
31. vydání časopisu Hastrman

Zpravodaj MO ČRS Božičany 2022

!!! DŮLEŽITÉ !!!
Od 1.1.2022 Platí nový

„Jednotný sazebník kárných opatření“ 
za přestupky proti rybářskému řádu.



ČRS MO Božičany v roce 2021...
 Nelze si nepřipomenout velmi smutnou lednovou událost, 
kdy odešel náš předseda Ing. Ernest Ješík. Organizaci dále řídil 
výbor místní organizace a v nezbytných záležitostech předsedu 
zastoupil místopředseda Daniel Pechoušek.

 V tomto roce byla činnost organizace ovlivněna pandemic-
kými opatřeními. Zrušeny byly všechny shromažďovací akce jako 
například „Aktiv rybářské stráže“, velmi omezeně probíhala čin-
nost kroužku mládeže při DDM v Chodově, na neurčito bylo od-
loženo konání Členské schůze. Schůzovní činnost výboru se ko-
nala omezeně a nepravidelně, případně z domova přes PC. 
Co ale nebylo možné zastavit ani omezit byla hospodářská pra-
covní činnost. Pracovníci hospodářského sboru pracovali na 
plné obrátky a to jak na pracích kolem chovných i sportovních 
rybníků tak i v hospodářských střediscích KASKÁDA v Nové Roli 
a na sádkách v Bernově.

 Bylo provedeno jarní zarybnění chovných rybníků, násadu 
jsme dovezli z Blatenské ryby. A část z Plané a z Manětína. 
U rybníku Nad Cestou byl vyměněn požerák a provedena byla 
oprava propadající se hráze – betonovými panely – na akci za-
půjčila traktor-bagr FA Stav-Elektro.
Naplánována byla oprava požeráků na rybnících Zahrádkář 1, 2
a 3 a objednána nová betonová výpustní zařízení.
Dále byla zahájena příprava na opravu oplocení areálu HS, roz-
hodli jsme se pro výměnu stávajícího dřevěného plaňkového 
oplocení za nové stavebnicové ocelové plotové díly s podezdív-
kou ze ztraceného bednění. Oprava bude provedena po částech 
i v následujících letech ročně po cca 30 m. 

 Na sádkách v Bernově byly napuštěny 2 sádky a osazeny lipa-
nem a sivenem.

 Firma COPROSYS nám za výhodných podmínek zajistila inter-
netové připojení Hospodářského střediska KASKÁDA v Nové Roli.
Poprvé se objevila zpráva o úmyslu majitelů Sokolovské uhelné 
společnosti vypovědět výkon rybářského práva na revírech Cho-
dovský potok 2 - „Vřesová“ a „Bílá voda“ a Chodovský potok 3 – 
„Tatrovice“. Z těchto vod by měly nově vzniknout soukromé VIP 
rybářské revíry. Požádali jsme pana starostu města Chodova, zda 
by město Chodov nepožádalo Sokolovskou uhelnou o odprodej 
alespoň „Bílé vody“ , která je mimo rybářského revíru i význam-
ným rekreačním místem pro chodovské občany.

 Se zpožděním byl vydán časopis HASTRMAN 2021.

 V sobotu 5. června jsme uspořádali na rybníku Komora ry-
bářské závody v lovu ryb na udici. V historii MO to byl již 44 roč-
ník závodů. Počasí bylo tentokrát příznivé, oblačné nebe protr-
hávaly sluneční paprsky a bylo to prostě tak akorát, jít na ryby. 

 Závod byl odstartován v 7:00 hod. a zúčastnilo se ho celkem 
49 rybářů. Chytalo se pouze na jeden prut na plavanou.
Do 13-té hodiny, kdy byl závod ukončen, bylo uloveno celkem 
1263 ks ryb o celkové délce 36 578 cm a průměrné délce 28, 96 cm. 
Chytali se hlavně kapři celkem 931 ks, cejni 243 ks, okouni 39 ks, 
plotice 27 ks, líni 25 ks a ostatní druhy ryb.

Pořadí Jméno Počet bodů 
(cm)

Počet ulovených 
ryb

1. Martin Homolka 2236 69

2. Lukáš Charvát 1535 48

3. David Hampejs 1518 55

 Největším úlovkem závodu byl amur 95 cm, ulovil jej 
osef Münzer.

 V červnu v rámci dnů otevřených dveří navštívily hospodář-
ské středisko KASKÁDA děti z OŠ Božičany a MŠ Nová Role, které 
zde strávily dopoledne spojené mimo jiné hlavně s lovem ryb na 
udici.

 Koncem srpna - 26.8.2021 – se sešel výbor MO a na své 
schůzi zvolil nového předsedu a místopředsedu MO. Přítomný-
mi bylo hlasováno o funkci předsedy a místopředsedy MO pro 
zbytek volebního období do roku 2022 ze členů zvolených na 
členské schůzi MO konané dne 11.března 2018, zvoleni byli :
• Předseda Daniel Pechoušek 
• Místopředseda Vlastimil Šnajdr 

 26. září se v nově zrekonstruovaném předsálí kulturního 
domu KASS v Chodově konala členská schůze MO. V diskusi byla 
projednávána například tato témata:
•  Na revíru Teplá 2 (přehrada Březová) bude v letech 2022 

a 2023 rybolov 24 hod.
•  od roku 2022 bude ve vodách Karlovarského kraje hájen jelec 

jesen a mník jednovousý
•  zvažujeme posunutí hranice pro brigádnickou povinnost 

do 70 let.
•  informace o aktivitách Sokolovské uhelné p.n.a.s. vyjmout ze 

sportovních revírů nádrž Tatrovice, nádrž Vřesová a Bílou vodu

Členská schůze schválila na svém jednání toto usnesení:
1. Členská schůze schvaluje :
 a)  zprávu o činnosti a hospodaření MO za období od poslední 

členské schůze.
 b) účetní uzávěrku za rok 2020.
 c) rozpočet MO pro rok 2021.
2. Členská schůze bere na vědomí :
 a) zprávu dozorčí komise.
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3. Členská schůze volí:
 •  Delegáty územní konference 2022 a Sněmu ČRS: předsedu 

MO Daniela Pechouška a hospodáře MO Václava Šnajdra 
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 zahrádka-
mi u rybníku Bahňák na p.p.č.2253/1 v k.ú. Dolní Chodov 
a v případě jejich zájmu prodej realizovat za cenu dle „Zna-
leckého posudku“ a nákladů spojených s prodejem po-
zemků, tj. zpracování znaleckého posudku, geometrické-
ho plánu, kupní smlouvy a dalších podkladů nezbytných 
k prodeji, dle legislativy platné v době prodeje. 

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

tiční výstavbě MO a údržbě rybochovných zařízení a zaří-
zení 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 na-

víc 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

Říjen byl naplněný podzimními výlovy chovných rybníků a do 
sportovních revírů bylo vysazeno:

„Chodovský potok 1“: 

Kapr 7.821ks 10.327kg

Lín 2.110ks 412kg

Amur 251ks 254kg

Štika 48ks 17kg

Candát 29ks cca a 14cm

Candát 21ks 5kg

„Chodovský potok 2“: 

Kapr 5.394ks 6.665kg

Lín 774ks 161kg

Amur 363ks 605kg

Štika 41ks 32kg 

Okoun 440ks 44kg 

Candát 111ks 14kg

Candát roček 2.700ks a 9cm

„Bílá ryba“ 1.080ks 108kg

„Lesík“ 

Kapr 1.847ks 2.501kg

Lín 426ks 93kg

Štika 11ks 17kg

Candát 2ks 6kg

Candát roček 2.700ks cca po 9cm 

„Bílá ryba“ 180ks 18kg

„Nejdecké nádrže“: 

Kapr 285 ks 415 kg

Lín 97 ks 23 ks

„Rolava 1B“: 

Pstruh obecný 
roček

200ks cca po 16cm

Lipan podhorní 
roček

 211ks cca po 16cm 

Siven americký 
roček

305ks cca po 16cm

„Rolava 2“: 

Siven americký 
roček

379 ks cca po 15 cm

„Chodovský potok 3“: 

Pstruh duhový 850 ks 260 kg
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 Takový je výsledek podzimních výlovů chovných rybníků naší MO. 
Ale začátek nebyl až tak optimistický. Dne 29. záři jsme Krajské ve-
terinární správě předali k provedení testu na HERPESVIRUS vzorek 
30 ks kaprů. Zpráva, kterou jsme po provedených testech obdrželi 
nás doslova zmrazila – u jednoho ze vzorků byl zjištěn HERPESVI-
RUS. Co to znamená, známe ze zpráv na našich televizích – likvi-
dace rybí obsádky a její konec v kafileriích atd.. Následovala kont-
rola Veterinární správy v našem hospodářství, prohlídka chovných 
rybníků, při které nebyly zjištěny žádné příznaky na rybí obsádce 
jako jsou úhyn, dezorientovaný pohyb apod.. Vzorky byly předány 
do jiné laboratoře a následně nám přišel vysvobozující protokol se 
závěrem, že se HERPESVIRUS nepotvrdil a díky tomu jsme mohli 
zahájit výlovy tak jak jsme zvyklí a jejich výsledek nám prvotní šok 
velmi dobře a rychle vykompenzoval.

Jediná vada na kráse byla, že se nám již podruhé nepovedl can-
dát z nakoupeného plůdku. Zachránil nás, alespoň částečně can-
dát vytřený z generačních ryb slovený v rybníku Vodojem.

 Ke konci roku se opět objevila diskuse ohledně revírů ve 
vlastnictví Sokolovské uhelné p.n.a.s. Zástupci Sokolovské uhel-
né dali Západočeskému územnímu svazu návrh na pronájem 
vodních ploch v ceně 3 500,00Kč/ha. Je to sice nejvyšší požado-
vaná částka, jaká je obvykle za pronájem sportovních vod poža-
dována, ale pozastavili jsme se nad podmínkou doplacení nájmu 
za 3 roky zpětně. 

 Jak by to vycházelo je uvedeno v následující tabulce.

REVÍR VÝMĚRA V HA CENA V KČ/ HA CENA ROČNÍHO 
NÁJMU V KČ 

DOPLATEK 3 ROKY 
ZPĚTNĚ V KČ

Tatrovice rybářský revír 
433 011 Chodovský potok 3 22 3 500,00 77 000,00 231 000,00

Vřesová rybářský revír 
431 012 Chodovský potok 2 16 3 500,00 56 000,00 168 000,00

Smolnická rybářský revír 
431 012 Chodovský potok 2 14 3 500,00 49 000,00 147 000,00

CELKEM 182 000,00 546 000,00
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Stav členské základny naší MO byl ke konci roku 2021:

Položka Dospělí Mládež Dítě Celkem

Muž 1 017 32 128 1 177

Žena 63 1 31 95

Celkem 1 080 33 159 1 272

ZTP 35 1 36

 V roce 2021 dále přetrvával trend nárůstu počtu členů ve všech věkových kategoriích a začali jsme se přibližovat ke hranici 1 300 
členů. Před vánočními svátky proběhl v našich rybářských střediscích v Nové Roli i v Bernově prodej ryb, v prodeji byly kapři, amuři, 
štiky a sumci.

S pozdravem Petrův zdar!
Jednatel MO – Ing. Jaroslav Šimek
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Úlovky našich členů v roce 2021
 V roce 2021 jste nám mimo Václava Kůrky neposlali žádné fotografie vašich úlovků. A tak toto místo vyplníme trochu 
jinak než obvykle. 

 Začneme zajímavými úlovky Václava Kůrky, zaslal nám dvě fotografie svých úlovků. Na jedné z nich je s úlovkem z revíru 
431 034 Ohře 13A PR 03 (Lagea), kde ulovil sumce 148 centimetrů a 21,35 kilogramů a druhá je z revíru 431 040 Ohře 19 (Skal-
ka) s ulovenou štikou 89 centimetrů a 5,2 kilogramů. 

Další příspěvek je od Daniela Kováčika, který ulovil úhoře v 
délce 88 centimetrů na revírů 431 012 Chodovský potok 2 PR 
04 (Báhňák).

A nyní několik fotografií ze zahraniční výpravy za kapry, na 
kterou se vydalo několik našich členů.
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 Rybářský dětský kroužek v roce 2021 v podstatě nefun-
goval, schůzky v učebně se z důvodů pandemických omeze-
ní nekonaly a i činnosti u vody byly velmi omezené. Jediná 
aktivita kroužku se uskutečnila v době rozvolnění červnu
a tou byl:

XXI. ročník Dětských rybářských závodů v LRU

 Konal se na rybníčku TJ Spartak Chodov v neděli 6. červ-
na. Na startovní listině bylo zapsáno celkem 17 dětí, které v 
průběhu závodu ulovily 75 ks ryb v celkové délce 1 452 cm.

Na prvních třech místech se umístili tito mladí rybáři:

Pořadí Jméno Počet bodů 
(cm)

Počet ulovených 
ryb

1. Jakub Mácha 274 17

2. Daniel Pechoušek 223 14

3. Jakub Ploscá 147 7

Největší ulovenou rybou byl amur dlouhý 73 cm a šťastným 
lovcem byl David Komárek.

Všechny úlovky byly vráceny vodě.

O organizaci závodu se postarali členové MO Božičany.

Dětský kroužek MO Božičany při DDM Bludiště Chodov
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ČRS MO Božičany z.s. - Závody v lovu ryb na udici 2021
Závody v lovu ryb na udici pro dospělé a mládež (16-18 let) se opět konaly v sousedství HS KASKÁDA na rybníku KOMORA. 
Bylo to v sobotu 5. června 2021. V historii MO to byl již 44 ročník závodů v lovu ryb na udici.

Počasí bylo tentokrát příznivé, oblačné nebe protrhávaly sluneční paprsky a bylo to prostě tak akorát, jít na ryby. 

Závod byl odstartován v 7:00 hod. a zúčastnilo se ho celkem 49 rybářů. Chytalo se pouze na jeden prut na plavanou.

Do 13-té hodiny, kdy byl závod ukončen, bylo uloveno celkem 1263 ks ryb o celkové délce 36 578 cm a průměrné dél-
ce 28,96 cm. Chytali se hlavně kapři celkem 931 ks, cejni 243 ks, okouni 39 ks, plotice 27 ks, líni 25 ks a ostatní druhy ryb. 
Z ostatních druhů ryb byl chycen i amur 95 cm, který byl největším úlovkem závodů. 

Největším úlovkem závodu byl amur 95 cm, ulovil jej Josef Münzer a jako odměnu si za tento úlovek odnesl vepřovou hlavu.

Dalším odměněným byl i Petr Sütto, který ulovil první rybu závodu v čase kratším než 1 minuta od zahájení.

Cenu za účast dostala i jediná žena na startovní listině Lenka Bauerová.

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

Ceny vítězům předali jednatel MO Ing. Jaroslav Šimek a hospodář MO Václav Šnajdr.

V ceně startovného byla i porce guláše, který den předem pro závodníky uvařil Jaroslav Pejšek. O pohodu účastníků závo-
du, co se týče občerstvení se postarali od grilu a pípy Petr Šmejkal, Jiří Krieglstein, Jiří Rešetár, Martin Kubánek a Zdenka 
Hrnková. Poděkování patří i rozhodčím, kteří dohlíželi na regulérnost závodu a vzhledem k ulovenému počtu ryb toho měli 
hodně co zapisovat.

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

Pořadí Jméno Počet bodů (cm) Počet ulovených ryb

1. Martin Homolka 2236 69

2. Lukáš Charvát 1535 48

3. David Hampejs 1518 55

4. Dalibor Würz 1502 45

5. Josef Münzer 1497 41

6. Karel Beneš 1469 47

7. Jaroslav Hrdlička 1342 38

8. Miroslav Škvor 1132 32

9. Petr Bultas 1129 73

10. František Hložek 1091 34

11. Pavel Macháček 1027 31

12. Oldřich Chýle 974 37

13. Jiří Putz 935 28

14. Petr Sütto 929 70

15. Josef Perout 866 27
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ČRS MO Božičany z.s. - Závody v lovu ryb na udici 2021
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POZVÁNKA NA RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 
V LOVU RYB NA UDICI 2022.

Závody v lovu ryb na udici se budou konat v sobotu 4. června. 
Připravuje je výbor naší MO společně se členy hospodářského sboru a rybářské stráže. Již po čtvrté 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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ČRS má nový aktualizovaný Jednací řád a Jednotný sazeb-
ník kárných opatření. Většinu kárných opatření již nebudou 
řešit dozorčí komise MO, ale příkazce a kárný senát územní-
ho svazu. Rada ČRS si od jeho zavedení slibuje, že nebude 
docházet ke „dvojímu metru“ při trestání provinilců. Při ře-
šení kárných opatření na úrovni místních organizací dochá-
zelo k nejednotnému posuzování přestupků a výše postihů 
za ně jak mezi jednotlivými organizacemi, tak i v organiza-
cích samotných. Asi to tak mohlo být, ale za naši MO se od 
tohoto názoru distancujeme. Vždy jsme s snažili postupovat 
dle metodického postupu pro řešení kárných přestupků a 
měřit „jedním metrem“. Ale to může být jenom náš náhled 
na věc. Nic méně nám odpadne část ne zrovna příjemných 
povinností.

Nový platný Jednotný sazebník kárných opatření 
naleznete na webu - https://www.crsplzen.cz/soubor/
sazebnik-karnych-opatreni/

Další změnu, která se našeho územního svazu prozatím ještě 
nedotkne, přivítají zejména ti, kteří mají problém s vyplňo-
váním sumářů v úlovkových lístcích. 

Byl vytvořen nový formulář ve formátu A4, který nahrazuje sou-
časnou „skládačku“ a hlavně již nemá sumář. O to více musí být 
správně a čitelně vyplněn záznamy o docházce k vodě a o úlov-
cích. Je to proto, že cílem je jeho následné elektronické zpraco-
vání čtečkou. Zkušebně je tento formulář již v roce 2022 vydán u 
dvou územních svazů. Jsou to ÚS Praha a ÚS Středočeského kraje.

Střípky z Republikové rady ČRS 
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 „Jak vyplnit sumář povolenky a vést záznamy o docházce k vodě?“.
Aktuální a opakující se téma. Stále platí, že při nesprávném ve-
dení evidence docházek vám hrozí, že povolenku při kontro-
le 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 sumari-
zaci na územní svaz, může nám územní svaz vyúčtovat popla-
tek 200,-Kč za každou takovou to povolenku. Proto všechny 
odevzdané povolenky kontrolujeme a ty nesprávně vyplněné 
opravujeme. A to je někdy docela zážitek. Usnesením členské 
schůze naší MO tento poplatek bude požadován po členovi, 
který nesprávně vyplněnou povolenku odevzdal.

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 uvedeným 
tučně a v případě, že má revír podrevíry i číslem podrevíru 
ve vedlejším sloupci. Například úlovky ulovené v „Novorolském 
koupališti“ budou v sumáři uvedeny v jednom řádku pod revírem:

431 011 Chodovský potok 1 PR 01

V sumáři se tedy nesmí objevit v názvu žádný:
Koupák,Voják,Bahňák, Jesenice, Březová... atd.
ale název revíru který je v soupisu uveden na začátku popisu 
revíru tučně:
Chodovský potok 1, Chodovský potok 2, Odrava 1 … atd.

Dále bude v tomto řádku uveden počet a váha jednotlivých druhů 
ulovených ryb na tomto revíru a v posledním sloupci sumáře i cel-
kový 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 zaokrouhlit na 
jedno desetinné místo. V sumáři musí být vyplněn křížový sou-
čet 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 2022

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 2.650 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 3.750 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 9.000 Kč 9.900 Kč

roční – do 18 let 4.500 Kč 4.950 Kč

ČLENSKÉ ZNÁMKY, ZNÁMKA SHR

Kategorie
Členská 
známka

Fond SHR

Dospělí 500 Kč 500 Kč

Mládež 200 Kč --

Děti do 15 let 100 Kč --
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Některé důležité termíny a informace pro členy ČRS MO Božičany 
v roce 2022

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 2022

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 ve čtvrtek 8.12. a 15.12.2022 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.



17

Co nás v roce 2021 potěšilo...
….. bylo toho více, ale nejvíce potěší pochvala od někoho z venčí jako například tato:
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Předplatné Rybářství



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

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


