5. Zdeněk Svědínek 831 24

6. Josef Perout 812 24

7. Václav Mach 794 22

8. Oldřich Chýle 767 22 (největší ryba K44)

9. Petr Bultas 767 22 ( největší ryba K40)

10. František Mottl 760 21

11. Josef Münzer 714 18

12. Václav Badura 592 17

13. Jiří Klein 521 14

14. Pavel Macháček 491 14

15. Jan Levai 482 13
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ČRS MO Božičany z.s. - Závody v lovu ryb na udici 2020.
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POZVÁNKA NA RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
V LOVU RYB NA UDICI 2021.

Závody v lovu ryb na udici se budou konat v sobotu 5. června.
Připravuje je výbor naší MO společně se členy hospodářského sboru a rybářské stráže. Již po třetí se uskuteční na 

chovném rybníku MO - „KOMORA“ na Kaskádě v Nové Roli - v sousedství hospodářského střediska MO 
Závody jsou vypsány pro dospělé a dorostence (16 až 18 let) v jedné společné kategorii.

Prezentace – je od 6:00 hod. - na hrázi rybníku Komora

Startovné – dospělí i dorostenci - 350,- Kč

Zahájení závodu – od 7:00 hod.

Konec závodu – v 13:00 hod. 

Vyhodnocení závodu – předání cen od 14:00 hod.

Ceny – budou připraveny pro 10 nejúspěšnějších rybářů.
 Do cen pro vítěze bude rozdělen naporcovaný vepřík, rybářské potřeby,

a další drobnosti, které se nám podaří zajistit od sponzorů a podobně.

 Pravidla: 
1. Chytá se na plavanou na jeden prut s jedním háčkem.

2. Soutěžící musí mít s sebou vezírek + podběrák.

3. Rozmístění soutěžících u vody – dle vylosovaného čísla stanoviště u prezentace.

4. Všechny ulovené ryby budou po změření šetrně vráceny do vody.

5. Hodnocení: 1cm = 1 bod.

6. Při shodě bodů rozhoduje počet ulovených ryb, je-li zde shoda, rozhoduje největší úlovek.

7. Spory a protesty řeší organizační tým závodu. 

Počet míst k rybolovu je omezen pouze na 50. Bude-li zájem větší, nebudeme moci jej uspokojit
a proto přijďte raději včas. Rezervace lovného místa předem - není možná

Po dobu konání závodu vám můžeme nabídnout občerstvení: klobásy z grilu, nealkoholické i alkoholické,
teplé i studené nápoje.

V ceně startovného bude i porce guláše.

Srdečně zve výbor MO
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•   v ČR bylo v tomto období celkem 486 místních organi-
zací s počtem 251 843 členů z toho 32 033 jsou členové 
mladší 18 let. 

•  celkem bylo uloveno 2 678 799 kg ryb v revírech mimo-
-pstruhových a 76 814 kg ryb v revírech pstruhových

•  Západočeský územní svaz měl celkem 55 místních or-
ganizací s počtem 30 351 členů, 26 176 dospělých, 777 
dorostenci a 3 398 dětí do 15 let. Z toho 1 448 je žen 
rybářek.

•  Z 55 místních organizací Západočeského územního sva-
zu je naše MO Božičany s počtem členů 1 125 - čtvrtou 
největší organizací, větší jsou jen:

 - Plzeň 1 6 219 členů
 - Cheb 1 574 členů
 - Karlovy Vary 1 466 členů
 - Božičany 1 125 členů

•  ČRS má celkem 872 mimo-pstruhových revírů a 460 
pstruhových revírů v celkové délce 4 933,1 km u mimo-
-pstruhových a 6 274,0 km u pstruhových revírů

•  Počet členů rybářské stráže je v ČRS 4 870, v Západočes-
kem ÚS je to 800 členů a z toho je 5 členů profesionální 
rybářské stráže. 

•  Počet ulovených ryb u vybraných druhů v roce 2019
v rámci ČRS:

•  Havárie spojené s úhynem ryb v Západočeském ÚS v roce 2019: Celkem 10 havárií na sportovních i chovných vodách                                                                                
se vzniklou škodou 384 461,-CZK.

Zdroj: Zpráva za období 2019-2020, Český rybářský svaz, z.s.

Několik statistických údajů ze života ČRS za roky 2019 – 2020.

Druh ryby ks kg

kapr 961 106 2 155 683

štika 52 140 107 797

candát 49 349 95 373

sumec 9 296 73 388

úhoř 11 406 8 895

pstruh obecný     5 204 2 264

pstruh duhový   30 389 12 763

lipan 174   74

siven 3 178 1 294
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 „Jak vyplnit sumář povolenky a vést záznamy o docházce k vodě?“.
Stále aktuální a opakující se téma. Stále platí, že při nespráv-
ném vedení evidence docházek vám hrozí, že povolenku při 
kontrole odebere rybářská stráž a při nesprávném vyplnění 
sumáře úlovků případně jeho nevyplnění vůbec, pak hrozí 
nevydání povolenky na následující rok (řádně nevyplněná 
povolenka = včas nevrácená povolenka). Pokud od vás totiž 
nesprávně vyplněnou povolenku převezmeme a odešleme 
ji k sumarizaci na územní svaz, může nám územní svaz vy-
účtovat poplatek 200,-Kč za každou takovou to povolenku.

Záznam o docházce a přehled o úlovcích v průběhu roku 
pečlivě vyplňujte a to tak, že při příchodu k vodě zapište da-
tum a číslo revíru, na kterém se chystáte lovit.

V případě ulovení ušlechtilé ryby (bolen, candát, kapr, su-
mec, štika) a nebo ryby lososovité  ji ihned po zdolání zapiš-
te i s mírou a váhou do úlovkového lístku. U tohoto druhu 
ryb se nikdy nemůže stát, že budete mít v jednom řádku 
zapsáno:

ale budete mít správně zapsáno:

u ostatních druhů ryb můžete zapsat všechny ulovené ks do 
váhy 7kg do jednoho řádku například takto:

U zápisů docházky, kdy se vám nepodařilo ulovit žádnou 
rybu musíte po skončení rybolovu řádek proškrtnout

A jak ke konci rybářské sezóny na „SUMÁŘ“ ???

V této části se již neuvádí místní názvy podrevírů, ale jeden řá-
dek sumáře náleží jednomu revíru označenému v soupisu 
rybářských revírů 6-ti místným číslem a názvem uvede-
ným tučně a v případě, že má revír podrevíry i číslem pod-
revíru ve vedlejším sloupci. Například úlovky ulovené v „No-
vorolském koupališti“ budou v sumáři uvedeny v jednom řádku 
pod revírem:

431 011 Chodovský potok 1 PR 01

Dále bude v tomto řádku uveden počet a váha jednotlivých dru-
hů ulovených ryb na tomto revíru a v posledním sloupci sumá-
ře i celkový počet docházek v tomto revíru. Jako docházka se 
počítá i ta kdy nemáte žádný úlovek a nebo jste jej vrátili zpět 
do vody. 
Tato povinnost je zavedena již od roku 2004 a stále o ní řada 
rybářů neví a jsou překvapeni, když vyplnění počtu docházek 
vyžadujeme. 

Každý revír s podrevírem bude tedy v sumáři uveden pou-
ze jednou a to na jediném řádku !!!

V sumáři musí být sečteny počty ks a vah ve sloupcích jed-
notlivých druhů ryb a v řádcích pak počet ks odlovených 
ryb v revíru a jejich celková váha. Váhy ryb je nutno zao-
krouhlit na jedno desetinné místo.
V sumáři musí být vyplněn křížový součet počtu úlovků a jejich 
vah v posledním listu sumáře. 

Pro názornost uvádíme příklad správně vyplněného
úlovkového lístku:

Datum Uloveno 
v revíru Podrevír Druh ks kg cm

3. 4. 431 011 02 kapr 2 3,5 a 42

Datum Uloveno 
v revíru Podrevír Druh ks kg cm

3. 4. 431 011 02 kapr 1 1,75 42

kapr 1 1,75 42

Datum Uloveno 
v revíru Podrevír Druh ks kg cm

3. 4. 431 011 02 plotice 20 1,00 a 10

Datum Uloveno 
v revíru Podrevír Druh ks kg cm

3. 4. 431 011 02 – – – –

VZOROVÝ PŘÍKLAD VYPLNĚNÍ ÚLOVKOVÉHO LÍSTKU:
Záznam o docházce a přehled o úlovcích

Datum Uloveno Pod Druh ks kg cm
v revíru revír

2.4. 431 011 01 kapr 1 1,5 40
2.4. 431 011 01 kapr 1 2,0 45
3.4. 431 011 02 kapr 1 1,7 42
4.4. 431 011 02 ------------- ----- ---- ----
5.5. 431 200 cejn 2 2,5
6.5. 431 040 kapr 1 5,0 60

10.5. 431 040 ------------- ----- ---- ----
12.5. 431 011 05 kapr 1 1,5 41
30.5. 431 012 01 kapr 1 2,0 50
7.6. 431 012 01 ------------- ----- ---- ----

14.6. 431 012 02 kapr 1 1,8 42
18.6. 431 011 01 kapr 1 1,5 45
15.7. 431 012 01 ------------- ----- ---- ----
17.7. 431 012 02 ------------- ----- ---- ----
25.7. 431 012 02 cejn 1 1,0 48
22.9. 431 008 01 kapr 1 3,0 52
25.10. 431 008 01 ------------- ----- ---- ----
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A aby to bylo úplně dokonalé měli by být nevyplněné řádky ještě proškrtnuté .............................

SUMÁŘ ÚLOVKů A DOCHÁZEK

revír číslo 1. kapr 2. lín 3. cejn 26. celkem počet 
číslo název podrevíru ks kg ks kg ks kg ks kg docházek

431 011 Chodovský potok 1. 01 0 0,0 3 5,0 2
431 011 Chodovský potok 1. 02 1 1,7 1 1,7 2
431 200 Odrava 1 2 2,5 2 2,5 1
431 040 Ohře 19 1 5,0 1 5,0 2
431 011 Chodovský potok 1. 05 1 1,5 1 1,5 1
431 012 Chodovský potok 2. 01 1 2,0 1 2,0 3
431 012 Chodovský potok 2. 02 1 1,8 1 1 2 2,8 3
431 008 Dalovický potok 2 01 1 3,0 1 3,0 2

celkem 6 15,0 3 3,5 12 23,5 16

SUMÁŘ ÚLOVKŮ

Ceny státních rybářských lístků.

Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou platnosti kratší než 1 rok: 60 Kč

Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou platnosti 1 rok: 100 Kč

* Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou platnosti 1 rok – pro osoby studující 
rybářství a pro osoby zajišťující rybářství v rámci svého povolání nebo funkce: * 50 Kč

Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou platnosti 3 roky: 200 Kč

* Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou platnosti 3 roky – pro osoby studující 
rybářství a pro osoby zajišťující rybářství v rámci svého povolání nebo funkce: * 100 Kč

Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou platnosti 10 let: 500 Kč

* Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou platnosti 10 let – pro osoby studující 
rybářství a pro osoby zajišťující rybářství v rámci svého povolání nebo funkce: * 250 Kč

Státní rybářský lístek bez omezení platnosti: 1.000 Kč

* Takto označené položky se týkají žáků základních škol, studentů českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě 
učebních oborech s výukou rybářství, odborných pracovníků na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní nápl-
ni, rybářských hospodářů a osob ustanovených jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy
o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

Státní rybářský lístek Vám vydají dle místa trvalého bydliště v Karlových Varech, Sokolově, Chodově, Nejdku, Ostrově, Kraslicích ...
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Český rybářský svaz, Západočeský územní svaz Plzeň z.s.
Tovární ulice č. 5, PSČ 301 21

Ceny povolenek platné v ÚS ČRS Plzeň v roce 2021.

ÚZEMNÍ POVOLENKY

druh povolenky MP P

Roční 1.400 Kč 1.400 Kč

Roční mládež, ZTP 700 Kč 700 Kč

Děti do 15 let 250 Kč 250 Kč

Měsíční 800 Kč 800 Kč

Týdenní 600 Kč 600 Kč

CELOSVAZOVÉ POVOLENKY

druh povolenky MP P

Roční 2.550 Kč 2.600 Kč

Roční mládež, ZTP 1.400 Kč 1.500 Kč

Děti do 15 let 650 Kč 700 Kč

CELOREPUBLIKOVÉ POVOLENKY

druh povolenky MP P

roční 3.600 Kč 3.700 Kč

POVOLENKY PRO NEČLENY  ÚZEMNÍ

druh povolenky MP P

Týdenní 1.500 Kč 1.700 Kč

Dvoudenní 700 Kč 1.000 Kč

Denní 500 Kč 700 Kč

POVOLENKY PRO NEČLENY ÚZEMNÍ
DĚTI DO 15 LET

druh povolenky MP P

Týdenní 500 Kč 600 Kč

Dvoudenní 300 Kč 400 Kč

POVOLENKY PRO NEČLENY  CELOSVAZOVÉ
VYDÁVÁ POUZE ÚS

druh povolenky MP P

roční – dospělí 8.550 Kč 9.200 Kč

roční – do 18 let 4.500 Kč 4.950 Kč
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Některé důležité termíny a informace pro členy ČRS MO Božičany
v roce 2021.

Adresa MO Český rybářský svaz MO Božičany, Božičany 96, 362 26 Božičany z.s.

Místopředseda Jednatel Hospodář

Daniel Pechoušek
724 606 830

 d.pechousek@seznam.cz

Ing. Jaroslav Šimek
 603 587 865

jaroslav.simek@thun.cz

Václav Šnajdr
606 333 810

pohodar500@seznam.cz

www.mobozicany.cz • mobozicany@seznam.cz • IČ: 182 29336 • číslo účtu u ČSOB, a.s.: 273447676/0300

Úřední hodiny v kanceláři MO v budově OÚ v Božičanech v roce 2021

leden a únor
v úterý od 15.45 do 18.00

ve čtvrtek od 15.45 do 18.00

březen, duben ve čtvrtek od 15.45 do 18.00

květen, červen ve čtvrtek od 15.45 do 17.00

prosinec v úterý 7.12. a 14.12.2021 od 15.45 do 18.00 hod.

Ceny členských příspěvků nutno platit každý rok nejpozději do konce měsíce dubna!!! 

Dospělí: 500 Kč Děti do 15 let: 100 Kč Mládež 16 – 18 let: 200 Kč

Cena brigádnické hodiny 60 Kč

Brigádnická povinnost pro dospělé členy 
do 63 let (včetně)
a mládež 16 – 18let

10 hod./rok – nebo 600 Kč/rok
Noví členové v prvním roce členství 15 hod./rok nebo 900 Kč/rok.

Mládež 16 – 18 let – 300 Kč

Pozn.: ženy – členky MO – jsou výkonu brigádnické činnosti zproštěny

Termíny konání brigád

soboty a neděle od 7.00 do 12.00 - od března do května a dále pak od září do konce listopadu
v Hospodářském středisku MO na Kaskádě v Nové Roli a dle potřeby i v Nejdku Bernově.

Vrácení řádně vyplněné celoroční povolenky nejpozději do 15. ledna!!!

Mimo předání povolenky v úředních hodinách v kanceláři MO – je možné povolenku zaslat poštou na adresu MO, nebo ji 
odevzdat do „Schránek na povolenky“ umístěných u vstupu do HS Kaskáda v Nové Roli a u dveří kanceláře v Božičanech.

Využít můžete i prodejnu Rybářských potřeb v Karlových Varech:
Rybářské potřeby – Rybáře, Sokolovská 112/81, 360 05 Karlovy Vary – Rybáře, tel.: 353 449 803

Příjem přihlášek nových členů je do konce února každého roku.
Školení nových členů je připravováno vždy na první a druhou neděli v měsíci březnu. 

Vždy od 8.00 do 12.00 v HS na Kaskádě v Nové Roli.

Zápisné při vstupu do MO

Dospělí a dorostenci 300 Kč Děti do 15 let 20 Kč

Termíny schůzek dětského rybářského kroužku

při DDM „BLUDIŠTĚ“ v Chodově pondělí od 15.00 hod.
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V případě, že zjistíte, že se u vody děje něco v rozporu s rybářským řádem můžete se obrátit na členy profesionální RS pro 
naší oblast:

• Chebska a Sokolovska na pana Marcela Nedorostka - tel.: 728 390 595
• Sokolovska a Karlovarska na pana Václava Houšku - tel.: 734 464 869

a nebo na členy dobrovolné RS naší MO:

Obrátit se můžete také na Policii české republiky a nebo ve městě Chodově i na Městskou policii.

1. Bryndač Stanislav 606 266 688

2. Červík Miroslav 724 801 651

3. Ješík Alexandr 722 080 498

4. Krieglstein Jiří 737 538 873

5. Krieglstein Václav 604 680 032

6. Kunc Jaroslav 604 548 740

7. Obdržálek Jiří 723 456 585

8. Pejšková Hana 605 301 312

9. Mokrý Mario 737 969 254

10. Šnajdr Václav 606 333 810

11. Veselý Radek 777 211 981
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Fotogalerie 2020



všem  přátelům rybářského sportu za jejich spolupráci, hmotnou i finanční po-
moc, kterou v roce 2020 věnovali naší místní organizaci Českého rybářského 
svazu a přispěli tím na činnost kroužků rybářské  mládeže, plnění hospodář-
ských úkolů,  organizaci rybářských závodů a dalších  kulturně společenských 
akcí MO. Děkujeme zejména těmto dále uvedeným:

• STAV-ELEKTRO s.r.o. – Jaromír Obdržálek a Vlastimil Šnajdr
• Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s.
• Autodoprava Milan Mališ Chranišov
• Martin Drechsler -Zemní práce - doprava Chranišov
• LESOTECH – Jaroslav Čech
• THUN 1794 a.s.
• Doupovské uzeniny Josef Pelant
• Vladislav Pilný - klempířství a pokrývačství Božičany
• Stanislav Cinegr - autodoprava Mezirolí
• Ing. Tomáš Brabenec
• Pokrývačství-klempířství Petr Šíp Stará Chodovská
• Rybářské potřeby – Rybáře Jiří Kučera  Karlovy Vary
• Martina Vlčková - Chodov
• ELEKTRO - Bohumil Žďárský - Chodov
• KLIMA GROUP s.r.o. Karlovy Vary
• LIAZ Vintířov k.s.
• LB a.s. Mezirolí – Josef Lexa
• Zahradnictví  Jan Peřina Chodov
• Restaurace  SPARTA Chodov – p.Plaček
• LUCKY PLANET herna a bar  - Michal Tkáč Chodov
• Q-EL PRO s.r.o. Nová Role
• Důlní strojírenská společnost, spol. s r.o. Královské Poříčí
• Chovatelské a rybářské potřeby „U Mazlíčka“ – Václav Gonda

Za dobrou spolupráci děkujeme starostům obcí a měst
na jejichž územích působíme :

Starostovi obce Božičany – panu Miloši Kamešovi
Starostovi města Chodova – panu Patriku Pizingerovi 

Starostce města Nová Role – paní Jitce Pokorné

Poděkování




