
 

Na den 3.prosince 18933.prosince 18933.prosince 18933.prosince 1893 svolána ustavující schůze rybářského spolku pro politický 
okres Strakonice. Dle presenční listiny bylo přítomno 61 účastníků. 

- Schůzi zahájil a přítomné přivítal pan Petr Korba, starosta města Strakonice 
- Provedena volba zatímního předsedy spolku – zvolen pan V.Mayer, majitel 

velkostatku Tažovice 
- Přečten návrh stanov došlý od prvního rybářského Klubu v Praze a usneseno návrh 

stanov vícero prozkoumati a pak dle stávajících a okolních poměrů přizpůsobiti  
- Bylo zvoleno 21 členů zatímního výboru 
- Za členy spolku se přihlásilo ihned 25 členů, kteří zaplatili zápisní poplatek 1 zlatý 
- Bylo pomýšleno na to, jak by spolku rybářskému prospělo, kdyby od dotyčných 

majitelů ono právo vykonávání rybolovu spolek ve svůj prospěch získal. Bylo ihned 
právní jak na přítomné tak i písemné žádosti na nepřítomné pány starosty a majitele 
těchto práv rybolovu vznešené 

- Na závěr schůze byl prvním místopředsedou zvolen pan Wiltner, správce velkostatku 
Strakonice, druhým místopředsedou pan Knapp, berní inspektor a za jednatele pan 
Kettner, odv. kancelista   
 

 
Dne 8.prosince 1893 se konala ustavující schůze zatímního výboru. Zúčastnilo se dvanáct 
pánů, kteří důkladně prozkoumali veškeré předložené stanovy rybářských spolků v Praze, 
Plzni a Táboře a upravili z těchto stanov dle stávajících poměrů místních pro zřizující se 
spolek v politickém okresu Strakonickém stanovy odpovídající, načeš bylo usneseno stanovy 
tyto co nejdříve sestaviti, obsati a ke schválení předložiti.  
 
 

Dne 25.února 1894189418941894 byla svolána ustavující valná hromada rybářského spolku pro politický 
okres Strakonický. 
 

- přítomno bylo 25 účastníků 
- byli přečteny schválené stanovy, s potěšením vzaty na vědomost a usneseno další 

patřičné kroky jednatelem zavísti.  
- Členů přihlášeno 35, kteří zápisní poplatek 1 zlatý složili  
- Za protektora spolku byl jednohlasně zvolen příznivec veškerých snach směřujících ku 

zvýšení všeobecného dobra spolku pan c.k. okresní hejtman Vladimír Soukup, který 
přislíbil zájmy spolku co nejvydatněji podporovat. 

- Za předsedu pak zvolen pan Eduard rytíř z Doubků, majitel velkostatku Oseckého, 
prvním místopředsedou zvolen pan Mayer, majitel velkostatku v Tažovicích a druhým 
místopředsedou pan Kohout učitel měšťanské školy. 

- Po volbách jednáno o ustanovení členského příspěvku a usneseno zápisné na 1 zlatý, 
pro členy přispívající roční poplatek 1 zlatý a pro členy účinkující dle návrhu pana 
Čeňka z Wantenbberků, by se co možno chytání ryb omezilo, poplatek roční na 5 
zlatých stanoven byl.  

- Usnesení obecních zastupitelstev o pronajnosti práva rybaření. 
- Přípis purkr. Úřadu z Rábí o přenechání rybolovu  
- Přípis purkr. Úřadu v Horažďovicích, že rybolov za ročních 33 zlatých do 1.listopadu 

1897 pronajat jest 
- Přípis purkr. Úřadu ve Střelskohošticích, že rybolov za ročních 3 zlaté se přenechává  



- Přípis purkr. Úřadu ve Strakonicích, že rybolov za ročních 3 zlaté od 1.ledna 1895 
přenechán bude 

- Přípis purkr. Úřadu ve Volyni, že rybolov na další dobu za ročních 4 zlaté již pronajat 
je 

- Nájemní smlouva s panstvím Štěkeň na rybolov na čas od ledna 1894 do 31.prosince 
1899 za roční nájemné 20 zlatých 

- Nájemní smlouva s panstvím Horažďovickým na rybolov na čas od ledna 1894 do 
31.prosince 1899 za roční nájemné 3 zlaté 

 
 

Na den 11.března 1894 svolána výborová schůze 
 
- bylo usneseno – citováno ze zápisu – na všechny majitele rybolovu a představenstva 

spadající do politického okresu Strakonice žádost podati, by v zamyšleném pěstování 
a rozumném hospodářství provozování rybářství v řekách a potokách šetřili, a to nejen 
možnosti hájili, neb svými zřízenci hájiti nechali, by se jen zákonným způsobem 
rybolov provozoval a tím opět různý druh a hojnost ryb, jako někdejšího času docílil 

- dále bylo zvoleno 14 rybmistrů  
 
 

V září 1896189618961896 – návštěva rybářského spolku prof.Dr. Fričem, dle jeho zprávy a konaného 
šetření se zdejší krajina nehodí k chovu losůsků a pstruhů, jednak z nedostatku vody a také 
z příčiny více dravých ryb v řece se nalézajících – proto nedoporučuje se stanice z velkým 
zařízením, nýbrž menším způsobu, jak to provádí rybářský klub v Plzni. Podána žádost na 
místodržitelství o povolení ke vložení 4 lapaček na jezy k chytání lososů a pstruhů k získání 
jiker na umělý chov a žádost zemědělské radě o povolení rybářského kurzu ve Strakonicích. 
 
 

V březnu 1898189818981898 schválen nákup násady šupináče a to kopu za dvě zlatý. Zakoupeno bylo 50 
kop za 100 zlatých a vysazeno. 15 kop do Štěkně 20 kop do Čemeřic a nad Slanický jez a 15 
kop na Podskalí. 
 
Na výborové schůzi 27.května 1898 bylo mimo jiné usneseno nenajímat rybolov ve 
Strakonicích po 60 Zl. Ročně, ryb je zvláště po letošním suchu málo a 60 Zl. Nelze vytěžit i 
kdyby byla k prodeji vylovena kdejaká ryba. Spolek zvelebuje chov ryb, ale za rok toho 
nedocílí, na lososy nelze spoléhat, neboť táhnou hlavně v době šetření. Nabídne z obci 30 zl., 
k čemuž se p.rytíř Doubek uvolil přispěti obnosem 140 Zl. 
 

V roce 1899189918991899 bylo do Otavy vypuštěno za 120 Zl. Kapří násady, k tomuto účelu obdržel 
spolek od zemědělské rady 140 Zl. 
 

Spolek měl koncem roku 1900190019001900 34 členů činných a 11 přispívajících. Přijímání členů během 
roku bylo omezeno a za členy nebyli přijímáni ti, kteří nebyli výboru spolehlivě známí, nebo 
tací o kterých mohlo se předpokládati ,že chtějí se státi členy pro svůj zisk a nedodržovali by 
spolkové stanovy.  

- Spolek měl v nájmu rybolov od velkostatku Strakonického, Štěkeňského, pak od obcí 
Střelské Hoštice, Dolní Poříčí, Strakonice, Slaník a od roku 1901 je získán rybolov od 
obcí Dražejov a Virt 



- Nebyla vysazena kapří násada neboť nebylo možné získat vhodnou násadu a protože 
řeka byla na jaře stále rozvodněná 

 

Pro rok 1901 bylo u správy velkostatku v Třeboni objednáno 10 kop roční násady 
amerického okouna a usneseno, aby z této násady byly dvě třetiny vypuštěny na Podskalí, 
zbytek pod městem nad jezem ve Slaníku. 
 
Spolek měl koncem roku 1901 42 členů činných a 7 přispívajících. K hájení rybolovu měl 
spolek 7 hajných.  
 

Na valné hromadě konané dne 5.ledna 1902190219021902 byl odvolán celý výbor. Nová volba výboru 
byla provedena hlasovacími lístky – za předsedu byl zvolen p. František Votruba, za jednatele 
p. Jan Domorázek. 
Všichni spolkový hájní byli propuštěni, ponechán byl pouze spolkový sluha – na tuto funkci 
učinil spolku nabídku p. Josef Böhm, že tuto funkci přijme a zdarma ji bude. 
 
Na výborové schůzi konané 16.ledna 1902 byl přednesen návrh, aby každé neoprávněné 
chytání ryb jako na provazce, na vidlích aneb všelijakými vnadidly, aby věc ta se ohlásila 
spolku a člen ten aby ihned vyloučen byl a po případě učiněno naň trestní oznámení.  

- Páni Krausové žádají spolek o vydání průkazu, aby směli též mušle hledat, což patří 
též k rybolovu. Žádost ta byla přijata, průkazy jim byla přislíbeny, neb oni slíbili, že 
když se jim podaří nějakou perlu najíti, odvedou nějaké procento spolku 

 
Na výborové schůzi 9.března 1902 byl přednes připis c.k. okrů.. hejtmanství, týkající se 
vybírání menší, že jest dovoleno mušle pěstovati a chovati mušle, ale ne vybírati a ničiti. Páni 
Krausové mají odevzdati zvláštní povolení zpět. 
 
Na výborové schůzi 5.dubna 1902 oznámil jednatel, že byla chycena vydra u Předních 
Zborovic. Pan Česánek žádal odměnu od spolku což bylo zamítnuto, poněvadž tam spolek 
rybářský rybolov pronajatý nemá.  
 

Na výborové schůzi 3.ledna 1903190319031903 bylo oznámeno, že pan Hugo teplický nabízí spolku ku 
lovu řeky ve Zborovicích a Radošovicích za roční nájem 28 korun – tato nabídka byla přijata. 
 
Na výborové schůzi 26.března 1903 bylo oznámeno, že v řece Volyňce u Zbrovic byl viděn 
losos, bylo by tudíž záhodno, aby u této obce bylo zaloveno, jelikož část řeky této jest spolku 
pronajata. Bylo tedy usneseno v místech oněch loviti, v případném zdaru lovu mají členům 
býti ryby prodány za ceny: losos 2K, pstruh 1,20 K, tloušť za 0,80K za kg. 
 
Na výborové schůzi 6.května 1903 bylo vzato na vědomí, že spolku byla udělena subvence na 
chov ryb zemědělskou radou ve výši 150 Korun. Dále usneseno zakoupiti kapří násadu a to 7 
kop, jež vypuštěna bude do Otavy za Blatenským mostem. 
 
Na valné hromadě 11.května 1903 bylo usneseno, aby na legitimaci byl dán zákaz na základě 
zákona z roku 1885, že od 9.hodiny večerní do 4.hodiny ranní chytati se nesmí.   
 
Na konci roku 1903 měl spolek 2ý činných a 5 přispívajících, celkem tedy 32 členů začátkem 
roku měl spolek v držení rybolovy Dražejov, Stříty, Slaník, nově najaty rybolovy 



Strakonický, Maltézský, na Volyňce pak Radošovický a Zborovický. Koncem roku 1903 
ztratil spolek rybolov Dražejovický. K hájení rybolovů byli vydržování 4 hajní.  
 

Na výborové schůzi 19.ledna 1904190419041904 byl přijat následující sportovní řád :  
1. zapovídá se veškerým členům chytání na udici na veřejných místech v obou 

městech jako na mostech neb v bezprostřední blízkosti, dále pak kolem zdi u 
kostela sv. Markéty 

2. žádný člen nesmí chytati ony druhy ryb, jež jsou v zákonitém hájení 
3. žádný člen nesmí chycených ryb prodávati ani v hostincích ani jiným osobám  
4. žádnému členu, který pouze na své jméno má vytavený rybářský lístek není 

dovoleno přibírati spolurybáře. Rovněž není dovoleno současně na ě neb více 
udic chytati 

 
Překročení toho sportovního řádu bude se dle §21 spolkových stanov trestati v mírnějších 
případech pokutou, v opakujících se vyloučením ze spolku. 

 

Na výborové schůzi 18.ledna 1111906906906906 byl dán návrh, aby spolek požádal obecní zastupitelstvo 
města Strakonice, by za pomoci zemské subvence nechalo zřídit městský rybník u Střely a náš 
spolek by jej najmout chtěl kvůli pěstování ryb. 

 

Na výborové schůzi 17.dubna 1908190819081908 byl přečten nově upravený zemský zákon o zvelebení 
rybářství ve vnitrozemských vodách. Jelikož doba hájení různých ryb jest zákonem pověřená, 
bylo usneseno poslati členům oběžník, že štika má nyní hájení do konce dubna. 
 
Na výborové schůzi 4.prosince 1908 byla přednesena zpráva o výsledku lovu dolnořepického 
rybníka, kde spolek dostal od pana ředitele velkostatku štěkeňského velké množství násady 
candáta, šo kks štiček již větších k rozmnožení, mimoto přišlo velké množství násady 
samovolně po stoce přímo do řeky. Bylo usneseno panu řediteli velkostatku štěkeňského 
zaslati poděkování v novinách. 
Též bylo usneseno, žádati opět pana ředitele za opětné pronajatí rybolovu Štěkeňského na 
další 3  roky a jelikož od nás žádal parmy, které potřebuje ke zkoušce do rybníka, bylo 
navrženo, aby mu byly dány ty co máme v panských sádkách. 
 

Na výborové schůzi 16.ledna 1909190919091909 bylo projednáno zjištěné vypouštění odpadních 
jedovatých vod do řeky akciovou společností továrny na fezy – usneseno vybídnouti akciovou 
společnost zaplacení náhrady za poškozování ryb a více za poslední 3 léta po 100 Korunách 
ve prospěch spolku a vybídnouti tuto, aby zamezila další vypouštění čpavkových vod do řeky. 
 
Na výborové schůzi 26.ledna 1909 byla podána zpráva o výsledku jednání ohledně nájmu 
zámecké řeky od pana Hynka – bylo sděleno, že tato byla najata na dobu 12 roků a sice od 
1.ledna 1909 až do 30.června 1920 za roční poplatek 20 K.  
 
Na schůzi výboru 11.května 1909 bylo projednáno oznámení, že stárek ve mlýně chytil ve 
stoce pstruha ve váze 1,5 kg a tého v hotelu u Růže prodal. Usneseno, aby za tohoto pstruha 
spolku obnos 4 K nahradil.  
 



Na výborové schůzi 18.ledna 1910191019101910 projednán dopis od zemědělské rady, týkající se 
výskytu nemoci pstruhů tzv. furunkoloza. Okresní hejtmanství rozeslalo do všech pobřežních 
obcí tiskopisy o výskytu této nemoci a zveřejnilo toto v úředním listě. 
 
Na výborové schůzi 3.března 1910 projednán dopis, ve kterém předsednictvo zemědělské 
rady přikázalo spolku 5000 ks potěru pstruha potočního, který po vylíhnutí nám bude 
odevzdán správcem zemědělského ústavu pro líhnutí ryb v Sušici. 
 
Na výborové schůzi 22.března 1910 projednána žádost ohledně chytání ryb dle zemského 
zákona a vyhlášení c.k. místodržitele pro království České z 4.března 1908, který zakazuje 
chytání ryb od 1.března do konce června. Bylo usneseno podati žádost na okresní hejtmanství 
za povolení chytání některých druhů ryb, které se v hájení nenalézají a sice štika, kapr, úhoř, 
mník, pstruh a střevle. 
 
Na výborové schůzi 30.května 1910 bylo projednáno, ža v zásilce z Třeboně byla převážně 
násada ročních candátů mrtvá, což bylo ihned oznámeno ředitelství panství v Třeboni. 
Ředitelství nabídlo jako náhradu kapří plůdek nebo zlaté jeseny. Bylo rozhodnuto pro zlaté 
jeseny, jelikož druh těchto ryb spolek ještě nemá. Zásilka jesenů došla 24.května a byla 
vysazena na určené místo pod Kardašů. Akciová společnost Továrna na fezy slíbila dávati 
spolku ročně 50 Korun za znečištění řeky odpadními vodami.  
 
Dne 7.listopadu 1910 byly do staré řeky u nádraží vypuštěny2 kopy roční kapří násady, 
nakoupené od velkostatku Strakonického za 40 korun a 3 kopy kapřího potěru. Pod kamenný 
most bylo vypuštěno asi 500 ks okounů koupené za 3 koruny. 
 
28.listopadu 1910 byl chycen do ruky losos na Volyňce u Dubovce, který stál nehybně v řece 
a jevil známky slabosti. Dále byla vzata na vědomí zpráva, že bude prováděna regulace 
Otavy, bylo třeba aby se spolek vzal o to, aby stará ramena řečiště nebyla zavezena, aby se 
ryby měly kam schovat a vytřít. 
 
Na výborové schůzi 19.prosince 1910 byl projednán dopis od okresního hejtmanství, že 
vyhláška o zákazu pouštění kachen na řeku se odvolává a dopis p. Kettnera, úředníka 
okr.výboru, v kterém odpovídá na přípis spolkem mu zaslaný, že nepotřebuje žádného 
varování ani poukazování na zákon a že zapovídá členům rybářského spolku jakékoliv 
chození po břehu řeky na podskalí a chytání ryb v tůni tzv Larechovic. Byl učiněn návrh, by 
byl učiněn dotaz k zemědělské radě, zdali se smí chodit po břehu při provozování rybolovu. 
 

Dne 24.března 1911191119111911 bylo od p. Lukáše z Radomyšle přivezeno a vysazeno 45 kop kapří 
násady do Otavy. 
 
Dne 23.dubna byla přivezena pstruhová násada ze Sušice, jelikož bylo velké vedro a vlaky ten 
den zpožděny, vzalo mnoho potěru za své a ty zdravé byly vypuštěny do staré řeky pod 
Kardašů. 
 
Na schůzi 27.května 1911 byla projednána zpráva o zásilce úhořů z Hamburku, která byla 
vysazena do staré řeky pod Kardašovic zdravá a čilá. 
 



Na výborové schůzi 12.dubna 1912191219121912 byl projednán dopis od zemědělské rady, že našemu 
spolku bylo přiděleno 5000 ks úhořího monté s tím, že úhoříci budou vysazeni do staré řeky 
pod Kardašů. Dále, že našemu spolku bylo přiděleno 300 ks jednoročních candátů, které má 
dáti knížecí ředitelství panství v Třeboni a usneseno, až zásilka dojde má se odvést také do 
staré řeky pod Kadašovic. Projednán další dopis ze Sušice, ve kterém bylo sděleno spolku, 
aby si vyzvedl 5000 ks pstruha potočního, vypuštěni mají být do nové řeky od Blatenského 
mostu.  
 
Na výborové schůzi 30.dubna 1912 byl projednán dopis od sdružení sportovních rybářů pro 
Čechy  se sídlem v Praze, že výbor podepsaného spolku vzal s potěšením naší přihlášku a 
přijal nás jako odbor sdružení. Dále dopis od zemědělské rady, že nám přidělila 10000ks 
pstruha duhového, který si máme vyzvednout v zemském ústavě pro líhnutí ryb v Sušici. Dále 
dopis od c.k. okr. Hejtmanství v Strakonicích, že žádosti naší bylo vyhověno a od 1.května do 
30.června nám byli některé druhy ryb dovoleno chytati za dne na udici. 
 
Dne 17.dubna byla přijata zásilka ročních candátů z Třeboně, která byla vysazena do staré 
řeky pod Kardašů a tentýž den došla zásilka úhořího monté z Hamburka a vysazena též do 
staré řeky pod Kardašů. 
 
Dne 4.června 1912 byl projednán dopis od p.Karla Klostermana, profesora a spisovatele, t.č. 
na letním bytě ve Štěkni, který děkuje za ochotu našeho spolku, že mu vloni byl vydán 
rybářský lístek a žádá opět pro letošní prázdniny o lístek, bylo usneseno vydati mu lístek 
rybářský pouze za výlohy tj. 2 koruny a poštovné.  
 
Dne 18.května 1912 byl zemědělskou radou vyslán expert rybářství zemské rady p. Josef 
Kafka pro vykonání prohlídky našich rybolovů s poukázáním na různé závady. Příkladně: 
staré rameno pod dřevoskladem, že vrata jsou ustavičně uzavřená a staré řečiště zarůstá sítím 
a travinami a voda tam hnije, dále dlouhé rameno pod Blatenským mostem je dlažbou 
uzavřeno, takže z jara, když jsou větší vody a ryby jdou do tření tam po vytření zahynou 
včetně veškerého potěru – takže žádáme, aby rameno bylo otevřeno, aby ryby tam se 
nalézající mohly zpět do řeky. Dále poukázáno na staré rameno na Křemelce u Trejbalů by též 
potřebovalo vyvísti, neb je zcela zanešené. 
 
Na výborové schůzi 19.října 1912 byla projednána dodávka raků, kteří byli vypuštěni do 
městské řeky od dřevoskladu až k pivovaru. Jednatel přednesl, že na rybolovy slanický a 
mutěnický končí v příštím roku nájem. Kdyby rybolovy měly přijít do dražby, možná by je 
mohl spolek nedostat a když ano, byl by nájem příliš veliký. Po jednání předsedy p.Císaře a 
jednatele p.Domorázka se podařilo rybolovy najmout a to od obce Slaník za 130 korun a od 
obce Mutěnice za 30 korun. Od ředitelství panství ve Štěkni jsme dostali výpověď od ledna 
1923. V dopise uvádí p.ředitel stížnost na členy spolku pro nedodržování ujednaných 
podmínek. Přes osobní jednání našich zástupců se nájem tohoto revíru nepodařilo obnoviti. 
 

Na řádné výroční hromadě konané 5.ledna 1913191319131913, na které bylo přítomno 27 členů, byl 
předsedou zvolen p. Antonín Císař, za jednatele p. Jan Domorázek. 
 
Dne 30.4.1913 došla zásilka 10000 ks úhořího monté, byla vysazena do našich rybolovů. Dne 
4.5. bylo přivezeno ze Sušice 10000 ks plůdku pstruha potočního, potěr ten byl velice slabý a 
velká část byla mrtvá, což bude oznámeno zemědělské radě. 
 



Dne 23.září jeli zástupci spolku do Štěkně projednat s p.ředitelem štěkeňského panství 
Hollmanem pronájem štěkeňského rybolovu, p.ředitel pronájem slíbil a sice za nájemní činži 
1 korunu denně, tj. 365 korun ročně, což výbor následně prohlásil, že se jedná o velmi drahý 
nájem – bude se tedy dále jednat. Bylo shledáno, že na podmínky kladené není možno 
přistoupiti a usneseno dopsati p.řediteli, zdali by spolek neměl podati žádost Jeho jasnosti 
Knížeti pánu a pan ředitel jako čestný člen spolku našeho by se přimluvil za mírnější nájem a 
podmínky. Dále projednán dopis od c.k. okr. Hejtmanství, že žádosti naší o povolení lovení 
ryb od 15.září do 31.prosince se vyhovuje dle naznačených podmínek. 
 
Dne 20.prosince 1913 bylo projednáno, že v listopadu došla zásilka candátů z Třeboně, 
zásilka došla v nejlepším pořádku, vypuštěni byly od pivovaru nahoru do Podskalí. 
 

Dne 29.dubna 1914191419141914 došly 2 zásilky pstruhových okounů a zlatých jesenů, vypuštěny byly 
pod Kamenný most, násada byla velmi pěkná.  
 
Na výborové schůzi 6.června 1914 bylo přijato usnesení ohledně zřízení líhně a to u Kardašů 
na vyhlédnutém místě, avšak je zapotřebí udělati plánky a rozpočet, bylo tedy usneseno 
požádati pana Kafku, experta zemské rady, zda-li by spolku toto opatřili.  
 

Dne 18.ledna 1915191519151915 byl v Katovicích sepsána smlouva nájemní s p.Kuncipálem, který 
vydražil od obce Katovice rybolov tamní s tím, že připustí rybolov našemu spolku a spolek 
vydá každým rokem bezplatný lístek p.Podskalskému a p.Kuncipálovi. Roční nájemné za 
tento rybolov činí 49 korun. 
 
Výroční valná hromada se konala 14.února 1915 ve spolkové místnosti, přítomno bylo 29 
členů. Bylo vzpomenuto členů, kteří se touto dobou nalézají na bojišti a projeveno přání, aby 
se všichni ve zdravé co nejdříve vrátili. Byl podán návrh, aby roční příspěvek pro činné členy 
zvýšen byl na 10 korun z důvodu, že byl pronajat rybolov od obce Katovice a sice od hřebene 
jezu až na hranice Střelské.  
 
Dne 11.července 1915 byla konána dražba na pronájem rybolovu, náležejícího obci Střelské – 
rybolov byl vydražen za 95 korun ročního nájmu na dobu 6ti roků. 
 
Dle usnesení byli zástupci spolku v Dražejově při dražbě rybolovu, jelikož dražební 
nedovolili se jim zúčastniti dražby, vydražil rybolov p.Dvořák a ihned jej předal zástupcům 
spolku.  
 
Na výborové schůzi 30.října 1915 bylo usneseno: jelikož rokem letošním rozšířil se náš revír 
vodní a že se zvětšil výdej na nájem rybolovů a zdali se nemají více zdražiti rybářské lístky 
pro příští rok, je nutno opatřiti vedlejší příjem t.zn. v některých částech rybolovu zaloviti a 
ryby prodati. Bylo navrženo, aby se lovilo v Podskalí pod dřevoskladem p.Prokopa, též pod 
Knížecím, ve staré řece pod Kardašů, nad jezem Slanickým a v rybolovu Slaníka. Vylovené 
ryby je třeba ihned prodat, aby na sádkách nepadly.  
 
Na výborové schůzi 25.listopadu bylo konstatováno, že ryby vylovené 18.listopadu u 
Knížecího dřevoskladu, jen samé bílé ryby byly prodány sluhovi a sice 55kg po 70 hal. Na 
sádkách je uloženo 6 štik, 3 kapři a 4 parmy, bylo usneseno je prodati a sice 1 kg za 2 koruny 
40 haléřů.  
 



Na výborové schůzi 24.ledna 1916191619161916 přednesl jednatel, že obnovil smlouvu nájemní 
rybolovu na další roky s obcí Slaník, s obcí Mutěnice též na tři roky a od Šebesty z Pracejovic 
najmul tůň Pracovickou též na tři roky. 
 
Na výroční valné hromadě, konané 6.února 1916 bylo přítomno 30 členů. Bylo vzpomenuto 
na členy, kteří tou dobou nalézají se na poli válečném. Bylo schváleno, aby členské příspěvky 
zůstaly v té samé výši a to starý člen 10 korun přistupující 10 korun a 2 koruny zápisné. 
Předsedou byl opět zvolen p. Antonín Císař. Byl podán návrh „Aby rybářům z povolání, 
respektive osobám, které převážně rybolov co své hlavní zaměstnání provozují, rybářský 
lístek vydáván nebyl, jinak by osoby takové na členství činné nároku neměli a to ohledu na to, 
že provozování rybolovů členů spolkových má smysl sportovní a jinaká tedy činnost již 
z ohledu veřejnosti na spolek špatné světlo vrhá a dále vždy nutno bráti ohled na zájmy dosud 
stávájícího členstva.“ V debatě k tomuto bylo podotknuto, že někteří členové přes celý rok 
den ode dne i večer ryby chytají a když druzí členové, kteří po celý týden jsou v zaměstnání a 
chtějí si v podvečer neb v neděli ryby zachytati, odkázáni jsou, aby běhali daleko, neb ti co po 
celý čas chytají, obsadí místa poblíž města. O návrhu tom bylo hlasováno, a byl velkou 
většinou přijat.  
 
Na výborové schůzi 4.září byl projednán přípis od obecního zastupitelstva města Strakonic, ve 
kterém spolku sdělují, že žádosti naší vyhověno bylo a rybolov nám opět na dobu 6 roků 
pronajat bude za roční nájemné 230 korun. 
 
Na výborové schůzi 18.prosince 1916 podal jednatel zprávu o provedených výlovech v revíru 
a ryby byly uloženy do spolkových haltýřů. Bylo navrženo, aby ryby se prodávali ve čtvrtek 
21.prosince v domě u Steinů od 6 – 8 hodin večer za ceny – kapra a štiku za 3 koruny 1kg, 
parmy 1,20 korun za 1kg. Za prodané ryby bylo utrženo 323 korun.  
 

Na řádné valné hromadě konané 14.ledna 1917191719171917 a které se zúčastnilo 50 členů bylo 
hlasováno o vyslovení nedůvěry výboru spolku. Po hlasování zdvihnutím ruky bylo 
konstatováno, že 30 hlasy byla výboru projevena důvěra.  
 
Na ustavující schůzi konané 22.ledna 1917 byl novým jednatelem spolku zvolen p.Vokroi, 
pokladníkem p.Benedikt, předsedou zůstává p.Císař. Novému jednateli byly předány nájemní 
smlouvy rybolovů Katovice, Pracovnice, Velkostatek Maltánský resp. Mlynář Hynek, Slaník 
a Mutěnice, pak prohlášení od p.Dvořáka z Dražejova a od obce Strakonické. Smlouva s obcí 
Střela nachází se u hejtmanství při spisech ve sporu s Doubkem. Novému pokladníkovi byla 
předána Knížka občanské záložny znějící na 1008 korun a hotově částku 38,29 korun. 
 
Na výborové schůzi konané 14.prosince 1917 byl projednán přípis od nájemce rybolovu obce 
Katovické p.Kuncipála, kterým se spolku oznamuje, že se spolku, že mu byl obcí katovickou 
doručen zákaz řeku dávati do podnájmu, že je nucen spolku nájem přerušiti dnem 31.12.1917. 
Bylo tedy usneseno, řeku Katovickou p.Kuncipálovi propustiti z podnájmu.  
 

Na řádné valné hromadě, konané 20.ledna 1918191819181918 bylo přítomno 36 členů. Ze zprávy 
jednatele vyplývá, že během roku 1917 bylo přijato 31 nových členů a 1 člen byl vyloučen. 
Celkem má spolek 107 členů činných a 12 členů přispívajících. Rybářských lístků bylo 
vydáno 116 kusů. V průběhu roku 1917 přišel spolek o 2 rybolovy a sice o Katovickou řeku a 
řeku Dražejovskou najatou od p.Dvořáka. Tento se odvolával, že neobdržel ryby na svátky a 



tudíž že si řeku ponechá sám. Bylo jemu nabídnuto, že se mu ryby nahradí, ale on na to 
nepřistoupil a řeku spolku vzal.  
 
Na výborové schůzi 21.března 1918 byl projednán dopis ředitele Holmana ze Štěkně o 
podmínkách nájmu řeky Otavy od hranic Strakonických až k jezu Štěkeňskému a bylo 
usneseno aby jednatel spolku, jelikož cena nájemní 500 korun pro prvé 2 roky a další 4 roky 
po 365 korunách se zdála některým členům značná, vyjednal znovu s ředitelem Holmanem, 
zda by spolku přenechal rybolov za 300 korun po 6 let. Na výborové schůzi 1.května 1918 
byla přečtena odpověď ředitele Holmana a rozvinula se velká debata o nájmu této řeky. Po 
hlasování bylo usneseno nenajímati tuto řeku z důvodu, že bude potřebí k tomu mnoho peněz 
a v případě, že by po válce zřízena byla umělá líheň ryb, bude spolek potřebovati dosti peněz. 
 
Na výborové schůzi 27.června 1918 byl podán návrh, jelikož řeka Katovická a Dražejovická 
se neustále loví čímž trpí i naše část najatá (Střelská), by se v této naší řece ryby lovily sítí a 
malé ryby by byly převezeny pod jez a tam nasazeny. 
 

Na výborové schůzi 6.dubna 1919191919191919 byla projednána koupě kapří násady z Drachkova, bylo 
usneseno, prodají-li násadu kopu za 7-8 korun, by se koupilo všech 50 kop, budou-li trvat na 
původní ceně kopu za 12 korun, koupí se pouze 20 kop. Dále bylo usneseno, zúčastnit se 
dražby rybolovu ve Slaníku a to do 500 korun za roční nájem. 
 

Na výborové schůzi 23.února 1920192019201920 byl projednán přípis zemského sdružení rybářského 
k projednání zákonné úpravy práva rybářského ve státě československém. Po projednání 
zásad všeobecných a organizačních bylo usneseno, aby zemské sdružení rybářské v Praze se 
zasadilo: 

1) pro vyvlastnění veškerých práv rybářských státem 
2) pro prohlášení práva rybářského za veřejný majetek a tudíž pro ponechání 

veškerého říčního rybářství ve správě státní 
3) pro zrušení všech mechanických lapadel bez náhrady 
4) pro zřízení poříčních svazů v délce 100 km neb 50 km 
5) pro zřízení rybářských výborů pro jednotlivé země a to s mocí nařizovací otázkách 

organizačních a v předpisech rybářsko-policejních vyhražených místodržitelstvím 
6) pro zřízení státního rybářského úřadu s mocí nařizovací přináležející v otázkách 

rybářských dosud ministerstvu 
 
Na výborové schůzi 3.března 1920 byla projednána zpráva jednatele a předsedy, kteří byli 
v obci Slanické ke zhlédnutí dražebních podmínek, vyhotovených tamním obecním úřadem 
na pronájem rybolovu Slanického. Po vzájemném dohodovém jednání byl uskutečněn 
pronájem řeky za 700 Kč ročně. 
 
Dne 15.března 1920 byla svolána mimořádná valná hromada, na které byl projednán návrh na 
výši členských příspěvků pro rok 1920. Přítomno bylo 50 členů. Vzhledem k tomu, že spolek 
má najaty rybolovy v řece  Strakonické za  230,- Kč 
    Slanické   700,- Kč 
    Zámecké    50,- Kč 
    Volyňské    50,- Kč 
    Střelecké     95,- Kč 
Na základě vyjednávání řeky Dražejovské a zámecké a při výdajích za časopisy, poštovné, 
plat spolkového sluhy, při opatrném rozpočtu, počítá-li se 127 činných členů, je nutné 



příspěvek zvýšit. Bylo nařízeno aby nový člen platil ročně 25,-Kč a to 2 Kč zápisné, 18 Kč 
členský příspěvek a 5 Kč do fondu na nákup rybích násad. Hlasováno bylo aklamací, pro 
návrh hlasovalo 38 členů. 
 
Na výborové schůzi bylo projednáno oznámení, že rybolov Dražejovský pro rok 1920 není 
k pronajmutí. 
 
Na výborové schůzi 10.května 1920 byl projednán dopis od zemského sdružení rybářského 
pro Čechy, ve kterém bylo oznámeno, že 24.května konána valná hromada v zasedací síni 
zemědělské rady v Praze a vyzývá spolek, aby z důvodu úpravy návrhu nového zákona 
rybářského vyslal člena našeho výboru. Jelikož v dobách dnešních nejevil nikdo z přítomných 
chuť do Prahy jeti, bude vypracován písemný návrh a tento zaslán k valné hromadě.  
 
Na výborové schůzi 7.června 1920 oznámil jednatel, že byla uzavřena smlouva mezi 
maltánským řádem a rybářským spolkem na pronájem rybolovu v řece Otavě počínaje od 
louky velkostatku Strakonického pod Kamenem až k Dubovci po pravém břehu do poloviny 
řeky a v řece Volyňce od Dubovce až k jezu Mutěnickému na dobu od července 1920 do 
30.června 1932 za umluvenou činži 100,. Kč ročně. Dále přečtena smlouva nájemní, uzavřená 
mezi velkostatkem a rybářským spolkem na pronájem řeky zámecké na 12 roků. 
 
Na výborové schůzi 13.prosince 1920 bylo projednáno, že v měsících říjnu a listopadu byla 
obstarána z rybníků různá rybí násada v tomto množství:   
 Kaprů 2100 ks, línů 1620 ks, okounů 3500 ks, candátů 2700 ks, pstruhů 100 ks. 
Celkové vydání za tuto násadu činilo 1001,- Kč. Veškerá násada byla vypuštěna do řeky od 
jezu „Markesu“ dolů.  
 

Řádná valná hromada spolku se konala 9.ledna 1921192119211921 za přítomnosti 44 členů. Ze správy 
jednatele vplývá, že v roce 1920 bylo přijato 35 nových členů, zamítnuto bylo 11 žádostí. Ke 
konci roku měl spolek 160 členů činných, 25 přispívajících a 2 čestné. Rybářských lístků bylo 
vydáno 184 kusů. Byla přečtena zpráva od zemského združení rybářských spolků, kde se 
navrhuje zvýšení ceny rybářských lístků a to v pásmu pstruhovém na 60,- Kč, v pásmu 
mimopstruhovém na 40,- Kč. Návrh na toto zvýšení byl zamítnut a schválen návrh výboru, 
aby cena rybářského lístku na rok 1921 činila 18.50 Kč – schváleno.  
 
Dne 4.července 1921 byla podána zpráva o pronájmu rybolovu Střelské řeky za roční nájem 
420,- Kč na 6 roků. Jedná se o úsek od hranic Katovických a na hranice obce Dražejov. 
 

Dne 29.ledna 1922192219221922 se konala řádná valná hromada, přítomno bylo 67 členů. Ze zprávy 
jednatele vyplývá, že v roce 1921 bylo přijato 22 nových členů, zamítnuto bylo 25 žádostí. Ke 
konci roku 1921 měl spolek 172 členů činných 18 přispívajících a 2 čestné. Celkem bylo 
vydáno 189 rybářských lístků. V uplynulém roce bylo do našeho povodí 30 tisíc kusů pstruží 
násady, 300 ks kapří násady, dále bylo zakoupeno 6 kg plůdku línka, což činilo vydání 502,- 
Kč. Jinou násadu nebylo možno opatřiti krom kapří. Jsme zavázáni správě Maltanské za 
darovanou násadu rozličného druhu při výlovu Blatenského rybníka. Dále platí dík p.Kafkovi 
ze zemědělské rady v Praze, který je našemu spolku radou a skutkem nápomocen pro naší 
umělou líheň, za tím účelem byl nám zaslán vzorek od rybářského spolku v Táboře. Při 
podzimní návštěvě Strakonic bylo p.Kafkou prohlédnuto místo za vhodné uznané na konci 
ostrůvku pod zámeckým mlýnem. Co se týká zestátnění řek, dostal spolek od zemského 
sdružení rybářů z Prahy dotazník k vyplnění ohledně rozšíření svých rybolovů, kterýž učinil 



na řece Otavě na dolní Poříčí, Katovice, Střela, Dražejov, Strakonice, Slaník, Štěkeň, 
Přeborovice, Čemeřice až na hranice Sudoměře a na Volyňce Pr.Zborovice, Radošovice a 
Mutěnice až do ramene Otavy.  
 
Na výborové schůzi 9. října 1922 byla projednána zpráva, že vody tekoucí zestátněny nejsou a 
že nájem se má nadále platit pronajímatelům. 
Dále bylo usneseno, aby se dopsalo rybářským spolkům v Písku, Horažďovicích, Volyni a 
Sušici ohledně schůze za účelem zřízení svazů pro ponechání řek ryb. spolkům.  
Násada kapří, kterou spolku daroval pan nadlesní v množství 10.000 ks byla vysazena do tůně 
proti Podskalí.  
 
Dne 20. listopadu 1922 bylo schváleno, že rybolov obce Strakonice, který nám byl nadále 
ponechán od r. 1923 do roku 1928 za roční nájemné 500,-Kč a nájemné za rybolov Štěkeňský 
se má velkostatku zaplatit za rok 1923. 
V roce 1922 toto množství rybí násady z rybníků: 
Pracovického asi 5.000 ks, z Holi asi 3.000 ks, z Hradeckého asi 1.200 ks, z Mnichovského 
asi 7.000 ks, z Klínoveckého asi 9.000 ks, z Řepického 10.000 ks, z Pilského asi 4.000 ks a 
Domanického asi 10.000 ks.  
 

Valné hromady ryb. spolku, která se konala 7. ledna 1923192319231923 se zúčastnilo 89 členů. 
Bylo schváleno, aby pro rok 1923 stál lístek pro činného člena 40,-Kč, pro nově přistupujícího 
50,-Kč. 
Za předsedu ryb. spolku byl nadále zvolen p. rada Císař. Valná hromada se usnesla chytati 
ryby pouze na dvě udice a sice na jednu velkou a pak na jednu na malé ryby. 
 
Na výb. schůzi dne 16. dubna 1923 byl projednán referát ve sjezdu Poříčního svazu, konaného 
8. dubna 1923 v Písku.  
Na sjezdu bylo usneseno, aby skutečně Poříční svaz založen byl po způsobu jiných krajů, 
čímž se má čeliti drancování řek a zbytečným výlohám rybářských spolků. 
Na rybolovy má míti jen ten nárok, kdo skutečně do řek nasazuje za stržené peníze za lístky, 
rybářské spolky, které racionálně ve vodách hospodaří a sice loví různé druhy drahých ryb a 
nakoupí ušlechtilé druhy, a je nasazuje.Tito se pak musí vykázati, že tímto způsobem 
hospodaří.  
Rybáři řemeslní, kteří se podobnými doklady vykázati nemohou, nesmí býti připuštěni 
k pronajímání rybolovů. 
Po dohodě se zastoupenými delegáty ryb. spolku Strakonice (p. Domorázkem a p. Blatským) 
si činí náš spolek nároky na rybolovy v Dolním poříčí, Katovice s přítoky, Střelu, Pracovice, 
Dražejov, Strakonice se všemi přítoky, Slaník, Přeborovice, Čejetice, Bílá voda až ku 
Rechtínu v Sudoměři, čímž ryb. spolek v Písku souhlasí a staví si hranice od Sudoměře až do 
Vltavy. Dále Volyňku a více po dohodě s ryb. spolkem ve Volyni, s kterým se musí teprve 
vyjednávati, chceme od hranice Strunkovic, Př. Zborovice, Radošovice, Mutěnice. 
Byl učiněn dotaz na experta rybářství p. Kafku z Prahy, že členové našeho spolku si stále 
stěžují, že současní nájemci pozemků rozděleného velkostatku Štěkeňského, stěžují našim 
členům vykonávání rybolovu na pozemcích jim přidělených, neb zabraňují vstup na tyto 
pozemky a činí si právo na vykonávání rybolovu u jejich pozemků. Jako odpověď nám bylo 
sděleno, abychom se obrátili na ryb. spolek v Mladé Boleslavi, kde se jim také zabraňoval 
vstup na příbřežní pozemky, avšak rozhodnutím okres. politické správy byl zákaz zrušen 
s tím, že škody způsobené při vykonávání rybolovu si musí každý jednotlivec uhraditi, neboť 
spolek nemůže bráti zodpovědnost za nesvědomité jednotlivce. Máme tedy požádati naší 



politickou správu, aby podobné nařízení dala zdejším majitelům pozemků, kteří nechtějí 
dovolit vstup na jejich pozemky. 
Kvůli sestavení katastrální mapy rybářské je nutno zaslati Poříčn. svazu hranice rybolovu, 
které ryb. spolek má, a která jsou mezi hranicemi v soukromém držení, neb obcemi pronajaté 
jiným osobám.  
Dále byla vyslechnuta informace, že Písecký ryb. spolek má 180 členů a žádné nové členy 
nepřijímá. Nemá ani žádné hajné, neboť všichni členové jsou pod přísahou, každý má 
hájenský odznak pod klopou a navzájem se kontrolují.  
Spolek si zvolil stálého delegáta, který by hájil náš spolek u Poříčn. svazu – zvolen byl p. 
Domorázek, náhradníkem p. Blatský. 
 
Na výbor. schůzi 4. června 1923 byl projednán přípis od okres. hejtmanství ve Strakonicích, 
že na řeku Štěkeňskou má právo jen ryb. spolek ve Strakonicích dle výnosu státního 
pozemkového úřadu, kdež bylo stran naší stížnosti rozhodnuto, že nájemci velkostatku 
Štěkeňského nemají žádného práva si činiti na rybolov, jelikož mají najaté pouze pozemky a 
ne řeku, což jim okres. hejtmanství sdělilo. 
 

Dne 11. ledna 1924192419241924 byl projednán dopis od správy velkostatku ve Štěkni, v němž bylo 
oznámeno, že nám od 1.1.1924 vypovídají nájem Štěkeňské řeky. Bylo vzato na vědomí.  
 
Dne 13. ledna 1924 se konala valná hromada ve spolkové místnosti u Parku za přítomnosti 66 
členů. 
Po zprávě pokladníka proběhla rozsáhlá debata ohledně výše členského příspěvku včetně 
návrhu na jeho snížení. K tomuto bylo vysvětleno, že by se musel spolek na jiném vydání 
omeziti. Ústředí se sídlem v Praze žádá od našeho spolku za každého člena 2,-Kč, takže by se 
muselo sáhnout na kmenové jmění, které je na nepředvídaná vydání a na zřízení líhně ve 
Strakonicích. 
Nakonec byl většinou členů schválen příspěvek ve výši 30,-Kč pro starého člena a 40,-Kč pro 
nově přistoupilé. Pan Jan Domorázek byl za dosavadní činnost pro spolek jmenován „čestným 
členem“, bylo přítomnými jednohlasně přijato. 
 
Na výbor. schůzi 18. února 1924 projednán přípis od ryb. spolku v Sušici, že v březnu 
obdržíme 5.000 ks plůdku pstruha obec. 
Výbor schválil smlouvu o pronajmutí řeky v Radošovicích. Byl projednán návrh, že Bílá voda 
je za obnos 620,-Kč k pronajmutí, což nebylo schváleno z důvodu, že je pro náš spolek velice 
vzdálená a taky i dosti drahá. 
 
Dne 28. dubna 1924 byla projednána zpráva o nájmu tůně Střelecké, kterou náš spolek 
pronajal od p. Kokrdy za 100,-Kč, jelikož ji chtěli i Katovičtí najmout, což by bylo našemu 
spolku dosti nebezpečné, jelikož ryby, které si tam ukrývají před každou pohromou by nám 
Katovičtí vylovili a ve Střelečské řece by pak nic nezbylo. 
 
Dále přišlo pozvání na sjezd rybářských spolků, který se koná 18. května 1924 – na sjezd jsou 
vysláni 3 členové výboru. 
Projednán příděl 20.000 ks jiker candáta od státní správy velkostatku v Třeboni vč. návodu, 
jak se s jikrami má nakládat. 
Dále bylo jednáno o násadě pstruha duhového, který má náš spolek co příděl od zemědělské 
rady v Sušici k líhnutí v množství asi 10.000 ks. Násada se má dáti do řeky Volyňky pod 
zahradníka Čermáka, jelikož je tam nejlepší voda. 
 



Dne 23. června 1924 podali delegáti zprávu ze sjezdu rybářských spolků v Československé 
republice, kde bylo apelováno na uskutečnění zákona pro ryb. spolky. 
 
Dne 22. prosince 1924 byl projednán dopis od Poříč. svazu, ve kterém je náš spolek dotázán, 
jakou rybí násadu bude požadovat – spolek bude potřebovat 20.000 jiker pstruha potočného a 
20.000 jiker pstruha duhového, které se však musí doručit k líhnutí do Sušice, neboť spolek 
vlastní líheň nemá. 
 

Valná hromada se konala 11. ledna 1925192519251925, zúčastnilo se jí 74 členů. 
Byla připomenuta doba 20ti letého trvání činnosti pana předsedy rady Ant. Císaře, který 
celých 20 roků řídí náš spolek. Byl tedy čestným členem jmenován a za jeho dlouholetou 
činnost uznáno, aby od spolku obdržel „Čestný diplom“. 
Většinou hlasů bylo přijato, že lístek na r. 1925 bude pro starého člena státi 35,-Kč a pro 
nového 45,-Kč.  
 
Dne 18. května 1925 bylo vzato na vědomí, že byla pronajata Pracejovická tůně od p. 
Cimbůrka za roční nájem 200,-Kč. Dne 4. května bylo přivezeno 5.000 ks plůdku pstruha 
potočního a 14. června asi 10.000 ks lipanů. 
 
Dne 21. září byla projednána zpráva o vyjednávání s obecním zastupitelstvem ve Slaníku, aby 
nám opět zadali rybolov jim náležející opět na dobu 6. roků, což přislíbili, avšak, že musí 
spolek přidati 200,-Kč ročně nájmu. Dále byla podána žádost k okresní správě politické ve 
Strakonicích o povolení chytání ryb, které se v zákonitém hájení nenalézají, avšak místo 
povolení, byly vyvěšeny vyhlášky o zákazu, spolku té doručeno. Žádosti naší vyhověno 
nebylo s poukazem na nadměrné vykořisťování. 
 
Dne 23. listopadu přenesl jednatel zprávu, že smlouva s obcí Slaník je podepsána 
s pronájmem rybolovu na 6 roků. Též byla uzavřena smlouva s p. Hurychem, který spolku 
pronajal tůň na Podskalí za 150,-Kč ročně též na 6 roků.Dále přednesl jednatel, že na urgenci 
státní správě statků a lesů v Protivíně došla odpověď, že rozhodnutím ředitelství v Třeboni, 
rybolov Štěkeň a Čejetice byl pronajat ryb. spolku ve Štěkni. Bylo usneseno, dopsati ohledně 
toho Poříčnému svazu v Písku. 
 

Výroční valná hromada se konala 31. ledna 1926192619261926, přítomno bylo 91 členů. 
Po obšírné debatě byl přenesen návrh na stanovení ročních příspěvků a více: ryb. lístek 45,-
Kč, ryb. věstník 10,-Kč, organizační příspěvky 5,-Kč, celkem pro starého člena 60,-Kč, pro 
nového o 10,-Kč zápisného více. Bylo schváleno. 
 
Dále byli přítomní seznámeni se stanovami od zemského svazu rybářského, které jsou 
jednotny pro celou republiku. Dle těchto jméno a sídlo spolku má zůstati původní. 
Byl podán návrh, aby od 1. ledna do 1. května nesmělo se chytati na rybky – návrh ten byl 
přijat. 
 
Na výbor. schůzi 30. května 1926 byla přednesena zpráva, že spolek získal rybolov od obce 
Př. Zborovice za roční nájem 350,-Kč na 6 roků a rybníčky u Mutěnic za 400,-Kč ročně na 3 
roky. Násadu, která se v rybníčkách nalézá po slovení spolek převezme za běžnou cenu a 
vysadí kapří násadu na Plevno. 
O násadě ze Lnář zaveden rozhovor a sice štičí násady koupit 100 kop co nejmenší, by jich 
bylo více a kapří násadu do 2.000,-Kč. Bylo usneseno vysadit štičí násadu od mlýna 



Markezovic až k jezu Slanickému. Jelikož tato násada je tak vyspělá, že by se mohla 
vychytati, bylo usneseno vydati zákaz chytání na rybičku od mlýna Markezovic až na jez ve 
Slaníku pro celý rok 1926. 
 
Na výbor. schůzi 3. května 1926 byla podána zpráva o dovozu plůdku pstruha ze Sušice, 
z nichž 1. část byla vysazena na Podskalí, 2. část na regulaci u dřevoskladu a 3. část do 
rybníčka v Mutěnicích. Dále došla zásilka kapří násady ze Skočic, vypuštěna byla u městské 
plovárny. 
 
Na výbor. schůzi 14. prosince 1926 byl projednán dopis od okres. polit. správy, ve kterém 
nám oznamuje, že pro rok 1927 povoluje se spolku našemu vydání pouze 100 ryb. lístků. 
Bylo usneseno podati okr. pol. správě žádost, by nám bylo povoleno pro své členy 151 lístků.  
 

Na výbor. schůzi 3.října 1927192719271927 byl projednán přípis zem. pol. správy v Praze o vyřízení 
našeho odvolání na vydávání ryb. lístků pro rok 1927 – bylo povoleno místo 100 ryb. lístků 
zvýšit počet na 145-155. Jelikož ve vyřízení bylo poukazováno na všemožná opatření na 
ochranu ryb, bylo tedy usneseno, že chytání ryb od hranice rybolovu Katovického až 
k Hurychově tůni se zakazuje a od této tůně až na hranice rybolovu ve Štěkni možno chytati, 
vyjma proudů, kde by se mohl zdržovati pstruh na malé rybky nebo na červa. Na Volyňce 
možno chytati jen v tůních, kde se zdržují dravé ryby. 
 
Na výbor. schůzi 19. prosince 1927 podal rybářství zprávu o výlovu Mutěnických rybníčků, 
vyloveno bylo 151 ks, několik jich bylo odprodáno a utrženo bylo 216,-Kč, ostatní byly 
vypuštěny do Otavy, 4 štiky byly vráceny zpět do rybníčků. 
 

Na výbor. schůzi 13. ledna 1928192819281928 bylo usneseno, aby spolek stanovil možný počet členů na 
135, druzi budou příjimáni jako čekatelé a dle pořadí se mohou státi členy do limitu 135. 
 
Na schůzi hospodářské komise (byla zvolena 23. ledna 1928), dne 3. dubna 1928 bylo 
projednáno, že pan správce Řepa z Protivína přenechal spolku 6 štik, z toho 4 matky, které 
byly nasazeny do rybníka v Mutěnicích. Dále nám nabídl, že by nám mohl prodati 1200-1500 
ks štičí násady za 18,-Kč/ks. Nabídka byla odmítnuta, neb se jednalo o dovoz z Rábina a pro 
velkou vzdálenost, by se násada nemusela dovést živá. 
Mateční štiky z Protivína stály 96,-Kč 
 
Na výbor. schůzi 24. dubna 1928 byl projednán dopis od zemského výboru, kde se nám 
sděluje, že našemu spolku je povolená subvence na stavbu líhně a sice 15% skutečných 
nákladů v nejvyšším obnosu 3.500,-Kč 
Dále byl projednán přípis předsednictva zemědělské rady, který obsahuje rozhodnutí 
ministerstva zemědělství – ministerstvo stavbu povoluje za podmínek: 
1/ zaváže-li se spolek, že líheň bude v řádném stavu udržovati, zřídili k tomu účelu 
subvencovaný fond, který složí u zemské banky v Praze. K úhradě oprav může býti použito 
pouze úroků z udržovacího fondu, pouze se svolením subvencujících úřadů 
2/ spolek bude povinen dodávati okolním ryb. spolkům, jakož i jiným domácím zájemcům, 
popř. zemědělské radě pstruhový potěr za normální cenu 
3/ že stavba bude provedena za dozoru technické kanceláře zemědělské rady 
Bylo usneseno jednohlasně líheň postavit, práci zadati p. Čeňku Prokopovi, vyrozuměti 
fezové továrny, velkostatek a dráhu. Požádati Poříční svaz o peněžitou podporu. 
Rozpočet vykazuje tyto položky:  úhrnný náklad    20.676,-Kč 



                                                      Roční nájem při 5% kapitálu  1.000,-Kč 
     Udržovací fond   2.000,-Kč 
          23.676,-Kč 
 
Na výbor. schůzi 13. srpna 1928 byla podána zpráva ze schůze poříč. svazu, kde byl náš ryb. 
spolek pochválen, zvláště co se týká nasazování ryb, stavby líhně a placení příspěvků. 
Pokladník poříč. svazu navrhl dát 1.000,-Kč na stavbu líhně ve Strakonicích – přijato.  
 

Na schůzi hospodářské komise, konané 21. ledna 1929192919291929 byl projednán návrh rozpočtu 
spolku na r. 1929, a to vydání ve výši 13.337,-Kč. Dle tohoto rozpočtu byl pro 135 členů 
stanoven ryb. lístek na 100,-Kč, na 120,-Kč pro hosta. Zemský výbor poukázal na stavbu 
líhně 1. polovicí subvence 1750,-Kč, zemědělská rada 3960,-Kč. 
Byla projednána otázka nájmu Mutěnických rybníčků – bylo konstatováno, že tyto za 3 roky 
nájmu neměly pro spolek význam, jak kapří násada, tak vytření štik, se nepovedlo. 
Zemědělskou radou nám byla povolena násada a sice 10.500 ks plůdku pstruha potočního ze 
Sušice za 125,-Kč. 
 
Řádná výroční valná hromada se konala 3. února 1929 za přítomnosti 53 členů. 
V zavedené debatě bylo navrženo, že je třeba kontrolovat jeden člen druhého, aby nechytaly 
za ryby zvláště štiky menší než půlkilové – po velmi živé debatě, byl tento návrh velkou 
většinou hlasů zamítnut. 
Dále bylo konstatováno, že s líhní se nedá zatím nic dělati, poněvadž jsou veliké mrazy. 
 
Na výbor. schůzi 25. března 1929 byl projednán návrh na pronájem rybolovu a rybníčku od 
obce Mutěnické. Obec chce pronajmout oboje za 1500,-Kč. Po velké debatě, z níž vyznělo, že 
je to příliš veliký obnos, usneseno, nenajímati toto povodí za více než 1.000,-Kč. 
Stavbu líhně navštívili pánové Kafka- znalec rybářství a Gabriel, lékárník z Zichovic – budou 
nám zaslány z nejbližších dnech nákresy vnitřního zařízení, aby se mohlo s prací co nejdříve 
započíti.  
 
Na schůzi hospodářské komise konané 4. listopadu bylo projednáno nasazování ryb v roce 
1929: 
Od státních statků ve Lnářích dodáno 50 kg štičí a 50 kg kapří násady – polovička dána do 
staré řeky u Kardašů a polovina u pivovaru. 330 ks štičí násady (1 ks á 0,40 Kč) bylo 
vypuštěno nad blanickým jezem. Dále koupeno 310 ks násady kapříků za 17,-Kč, 80 ks línků 
za 7,-Kč – puštěno do řeky u pivovaru. Do řeky naproti Hurychů restauraci vypuštěno 310 
línků, 30 štiček a 19 kapříků. Zamluveno 500 násady úhoří z Ústí nad Orlicí, která bude 
v roce 1930 vypuštěna do staré řeky. 
Z Mutěnických rybníčků bylo vyloveno 6 dvoukilových a 5 kilových štik, které se v roce 
1930 vytřou a bude míti spolek hojně násady pro celé povodí. Vylovených 70 štiček bylo 
vysazeno u Plevna. 
 

Dne 26. ledna 1930193019301930 byla konána řádná valná hromada za účasti 60 členů. 
Bylo jednohlasně schváleno, že výbor místo povolených 2.000,-Kč na násadu, koupil násadu 
v roce 1929 za 4.000,-Kč 
Bylo vysloveno poděkování pánům, kteří se o vystavění líhně zasloužili, zvláště pánům 
Manovi a Velkovi. 
 



Na výboru 3. února 1930 byla projednána dražba Katovického rybolovu, rybolov vydražen 
nebyl, členové hospodářské komise se usnesli, aby dražba proběhla jen do výše 1500,-Kč, což 
při dražbě nestačilo. Rybolov vlastní p. Brynda z Katovic, který prohlásil, že ho bude držeti 
do značné výše. Kolaudace líhně byla 31. ledna 1930  prověřena městským úřadem, 
zemědělská rada upozornila, že je nutno požádat o technicko-ekonomickou kolaudaci a 
předložiti vyúčtování celé stavby. Jen dle výsledku tech.-ekonom. kolaudace mohou býti ryb. 
spolku poukázány k výplatě povolené podpory.  
Zemědělská rada přidělila již hotové líhni 16.000 jiker, 10.000 pro nás, 3.000 pro 
Horažďovice a 3.000 pro Štěchovice. 
 
Dne 3. května dojde 500 úhoříků z Ústí nad Orlicí, usneseno dáti do staré řeky. Zemědělská 
rada dodá 37.000 jiker pstruha duhového, z toho 20.000 ks spolku našemu zadarmo. 50.000 ks 
jiker candátích bylo uloženo v bedně do plovárny. 
 
Dne 29. března prohlédl líheň odborový rada p. Jaroslav Tejčka, který se o líhni pochvalně 
vyjádřil. 
 
Na výbor. schůzi 6. června 1930 byl projednáván návrh rybářského zákona, který byl předán 
do sněmovny. Tento pro rybářské spolky není příznivý – sportovní činnost by vůbec odpadla, 
řeky by se obhospodařovaly po způsobu rybníkářském, lovením sítěmi rybolovy by obdržela 
družstva.Jeví se veliká snaha, aby rybolov dostali majitelé pobřežních pozemků, přístup 
k vodě by byl úplně zamezen. Unie rybářských spolků protestovala proti přijetí zákona 
v původním znění, leda by přijaty byly její navržené změny. 
 
Ze subvence zemědělské rady byla založena vkladní knížka na 2.000,-Kč u Zemské banky na 
jméno „Pstruhové líhně rybářského spolku ve Strakonicích – udržovací fond“. Knížka je 
vinklována tak, že kapitálem 2.000,-Kč možno disponovati jen se svolením ministerstva 
zemědělství a zemského úřadu v Praze. 
Ježto nám bylo slíbeno zem. radou 20.000 jiker pstruha duhového zdarma a dostali jsme jen 
10.000 ks, z nichž 3.000 se zkazily bylo dopsáno zem. radě, aby nám zbývajících 10.000 bylo 
v příštím roce vynahrazeno.  
 
Na výbor. schůzi 24. září 1930 bylo projednáváno memorandum, které má být zasláno 
fezovým továrnám, aby nevypouštěly jedovaté látky, což se pravidelně skoro celé léto dělo 
v sobotu a neděli. Stalo se, že v sobotu 13. září byly splašky jedovaté tak prudké, že lekly 
veškeré ryby až do váhy 1 kg, plavaly po celé řece, lidé je chytali, což mohlo míti za následek 
po jejich použití otravu. Bylo poukázáno, že byla továrnám 3letá lhůta poříditi nové filtry a 
celé filtrovací zařízení. Tato lhůta skončí v říjnu 1930 a továrny nezařídili nic. Bylo 
poukázáno, že továrny platí nám ročně 500,-K a při stavbě líhně vycházely našemu spolku 
vstříc,avšak není možno trpěti, aby svou neopatrností nebo nedbalostí nám ničily ryby v řece 
a otravovaly celé povodí. 
 

Dne 5. ledna 1931193119311931 na schůzi hospodářské komise byl projednán návrh rozpočtu na r. 1931. 
Pokladník referoval, že příjem v roce 1930 byl 24.775,-Kč, vydání 21.165,-Kč, zbylo 3610,-
Kč. Dle rozpočtu letošního, líheň v to nepočítaje, stačí aby rybářský lístek byl za 105,-Kč. 
Bylo schváleno. 
 
Dne 16. února 1931 bylo projednáno, že zemědělská rada přidělila 40.000 jiker pstruha 
potočního – 30.000 pro ryb. spolek v Plzni, 10.000 pro Strakonice za 150,-Kč od lékárníka 
Gabriela ze Žichovic. Jikry jsou již v líhni od 27. ledna. Jednatel dopsal zemědělské radě, že 



máme k dobru ještě 17.000 jiker a že dodaných 40.000 jiker je pro naší líheň málo, takže by 
spolek na líhni prodělával. 
Nasazení řek na rok 1931 se stane objednávkou 50.000 jiker candátích (6,-Kč za 1.000 ks), 
10.000 plůdku štičího (1.000 ks za 18,-Kč), 500 ks násady úhoří 20-30 cm (1 ks za 1,20Kč). 
Mimo to vysadí se štičí násada z Mutěnického rybníčka.  
 
Řádná valná hromada se konala 8. března 1931 za účasti 56 členů. 
Po projednání pořadu valné hromady, vyžádal si slovo předseda hospodářské komise, který 
vzpomenul 25letého trvání předsednictví nynějšího předsedy vrchního ředitele pana Antonína 
Císaře, jeho velikých zásluh o spolek. Poté bylo předsedovi předáno kožené tablo, provedené 
akademickým malířem mistrem Dvořákem. 
 
Zemědělská rada nám povolila na rok 1931 na nákup kapří, líní a úhoří násady subvenci 550,-
Kč. Subvence se vyplatí po předložení účtu, který musí být o 1/3 vyšší než činí subvence a 
musí být doloženo potvrzením obecního úřadu, že násada byla skutečně vysazena. Na naši 
zprávu, že nám zemědělská rada dluhuje 17.000 jiker pstruha duhového odepsáno, že pro 
nedostatek jiker nemohlo býti více přiděleno a příděly byly zredukovány. 
 
Na výbor. schůzi 13. dubna 1931 byla projednána zpráva hospodářské komise o výlovu 
Mutěnických rybníčků, vylovených 50 štiček bylo puštěno do řeky u bašty. Násada pstroužků 
duhových nebyla v rybníčku nalezena, utekla do stoky a Volyňsky. Ve staré řece se rozmohla 
hniloba tou měrou, že zápach je cíciti daleko, voda je otrávená – usneseno poslati okresnímu 
úřadu oznámení. 
 
Na schůzi hospodářské komise bylo navrženo uvolnit 2.000,-Kč na nákup násady, mimo již 
objednanou násadu štičí, candátí, pstruhovou a úhoří – koupiti kapří násadu, nabízenou obcí 
sedlickou -500 ks ročků, 1 ks za 1,-Kč. 
 
Navrženo násadu vysaditi nad jez u pětikol, něco u Markéty, a sice proto, že při velké vodě by 
všechny utekly do Štěkně a do stoky mlynáře blanického, který by je sítí vychytal a pomáhali 
by mu i naši členové. 
U Sedlíkovic nasazeno do řeky u soutoku se starou řekou 410 ks ročních kapříků, do téhož 
místa vysazeno 500 úhoříků. Od velkostatku koupeno přes 100 kg kapří a líní násady do 
Mutěnických rybníčků a 10.000 pstroužků bylo nasazeno do Volyňsky u zahrádek, neboť 
v Otavě byla velká a kalná voda. Bylo projednáno objednat na rok 1932 40.000 jiker pstruha 
obec. Pro nás, 40.000 jiker pro rybářské spolky cizí, rovněž tolik jiker pstruha duhového. Dále 
subvenci asi 1.000,-Kč pro nákup násady štičí, kapří, líní, úhoří a cejna od středního sboru 
zemědělské rady pro Čechy prostřednictvím svazu.  
Dále byla předsedou hospodářské komise podána zpráva o ničení ryb fezovými továrnami dne 
26.,27.,28. května a 12. června vypouštěním kyseliny do řeky, takže tisíce ryb velkých, které 
byly právě ve tření i malých plavalo mrtvo v řece. Lidé kolem řeky byli krajně rozčileni, 
přítomní rybáři hrozivě se stavěli a kritizovali nečestnost továren, které za příspěvek 
nepatrných 500,-Kč zničí ryb za tisíce. Záležitost za byla zjištěna strážníkem, četnictvo chtěli 
to písemně. 
Bylo usneseno, aby jednatel došel k vrchnímu řediteli Saxlovi a za prvé žádal náhradu, za 
druhé hlásiti případ ten zemědělské radě, za třetí v neděli na valné hromadě Poříč. svazu a za 
čtvrté obci. Dále přísně zakročiti v ústřední kanceláři, aby už jednou přestalo toto neopatrné 
vylévání kyselin a závadných splašků do řeky a aby přikročeno bylo k nařízení zemským 
úřadem filtraci tím spíše, že již ústně i písemně náš spolek proti ničení ryb bezvýsledně 
intervenoval.  



 
Na výbor. schůzi 20. července 1931 byla projednána zpráva o vyjednávání s fezovými 
továrnami týkající se hubení ryb odpadovými vodami – jednání dopadlo tak, že továrny daly 
náhradu 1.000,-Kč a zavázaly se, že podobné případy se nebudou opakovat. Od poříč. svazu 
dostaly továrny přípis, že se podobné ničení ryb nebude trpěti a musely by se takové případy 
hlásit zemědělské radě a úřadům. 
Po zprávě hospodářské komise se rozvinula debata o hájení rybolovu, stížnosti, že členové 
chytají dlouho do noci, že se chytají ryby bez ryb. lísku a dokonce ohrožují i rybáře, kteří je 
napomínají. Zvláště u Slaníku, že se kladou provazce, bylo poukázáno na to, že členové sami 
si nehájí svůj rybolov a nechají chytat kde koho, ačkoliv je povinností každého člena dle ryb. 
řádu, aby zakročil. 
Podána zpráva ze schůze poříč. svazu – v novém rybářském zákoně bude dána poříč. svazu 
velká pravomoc, zvláště co se týče přidělování povodí – je třeba míti, co největší povodí, než 
zákon se přijme. Proto není radno dělati si mrzutosti v obcích od kterých jsou pronajaté 
rybolovy. 
 
Na schůzi hospodářské komise 7. prosince 1931 bylo hodnoceno nasazování do našich 
rybolovů – nasadilo se na podzim 70 kg kaprů, 103 kg línů, z pracejovických rybníků 500 
línů, z Holi asi 200 ks menších línků, celkem se nakoupilo letos již za 3.800,-Kč násady a byl 
tedy překročen rozpočet o 800,-Kč. Za zbývající peníze v pokladně asi 4.000,-Kč musí se 
zaplatiti nájem řek. Usneseno na jaře 1932 zakoupiti pokud možno co nejvíce štiček, které se 
těžko shánějí, candáty, nekupovat neboť nasazených 5000 candátků se v našem povodí 
neudrží. Na jaře máme zamluvenu násadu z Čejetic, Sedlíkovi a Přeborovic, zvláště cejny.  
 
Dle informace z Prahy, rybářský zákon nebude asi v lednu 1932 vydán a že bude asi 
soukromé vlastnictví rybolovů hájeno. Dle stanov má být zřízen zarybňovací fond, usneseno 
ho zřídit, neboť dle nového zákona bude jistě fondu zapotřebí. 
 

Výborová schůze 1. února 1932193219321932 – zemědělská rada v Praze přidělila nám ze Žichovic 
10.000 jiker pstruha potočního za 150,-Kč, 5.000 jiker pro Čkyni a 5.000 jiker z Nedošína pro 
Střelské Hoštice – jednohlasně poukázáno, že tyto příděly jsou malé a že líheň se nám 
nevyplácí. 
Řeku od obce Přední Zborovice jsme nenajali, neboť byla vydražena na 600,-Kč – podrželi si 
ji místní občané. 
Najato povodí Blanické za 1.000,-Kč 
 
Valná hromada se konala 28. února 1932 při účasti 49 členů. Bylo mimo jiné navrženo, aby 
rybářské lístky a členské příspěvky se v bilanci rozvedly na 75,-Kč + 25,-Kč a vedly se 
odděleně, což bylo jednohlasně schváleno. 
Byl vznesen požadavek na výbor spolku, aby vrata do staré řeky byla tak upravena, aby se 
mohlo slepé rameno častěji proplachovat. Jednatel vysvětlil,  že se podnikly všechny možné 
kroky, podána stížnost na okresní úřad, dopsáno navigačnímu úřadu v Písku, bylo slíbeno 
přednostou tohoto úřadu, že určitě v srpnu 1931 bude práce ta provedena, když nebyla, znovu 
urgováno náměstkem starosty po dvakráte, vždy znovu slíbeno, dosud nevykonáno. 
Dále jednatel informoval, že fezové továrny mají již zabudované filtrační zařízení na 
vypouštění odpadních vod a že otrava v řece stala se neopatrností dělníka, který láhev 
s kyselinou rozbil a ta spadla do řeky. Továrny nabídly jako náhradu 1.000,-Kč, což bylo 
přijato a dáno do zarybňovacího fondu.  
 



Na výborové schůzi 14. března 1932 byla projednána zpráva, že zemědělská rada přidělila do 
líhně 40.000 jiker pstruha duhového za 600,-Kč. Objednáno od družstva rybářských spolků 
Žižkov 20.000 ks štičího plůdku a 500 ks úhoří násady. Správa státních rybníků v Protivíně 
nabízí kg línů za 5,-Kč. – Objednáno 5 výtisků nového rybářského zákona á 20,-Kč. Byla 
vedena rozsáhlá debata o prodloužení chytání štik (z 1. května na 1. června). Po dlouhé debatě 
dal předseda hlasovati o návrhu, aby se štiky chytaly až od 1. června, návrh nedostal většinu. 
Pan Klos obvinil výbor, že špatně hospodaří, že podporuje drancování řek, ať tedy výbor 
dovolí chytati ryby celý rok, ať si chytá kažký jak chce a co chce. Na to zdvihla se od 
některých členů výboru bouře odporu, která vyvrcholila rezignací tří členů výboru. 
 
Na schůzi hospodářské komise 28. listopadu 1932 byla projednána otázka násad do našich 
rybolovů – nasazování řek stálo v roce 1932 3.328,-Kč. Do Hurychovy tůně daroval náš člen 
16 ½ kopy kapříků – dále bylo zakoupeno, odchováno a vysazeno 20.000 štiček, 500 úhoříků, 
35.000 jiker pstruha obecného, 70.000 jiker pstruha duhového, 1.000 kapříků a 2.000 línků. 
Letos jsme však pracovali s deficitem 800,-Kč z toho důvodu, že zemědělská rada nám 
přidělila jen 15.000 jiker pstruha obecného, z nichž 5.000 čkyňských nám zůstalo, neboť 
Čkyně již neodebrala, Střelečtí zůstali dlužni 190,-Kč, takže z líhně jsme měli deficit 1200,-
Kč a tím překročen rozpočet o 800,-Kč. Usneseno, požádati ještě jednou zemědělskou radu, 
aby nám přidělovala více jiker pstruhových pro okolní zájemce. 
Loveny byly mutěnické rybníčky – v dolejším bylo vyloveno 200 kapříků, 14 línků, 
v hořejším 42 kapříků a 34 štik – velká voda odnesla 160 kapříků a 280 línků. Vylovené ryby 
byly vysazeny do Otavy proti pivovaru.  
 

Na výbor. schůzi 23. ledna 1933193319331933 přednesl jednatel zprávu pronajata Dražejovská řeka na 6 
roků za 600,-Kč, pracejovická tůň na 4 roky za 150,-Kč 
Úprava staré řeky u okresního úřadu a zemského úřadu reklamována, ale stále bezvýsledně. 
Předsednictvo zemědělské rady přidělilo do líhně 20.000 jiker pstruha obecného a 8.500 
plůdku ze Sušice –usneseno napsati zeměd. radě, že máme svoji líheň, aby zařídila, aby nám 
poslali jen jikry. Pro okolní spolky přiděleno bylo 56.000 jiker pstruha obecného. 
 
Valná hromada se konala 26.února 1933 za účasti 43 členů. Proběhly volby – za předsedu 
opět navržen vrchní odborný ředitel p. Antonín Císař – byl zvolen jednohlasně a zvolení jeho 
bylo přijato potleskem. 
Přednesení zprávy jednatelem a pokladníkem byly jednohlasně schváleny, oběma a celému 
výboru bylo vysloveno absolutorium. V diskuzi žádáno, aby se opět nasazovaly candáti, ve 
staré řece by se udrželi jako to bylo dříve, že se jim tam dobře dařilo. Dále, aby se cejni 
nasadily na podskalí.  
Pstruhů se v našem povodí chytí málo, neboť všichni utečou proti vodě. 
Bylo též žádáno, aby ryb. lístek byl počítán levněji, neboť je krize. Naproti tomu pokladník 
vypočítává, co všechno musí spolek platit, nájem povodí vyjde ročně na 5.000,-Kč, násady 
skoro 4.000,-Kč, blankety 3.000,-Kč, noviny 1.600,-Kč, do svazů příspěvek 700,-Kč, celkem 
tedy více než 14.000,-Kč, takže lístek při 100 členech by přišel na 140,-Kč. Jednatel k tomu 
podotýká, že v Písku mohou dáti lístek laciněji, když mají svoje povodí, častěji loví a ryby 
prodávají, což u našeho spolku se neděje proto, aby členové neprotestovali, že spolek vyloví 
všechny ryby a že byli podezříváni členové výboru, že vylovené ryby rozkradli. 
 
Na schůzi výborové dne 10. dubna 1933 byly projednány návrhy z valné hromady – podá se 
žádost okresnímu úřadu na zákaz pouštění kachen do řeky v úseku Švábův mlýn až k jatkám. 

- objednáno 20.000 candátích jiker 



- pěstování štik v líhni nebude letos možné, jednatel chtěl v Praze obstarati měděná síta, 
firma je nemá na skladě, musí se teprve na objednávku zhotoviti –objedná se tedy 1 
síto na štiky a 1 na pstruhy. 

- schváleno objednání 2 výtisků Jaroslava Tejčky „Rybářský sport“ á 80,-Kč. 
- podána zpráva o schůzi poříčního svazu, která se konala ve Strakonicích a měla za 

účel hlavně zvoliti 2 delegáty na valnou schůzi – zvoleni byli předseda ryb. spolku 
v Protivíně a ze Strakonic jednatel p. Šklíba. 

- odborový rada Tejčka vyložil předvolební situaci v zemském svazu a usneseno 
hlasovati pro kandidáty, kteří budou voliti nynějšího předsedu MUDra Sedláčka. Ve 
valné schůzi zemského svazu došlo ke střetnutí se dvou táborů a v protivním táboře 
byly poříčné svazy Praha, Mělník a Plzeň. Tato strana svolala sjezd do Brandýsa nad 
Labem. 

Jednání na valné schůzi bylo podle nových stanov, volby na 3 roky, každý poříčný svaz volí si dva 
delegáty – systém voleb delegátů podle počtu členů nemohl být v nových stanovách, neboť velké 
spolky by měly vždy většinu. Byla projednána zpráva o aktuálním stavu naší líhně – v líhni máme 
76.000 pstr. obecných s váčky, týden starých, z toho 22.000 pro nás. 1. května budou se vydávati 
spolkům, 1.000 ks za 16,- Kč. Líheň navštívili docent Schäferna a p. Báca, správce zemské líhně 
v Sušici – činnost líhně se jim líbila. 
  
  Na schůzi dne 8. května 1933 bylo řešeno nasazování řek.  
 Třikrát se šlo k výlovu rybníků, z Velkoborského byly přivezeny dva haltýře menší a větší 
násady kaprů a línů, jeden do dolejšího rybníčku v Mutěnicích, druhý do hořejšího. Ze Žichovic 
bylo přivezeno 5.000 ks krásného štičího plůdku, pustil se do staré řeky, 20.000 ks candátích jiker 
z Třeboně  se také vypustil do staré řeky. Velké cejny  dostaneme na podzim od rybářského spolku 
v Písku. 
 V líhni bylo 76.000 ks jiker pstruha obecného, pro nás 20.000 ks, a zadarmo od Zemědělské 
rady  2.000 ks, které se výborně vydařily. Letos z líhně bude čistý zisk asi 660,- Kč., takže loňský 
deficit se skorem uhradí. 
  
  Usneseno vylovit rybníček u Střely dne 15.5. 1933.  
 Nájem rybníkových luk u Dražejova činí 10.000,- Kč. v Jezárkách 2.000,- Kč., takže není 
možno pro nedostatek finančních prostředků pomýšleti na znovuzřízení rybníků, zvláště na 
Jezárkách, které jsou odkázány na dešťovou vodu. V Katovicích nabízí pan Brynda rybolov za 
1.150,- Kč. jeden rybářský lístek, vzhledem k tomu, že nesmíme si zdražovati dobrovolně povodí, 
že by nám mohli sousedi rybolovy také zdražovati, byla nabídka zamítnuta. 
  
  Na schůzi hospodářské komise dne 4. září 1933. 
 Bylo usneseno stěžovati si u fezových továren, že nám neohlásili čištění stok u Mutěnic dne 
27. srpna a 3. září, čímž vznikla spolku velká škoda, žádati náhradu písemně a osobně. 
 Dále usneseno vylovit štičky v mutěnickém rybníčku 6. září,velké štiky nechati zase v rybníčku, 
malé nasaditi do Otavy. U Zemědělské rady bude objednáno 20.000 ks jiker pstruha obecného a 
10.000 ks pro Malenice. 
 
  Na výborové schůzi dne 4. září byla projednána otázka nasazování řek. 
 Bylo konstatováno, že se musí koupit více a větší násady, když letošní rok byl mizerný, ryby 
nebraly a někteří členové chtějí ze spolku utéci, bylo doporučeno kupovat násadu větší, protože, 
když se ze Lnář přivezly větší štiky a kapři, přesto-že se členové na ně vrhli, chytilo se hojně ryb. 
 
  Na schůzi hospodářské komise dne 9. října 1933 byla projednána zpráva o výlovu 
mutěnického rybníčka a bylo shledáno, že chybělo 6 ks větších štik a násada štičí nebyla žádná. 



Příčina toho mohla býti, že uplavaly do řeky, nebo že jikry sežraly kachny. Vylovené ryby puštěny 
do řeky naproti pivovaru. Rybníček se nevyplácí, usneseno žádati při najímání o značnou slevu. 
Odborový rada Tejčka slíbil obstarati lacino kapří a líní násadu. Od pana Kaunického koupeno 16 
kg kapří a líní násady přes 500 ks. Dne 15. října se pojede do Písku pro 100 – 200ks  ročků cejna, 
které se vypustí do řeky u pivovaru, případně do rybníčků u Mutěnic, dostanou-li se koupit matky 
cejnů. 
 
  Dne 25. září 1933 se konalo jednání o přejezdu staré řeky. 
 Předseda spolku s jednatelem nemohli prosadit, aby po zrušení můstku byly do nové cesty 
zasazeny roury ke proplachování, poněvadž komise trvala na tom,že musí být zasypána celá řeka, 
stavební úřad drážní nemohl tomu též zabránit a musí v případě zasypání stávající čerpací stanici 
na své útraty přeložiti. Mimo dráhu nikdo z interesantů nechtěl ničím přispět na proplachování 
starého ramene, takže komise měla snadnou práci. 
 Nasazování řeky – ze Žichovic slíbila líheň dodat 10.000 ks štiček za 400,- Kč., 15. října bude 
přivezeno 100-200 ks cejnů, které se nasadí u pivovaru, popřípadě, získají-li se matky, budou 
nasazeny do mutěnického rybníčku. 
 Objednáno 20.000 ks. jiker pstruha obecného pro nás, 10.000 ks pro Malenice a 5.000 ks pro 
Lčovice. Od pana Kaunického koupeno 16 kg násady kapří a 500 ks líní, kus ä 15 haléřů.  
 Podána zpráva o jednání mimořádné valné schůzi svazu, která byla bouřlivá a dlouhotrvající. 
Jednalo se o to, aby velké poříční svazy např. Praha, Plzeň, Mělník měli zastoupení dle výše 
příspěvků, takže Praha by měla 10 delegátů a malé svazy by byly majorizovány. Tyto návrhy 
neprošly, neboť opozice měla dvoutřetinovou většinu. 
 
  Výborová schůze dne 18. prosince 1933. 
 Ze správy jednatele je patrno, že Zemský úřad zamítl žádost, aby stará řeka byla proplachována, 
Podotkl, že slepé rameno je určeno k zasypání. Obec zamítla naši žádost, aby byl odstraněn plot u 
lávky z Palackého náměstí k továrně „Z“ na ostrov, že prý není kompetentní, nýbrž Zemský úřad. 
Rybářský spolek Písek daroval předsedovi hospodářské komise 400 ks ročních cejnů. 
 Pokladník ve své zprávě informoval o příjmech za rok 1933, které činily 13.000,- Kč., výdaje 
12.000,- Kč., takže bude přebytek 1.000,- Kč. na nákup násad v roce 1934. Přebytek vznikl tím, 
že nebyly dodáni úhoříci, rovněž kapří násada nebyla k dostání. 
 Rybářský lístek na příští rok navržen za 100,- Kč., pro hosty 130,- Kč., prázdninový za 60,-Kč. 
 

  Výborová schůze dne 25. února 1934193419341934. 
 Byla projednávána otázka činnosti líhně – bylo objednáno 10.000 ks štičí násady ze Žichovic, 
1.000 ks za 40,- Kč. Zemědělskou radou přiděleno do líhně 20.000 ks jiker pro okolní zájemce . 
Strakonicím nebylo přiděleno nic, že prý nežádaly. Jednatel vysvětluje, že byl v Praze, kde mu 
sdělili, že to zavinil poříční svaz v Písku – ten však má doklady, že to poslal. Konečný výsledek je  
ten, že Dr. Schäferna nám přidělil 10.000 ks za 15,- Kč., ty převezme rybářský spolek Prácheň 
v Horažďovicích a nechá nám jich 8.000 ks. 
 
  Čtyřicátá valná schůze se konala dne 4. března 1934 za účasti 36 členů. 
 Po projednání zpráv jednatele a pokladníka byl výborem přednesen návrh, aby se v roce 1934 
nechytalo od strakonického jezu ku proudům, začínajícím pod starou řekou. Návrh ten byl 
zdůvodňován tím, že při rychlém ubývání ryb bychom si zajistili úsek, který by poskytl rybám klid 
a možnost k vytření a vzrůstu. Tento úsek je velice vhodný, méně se tam chytá a při velkém našem 
povodí i snadno jeden rok na zkoušku to rybáři oželí ku prospěchu celku. V průběhu debaty 
k tomuto návrhu bylo vznesena řada pro i protinávrhů, hlasováním byl většinou hlasů schválen 
návrh výboru, aby se nechytalo od Slanického jezu k proudům pod starou řekou. 
 



  Schůze hospodářské komise dne 7. května 1934. 
 Byla projednána zpráva o hospodaření líhně – tato je již bez pstroužků, líhnutí se vydařilo 
velmi dobře, nebylo ztrát. Malenicím nemohlo být dodáno 10.000 ks žádaných pstroužků, neboť 
nám Zemědělská rada žádné nepřidělila. 2.000 ks pstroužků bylo vysazeno naproti líhni do 
Volyňky, s čímž předseda nesouhlasil, mají se vysazovat do Otavy. 
 Do Otavy nasazeno  1.000 ks candátích ročků u Markéty a ve staré řece, 3.000 ks kapříků, 
10.000 ks štiček, 300 ks cejnů a 2.000 ks pstroužků. Objednány ještě candátí jikry z Protivína a 
úhoříci z rybářské školy ve Vodňanech. 
 Subvence od Zemědělské rady udělena v obnosu 500,- Kč. za dodávané pstroužky. Pronajatá 
stoka Slanická, čištění musí mlynář předem oznámiti, přitom dostane nějakou větší rybu. Rybolov 
města Strakonic je prodloužen na dalších 6 roků. 
 Při lovení rybníčků u Sousedovic získali jsme 3 haltýře plné línů, něco kapříků, které dány do 
dolejšího mutěnického rybníčku. 
 Ze zakoupených kapříků (1kg ä 12,-Kč.) a línů kg ä 6,- Kč. od panství, většinou dána násada 
do staré řeky, něco k pivovaru a na ostrov – násada tato stála 611,- Kč. 
 
  Schůze hospodářské komise dne 10. září 1934. 
 Předseda vylíčil postup při najímání mutěnického povodí, jednatel přečetl usnesení výboru, aby 
mutěnické povodí bylo pronajato za 1.000,- Kč., jak obec žádala, ale s podmínkou až se vyřeší 
vrby, aby rybičky byly výhřevnější. 
 V debatě poukázáno na to, že je nájem drahý, ale pro spolek nutný, proto-že na jaře se tam 
vytřou ryby, které houfně do Volyňky z Otavy táhnou, zvlášť štiky, parmy, bílé ryby, které se tam 
ve větší vodě drží. Kdyby řeku měl soukromník, vyloví všechno do poslední rybičky, zvlášť nad 
račovickým jezem, kde je línů, kaprů a jiných ryb hojnost. 
 Po delší debatě bylo hlasováno a usneseno, řeku za 100,- Kč. najatí. 
 
  Výborová schůze dne 10. září 1934. 
 Ve zprávě jednatele bylo konstatováno, že vyhláška OÚ o hájení řeky a prodeji ryb minula se 
účinkem, jen málokdy byly prohlíženy lístky četnictvem. Kluci se letos dali na chytání štik. 
Chytání ryb do sítí není již trestáno a pokuta za chytání ryb bez lístku je trestána nepatrně – pouze 
10,- Kč. 
 Slanická stoka se lovila, výsledek slabý, naše síť se neosvědčila, ani rybičky se do ní nechytily, 
přičemž bílých ryb bylo ve stoce mnoho.Podobně mutěnická stoka byla lovena. Byl tam jen menší 
úhoř a malý pstruh. Lovit sítí tam nebylo možno. Všechny ryby z rybníčka tam nasazené jsou 
stažené u radošovického mlýna. Bylo usneseno, aby byly koupeny dva saky s ocasem pro další 
výlovy. 
 
  Schůze hospodářské komise dne 15. října 1934. 
 Byla hodnocena škoda, která byla způsobena suchem, kdy řeka Volyňka skoro úplně vyschla, 
přišli jsme o pstruhy, veškeré ryby vychytali pytláci a kluci, takže škoda je ohromná. V řece Otavě 
nebyl tak nízký stav vody, voda však byla teplá, uhynuli skoro všichni lipani. Škoda na 43 km 
povodí se odhaduje na 10.000,- Kč. 
 Bylo usneseno, aby pstruhové pásmo se nezmenšovalo a zůstalo při starém, neboť i u Slaníku 
se objevují pstruzi. Rybářství možno povznésti hlavně zarybňováním, pokud finanční poměry 
dovolují. Při regulacích dělati trdla, aby se ryby měly kde vytříti a při velkých vodách ukrýti. 
Velkou vinou odrybnění jsou prášky na pole, které jsou příčinou, že ve vodách nejsou ryby. 
Dalším zlořádem je, že se pronajímají tekuté vody lidem, kteří řeky drancují, lovějí sítěmi často a  
i v době tření. Dozor nad rybářstvím je velice slabý, úřady vydávají fermary a zákazy, nařizuje 
se, že se mají prodávající prokazovat certifikáty, ale to všechno nemá cenu, poněvadž se to 
neprovádí. Dále byla projednána otázka nasazování – byli jsme u lovu Blatenského rybníka, kde 



dokonce hajný vystřelil na jednoho, který se odvážil do rybníka, v Krtech u dvou rybníků, 
nedostali jsme ani jednu rybičku. Z Holi jsme přinesli něco přes 200 ks štiček. Při nové správě 
panství je vidno, že nezískáme z z výlovů žádnou násadu. Podíváme se ještě na Velkoborský a 
Pracejovický rybník, nebude-li tam nic, přestaneme chodit k výlovům. 
 Byla zjištěna otrava ryb v Otavě sahající až k Blatenskému mostu – do fezových továren vyslán 
jednatel, který upozornil ředitele Saxla, že nenastane-li náprava, bude právně zakročeno. Schytají se 
jedovaté odpady, pošlou se do Prahy k vyšetření, dříve že se o tom uvědomí gen. ředitel Zucker – 
usneseno vyčkati, co odpoví ředitel Saxl. 
 
  Výborová schůze dne 17. prosince 1934. 
 Bylo konstatováno, že od fezových továren bylo mimořádně darováno 500,- Kč. Dále že 
proběhla kolaudace Zemského úřadu vorové propusti ve staré řece. Při té příležitosti bylo řečeno, 
že zasypání staré řeky je již dávno usneseno, protest by nebyl nic platný. Dále že do Strakonic 
přijel správce zemské líhně p. Báca a žádal, aby Žichovice, Horažďovice a Strakonice zakročily 
proti továrnám v Sušici, že odpadové vody ničí ryby v celém povodí. Usneseno nezakročovati, 
máme nepříjemnosti se zákrokem u fezových továren. Zemský svaz rybářský a poříční svaz 
v Písku žádají, abychom každou otravu ryb jim hlásili. 
 

  Výborová schůze dne 18. února 1935193519351935. 
 Zemský svaz upozorňuje, že u okresních úřadů jsou umístněni státní agronomové, kteří 
budou mít v referátu rybářství, radí vejíti s nimi ve styk, budou jistě nápomocni našemu rybářství 
v jeho hospodářské i organizační činnosti. 
 Dále byl přečten přípis Zemského a poříčního svazu rybářského, týkající se změn doby hájení 
pstruha obecného a duhového i doby všeobecného zákazu lovu ryb mimo pásmo pstruhové. 
Prodlužuje se doba hájení pstruha obecného o leden, únor a březen 1935 a dobu všeobecnou 
zákazu lovení mimo pásmo pstruhové na dobu od 16. března do 30.června 1935. 
 
  Valná hromada se konala dne 24. února 1935 za přítomnosti 47 členů. 
 Jednatel ve své zprávě  hodnotil množství násad do našich revírů – nasazeno bylo 10.000 ks 
štičího plůdku, 200 ks roční násady štičí, 300 ks kapří, 2.000 ks líní, 1.000 ks candátí a 8.000 ks 
pstruží.  
 Líheň prospívá a nemáme z ní škodu finanční. Letos je přiděleno 44.000 ks jiker pstruhových. 
Zemědělská rada udělila nám subvenci 500,- Kč., fezové továrny 100,- Kč. a 500,- Kč. mimořádně, 
Spořitelna 100,- Kč. Na členských příspěvcích ztratili jsme 2.000,- Kč. z důvodu snížení stavu 
členů. 
 Na jaře budou se nasazovati těžší kusy kaprů a línů, 4.000 ks úhořího monté, 10.000 ks štiček a 
jiné druhy – na nákup je rezervováno 300,- Kč. Těžko se násada nakupuje, poněvadž okolní 
panství mají sami nedostatek následkem velkého sucha.Veliké sucho a příznivé počasí zavinilo, že 
se chytalo do konce prosince a vychytaly se mateční štiky, což je pro zarybnění štikami velká 
škoda. Nejpalčivější je otázka chytání kluků, neboť vychytají velké i malé ryby. 
 Rezervace nad slanickým jezem v roce 1935 se ruší. mutěnický rybníček se hloubí, přijdou tam 
asi štičky ze Žichovic. 
 Finanční hospodaření skončí přebytkem 1.800,- Kč., což při úbytku 20 členů je dobré. Byla 
přečtena vyhláška presidenta Zemského úřadu o hájení ryb v roce 1935, která je právoplatná pro 
každého člena a nedá se zatím proti ní usnášeti. K tomu zavedená debata vyzněla, aby zatím se 
poslechlo vyhlášky, výbor nesmí zatím nic mimořádného povolit a neuposlechne-li někdo z členů, 
bude to na jeho odpovědnost. Vyčká se, až jednatel přijede z Prahy, kde se bude informovati.  
 Výborem usneseno podati tyto návrhy : 

- aby se mohli chytati pstruzi na jaře na rybníčku v proudech s podmínkou, kdo by se 
opovážil chytati štiky, aby se proti němu přísně zakročilo 



- aby se mohli v lipanovém pásmu Střela, Dražejov chytat na podzim lipani 
- aby povolené chytání až do konce roku na větší rybičku bylo výborem mlčky trpěno 

 
Výborová schůze ze dne 4. března 1935. 

 Byly projednány návrhy z valné hromady pro výbor : 
- návrh, aby se mohli chytati pstruzi na jaře na rybníčku v proudech nebyl přijat 
- návrh, aby se mohli chytat lipani od 15. srpna 1935 v pstruhovém pásmu nebyl přijat 

 
Schůze hospodářské komise dne 13. května 1935. 

 Zpráva o líhni, bylo vypuštěno 8.000 ks pstroužků, z toho 3.000 ks do Volyňky, 5.000 ks do 
Otavy, Píseckým poskytnuta sleva 75,- Kč. za líhnutí, když nám dali zadarmo cejny. 
 Do hořejšího rybníčku nasazeno 5.000 ks štiček na zkoušku, do dolejšího 17 kg matečních 
červenopeřic. Do Otavy nasazeno 20 kg štik 3 ks na 1 kg u Markéty a u Sokolů a 30 kg línů do 
staré řeky. Vyloven rybníček u Střely, nevyloveno nic, byla větší voda, naše síť nestačí. 
 
  Výborová schůze dne 22. července 1935. 
 V úvodu byla vyslovena posmrtná vzpomínka zemřelému 40 let předsedajícímu (od 29. ledna 
1895) vrchnímu radovi p. Antonínu Císařovi. 
 Velkostatek strakonický žádá zvýšení nájemného za jejich rybolov 800,- Kč. – jednatel vyšetřil, 
Že v zemských deskách není záznam o jejich právu, vedoucí úředník  Maltézského řádu hrabě 
Arco říká, že v kupní listině je obsaženo, že nová majitelka koupila velkostatek se všemi právy, 
tedy i s právem rybolovu. Obce by mohla dokázati, že řeka je veřejný statek, ale z toho by byl 
dlouhý a nákladný spor o kterém není jisté, zda se vyhraje. V knihách má obec poznamenáno jen 
právo na polovic řeky. 
 Tůň u Blatenského mostu  patří k našemu rybolovu, ale nájemce trávy p. Kouba nechce 
dovoliti tam chytat, že má pozemek najatý. Panu Koubovi se řeklo, aby se neopovážil zakázati 
přístupu k tůni. 
 
  Výborová schůze dne 20. října 1935. 
 Byl projednán výsledek opatření zákazu chytání ryb do 1. července a sice takto :  
Ryby všechny se vytřely normálně. Zákaz chytání ryb respektive jeho prodloužení neměl na tření 
ryb význam a nebyl odůvodněn. Prodloužení zákazu mělo za následek, že ubylo 5% členů. Dále, 
že v době zákazu řádili více pytláci a kluci, kteří skoro nerušeně a beztrestně mohli chytati ryby, 
ježto členové nešli k řece a nemohli chytání ryb nepovolanými živly kontrolovati. 
 Jednatel podal zprávu, kolik násady bylo do řeky vypuštěno, 150 kg násady kapří, 200 kg 
velkých kaprů, 100 kg násady lína, 30 kg násady candáta, 100 kg násady štičí, 50 kg červenopeřic, 
10.000 ks štičího plůdku, 20.000 ks plůdku pstruha obecného, celkem za 8.250,- Kč. 
 

  Valná schůze se konala dne 1. března 1936193619361936 za účasti 59 členů. 
 Hlavní zprávu přednesl jednatel – v této hodnotil činnost zemřelého předsedy p. Ant. Císaře, 
který byl 40 let předsedou. Za jeho vedení byl spolek na výši, staral se , aby spolek nebyl spolkem 
žebráckým, založil tajný fond, který v současnosti dosahuje 20.000,- Kč. k zakoupení rybníčku 
nebo povodí, abychom si lacino mohli ryby vypěstovati a né je draho kupovati. Byla postavena 
líheň za 20.000,- Kč. Subvenci 800,- Kč. od Zemědělské rady a 500,- Kč. od fezových továren 
jsme z části 1.020,- Kč. uložili, za ostatní koupili násadu. Nasadili jsme za 4.000,- Kč. různých 
ryb. Platíme za nájem povodí 498,- Kč., máme zas všechna, radošovické o 80,- Kč. lacinější, 
panské o 350,- Kč. dražší. Jedná se o nájem Pracejovické tůně. Líheň byla loni aktivní o 88,- Kč., 
panství zvýšilo nám uznávací poplatek líhně z 5,- Kč. na 20,-Kč. Porybní byli vzati do přísahy, hájí 
dobře povodí, ale jsou nejnenáviděnějšími lidmi u vícero členů. 
 Rybářských lístků bylo vydáno 124 ks. Spolek reprezentuje se čestně v poříčním svazu v Písku,  



v zemském svazu v Praze a je pokládán za nejlépe vedený. Po mimořádně rušných volbách byl 
předsedou spolku zvolen 32 hlasy pan JUDr. Moravec. 
 
  Mimořádná valná hromada se konala dne 18. září 1936 za účasti 58 členů. 
 Byla pokračováním 42. valné schůze, na které vinou předsedajícího byla zavdána příčina ku 
protestu. Tento podán p. Bezděkou k okresnímu úřadu, jako jediné správně odvolací instanci. 
Okresní úřad ve Strakonicích nařídil novou volbu 4. členů  výboru, 2 náhradníků a 2 revizorů účtu. 
Při navržené volbě lístky, obdržela výborová kandidátka 35 hlasů, opoziční 22 hlasů, 1 lístek 
neodevzdán. 
 
   
  Schůze hospodářského odboru dne 25. září 1936. 
 Hodnoceno nasazování v roce 1936 – do řek nasazeno 8.000 ks pstroužků, 400 ks úhořího 
monté, 8.000 ks štiček ze Žichovic, 24 kg štičí násady, 16 kg kaprů, velké množství přišlo do řeky 
z Krtského rybníka, línů z Podryšovského, z Blatského 400 ks štiček. Navrženo žádati o subvenci a 
o 30.000 ks jiker pstruha obecného a připomenouti, aby Zemědělská rada nám do líhně přidělila 
aspoň 50.000 ks nebo 70.000 ks jiker, aby se líheň vyplácela. Na prodej jsou štiky za 14,- Kč., 
usneseno koupiti 30 kg štik. 
 V mutěnickém rybníčku budou ponecháni velcí líni a cejni, kteří jsou pěstováni na vytření. 
K výlovům rybníků se nebude chodit. Hospodářská komise se několikrát přesvědčila, že z výlovu 
nelze nic získati u zdejšího panství, u státních rybníků také ne, že jsme špatně zapsáni a čekává tam 
hodně lidí na paběrky. 
 
  Výborová schůze dne 1. listopadu 1936. 
 Schůzi zahájil předseda JUDr. Moravec a přivítal rybářského znalce Zemědělské rady 
profesora Dr. Schäferna, který přijel na revizi hospodářské činnosti spolku- prohlásil, že naše 
povodí je krásné a je s ním velice spokojen. Tvrdil, že naše povodí není pstruhové, nýbrž lipanové, 
Volyňka je pstruhová. Doporučoval nám nasazování pstruhů, candátů, štik, velkých cejnů – čím 
větší násada, tím lepší. Nasazování malé násady a línů nedoporučoval, je to krmení štik – škoda 
peněz. Co se týče pstruhové líhně měli by jsme si zavésti racionální hospodářství, vytírati si 
pstruhy a lipany sami, to je účel líhně a správného hospodaření. Došla řeč i na mutěnické rybníčky, 
o kterých řekl, že mají čistou vodu a že se nehodí k lovům kaprů a línů, nejspíže pstruhů a candátů 
ve velkém množství. 
 
  Výborová schůze dne 14. prosince 1936. 
 Předseda Dr. Moravec předložil návrh na změnu sportovního řádu, který byl po různých 
připomínkách upraven takto : 
 Rybář (člen i host) musí dbáti vedle rybářských předpisů zákonných a úředních těchto 
ustanovení : 

1) od 1. ledna do 30. dubna nesmí se chytati na rybku ani na umělé nástrahy, kromě mušek. 
Pro štiku a candáta stanoví se nejmenší míra 40 cm od oka ke kořeni ocasu, rybu 
podměrečnou musí rybář bezpodmínečně vrátit vodě i kdyby byla poraněna.  
 Od 1. listopadu nesmí se štika chytati až do odvolání tohoto zákazu. Chytání štik na 
tahačku mrtvou rybičkou, rovněž na třpytky a umělé nástrahy se zakazuje. 

  
 2) Dravá ryba smí se chytati pouze jedním prutem, nesmí prut políčiti a nechati ho bez dozoru. 

Za škodu způsobenou při chytání ryb vlastníku pobřežního pozemku odpovídá rybář 
osobně a případný spor musí si sám vyříditi. 

 



3) Rybáři – členové mají vedle dozorčích orgánů kontrolovat rybářské lístky i úlovek a 
oznámit písemně spolku přestupky tohoto řádu neb ustanovení zákonných. 

 
4) Kdo se uchází o rybářský lístek, musí se tomuto řádu předem podrobiti písemným 

potvrzením. 
 

Projednána zpráva pokladní – celkový příjem za rok 1936 činil 16.983,21 Kč.,vydání 
3.965,40 Kč., zůstatek 3.017,81 Kč. – bylo schváleno. 
 

  Valná hromada dne 17. ledna 1937193719371937. 
 Valná hromada se konala za účasti 61 členů a 1 hosta. Po rozsáhlé debatě, které se zúčastnil  
pan Dr. Černý – zemský tiskový referent, byl schválen výborem navržený „Rybářský sportovní řád“. 
  Výborová schůze dne 26.1. 1937. 
 Přišlo oznámení ze Žichovic, že nám odešlou 72.000 ks jiker pstruha. Dále, že obec Slaník  
žádá z důvodu finanční potřeby o zaplacení nájmu z povodí za 1 rok kupředu – usneseno požádati 
obec, aby podepsala nájemní smlouvu na dalších 6 roků a obnos se srážkou úroků bude vyplacen. 
 Došlo k rezignaci porybných a správce líhně – správcem líhně zvolen kpt. Šouf. 
 
  Výborová schůze dne 16. února 1937. 
 Referát ze schůze hospodářského odboru přednesl jednatel – dle návrhu pana Velka má býti  
celá částka na zarybnění dána na nákup určitého druhu ryb, letošní rok má býti věnován dravým 
rybám štice a candátu. Krom toho bude znovu objednáno úhoří monté. Štiky mají být vysazeny 
nad slanický jez, candáti u Hurychovy tůně, polovina monté do ramena staré řeky, polovina do 
Rachovského potoka. 
 Poté si vzal slovo Dr. Černý – doporučoval pěstování hlavně štiky, candáta, lipana a pstruha, 
v menší míře kapra. Přišel také se dvěma návrhy – předně je ochoten převzít 10.000 ks plůdku 
pstruha vylíhlého z nesubvenčních jiker, vysaditi jej v tažovickém povodí a odvést pak spolku cca 
7% ročků. Jen tím způsobem je možno zachrániti pro příště příděl jiker, neboť Dr. Schäferna se 
vyjádřil, že je do Strakonic přidělovat již nebude, jelikož povodí se pro vysazování plůdku nehodí, 
zvláště ne Otava, kam byl vypuštěn – návrh byl přijat. Dále prosazoval umělý výtěr lipanů, za tím 
účelem má být ustavena zvláštní komise za účasti spolků strakonického, katovického, štěkeňského  
a horažďovického.  
 
  Schůze správního výboru dne 25. května 1937. 
 Správce líhně oznamuje výsledek líhnutí jiker duháka, ztráty činily 9%. Za odebraný plůdek 
pstruha dosud nezaplatily rybářské spolky Volyně, Katovice a lesní úřad v Písku. Protestuje proti 
snížení ceny za líhnutí jiker pro spolek Volyňský a oznamuje, že rezignuje na svoji funkci. 
 Nový správce líhně zatím nebyl volen, jeho ustanovení odloženo na zimní dobu před příští 
sezónou. Na dotaz stavu vytírání a líhnutí lipana vysvětluje předseda, že letos již s touto akcí nelze 
počítati, protože nebylo možno pro velký stav vody loviti mateční ryby. 
 
  Schůze správního výboru dne 28.6. 1937. 
 Byla podána zpráva, že dosud bylo vydáno 82 členských lístků, 23 hostovských a 5 denních 
povolení. 
 Dále, že 7.6. bylo vysazeno 5.000 ks plůdku lipana ze Sušice do střeleckého povodí.  Bylo 
navrženo, aby ve fezárnách bylo intervenováno, aby při výtoku továrním do Volyňky byl zřízen 
náhon,jímž by se znečištěná voda odvedla přímo do Otavy. Jednatel upozorňuje, že velkostatek 
uzamkl švédskou branku a zamezil tak přístupu k jezu a ostrůvku. 
 
  Schůze správního výboru dne 27.11. 1937. 



 Byla podána zpráva o letošním průběhu líhnutí – vylíhnuto bylo 72.000 ks pstruha obecného 
 a 7.000 ks pstruha duhového, finanční výsledek byl uspokojivý, příjem byl 1.023 Kč., vydání 
681,55 Kč., zůstatek 341,45 Kč. Dále bylo upozorněno na nutnost volby nového správce líhně a  
jeho zástupce. Pro neshodu názorů neměla debata výsledku a usnesení nebylo učiněno. 
 
  Schůze správního výboru dne 27. prosince 1937. 
 Zemědělská rada sdělila, že přidělila líhni 49.000 ks jiker pstruha obecného, z toho 15.000 ks  
pro nás, 15.000 ks pro Vimperk, Dr. Černému 4.000 ks, Volyni 1.000 ks, spolku pro umělý chov 
Tažovice 5.000 ks. Předseda připomíná záležitost zavážení břehu na Staré řece zřízenci stavitele 
Prokopa a vyslovil názor, že by bylo radno vyřešiti ji kompromisem, neboť budeme-li chtít 
upravovat dno  Staré řeky, mohl by nám činit potíže. Nejlépe by bylo požádati jej o nějaký 
příspěvek na zarybnění. 

  Schůze správního výboru dne 31. ledna 1938193819381938. 
 Byl projednán hospodářský program na rok 1938 – původně navržený na nákup násad kapra, 
štiky a cejna ve výši 6.000,- Kč. byl po projednání zredukován na 4.000,- Kč., neboť na nákup ve 
výši 6.000,- Kč. by musel být vybírán od členů příplatek ve výši 20,- Kč. 
 Dále usneseno :  úsek nad slanickým jezem neuzavírati, posunouti však hájení štiky do 15.5. 
projednán návrh na revizi sportovního řádu v tom smyslu, aby bylo povoleno chytání na třpytku od 
15.5. v pstruhovém pásmu tj. od Hurychovy tůně a na Volyňce. Po projednání byl úsek rozšířen až 
k jezu Pětikolského mlýna. Přívlač mrtvou rybkou je zakázán v celém povodí. 
 Úsek u Markéty bude vyloven v polovici března, velká násada bude vysazena na Podskalí.  
 
  Čtyřicátá čtvrtá valná hromada konaná dne 6. února 1938. 
 Zúčastnilo se 55 členů a zástupce Poříčního svazu pan Jarolím. Předseda pan Moravec podal 
zprávu o osobních změnách funkcionářů a o nejdůležitějších otázkách, které výbor v uplynulém 
období řešil. Bylo to zejména vyřešení otázky hájení povodí a akce proti pytlákům – hájení 
svěřeno členům dobrovolně se přihlásivším, kteří složili přísahu. Upozornil, že byla znovu 
pronajata slanická řeka za starých podmínek. Referoval o násadách v uplynulém roce, o vysazení 
plůdku pstruha do tažovického povodí, které se stoprocentně neosvědčilo, zmínil se o smlouvě 
mutěnické, zejména o rybníčcích, které jsou k chovu ryb naprosto nevhodné. 
 K chovu lipana za účasti spolku štěkeňského, katovického a horažďovického založena za 
vedení Dr. Černého lipanová komise, akce snad v následujícím roce dostane jinou formu. 
 V účetní zprávě rozvedeny položky příjmové a výdajové. Po odečtení zůstatku z roku 1936  
ä 2.000,- Kč. z dispozičního fondu činí příjem za minulý rok Kč. 12.776,29, výdej 14.914,51 Kč. 
Projednán návrh na změnu rybářského sportovního řádu : chytání štik na přívlač živou i mrtvou 
rybkou zůstává zakázáno i nadále. Hájení štik prodlouženo do l5.5. 1938 včetně. Na třpytku 
dovoleno chytati na Volyňce a na Otavě od zámeckého jezu ke katovickým hranicím. Oproti jiným 
letům budiž veškeré chytání skončeno dnem 30. listopadu 1938. 
 Po proběhlé debatě byl návrh ve znění navrženého výborem přijat.  
 
  Ustavující schůze správního výboru dne 14.2. 1938. 
 Projednána zpráva pokladníka. Předseda Moravec  podal zprávu o své intervenci na Okresním 
úřadě ohledně Staré řeky a výlovu u Markéty. V akcích na úpravu řečiště můžeme spoléhat na 
pomoc úřadů, k výlovu nutno podat písemnou žádost Okr. Úřadu. Přední Zborovice přijdou koncem 
února do dražby, bylo usneseno, že delegáti spolku se dražby zúčastní a budou do 400.- Kč. dražit. 
Dále byli přivítání noví členové výboru, kteří byli zvoleni na valné hromadě jako doplnění výboru 
za odstupující, projednána delegátka volby kandidátů do Poříčního svazu, doplnění hospodářského 
odboru a přijímání nových členů. 
 
  Schůze správního výboru dne 14. března 1938. 



 Zhodnocen výlov u Markéty, který byl proveden 13.3., skončil špatným výsledkem, veškeré 
ryby vylovené byly vypuštěny na Podskalí „U bezu“. Soudí se, že v úseku není mnoho ryb, bylo 
navrženo zrušit zákaz chytání – bylo přijato.  
 
  Schůze správního výboru dne 17. května 1938. 
 Podána informace v záležitosti Staré řeky – bylo rozhodnuto, požádat Okresní úřad, aby zamezil 
odhazování pošlé drůbeže a jiného domácího zvířectva, bylo domluveno, že předseda s hospodářem 
obecní úřad navštíví za účelem získání informací, zákaz odhazování mršin existuje, jest však těžko 
zjistit viníky a učinit oznámení. 
 
  Schůze správního výboru dne 21. června 1938. 
Hospodář podal zprávu, že mutěnický rybníček je vypuštěn, monté jehož část tam měla být vysazena 
nedošla a jiné násady nebylo možno opatřit. Stará řeka byla za zvýšeného stavu vody vyčištěna,  
byl také učiněn pokus vyčistit Borovanskou tůň, bohužel se to nepovedlo, jelikož nános je příliš 
tvrdý. 
 
  Schůze správního výboru dne 18 prosince 1938. 
 Byla podána zpráva pokladníka – celkový příjem  15.867,26 Kč., vydání 14.345,75 Kč., 
hotovost 1.521,50 Kč. 
 V proběhlém roce byly opatřeny následující násady :  250 kg červenopeřic, 246 kg kaprů,  
247 kg štik, 170 kg línů. Násada 200 kg kaprů zatím zajištěna, složena záloha 200,- Kč., dodána 
bude na jaře příštího roku. Ryby koupeny od pana Šímy z Oseka a od velkostatku sedlického, jsou 
vesměs nejlepší kvality a levné. 
 Hospodář podal zprávu, že na podzim byly téměř úplně vykradeny mutěnické rybníčky. 
Odcizeno bylo 33 ks štik, 5 ks kaprů a 15 ks podouství. Bylo zjištěno, že se štiky v rybníčku 
nevytřely. 
 Koncem srpna bylo členstvu oběžníkem oznámeno, že Volyňka se dnem 1.9. 1938 uzavírá, 
Otava zůstává otevřena do 30.11. 1938. 
 Vzhledem k novému nařízení bude nutno přepracovat sportovní řád – výbor uvažuje o tom, aby 
bylo na jaře zažádáno o povolení chytání kaprů a línů na tůních. 
 Dr. Černý – předseda lipanové komise oznámil, že do našeho povodí pod Střelu bylo v roce 
1937 vysazeno 5.000 ks lipana a letos 4.000 ks. 
 

  Členská schůze konaná dne 15. ledna 1939193919391939 – přítomno 38 členů. 
 Podána předsedou vysvětlující informace, že nebyla během správního roku konána členská 
schůze, v jarním období nebyl aktuální program, později neblahými politickými událostmi bylo 
shromažďování vůbec znemožněno. Dnešní schůze byla svolána hlavně jako předporada pro 
valnou hromadu a informací členstvu o novém nařízení, upravujícím chytání ryb udicí. 
 Hájení ryb bude řešeno s ohledem na dobu tření určitých druhů ryb a na charakter povodí a 
majoritu ryb v něm převládajících, k jejich ochraně zavádí se všeobecný zákaz chytání. Bude 
zavedena odlišná doba hájení na Volyňce – vodě pstruhové a Otavě, která bude přeřazena do 
pásma mimopstruhového. 
 
  Schůze správního výboru dne 24. ledna 1939. 
 Bylo dne 16.1. dopsáno Zemědělské radě, aby zvýšila příděl 28.000 ks jiker pstruha obecného 
do líhně, tak malé množství snižuje rentabilitu líhně. Zemědělská rada sdělila, vzhledem 
k celkovému snížení přídělu jiker pro rok 1939 nemůže množství zvýšiti a udala jeho rozdělení – 
10.000 ks pro naši potřebu, 5.000 ks spolku v Tažovicích, 8.000 ks spolku v Bavorově a 5.000 ks 
Ing. Mrázovi v Písku. 



 Zpráva hospodáře – referuje o postupu jednání o sloučení spolků Katovic a Štěkně a povodí 
Čejetického a Přeborovického. 
 Hospodář má úmysl, najmout Blatský rybník jako rybník sportovní, jednal již s místním 
správcem. 
 
  Valná hromada konaná dne 29. ledna 1939. 
 Za přítomnosti 50 členů, 7 hostů a 1 delegáta. Ke konci roku 1938 měl spolek 112 členů.  
Do pokladní zprávy byl celkový příjem 18.321,76 Kč., vydání 17.749,50 Kč., zůstatek 572,01 Kč. 
 Dle zprávy hospodáře bylo získáno a vysazeno 240 kg červenopeřic, 185 kg štik, 246 kg kaprů 
a 224 kg línů – nákupní prameny Protivín, Sedlice a Osek. Dále 15.000 ks plůdku pstruha 
obecného a 6.000 ks duháka. 
 Pro pstruhovou líheň byl příděl 49.000 ks jiker pstruha obecného a 6.000 ks pstruha duhového, 
což jest příděl vzhledem ke kapacitě líhně velmi malý. 
 Ke změně rybářského sportovního řádu došlo s ohledem na nové rybářské nařízení a aby 
nedocházelo k přestupkům, které by mohly být omlouvány neznalostí – bylo usneseno, že každý si 
musí opatřit s lístkem 1 výtisk toho nařízení za 1 Kč. 
 Odhlasované změny : 
Míry budou dodržovány dle nového zákonitého nařízení, pouze u pstruha zvýšena míra na 22 cm.  
Na krev je dovoleno chytati až po 15. září, vnadění je zakázáno. Loďkami budou smět chytat 
pouze z loďky zakotvené. Chytání bude prodlouženo do konce roku. Další podrobnosti ještě 
projedná a sdělí výbor. Ceny lístků pro příští sezónu zůstanou stejné, bude-li povodí sloučeno, 
budou úměrné příplatky. 
 
  Zápis z ustavující schůze správního výboru konané dne 7. února 1939. 
 Hospodář podal zprávu o jednání v Katovicích o sloučení, které s jednatelem navštívil 5.2. Po 
rozhovoru s některými tamějšími funkcionáři byla sjednána prozatímní písemná dohoda. Cestou 
z Katovic byla prohlédnuta rybniční plocha u Střely, zatím se však nepodařilo hospodáři dostat se 
k jednání s příslušnými referenty, otázku však bude dále sledovat. 
 Správce líhně zvolen pan Valenta s dosavadním platem 300,- Kč. Spolkovým sluhou zůstává 
pan Kovář, jemuž s ohledem na mimořádné práce v roce 1939 zvýšen plat na 1.000,- Kč. Byla 
stanovena cena hostovských lístků a to 150,- Kč. na rok. 
 
  Schůze správního výboru dne 14.3. 1939. 
 Předsedovi byl tlumočen návrh na zřízení Poříčního svazu pro horní Otavu a Volyňku se 
sídlem ve Strakonicích. Vzhledem k velkým úkolům našeho spolku, nelze zatím převzíti další 
zatížení pracemi s tím spojenými. 
 O sloučení povodí bylo jednáno se všemi zainteresovanými, nebude však ani možno je provésti 
vzhledem k požadavkům, které stanoví spolek Štěkeňský a nájemci přeborovické vody. Štěkeň 
bude vyrozuměna o nesnázích, jež se staví pro provedení  plánu v cestu. 
 
  Schůze správního výboru dne 6.4. 1939. 
 Hospodář podal zprávu, že násadu kaprů z Oseka nebylo možno opatřit, za teplého počasí  
násada lekla, dovezeno pouze 150 ks a bylo vysazeno do Hurychovy tůně. Poříční svaz hodlá na 
přání jednotlivých spolků pokusit se o změnu  v rozdělení pásem. Usneseno žádat aby úsek od 
Hurychovy tůně k horním hranicím byl opět zařazen do pstruhového pásma a zmínit se nevhodnosti 
hájení kapra, úhoře a lína. 
 
  Schůze správního výboru dne 27.4. 1939. 
 Zemský svaz upozorňuje, že nutno žádat Okresní úřad o potvrzení, že spolek hodlá nadále 
trvat. 



 Jednatel dal potvrdit oběžníky o zákazu vypouštění kachen a předal je k vyvěšení do přilehlých 
obcí spolkovému sluhovi.. 
 Hospodář podal zprávu o vysazení 240 ks kapříků, dále upozorňuje na passus v novém ryb. 
nařízení, dle něhož vodojemy zřízené k účelům rybochovným, byť s řekou spojené, nepodléhají 
předpisům o hájení. Po debatě přiklonil se výbor k návrhu, zahraditi některé tůně a po přezkoumání 
povolit zde chytání.  
 
  Správní výbor konaný dne 6.6. 1939. 
 V dopisech od p. Dr. Černého byl avizován příděl 40.000 ks štičího plůdku, žádal však 
příplatek 15,- Kč. za 1.000 ks, nabídka byla z finančních důvodů odmítnuta. 
 Zpráva hospodáře – ve Stříteži zakoupeno 400 kg kaprů ä 7,50 Kč./kg – vysazeni do 
Hurychovy tůně, Staré řeky, u Markéty a na Volyňce. Z místního velkostatku zakoupeno 136 
kaprů. Celková letošní násada kapří činí 646 kg, 1.284 ks, cena přes 5.000,- Kč. 
 Candátí jikry 10.000 ks za 87,- Kč. dány do mutěnického rybníčka, 5.000 ks úhořího monté do 
Staré řeky a 15.000 ks štičího plůdku do povodí. 
 Byl projednán návrh na chytání v uzavřených tůních, vzhledem k tomu, že nebudou konány 
rybářské závody, byla přijata následující úprava v chytání : 

- tůně zůstanou uzavřeny do 1.8. běžného roku 
- chytat se povoluje ve všední dny od 17.00 hod., po celý den pouze v neděli a ve svátek 
- limit úlovku 2 ks denně 
- po 1.8. budou tůně volně otevřeny 

Předseda upozorňuje, že dojdou nájmy řeky Střela, Dražejov, Slanická stoka a Kotrbova tůň. 
Nájem Hurychovy tůně bude převeden na městský úřad jako nového majitele. 
 
  Schůze správního výboru dne 12.7. 1939. 
 Hospodář podal zprávu o vysazení lipaního plůdku. Pan Dr. Černý přislíbil příští rok celý 
příděl vysadit v dolním povodí. 
 Projekt staré řeky byl pozměněn, vyústění půjde níže, délka trub se prodlouží na 68 m. Po 
debatě bylo usneseno, polžiti roury o průměru 30 cm, alternativně bude vyžádán též rozpočet na 
průměr 40 cm. 
 Ve zprávě předsedy bylo sděleno, že letos bylo vydáno 103 ks členských lístků, 35 ks 
hostovských, celkem tedy 138 ks. Dále byla projednána záležitost dopisu p. Dr. Černého, jímž  
žádal výbor o vyjádření, zda výbor se ztotožňuje s výrokem pana Velka o protiorganizační činnosti. 
Po přečtení písemných dokladů se výbor jednohlasně usnesl, že v činnosti Dr. Černého nutno 
spatřovati protispolkovou činnost, dále usneseno zlikvidovat lipanovou komisi v nynější její formě 
a ustavit pro jeho pěstování vlastní spolkovou v rámci hospodářského odboru. 
 Je nutno postarat se o prodloužení nájmu střeleckého a dražejovského úseku – pověřen jednatel 
a hospodář.  
 Projekt Staré řeky – předseda nadhazuje otázku, zda se projekt vyžadující dle rozpočtu náklad 
16.540,- Kč. vůbec osvědčí – usneseno projekt uskutečniti a žádat o subvenci. Dále má být požádán 
pan Prokop o rozpočet na vyčištění řečiště. 
 Vyhláškou ve skříňce má být členstvu oznámena pracovní povinnost následovně : každý člen 
musí odpracovati 40,- hod., neb zaplatit paušál 50,- Kč. 
 
  Schůze správního výboru dne 9.11. 1939. 
 Hospodář podal zprávu o postupu prací na propustce na Staré řece, které byly spojeny 
s neočekávanými překážkami a obtížemi. Největší překážkou byl nedostatek benzinu k čerpání 
vody o jehož příděl bylo nutno žádati u Oberlandräfu v Klatovech. Jen s největším úsilím podařilo 
se provésti výkop a položiti roury. Hospodář stěžuje si na nedostatek pomoci ze strany členstva – 
usneseno, že každý člen, který nesplnil pracovní povinnost musí zaplatit částku 50,- Kč. 



 
  Schůze správního výboru dne 21.12. 1939. 
 Nájemní smlouvy – prodloužení smluv v obci Střela a Dražejov, prozatím nebylo docíleno 
dohody, obec požaduje zvýšení nájmu. Usneseno ohledně střeleckého povodí vyžádat si písemnou 
zprávu, dražejovská řeka končí prý až 31.12. 1940. 
 Ohledně Hurychovy tůně usneseno prozatím nejednati a nájem mlčky připojiti k ostatním, obcí 
strakonickou pronajatému povodí. 
 Blatský rybník pronajat fezárnami na dobu 3 let za nájemné 800,- Kč. ročně za přijatelných 
podmínek. 
 

  Valná hromada konaná dne 25. února 1940194019401940.  
 Valná hromada se konala za přítomnosti 71 členů,  předsedy a jednatele nového poříčního svazu 
ve Strakonicích pánů plk. Rejžka a Dr. Černého.  
 
 Podána zpráva o finančním průběhu uplynulého roku. Příjem 27.210,91 Kč., výdej 26.080,20 
Kč., hotovost 1.130,- Kč. Hospodář sděluje, že 4. září 1939 bylo započato s úpravou Staré řeky na 
základě rozpočtu 16.540,- Kč. Tuto práci prováděl spolek ve své režii,práce pokročila tak, že již 
11.11. začala protékat novým potrubím do Staré řeky voda. Dále podal zprávu o jednání o sloučení 
povodí katovického a štěkeňského – Katovický spolek se sloučením souhlasil, zato Štěkeňský se 
plně postavil proti. 
 Předseda podal zprávu o stížnosti Štěkeňského spolku zaslané na Poříční svaz proti našemu 
spolku do postupu při podání oferty na povodí štěkeňské a čejetické. Žádá, aby valná hromada  
zaujala stanovisko k postupu výboru k této věci. Po velmi živé debatě schválila valná hromada 
většinou hlasů návrh v tomto znění : 
 Valná hromada uznává, že výbor pochybil tím, že se zúčastnil ofertního řízení na povodí 
štěkeňské a čejetické proti zájmům Štěkeňského spolku, avšak jakýkoliv požadavek náhrady se 
odmítá. 
 
  Ustavující schůze správního výboru dne 6 března 1940. 
 Provedena volba do poříčního svazu – do správního výboru vysláni Dr. Moravec, Dr. Černý,  
p. Rejžek, Chmelec a Velek. 
 Za správce líhně jmenován pan Valenta s odměnou 300,- Kč. Stanovení cen lístků – členský 
110,- Kč., hostovský 155,- Kč. Příspěvek pro Poříční svaz stanoven na 480.- Kč.  
 Dány směrnice pro sportovní řád na Volyňce : zákaz červa na pstruhy, dovolena rybička, muška 
a třpytka, na bílé ryby jen vnadítka vegetativní (bahýnko, těsto apod.), parma a úhoř na červa na 
těžko s udicí nad č.10. 
 Usneseno poslat žádost o povolení k chytání lína na tůních. Provedena rozprava o předpokladech 
chytání na Blaťáku. 
 
  Schůze hospodářského odboru 29. března 1940. 
 Jednáno o opatření násady pro rybník Blatský v Sedlici, Písku, Protivíně – zatím výsledek 
negativní. Nasadit by se mělo nejméně 500 kg kapra ä 1kg, každým množstvím lína a 120 ks 
matečních štik. V případě, že nebude možné vhodné násady získat, bude proveden výlov sítí stoky 
pod Zelenkou na základě svolení okrasního úřadu a výlov bude přenesen do Blaťáku. 
 Ohledně chytání na Blaťáku bylo rozhodnuto : 
 - bude-li Blaťák příslušně osazen, povolí se chytání členům i hostům od 15.4. do 15.10. a to 

jen ve dny sváteční od 5.00 hod. do 21.00 hod na 1 prut za denní taxu 5,- Kč. a za 
podmínek – 2 kapry denně od 1 kg., líni neomezeně od 20 cm, štiky vracet. Za ponechané 
kapry platí se 10,- Kč. za kus. Povolení chytání lína bylo uděleno s podmínkou, že bude 
okresním úřadem provedena komise na útraty žadatelovi, při níž vyznačena budou místa, 



kde se ryby třou a kde se bude smět chytat. Chytání začato bude 6. dubna. Za komisi 
vyplatí se 100,- Kč. 

 Stoka nad Blaťákem  až k mutěnické továrně bude zahájena. 
 
  Schůze správního výboru dne 18. dubna 1940. 
 Bylo usneseno zavésti pravidelný dozor nad tůněmi, jedná se o tůně Doubkova I. a II., Čtverec, 
Pracejovická I. a II., Hurychova, Borovanská, Panská tůň a Stará řeka. 
 Na Volyňce je zakázáno chytat u vtoku Volyňky do Otavy až po lávku na Ohradu. Do Blaťáku  
zatím vysazeno 90 ks štik, 15 ks cejních matek, 69 ks línů a 30 kg červenopeřic. 
 S obcí Dražejov smluveno nájemné na dražejovské povodí za 600,- Kč + 100,- Kč. dar na 
obecní chudé.  
 Bylo usneseno zakoupit 2 lodě střední velikosti a bude vyžádán poukaz na 10 párů gumových 
loveckých bot. 
  Schůze správního výboru dne 7 června 1940. 
 Bylo jednáno o odběru lipaního plůdku, kterého podle dispozic Poříčního svazu má být do 
povodí spolku vysazeno 50.000 ks – rozpředla se ostrá polemika. Na konec usneseno zakoupit 
30.000 ks, 20.000 ks pak zakoupí a spolku daruje předseda Dr. Moravec. Plůdek se přiveze dne 
12.6., vysazeno bude 30.000 ks nad a 20.000 ks pod Strakonice. 
 Jednatel podal zprávu o jednání ve věci projektovaných chovných rybníčků pstruhových – 
nájemní smlouva bude sjednána dne 11.6. s velkostatkem, vodoprávní řízení je stanoveno na 13.6. 
Podpora Zemského úřadu ve výši 9.000,- Kč. je zajištěna. Se stavbou se začne 15.6., členstvo bude 
osobními přípisy vyzváno ke spolupráci. Sportovní řád pro Otavu zůstává v platnosti z roku 1939. 
 
  Schůze správního výboru dne 23. července 1940. 
 Poříční svaz oznámil spolku udělení podpory 10.000,- Kč. na zarybňování, 50% podpory má 
být použito k osazování povodí lipanem. 
 Podrobnou zprávu podal jednatel o stavbě plůdkového rybníčka. Sjednána s velkostatkem 
Strakonice smlouva na parc. č. 42/1 a to na dobu 10 let, za nájemné m150,- Kč. ročně a 2.000 ks 
plůdku duháka. Po 10 letech bude smlouva za stejných podmínek obnovena. Fezárny daly souhlas 
k odběru vody 12 l/vteřinu. Účast členů na stavbě až na několik vyjímek naprosto nedostatečná, 
rybníček musel být budován námezdními silami. Přes tyto potíže byl rybníček dne 8.7. dohotoven 
a dne 10.7. osazen 700 ks silně odkrmeného plůdku duháka. Náklad na stavbu činil 2.700,- Kč. 
 Dále byla projednána otázka další stavby chovných rybníčků, se kterou bude započato během 
srpna. Zavádí se proto všeobecná pracovní povinnost všeho členstva i všech čekatelů a to 10 
pracovních hodin za sezónu. Za neodpracované hodiny je každý člen a čekatel dáti úhradu 3,- Kč. 
za hodinu.  
 
  Schůze správního výboru dne 6. listopadu 1940. 
 Jednatel podal zprávu o průběhu stavby pstruhových chovných rybníčků. Proti původnímu 
úmyslu, postavit v roce 1940 jen  rybníčky 2 (plůdkový a chovný) a druhé 2 vybudovati až v roce 
příštím, bylo rozhodnuto  provést stavbu všech rybníčků již v roce letošním. Poříční svaz přispěl na 
stavbu obnosem 10.000,- Kč. Celkový náklad  na stavbu rybníčků bude 16.000,- Kč., náklad  na 
stavbu rybníčku plůdkového, který byl již proúčtován činí 3.844,- Kč. Současně se stavbou 
chovných rybníčků zahájena přístavba líhně a manipulační místnosti 4 x 4 m. Dosavadní manipul. 
místnost bude použita k postavení aparátů na líhnutí štik.  
 Hospodář podal zprávu o chystaném výlovu rybníka Blatského, rozhodnuto slovit kapry a velké 
štiky. Kapři budou dány do chovného rybníčka a na vánoce budou členům rozprodány. 
 

  Výborová schůze dne 15. ledna 1941194119411941. 



 Bylo jednáno o umístění výstražných tabulek u kluziště na Blatském rybníku o zákazu vstupu 
na chráněná místa. Přikročeno k projednání nařízení Okresního úřadu o rybích rezervacích. Spolek 
musí zřídit na dobu 3 let po jednom útulku na Otavě i Volyňce. Na Otavě byly určeny rameno řeky 
od Pětikolského mlýna ke mlýnu Zelenkovu, odtud obě ramena až k jezu nad mlýnem, na Volyňce 
od Frieslovy lávky až k Šindelářovu splavu. 
 
  Výborová schůze dne 22.1. 1941. 
 Projednána otázka chytání ryb na Volyňce – podán návrh, aby Poříční svaz doporučil Okresnímu 
úřadu toto řešení : 

- rybáři, kteří se přihlásili k chytání ryb na Volyňce, nemohou  v Otavě a tůních chytat lína 
- chytání na Volyňce se smí prováděti jen v sobotu odpoledne a v neděli celý den a to od 1.4. 

do 15.6. Od 16.6. do konce sezóny v libovolný den, avšak opět jen 1 a ½ dne v týdnu 
- v jednom týdnu smí si rybář ponechati jen 6 pstruhů nebo 2 štiky 

 Bylo usneseno povýšit zákonnou míry ryb a to u štiky na 45 cm, u pstruha na 24 cm, u lipana na 
28 cm. Chytání štik je dovoleno jen tři půldne v týdnu.  
 
  Zápis z valné hromady, konané dne 16. února 1941 za účasti 87 členů a 14 hostů. 
 Ve zprávě jednatele bylo konstatováno, že spolek má 133 členů z toho 126 činných a sedm 
přispívajících. Během roku přijato 23 nových členů – čekatelů. 
 Rybářských lístků bylo vydáno 126 členských, 24 hostovských. Dle pokladní zprávy činil 
příjem za rok 1940 celkem 92.184,- Kč., vydání 83.003,- Kč. 
 Dle zprávy hospodáře bylo do najatých vod vysazeno 225 kg štik, 965 kg kaprů, 166 kg línů, 
170 kg okounů a 30 kg červenopeřic. 
 O sportovním řádu bylo hlasováno lístky – z odevzdaných 85 lístků hlasuje 13 pro a 72 proti, 
teda návrh na sportovní řád navržený výborem přijat nebyl. Na to ohlašuje předseda pan Rejžek 
rezignaci na svoji funkci a vystoupení ze spolku. Totéž ohlašuje po něm jednatel Dr. Černý a oba 
opouštějí místnost. Dalším bodem programu jsou volby, před jejich konáním oznamuje rezignaci na 
svoji funkci předsedy i Dr. Moravec. Novým předsedou byl zvolen pan Plánek. 
 
  Ustavující schůze dne 21.2. 1941. 
 Byla provedena volba funkcionářů – jednatelem se stal p. Grünberk, pokladníkem p. Blatský. 
Jikry, které byly do naší líhně dány Poříčním svazem byly odňaty a přemístěny do sušické líhně. 
Lahve na líhnutí, které nám byly dány k dispozici Poříčním svazem budou nám odebrány.  
Navrženo, učiniti o tomto dotaz přímo na Zemském úřadu. 
 
  Výborová schůze dne 28.2. 1941. 
 Pokladník podal zprávu o vyzvednutí rybářských lístků na Berním úřadě v počtu 140 ks., ale 
druhý den byl volán jmenovaným úřadem a žádán o vrácení 26 ks na příkaz Okresního úřadu. 
Lístky zakoupené vráceny být nemohou, zůstávají u pokladníka do úplného vyřízení a vydány 
členů býti nemohou. Podle Okresního úřadu je uznáno na Otavu 89 ks lístků a na Volyňku 22 ks. 
Situace vznikla pro nedostatečné měření mapy, která je zřejmě nesprávná k podobným účelům, 
neboť nejsou na ní nejsou zanesené tůně. Proto bude zaslána žádost měřičskému odd. Okresního 
úřadu o správné vydání mapy našeho povodí. 
 Správce líhně pan Weischner chce z jara uměle vytříti štiky a pstruha v době tření, kterého 
k tomuto účelu chce nachytati s jinými členy na Volyňce. 
 Zemědělská rada nám na rok 1941 přiděluje 5.000 ks jiker duháka. 
Poříční svaz poslal zprávu, ve které uvádí přidělení jen 10.000 ks pstruha obecného místo 15.000 ks, 
které byly objednány. 
 
  Schůze správního výboru dne 16.4. 1941. 



 Okresní úřad sdělil, že povoluje výlov štik k umělému vytření, den výlovu musí být oznámen. 
Zpráva hospodáře – výlov Blatského rybníka byl proveden 6.4., vyloveno bylo 142 ks kaprů, 132 ks 
štik, z toho 67 ks bylo ponecháno na vytření a 65 ks dáno do Staré řeky, 15 ks cejnů bylo odvezeno 
do mutěnických rybníčků. Část větších kaprů byla rozprodána členům, kteří se aktivně zúčastnili 
 výlovu.             
 
  Výborová schůze dne 13.5. 1941.         
 Byl schválen návrh na zakoupení 2 kg úhořího monté pro náš spolek za cenu 180,- Kč. za 1 kg. 
Bude dopsáno na Poříční svaz o vydání blanketů na statistiku úlovků, kterou musí každý člen a host 
bezpodmínečně do konce roku odevzdat. Kdo neodevzdá vyplněnou statistiku, nebude mu vydán  
pro příště rybářský lístek. 
 Předseda oznamuje, že byl ve Starově pronajat na 3 roky rybník i s rybami v něm se nacházející 
za 1.300,- Kč. Usneseno, aby do tohoto rybníka bylo nasazeno 10.000 ks plůdku pstruha obecného  
 a zde byl ponechán do vzrůstu ročky. 
 Předseda oznamuje, že po zamítavém stanovisku Okresního úřadu stran rezervace slanické 
stoky, schválil Okresní úřad rezervaci stanovenou od Blatenského mostu 700 m proti vodě. 
 
  Schůze správního výboru dne 13.6. 1941. 
 Projednána otázka výdeje rybářských lístků Okresním úřadem, který povolil na Otavu jen 120 
ks a na Volyňku 24 ks. 
 Usneseno, předně dostanou rybářské lístky členové, na které se nedostalo při prvním vydávání 
omezeného množství. 
 Projednán dopis Zemědělské rady, která nám poukazuje na kolaudaci subvenci 5.070,- Kč. 
 Hospodář podává zprávu, že Blatský rybník bude čištěn při hromadné dovolené továren asi 
15.8. a že musíme před započetím ryby vyloviti a uložiti po dobu čištění do sádek velkostatku. 
 Projednán dopis od Okresního úřadu, kde spolku nařizují nasadit za nemajícího lipana jinou 
rybu – cejna, candáta a pod. Poříční svaz oznamuje, že zakoupil 1.700 ks candáta a 7.000 ks cejna. 
Tento počet rozdělen na celé povodí od Horažďovic tj. 72 km. Na náš spolek připadá 32 km, které 
se rovnají 1.596,- Kč., které je nutné ihned zaplatit. 
 

  Výborová schůze dne 30. ledna 1942194219421942. 
 Po zahájení bylo přikročeno k jednání o volbě nového předsedy, navržen byl Dr. Moravec, který 
funkci nepřijal a důvod vysvětlil. Přislíbil však, že všem bude nápomocný ve prospěch spolku, by 
nebylo spolku nijak na právech ubíráno. Funkce předsedy ponechána nadále p. Janu Plánkovi. 
 
  Valná hromada konaná dne 1.2. 1942 za přítomnosti 69 členů a 14 hostů. 
 Spolek má v současnosti 136 členů. Pokladní hotovost činí k 31.12. 1941 2.226,50 Kč. Do 
povodí byly vysazeny násady za 8.095 Kč. Z Blatského rybníka bylo do řeky vysazeno 67 kusů 
velkých štik a 132 ks malých. Spolek obhospodařuje 45 km břehů řek, z toho 11 km pstruhového a 
34 km mimopstruhového, 1 pstruhovou líheň, 8 rybníčků různé velikosti – 4 jsou pro odchov 
pstruha duháka, 1 pro pstruha obecného, 1 pro cejna, 1 pro kapra a štiku. Blatský rybník je 
používán pro rybu konzumní a chovu na zarybňování povodí. (Konzumní pro naše členstvo). 
 Zástupce Poříčního svazu Dr. Černý hovoří o tom, co hodlá Poříční svaz pro náš spolek učiniti 
co se týká obhospodařování Otavy, že je nutno organizačně podchytit činnost spolků v Sušici, 
Strakonicích a Horažďovicích, když bylo nařízeno Okresním úřadem povinné osazování. Naše 
povodí bylo rozděleno dle jejího charakteru a to řeku nad Strakonicemi na řeku lipaní, pod 
Strakonicemi na řeku bílou. Dále hovoří o novém zákoně a předpisu, týkající se rybářství. Jedná se 
o povinné nasazování, regulace rybolovu (omezený počet lístků), spojování povodí, přístup na 
břehy, trestání přestupků (neoprávněné chytání až do 5.000,- Kč.). Rybářský lístek bude nadále 
vydáván Okresním úřadem proti žádosti, dostane ho osoba zachovalá, starší 18 let a spolek vystaví 



povolenku k oprávněnému chytání. Na 1 km mimopstruhového pásma bude vydáno 5 ks lístků, na 
1 km pstruhového pásma jen 4 ks lístků. 
 
  Ustavující schůze dne 10. února 1942. 
 Byla schválena cena povolenek a to členská na 110,- Kč., hostovská 155,- Kč., pro letní hosty 
na 1 měsíc 60,- Kč. Sportovní řád, který zahájil úsek řeky na třpytku t.j. od jezu Švábova mlejna až 
k velké skále byl pozměněn pro Hurychovu tůň. 
 
  Výborová schůze dne 24. února 1942. 
 Pacht Volyňky v Radošovicích – řeka nám bude dána po novém usnesení obecní rady bez 
stoky. 
 Zemědělská rada přiděluje do líhně 23.000 ks jiker pstruha obecného, z toho pro náš spolek 
5.000 ks , pro Katovice 5.000 ks, pro Blatnou 5.000 ks a Písek 3.000 ks. 
 Rybářské lístky bude vydávat Okresní úřad na základě okolkované žádosti s přílohou podepsané 
fotografie, taxa 30,- Kč. na dobu jednoho roku neb 90,- Kč. na 3 roky. 
 
  Výborová schůze dne 28.3. 1942. 
 Jednatel podal zprávu o povolení Okresním úřadem chytání lína a to v tůních Pracejovické I. a 
II., Borovanské I. a II., Doubkové I., Staré řece a Čtverci s podmínkou, že délka chyceného lína 
musí být 25 cm. 
 Okresní úřad nařizuje lovení ušlechtilých ryb, tj. pstruha, lipana a štiky na dva celé dny, neb tři 
půldne v týdnu. Počet ryb, které si smí rybáři ponechati na 1 povolenku – 20 ks pstruhů neb 20 ks 
lipanů a 4 ks štiky v jednom týdnu. Nejvýše 120 ks pstruhů, 80 ks lipanů, 20 ks štik. Zakazuje se 
lovení pstruhů a lipanů na červy. 
 
  Výborová schůze dne 24.7. 1942. 
 Projednán přípis Zemského svazu rybářského, ve kterém je stanoven zákaz lovení a sportování 
na rybníkách do 15. září. Loviti po zmíněném datu je možné až po oznámení výlovu Masosvazu 
Praha II., jedná-li se o výlov násady, není nutno Masosvazu hlásit. Za násadu se považuje každá 
ryba, která není určena pro trh. 
 

  Valná hromada konaná dne 24. února 1943194319431943 za přítomnosti 56 členů a11 hostů. 
 Spolek má v současnosti 141 členů. Hospodář podal zprávu o hospodaření na 45 km břehů řek, 
z nichž je 12 km pásmo pstruhové a 33 km smíšené. Blatský rybník se osvědčil jako štikový, který 
kryje z 50% obsádku našeho povodí dvouletou štikou – bylo jich v roce 1942 vysazeno 660 ks. 
Z ostatních ryb bylo vysazeno 875 ks candáta ve váze 35 kg, 4.500 ks okounů ve váze 150 kg a 
1.900 ks cejnů ve váze 100 kg. 
 
  Výborová schůze dne 2.4. 1943. 
 Zemský svaz rybářský nám přiděluje 37.000 ks jiker pstruha obecného do naší líhně, z nichž 
připadne našemu spolku 10.000 ks, Blatné 15.000 ks, Březnici 5.000 ks a Práchni 7.000 ks. 
 
  Výborová schůze dne 28.5. 1943. 
 Zemský rybářský svaz nám přiděluje 10.000 ks štičího plůdku z rybářské školy ve Vodňanech. 
Od firmy Vacek Nedošín došel plůdek pstruha duháka – 10.000 ks a ihned předán velkostatku. 
 
  Výborová schůze dne 3. září 1943. 
 Žádost o prodloužení chytání na Volyňce tj. v pstruhovém pásmu, byla nám Okresním úřadem 
povoleno a to chytání parmy, štiky, tlouště, okouna v měsíci září a říjnu od 5 hod. do 20 hod.  



Hospodář podává zprávu  o přípravě na výlov Blatského rybníka, do něhož bylo nasazeno 1.500 ks 
kapra. Pro výlov bude část kaprů odpočítána a rezervována pro členy na vánoce. Ostatní vysadit 
zpět do rybníka a část do řeky. Přebytek přepočítat a předat fezárnám jako dar za pronajmutí 
rybníka našemu spolku. 
 

  Výborová schůze dne 7. ledna 1944194419441944. 
 Byl projednán přípis Zemského úřadu v Praze, který vyhověl naší žádosti o výplatu 
subvenčního příspěvku na násady ryb ve výši 955,- Kč. 
 
  Výborová schůze dne 4. února 1944. 
 Ve zprávě jednatele projednán přípis od hospodářské komise, aby přebytky bílé ryby nebyly 
prodány z volné ruky, nýbrž toto ohlásit Masosvazu Praha. Bude-li opomenuto toto nařízení, vydává 
se každý spolek v nebezpečí pokuty, která je až 1.000.000,- Kč. Sportovní řád zůstává nezměněn až 
na dodatek, že chytání na hrách je zakázáno.  
 Poříční svaz nás žádá , aby byl stanoven limit na bílou rybu a to 5 kg denně a toto dáno do 
sportovního řádu. Návrh byl zamítnut, že již máme hodně omezení. 
 
  Výborová schůze dne 14. února 1944. 
 Jednatel sděluje, že Zemská odborná skupina pro říční hospodářství nám přiděluje do naší líhně 
25.000 ks jiker pstruha obecného. 
 Hospodář navrhuje, aby limit na bílou rybu byl odhlasován a to na 5 kg a podotýká, že limit je 
nutný, když chce získat 4 a půl dne na chytání štiky, lipana a pstruha a že je nutné omezení kvůli 
jednotlivcům, kteří přímo drancují řeku. 
 Chytání na hrách se znovu povoluje. Slanický mlynář si přeje, aby v ohrazeném úseku slanické 
stoky bylo zakázáno, zakázat také chytání pod turbinami k řečišti – bylo přijato. 
 Ohledně mladistvých, navrhuje se, aby chytání ušlechtilých ryb a to štiky, pstruha, lipana a 
candáta bylo jim zakázáno – schváleno všemi. 
 Neodevzdání seznamu úlovků v uvedené lhůtě, bude každý povinen přispěti 20,- Kč. do 
zarybňovacího fondu. 
 
  Zápis z jubilejní 50 ti-leté valné hromady, konané dne 20. února 1944. 
 Přítomno bylo 61 členů a 26 hostů. Slavnostní projev o vzniku spolku před 50 lety přednesl pan 
učitel Heran : 
 Dne 25. února 1894 byla svolána první řádná valná hromada – předsedou byl zvolen p. Eduard 
Rytíř z Doubků, majitel velkostatku v Oseku. Spolek začal svoji činnost na povodí od obce Rabí, 
Střelské Hoštice, panství Horažďovice, panství Štěkeň a obec Strakonice. Ač toto povodí vypadalo 
veliké, nebylo tomu tak, uvážíme-li, že část Rabí se vymykalo kontrole, panství Horažďovickému 
patřila jen malá část, Strakonické panství mělo dvě mezery a to část patřící řádu Maltézskému a 
druhá mlýnu. Bylo tedy hlavní starostí prvního výboru, že propachtovalo povodí od obcí Horního 
Poříčí, Dolního Poříčí, Katovic, Střely a Slaníku a ve středu povodí od velkostatku Strakonice. 
Později bylo získáno povodí na Volyňce – Zborovice, Radošovice. Všechny podnikané akce si 
vyžadovaly značného finančního nákladu, a finanční otázka byla nejbolavějším místem spolku po 
řadu let. Aby režie mohla býti aspoň z části kryta, snažil se spolek pomoci lovem ryb do sítě a 
jejich prodáváním. Loveno bylo často, poněvadž spolek neměl vlastní sítě, lovili pro spolek bratří 
Krausové, nebo lovci ze Štěkně. Poplatek za lovení byl 50% úlovku, zbylých 50% se obyčejně 
rozprchlo tak, že spolková pokladna nevykázala nikdy většího vzestupu. Byl tedy spolek odkázán 
na milodary. 
 Spolek se staral o hospodaření i jiným způsobem. Již roku 1895 byla podána žádost o povolení 
lapačky pstruhů za účelem získání matečných ryb k umělému výtěru. První pokus o umělý výtěr 
byl konán roku 1900, byl proveden na panských sádkách – výsledek bohužel nebyl uveden 



v žádném zápisu. Na Závěr valné hromady vystoupili zástupci Poříčního svazu a Rybářského 
zemského svazu s přáním mnoha zdarů do další padesátky spolku. 
 
  Výborová schůze dne 24.3. 1944. 
 Projednán přípis od fa. Vacek Nedošín, že nám zasílají 80.000 ks jiker pstruha obecného 
k dolíhnutí. Jikry jsou přiděleny od svazu hospodářského zvířectva pro Čechy. Ze 40.000 ks 
dostanou plůdek Kašperské Hory a 30.000 ks jiker předáno po dohodě s Poříčním svazem do 
Volyňské líhně. 
 Dále byl projednán přípis Okresního úřadu, že naše žádost o povolení chytání štik a lipana 
k účelům umělého výtěru byla povolena. 
 
  Výborová schůze dne 28.4. 1944. 
 Projednán přípis Zemské odborové skupiny, která přiděluje spolku 35.000 ks jiker candáta, 
30.000 ks štičího plůdku a 1.000 ks kapří násady, která nám bude dodána od velkostatku Strakonic. 

  

Valná hromada konaná dne 15. července 1945194519451945 za přítomnosti 37 členů a zástupce Poříčního 
svazu  pana Rejžka. 
Valnou hromadu zahájil DR. Moravec, který přítomným vysvětlil změnu ve vedení spolku dle 

oběžníku Národní správy zemského rybářského svazu, podle kterého musel starý výbor odstoupit  
a na jeho místo zvolena šestičlenná Národní správa spolku, která vedla spolek do valné hromady. 

Hospodář podal zprávu o násadách za rok 1944, do našeho povodí bylo vysazeno : 
- 895 ks štik ve váze 142 kg 
- 2.280 ks kapra ve váze 250 kg 
- 2.900 ks lína ve váze 167 kg 
- 9.650 ks bílé ryby ve váze 146 kg 

Odprodáno kaprů fezárnám 315 kg, městu Strakonice 205 kg a Č. zbrojovce 195 kg. 
 Úlovky za rok 1944 :  136 ks kaprů, 155 ks štik, 518 ks parem, 161 ks cejnů, 825 ks okounů,  
178 ks úhořů, 103 ks línů, 90 ks podouství, 141 ks pstruhů, 196 ks lipanů, 384 ks tloušťů, 9 ks 
mníků, 2 ks candátů a 5.070 ks plotic. 
 V roce 1944 byl postižen Blatský rybník tím, že tam byly chytáni kapři, ačkoliv byl hlídán, 
přizvána byla i policie, označený pachatel nebyl přistižen. Bylo by žádoucí pohnat nyní pachatele 
k odpovědnosti, když to v roce 1944 nebylo možné z důvodu národnostních. 
 Předseda Poříčního svazu mimo jiné poukazuje na to, že spolek má 140 členů, málo z nich 
pracuje pro spolek, proto vyzývá, aby se přihlásili všichni práce schopní, nebo příjmutí nových 
členů, kteří by pracovali pro spolek. 
 Jako katastrofu našeho povodí uvádí chytání ryb ručními granáty, v naší oblasti to byly 
příslušníci americké armády. Poříční dal pro příslušníky 1.000 ks povolenek, které však stejně 
nebyly využity. V závěru valné hromady byly provedeny volby, předsedou byl zvolen Jan Plánek, 
místopředsedou František Heran. 
 
  Výborová schůze dne 2.11. 1945. 
 Hospodář podal zprávu o výlovu Blatského rybníka, vyloveno bylo 600 ks, tj. 50% ztráty.  
380 ks bylo vráceno do rybníka, 220 ks dáno do rybníčka a jsou k dispozici pro členy. 
 Výlov mutěnického rybníčka se rovnal nule, ze 6 ks mutěnických cejnů zůstal jen jeden. 
 

  Výborová schůze dne 11.1. 1946194619461946. 
 Hospodář ve své zprávě poukazuje na zvýšení cen ryb a veškeré násady, bude proto nutné 
stanovit nové ceny příspěvků a povolenek. Po projednání byla stanovena cena ročního příspěvku 
na 50,- Kč., členské roční povolenky na 150,- Kč., hostovské roční na 350,- Kč. 



 
  Valná hromada konaná dne 3. března 1946 za účasti 49 členů a 10 hostů. 
 Předseda p. Plánek ve své řeči připomněl, že minulý rok nebyl příznivý říčnímu rybářství, 
vznikly velké ztráty vybitím ryb třaskavinami a otravou vzniklou v úseku od ústí kanalizace u 
Staré řeky až ke slanickému jezu, kde zahynulo mnoho ryb hlavně parem. Příčina otravy nebyla 
zjištěna, pravděpodobně ji zavinila čistící stanice, neboť kanalizace, není ještě v provozu. 
 Jednatel uvedl, že spolek čítá v současné době 139 členů a stav pokladny k 31.12. 1945 činil 
9.104,- Kč. Hospodář ve své zprávě uvádí, že v tomto roce se pro nedostatek jiker pstruha obecného 
nelíhlo, udělal se pokus o vylíhnutí jiker štiky, které byly do líhně přeneseny z Hurychovi tůně, po 
vylíhnutí vysazeny do rybníčku a po čase zjištěno, že to není štika ale okoun. Protože naše povodí 
bylo v posledních letech postiženo značnou ztrátou na násadách, na rybníkách byly ztráty až 50%, 
stojíme před problémem zarybnit naše povodí, je proto zapotřebí : 

- znovu zřizovat staré rybníky 
- vyčistit stará ramena a tůně 
- vyčistit odpadní stoky od rybníků vedoucích do řek 
- získat všechny plevelné ryby z výlovů rybníků 
- utvoření větších hospodářských celků 

 Úlovky ryb v roce 1945 dle odevzdané statistiky od 123 rybářů činily 3.884,- Kč. ve váze 
1.255 kg. Roční vydání spolku bylo 51.640,- Kč., příjem činil jen 30.000,- Kč. vzniklý schodek 
v částce 21.640,- Kč. je nutno uhradit zvýšením členských příspěvků a povolenek. Výborem byl 
proto přijat návrh na zvýšení členského příspěvku z 25,- Kč. na 60,- Kč., členské povolenky z 85,- 
Kč. na 150,- Kč., hostovské roční ze 155,- Kč. na 350,- Kč. 
 
  Ustavující schůze dne 15.3. 1946. 
 Ve zprávě jednatele projednán přípis od Zemského svazu, že nám přidělují 100.000 ks jiker 
pstruha – tyto jsou již v líhni ve stavu líhnutí. Dále přípis od Okresního úřadu, ve kterém nám 
povolují chytání lína v tůních za podmínky : mimo chycených línů a úhořů, musí být všechny jiné 
chycené ryby vráceny zpět vodě. 
 Hospodář žádá doplnění rybářského řádu, navrhuje míru pstruha 25 cm, parmy 35 cm a u štiky 
stanovit denní limit 2 ks. 
 Bylo schváleno zápisné pro nového člena ve výši 250,- Kč. 
 
  Výborová schůze dne 26.4. 1946. 
 Hospodář podává zprávu v níž uvádí vysazení 680 ks štiček nad Slanický jez a Starou řeku, 80 
kg lína na Starou řeku a 40 kg do Pracejovické a Borovanské tůně. Plůdek pstruha byl též vysazen. 
Násada úhoře vysazena do staré řeky, do Blatského rybníka a část se přenechala velkostatku. 
Přivezeno bylo 450 ks kapříků z Kestřan. 
 
  Výborová schůze dne 16.8. 1946. 
 Hospodář podal zprávu o pronájmu slanické řeky, která byla dosud držena za 1.000,- Kč. a při 
znovu pronájmu místní výbor slanický náš pronájem nepřijal ani když jim bylo nabídnuto 2.000,- 
Kč., ale slíbili, že pronájem vyzní pro nás, když nabídku zvýšíme na 2.500,- Kč. 
 
  Výborová schůze dne 13.9. 1946. 
 Hospodář uvádí, že nájemní smlouva na slanickou řeku je v platnosti od roku 1947 do roku 
1954. Dále podal zprávu o pronájmu střelského rybníka, ke kterému byla svolána schůze nájemců 
travin, kteří prohlásili, že trávu mají propachtovanou do roku1948 a že nájem propustí ve prospěch 
spolku, aby spolek propachtoval zavodněnou plochu i traviny. 



 Projednán výlov Blatského rybníka – stanoven na 29.9. 1946. Vylovené ryby se roztřídí, vážné 
se odprodají v prvé řadě fezárnám, pak ostatním. Ostatní ryby se vysadí do určených úseků řeky a 
ihned po vysazení se úsek zahájí na jeden měsíc. 
 Mutěnické rybníčky budou loveny 6.10. 1946. 
 

  Výborová schůze dne 4.4. 1947194719471947. 
 Projednán přípis Okresního národního výboru, ve kterém povolují chytání lína od 1.4. do 15.6. 
na Staré řece a Borovanské tůni. Chytat se smí jen na červa a jen lín a uhoř, ostatní ryby musejí být 
vráceny.  
 Byla učiněna objednávka 3 ks jikrnaček kapra pro umělý výtěr.  
 Hospodář referoval o smlouvě s Radošovicemi, nechal se pozvat na jejich schůzi, na které se 
jednalo o ceně pachtovného a dozvěděl se, že komise se rozhodla žádat nejvyšší cenu – on že s tím 
nechtěl nic mít a proto s nimi nejednal.  
 Dále uvádí, že majitel Doubkovy tůně si stěžoval, že rybáři mu škodí na seně a že je nucen 
zvýšit nájemné. Po projednání bylo rozhodnuto, že nájemné 100,- Kč. za tůň, která už vlastně není 
tůň je dost veliká a majitel si musí sám zařídit nápravu.  
 Hospodář navrhuje, přijdou-li objednané matky kapra, aby byly dány do odchovných rybníčků 
č. 2 a 3. 
  Výborová schůze dne 2.5. 1947. 
 Nájem za Doubkovu tůň byl zaplacen na šest let dopředu.  
Jikry pstruha rozděleny : Strakonice 20.000 ks, Lenora 10.000 ks, Kunžvart 10.000 ks a Volary 
10.000 ks. Rozhodnuto – přidělené jikry, které nebudou včas odebrány, budou nasazeny do našeho 
povodí. 
 
  Výborová schůze dne 5.9. 1947. 
 Projednán přípis ministerstva zemědělství, v němž nám sdělují zaslání subvenčního příspěvku 
4.896,- Kč. ke zvelebení rybářství ve dvouletém plánu. 
 Zemský svaz rybářský žádá, aby všechny spolky uvědomily rybáře, kteří chytí úhoře, aby 
hlavy úhořů jim byly zasílány k vědeckému průzkumu. 
 Hospodář sděluje, že byla vypuštěna slanická stoka dne 10.8. 1947 bez ohlášení. Usneseno 
zaslat upozornění mlynáři ve Slaníku. Dále referoval o otravě ryb zaviněné fezárnami, usneseno 
zaslat přípis řediteli Růžičkovi, aby zařídil při vypouštění barvy, která rybám škodí, použít větší 
množství vody na rozředění, které zamezí uhynutí ryb. Dále usneseno o náhradě škody za uhynutí 
ryb otravou ve výši 2.000,- Kč. 
 Koupě pozemku na kterém stojí líheň a odchovné rybníčky šla ke schválení do Prahy. 
 Výlov Blatského rybníka stanoven na 21.9. 1947. Vylovené ryby budou vysazeny do řeky a to 
nad slanický jez, pod pivovar, pod Kamenný most a do Staré řeky. Dvě stě ryb bude prodáno 
členům. Po vysazení násady ve jmenovaných úsecích nařídit zákaz chytání do odvolání. 
 
  Schůze hospodářského odboru dne 16.9. 1947. 
 Projednána příprava výlovu Blatského rybníka. Bylo odhlasováno, dát lovcům a pomocníkům 
za práci jako odměnu rybu z výlovu a to po 1 ks kapra a svačinu. Po vylovení budou členům 
odprodány ryby (po 1 ks) ostatní se vysadí do řeky. 
 Hospodář výlov Blanického rybníka projednával s technickým úředníkem fezáren, byl 
kategoricky odmítnut, že si jmenovaný nemůže vzít na starost, když mu nezaručí, aby byl rybník 
do určité doby zase napuštěn. Po dalším jednání s vrchním ředitelem byl výlov povolen 
s podmínkou, že bude pro jejich potřebu dostatečné množství vody nadrženo. 
 Náhrada za otravu ryb z výpustného kanálu pod fezárnami byla zaplacena v částce 2.000,- Kč.  
 
  Správní výbor dne 3.10. 1947. 



 Hospodář podal zprávu o výlovu Blatského rybníka kde bylo vyloveno 197 ks velkých kaprů, 
390 ks malých, 285 ks štik a 44 ks cejnů. Vysazeno bylo pod pivovar 105 ks štik a 200 ks kaprů, 
na Starou řeku 102 ks štik a 160 ks kaprů. 
 Výlov Střeleckého rybníka byl stanoven na 5.10. 1947. 
 
  Výborová schůze ze dne 7.11. 1947. 
 Hospodář ve zprávě uvedl, že plůdek cejna ze střeleckého rybníka převzal Poříční svaz a byl 
již vysazen. Plůdek kapříka zůstane k přezimování v odchovných rybníčkách. Bylo usneseno, že 
pan Velek s panem Heranem skoncovali nájem radošovického povodí. 
 Hospodář žádal o zakoupení větších násadových kaprů, bylo schváleno. Dále žádal, aby byla 
poslána žádost na ONV o zapůjčení buldozeru na vyčištění tůní Pracejovické, Doubkovy a dalších. 
 

  Správní výbor dne 9.1. 1948194819481948. 
 Byl učiněn dotaz na hospodáře, kam přišly štiky zakoupené hospodářem, když Přeborovice a 
Štěkeň jich dostaly část a o ostatních nebyla zmínka. Hospodář vysvětluje, že štiky pro spolek 
nebyly zakoupeny, nýbrž pro Poříční svaz. 
 Na objednávku násadového kapra u Státní správy v Protivíně přišla odpověď, že pro letošní rok 
nemají žádné. 
  Schůze správního výboru dne 6.2. 1948. 
 Hospodář žádá odhlasování pracovní povinnosti na vyčištění mutěnických rybníčků. 
 Výlov střelského rybníka je stanoven na 22.2. nebo 7.3. 1948. Dále referoval ohledně rybníka 
v Dražejově, který by se dal znovu zřídit nákladem 5.000,- Kč. Dozvěděl se však, že většina 
občanů se vyjádřila, že našemu spolku rybník nedají, ani kdyby měl ležet ladem. 
 Sportovní řád – zůstává starý limit chycených ryb denně a to 4 kg bílých ryb a 2 ks štiky, dále 
byla zvýšena míra parmy na 40 cm. 
 Úseky, které byly uzavřené po podzimním vysazování, budou nadále uzavřené do 16. června. 
 
  Valná hromada konaná dne 23.2. 1948 za účasti 45 členů a 10 hostů. 
 Valnou hromadu zahájil pan Plánek. Spolek má ke dni valné hromady 139 členů, 13 členů bylo 
vyškrtnuto pro nezaplacení příspěvků dle stanov. Účetní pan Kaplan rozvádí příjmové a výdajové 
položky a uvádí, že příjem za rok 1946 činí 102.184,- Kč., výdej 65.444,- Kč., takže přebytek činí 
36.740,- Kč., hospodaření bylo tedy aktivní. 
 Hospodář ve zprávě uvedl, že spolek obhospodařuje 44 km břehů řek, z toho 11 km pásma 
pstruhového, 33 km pásma smíšeného, čtyři pstruhové rybníčky, tři rybníky pro chov štik, kapra a 
cejna Vltavského. 
 Pronájem rybníka na Střele – pacht dřívějších 18 ti nájemců končí až v roce 1948. Nájemci 
používali  rybník jako louku. Nájem se projednal na místě u Střely za přítomnosti zástupců MNV. 
 Do našich revírů bylo vysazeno 9.317 ks různých druhů ryb ve váze 1.624 kg. Z blatského 
rybníka bylo dne 29.9. vyloveno 764 kaprů, 423 štik, 43 cejnů, z toho odprodáno fezárnám 545 ks 
kaprů a členstvu 231 ks kaprů. 
 Vykázané úlovky : 198 ks štik, 303 ks parem, 129 ks kaprů, 244 ks línů, 526 ks okounů, 78 ks 
úhořů, 107 ks cejnů, 103 ks podouství, 88 ks lipanů, 55 ks pstruhů, 4 ks candátů, 3 ks mníka a  
1.740 ks plotic. Celkem bylo chyceno 4.720 ks tj. 1.872 kg, průměr na jednoho rybáře byl 13,97 kg. 
 Hospodář dále připomněl jak naše řeka vypadá po různých úpravách a regulacích, důsledek je 
takový, že voda klesla až o 50 cm, kde byla pěkná místa na chytání jsou mělčiny. Zdůraznil potřebu 
vytvoření větších hospodářských celků, spojování menších spolků v jeden celek.  
 V současné době je velmi těžké dostat jakoukoliv násadu. Pro tento rok jsou zajištěny jikry 
pstruha v počtu 15.000 ks a 2 bedny úhořího monté, vysazeno bylo z přídělu Poříčního svazu 350 kg 
cejna pod pivovar. 
 Valnou hromadou bylo usneseno, že příspěvky zůstávají ve stejné výši a to 60,- Kč. 



 
  Správní výbor dne 27.2. 1948 
 Projednán přípis od Okresního národního výboru, ve kterém oznámili, že žádost o povolení 
chytání lína v době všeobecného hájení zamítli. 
 Projednáno doplnění sportovního řádu – bylo ujednáno, že hosté smí chytat štiku pouze jeden 
den v týdnu a to v neděli, byla schválena pracovní povinnost ve výši 10 hodin, v případě 
neodpracování náhrada 10,- Kč. za 1 hod. 
 
  Ustavující schůze dne 5.3. 1948. 
 Schůzi zahájil a řídil pan Trávníček. Hospodář uvedl případ kapřího plůdku, který byl loňského 
roku sloven na Střele a k přezimování nechán v odchovných rybníčkách. Z velké části všechen kapří 
plůdek padnul. V debatě bylo poukázáno na příznivou zimu, kdy plůdek přijímá potravu, ale ta 
nebyla. Byl dán návrh, aby se voda a obsádka z odchovných rybníčků poslala do hydrobiologického  
ústavu k přezkoumání, zda není závadná. 
 
  Správní výbor dne 2.4. 1948. 
 Projednána odpověď od hydrobiologického ústavu ohledně kapřího plůdku, který jsme zaslali 
na zjištění. Výsledek – plůdek je nemocný střevní chorobou. 
 Hospodář podal zprávu o výlovu rybníka na Střele, kde se podařilo vylovit velké množství 
kapříků, cejn tam však nebyl. Dále uvedl, že je možnost koupit kapří násadu od velkostatku 
Strakonice. 
 Projednána možnost znovu zřizovat rybníky v příhodných polohách, například Častavíně. 
 
  Správní výbor dne 7.5. 1948. 
 Projednán přípis od Zemědělského národního výboru ve kterém oznamují, že na základě výnosu 
ministerstva, vzhledem k poklesu rybnatosti vod, ukládá se Okresnímu národnímu výboru za účelem 
ochrany ryb, aby prováděl soustavné a náhlé kontroly čistících a sedimentačních zařízení továren.                            
 Poříční svaz oznamuje, že spolek má povolení k chytání matečních ryb a to lipana a parmy 
k umělému výtěru. Znovuzřízení rybníka v Častavíně nebude možné, neboť ono místo bylo 
přiděleno zemědělcům. 
 
  Správní výbor dne 2.7. 1948. 
 Projednána záležitost parcely, kde jsou odchovné rybníčky. Fezárny činí nárok na celou parcelu 
a bylo jim to přiznáno. 
 Došla výpověď od velkostatku Strakonice na odchovné rybníčky – nájem končí 1. října 1948. 
Byl stanoven termín výlovu Blatského rybníka na 19. nebo 26. září. Vylovená štika se vysadí půl 
dolů a druhá půlka na Podskalí a uzavře se celé povodí na dobu jednoho týdne pro chytání všech ryb. 
 
  Výborová schůze dne 1.10. 1948. 
 Pan Rejžek z Poříčního svazu oznámil, že se očekává znárodnění rybářského sportu a že obdržíme 
400 ks ročka pstruha obecného z Volyně. 
 Hospodář přednesl výsledek výlovu Blatského rybníka, výlov nedopadl tak jak očekával. Zmínil 
se o připravovaných rybářských závodech, pro závody bylo schváleno zakoupit ryby a vysadit je do 
Blatského rybníka. 
 Dále bylo usneseno zvýšení míry kapra z 35 cm na 40 cm. 
 
  Výborová schůze dne 5.11. 1948. 
 Pstruh obecný získaný prostřednictvím Poříčního svazu z Volyně v počtu 300 ks byl vysazen 
na dolejším povodí a na Podskalí. 



 S lipanem nelze počítat, nepodařilo se větší množství vypěstovat, totéž platí o štičí násadě. Výlov 
mutěnických rybníčků – v dolejším bylo vyloveno 150 ks kapříků a 310 ks cejnů, v hořejším bylo 
vyloveno 225 ks kaprů a 65 ks cejnů, ztráta 275 ks kaprů. Vše bylo vysazeno nad jez v Radošovicích. 
 Rybník na Střele byl osazen 500 ks K2. bylo navrženo, aby spolek propachtoval tůně u Hajské 
pro chytání lína a zrušený rybník nad hospodou v Ráji. 
 

  Správní výbor dne 7.1. 1949194919491949. 
 Jednatel přednesl přípis od Rolnické komise, ohledně znovuzřízení rybníka v Ráji, který má 
výměru 59 arů a je teď používán jako louka, která je v pachtu na 6 let. Pan Horejší pravil, že je 
možnost vyměnit louku za jinou a že pan ředitel Havrda tuto věc vyřídí sám v náš prospěch u 
ONV. 
 Dále projednán přípis od fezáren, ve kterém nás upozorňují, abychom si prodloužili přívod 
vody do odchovných rybníčků, neboť fezárny budou stavět přívod kolem cesty, kterou budou 
rozšiřovat. 
 
  Valná hromada konaná dne 29.1. 1949 za účasti 78 členů a 14 hostů. 
 Za Poříční svaz přítomen Dr. Moravec – předseda. V současnosti mé spolek 148 členů. 
Rybářských povolenek v uplynulém roce bylo vydáno i s měsíčními 248 ks a 18 ks denních. 
 Hospodář ve své zprávě uvedl, že v roce 1948 bylo do řeky vysazeno 23.894 ks plůdku a 
násady ve váze 1.060 kg. Uloveno v témže roce bylo 4.287 ks různých ryb ve váze 1.983 kg od 
140 rybářů, což činilo průměr na jednoho rybáře 14.16 kg. 
 Z Blatského rybníka bylo vyloveno 542 ks kaprů, 283 ks štik a 47 ks cejnů. Odprodáno bylo 
160 ks kaprů a 9 ks štik. Ze střelského rybníka bylo vyloveno 26.000 ks plůdku cejna, který byl 
prodán Poříčnímu svazu a rozvezen do Přeborovic, Štěkně, Katovic, Poříčí a Haržďovic. 
 
  Výborová schůze dne 4.2. 1949. 
 Projednán přípis od MNV ve kterém nám oznamují výši nájemného za rybník v Ráji, a to 697,- 
Kč. s připomínkou, že nemusí býti poškozovány jak silnice tak cesta a že za případné škody 
ručíme. 
 
  Ustavující schůze dne 12.2. 1949. 
 Stanoven správce líhně pan Šiška a spolkový sluha pan Kovář. 
 
  Členská schůze konaná dne 8.4. 1949 za přítomnosti 57 členů a 10 hostů. 
 Schůzi zahájil předseda Poříčního svazu Dr. Moravec. Slova se nadále ujal Dr. Hadraba, který 
přečetl nový zákon o rybářství. 
 
  Výborová schůze dne 4.11. 1949. 
 Zpráva hospodáře – násada 130 ks kapříků z Třebohostic je v líhni, násada 400 ks štiček 
z Čejetic je vysazena do Blatského rybníka, ze střelského rybníka bylo vypuštěno stokou do řeky 
několik tisíc cejnků. Z přídělu Poříčního svazu bylo vysazeno cejnů C3 50 kg u Pětikolského mlýna 
a u Zavadilů 200kg. 
 
  Výborová schůze dne 2.12. 1949. 
 Zpráva hospodáře – od mlynáře z Nezvěstic byla koupena kapří násada a to 270 ks o váze 306 
kg a byla dána do rybníčka č.3 ve spolkových sádkách. Dále uvedl hospodář, že pro nízký stav 
vody v Blatském rybníku nesmí voda zamrznouti, neboť v rybníce je dosti ryb. Bylo ujednáno, že 
fezárny musí vodu v rybníce zvednout.  
 Jako další zprávu uvádí hospodář, že přijal 92.600,- Kč. za povolenky a zápisné, je tedy vidět, 
jak spolek dobře hospodaří, když má tak slušný obrat. 



 

  Výborová schůze dne 6.1. 1950195019501950. 
 Předseda pan Trávníček uvedl, že jednal s fezárnami ohledně zvednutí vody v Blatském rybníce. 
Situace je taková, že přítok do rybníka je úplně otevřen, ale že je všeobecně nízký stav vody. 
 
  56 tá valná hromada konaná dne 12.2. 1950 za přítomnosti 93 členů, 15 hostů a předsedy 
Poříčního svazu Dr. Moravce. 
 Ke dni konání valné hromady má spolek 183 členů. Pokladník pan Kaplan uvedl svoji zprávu 
s tím, že rok 1949 byl výsledkově příznivý a to v důsledku pořádání rybářských závodů a s nimi 
spojené zábavy. K závodům se přihlásilo 485 závodníků, zábavy v předvečer závodů se zúčastnilo 
přes 1.000 osob. Výtěžek ze závodů činil 103.058,- Kč. takže kryl asi ze dvou třetin hodnotu násad 
koupených a daných do řeky včetně vlastních výpěstků. 
 Čisté jmění spolku ke konci roku 1949 činilo 262.722,- Kč. takže spolek má určité pohotové 
prostředky a je dobře připraven, aby plnil zarybňovací úkoly. 
 Hospodář pan Velek ve zprávě uvádí, že líhnutí pstruha se v roce 1949 neprovádělo, protože už 
nemáme pstruhové pásmo. Je proto potřebné, zvýšit umělé vytírání štik. Za tím účelem bylo 
zakoupeno 31 ks generačních štik, které byly uměle vytřeny a pak vysazeny na Podskalí. Líhnutí 
bylo vcelku dobré, nevýhoda byla, že bylo získáno málo jiker a mlíčí pro plné obsazení líhně, 
neboť štiky byly již z části vytřené. 
Výlovy rybníků :  na Střele vyloveno 1.206 ks kaprů, 500 ks ročka štiky, 60 ks línů v mutěnickém 
rybníku vyloveno 167 ks kaprů, 26 ks štik a 68 ks línů. 
 Blatský rybník na zimu loven nebyl, až na jaře pro rybářské závody. Na rok 1950 zakomorováno 
2.450 ks kaprů ve váze 1.055 kg. 
 Úlovky v roce 1949 : chyceno celkem 4.637 ks ryb ve váze 2.890 kg, z toho 491 ks kaprů, 417 ks 
parem, 295 ks štik, 162 ks cejnů, 104 ks úhořů, 214 ks línů, 80 ks pstruhů, 35 ks lipanů, 12 ks 
candátů a 12 ks mníků. Průměr na jednoho rybáře činil 13 kg, celkem záznam úlovků odevzdalo 221 
rybářů. 
 Návrh na omezení lovu štiky : hájení štiky ve spolkových vodách prodloužit do 1. srpna a její 
chytání omezit na jediný den v týdnu, aby byl vymezen chráněný úsek řeky (štičí komora), kde bude 
štika celoročně po několik let hájena, zakázat chytání štik od 15. listopadu. Tento návrh se sešel 
s nepochopením a byl většinou zamítnut. 
 
  Ustavující schůze dne 17.2. 1950. 
 Byla provedena volba hlavních funkcionářů – zůstaly beze změny. Správcem líhně byl zvolen 
pan Liška, spolkovým sluhou pan Kovář. 
 
  Výborová schůze dne 3.3. 1950. 
 Byla projednána záležitost rybníka na Střele, rybník je plný, ucpaný, hráze prokopané a truhlík 
rozbitý. Bylo schváleno napsat na SNB do Katovic s udáním na neznámého pachatele. 
 Byla hodnocena činnost přísežných hajných a konstatováno, že svoji funkci provádí 
nedostatečně. 
 
  Výborová schůze dne 31.3. 1950. 
 Přišlo povolení na chytání lína v době od 1.4. do 31.5. 1950 v tůních a na Staré řece – bylo 
ujednáno dáti toto na veřejnost a bude rybník na Střele v pořádku a vylovený Blaťák. Míra lína byla 
stanovena na 25 cm. 
 Pokladník ve zprávě uvedl, že uhradil násadu kapra z protivína ve výši 14.000,- Kč., za štiky 
z Protivína 3.198,- Kč. spolku bylo nabídnuto ke koupi nákladní auto, které je po výbrusu, má nové 
gumy, cena se pohybuje od 50.000,- Kč. do 60.000,- Kč. O nákup auta se projevil velký zájem, 



neboť tak velký spolek jako je náš by jej plně využil. Bylo dohodnuto, že se na něj půjde hospodář 
podívat. 
 
  Schůze výboru dne 24. dubna 1950. 
 Hospodář podal zprávu, že jsme obdrželi 30 ks matek kapra, několik pstruhových okounů, 5 ks 
generačních jesenů, 5 ks větších candátů, 800 ks K2 a 7.500 ks K1. 
 Naskýtá se nám možnost získat povodí u Sudoměře a jak bylo zjištěno, jsou tamější lidé nám 
nakloněni. Bylo rozhodnuto dojet do Sudoměře k jednání. 
 Dále hospodář oznamuje, že na Staré řece se chytá na škubánek, chycení kapři, ač se nesmí 
chytat, se nechávají v síťkách uschovaných ve vodě. Bylo dohodnuto přijíti za každou cenu této věci 
na kloub a zjistit provinilce. 
 
  Schůze výboru dne 5. května 1950. 
 Byla projednána záležitost koupě auta o které má spolek zájem. Majitel auta pan Vlk žádá za 
auto 55.000,- Kč. 
 Bylo jednáno v Předních Zborovicích ohledně pachtovného, nájem tohoto povodí by mělo stát 
500,- Kč., bylo dojednáno napsat smlouvu. 
 Dále bylo jednáno v Sudoměři, kde nám přislíbili, že nám pronajmou starou řeku – rybolovné 
právo tam není, zaknihované je to jako neplodný pozemek.  
 Byla projednána záležitost chytání    hájených kaprů na Staré řece. Na základě svědeckých  
výpovědí byl za provinilce označen člen pan Žák. Bylo odhlasováno, aby jmenovanému byla do 
konce roku odebrána povolenka a předepsána pokuta 100,- Kč.  
 Pokladník oznámil, že hotovost k současnosti činí 108.518,- Kč. 
 
  Výborová schůze dne 2.6. 1950. 
 Auto o které jsme se zajímali je prodané. 
 Hospodář podává zprávu, že máme osazených 6 rybníků, naskýtá se nám ještě další v Dražejově, 
nemáme však ještě písemné potvrzení. 
 Dne 3.6. 1950 se pojede pro generační kapry a cejny. Kapři se dají na Podskalí, 10 matek cejna 
na Blaťák a 10 k Markétě. 
 Na rybářských závodech, které se konaly na Podskalí a na Staré řece dne 26.5. 1950 bylo 
chyceno 62 ks kaprů, 17 ks štik, 14 ks línů, 2 ks úhořů, 2 ks candátů, 1 ks parmy, 3 ks okounů a 2 ks 
pstruhů. Přihlášeno bylo 286 závodníků. 
 
  Mimořádná schůze dne 23. srpna 1950. 
 Byla svolána z důvodu zjištění škody způsobené velkým úhynem ryb, která se udála dne 21.8. 
1950 na řece Volyňce od hořejšího kanálu fezáren až po Blatenský most. Byla vypracována zpráva : 
 Dne 21.8. 1950 bylo zjištěno uhynutí ryb na řece \Volyňce a Otavě a sice od hořejšího kanálu 
fezáren až po soutok stoky u starých jatek na Otavě. Na tomto úseku bylo uhynutí ryb úplné. Od 
tohoto soutoku až po Blatenský most bylo uhynutí částečné. Po řádném zjištění od přímých svědků 
byla do dnešního dne zjištěna ztráta následujících ryb :  300 kg parem, 10 kg candátů, 75 kg štik, 
100 kg cejnů, 50 kg podouství, 50 kg línů, 200 kg jelců, 25 kg okounů, 10 kg mníků, 30 kg pstruhů 
a 50 kg kaprů. 
 Ujednáno, že s tímto oznámením bude osobně jednáno ve fezárnách a dopsat Poříčnímu svazu, 
aby bylo zavedeno další řízení a aby nám pomohli zmírnit tyto ztráty opatřením většího počtu 
násadových ryb pro tento úsek. 
 
  Výborová schůze dne 1.9. 1950. 
 Záležitost rybníka v Dražejově – věc je vyřízena, rybník je náš. 



 Otrava ryb na Otavě. Fezárny nic nenamítají proti částce jako náhradu za způsobenou škodu, 
chtějí však, aby uváděné množství uhynulých ryb bylo něčím podloženo. Bylo rozhodnuto, aby byl 
opis odhadu ztráty zaslán na SNB, až bude ověřen Poříčním svazem. 
Pokladník ve své zprávě uvedl, že k současnosti máme hotovost ve výši 138.103,- Kč. Z rybářských  
závodů byl čistý výtěžek 30.000,- Kč. 
 byl dán návrh, aby se zakázalo s okamžitou platností chytat z lodí uprostřed řeky kotvící pro 
nízký stav vody – bylo schváleno. 
 
  Výborová schůze dne 3.11. 1950. 
 Zpráva jednatele :  z Protivína jsme obdrželi 11.730 ks K2 ve váze 3.050 kg. Tyto ryby byly 
vysazeny na Podskalí a část u Markéty. Z Radomyšle bylo přivezeno 108 ks kapří násady, která 
byla vysazena pod Sokolským hřištěm. 
 Jednota rybářů v Praze nám sdělila, že ministerstvo zemědělství vyhovělo žádosti o subvenční 
zarybnění položkou 30.080,- Kč. 
 Pokladník ve zprávě uvedl, že máme v současnosti hotovost ve výši 143.471,- Kč. 
 
  Výborová schůze dne 1.12. 1950. 
 Hospodář podal zprávu o výsledku výlovu rybníka na Střele – vylovilo se 2.369 ks K2, 
odprodáno rybářskému spolku v Katovicích 709 ks, nám zbylo 1.660 ks, 7 ks štik Š3, 11 ks 
generačních kaprů, 35 ks generačních cejnů, 220 ks candátů, 500 ks plůdku kapra a 225 ks plůdku 
candáta. Do rybníka v Předslavicích bylo vysazeno 12.000 ks kapra a vylovilo se 85 ks K2. Dále  
 
hospodář uvádí, že štiky nejsou nikde k dostání, letošní rok byl morem na štiky. 
 

  Výborová schůze dne 17.1. 1951195119511951. 
 Hospodář podal zprávu – dohotovení smlouvy na rybník v Dražejově provede hospodář a 
jednatel. Strunkovická řeka přijde do pachtu až příští rok. Ohledně nájmu Staré řeky v Sudoměři 
bylo jednáno s tamějšími majiteli, výsledek byl, že nám starou řeku pronajmou na 6 let za obnos 
1.000,- Kč. ročně. 
 O přeborovickém povodí bude hospodář jednat, až bude zasedat tamější rada. Spolupráce s ryb. 
spolkem ve Štěkni není ještě vyřízena – bude se s nimi jednat v nejbližší době. 
 Povolenky pro členy na letošní rok byly za 230,- Kč., pro hosty za 350,- Kč. 
 
  Výborová schůze dne 2.2. 1951. 
 Hospodář informoval o výsledcích úlovků za rok 1950 – statistiku odevzdalo 233 rybářů. 
Vykázané úlovky : chyceno bylo 780 ks kaprů, 264 ks štik, 346 ks parem 526 ks cejnů, 211 ks 
línů, 257 ks podouství, 930 ks plotic, 211 ks tloušťů, 329 ks okounů, 103 ks úhořů, 14 ks candátů, 
40 ks pstruhů, 36 ks lipanů, 6 ks mníků a dalších ryb. Celkem bylo chyceno 4.599 ks ryb, průměr 
na rybáře činil 17,50 kg. Bylo navrženo, aby každému, kdo statistiku neodevzdal, byla uložena 
pokuta 50,- Kč. na zarybňovací fond a kdo ještě neuposlechne nebude mu vydána povolenka – 
bylo schváleno. 
 V minulém roce bylo zakoupeno za 176.662,- Kč. násady. Spolupráce s přeborovickými rybáři 
dopadla špatně, pro spolupráci při hlasování nezvedl nikdo ruku pro. 
 
  Výborová schůze dne 2.3. 1951. 
 Předseda podal zprávu o jednání mezi spolkem Katovic a Štěkně za příčinou sloučení za 
přítomnosti zástupce kraje. Zatím spolky zůstávají tak jak jsou, než vyjdou nové stanovy. 
 
  Mimořádná schůze výboru dne 25.3. 1951. 



 Projednán oběžník Jednoty rybářů, který mimo jiné stanoví utvořit odbory pro hospodářství 
v tekoucích vodách, pro rybniční hospodářství a pro umělý chov ryb. tito odborní referenti se  
stanou členy výboru spolku a odpovídají mu za řádný chod příslušného rybářského odvětví. 
Zřízení  odborů a odborných referentů nutno oznámit Jednotě rybářů do 15.4. 1951. 
 Hospodář navrhuje darovati 150 kg ryb nemocnici, zdejším továrnám a vývařovně pro děti. 
Státní statky Protivín nám dávají náhradu za uhynulé ryby 350 kg násady. 
 Rybářský spolek Volyně žádá o 100 až 150 kg násady, až se bude lovit Blaťák. 
 Z Krajského národního výboru nám sdělují, že Poříční svazy si stěžují, jak špatně hospodaří 
některé obce. Mají předložit plán vysazování, když nezarybňují, tak to za ně  na jejich účet provede 
vedlejší spolek. 
 Poříční svaz dostane nové stanovy a také rozhodne komu se stanovy dají – ten kdo je 
nedostane bude zrušen. 
 
  Výborová schůze dne 6.4. 1951. 
 Státní statek protivín nás vyzval převzít 350 kg násady za uhynulé ryby z jejich dodávky.  
Násada nebyla převzata, jelikož byla ve špatné stavu. Žádali jsme o lepší násadu s odůvodněním, že 
nás stála dosti peněz. Bylo sděleno, abychom si ji vzali z Kestřan. 
 Hospodář – 40.000 ks plůdku pstruha byl vysazen na řeku Volyňku a ke Slaníku. Ohledně štičího 
plůdku bude rozhodnuto na schůzi Poříčního svazu. Kapří násada z Rojic bude vysazena, 150 kg 
bude přenecháno spolku Volyně. 
 Je zapotřebí dát už jednou rybník v Ráji do pořádku, je tam stále problém s vodou. Veliká štika 
v tůni na Podskalí ba se měla vylovit, bylo odhlasováno a pověřen pan Kaplan, aby tuto škodnou 
zastřelil. Spolek jí dá na konto závazku do nemocnice. Velkou štiku u Markéty má vylovit udicí 
hospodář. 
 Má se odvézt plůdek z Drachkova, na Střelu se dá 2.500 ks, do Banína 500 ks a na Volyňku do 
Zborovic 1.000 ks. Do rybníka Hes bylo vysazeno 1.000 ks, vylovilo se 42 ks K2, ale okounů asi 
150 kg. 
 
  Výborová schůze dne 4.5. 1951. 
 Jednatel podal zprávu – obdrželi jsme poděkování od ČZ za darované ryby k 1. máji a povolení 
k chytání lína. 
 Zpráva pokladníka : k současnosti bylo vydáno za násady 94.839,- Kč., současná hotovost činí 
80.365,- Kč. Nakoupená násada a generační ryby byly následovně vysazeny – 150.000 štičího 
plůdku do Staré řeky a Mutěnic, 29 ks generačních kaprů bylo použito při zábavě, 14 ks generačních 
kaprů k Markétě, 1.123 K2 do Blaťáku, 400 kg K2 na Podskalí a do Sudoměře, 400 kg K2 jako 
náhrada z Protivína na Podskalí. 
 
  Výborová schůze dne 21.5. 1951 
 Zpráva hospodáře : z Blaťáku vyloveno 2.395 ks kaprů, 261 ks štik, 11 ks cejnů a 24 ks 
pstruhových okounů. 
 Předseda se zmiňuje o spolcích v Katovicích a Dolním Poříčí. Katovice mají 45 členů, Dolní 
Poříčí 8 členů. Nabízejí našemu spolku, rybníčky ve kterých chovali štičí plůdek, ale tyto jsou 
zamořeny pijavicemi. Budou ponechány přes zimu bez vody a pak budou vyvápněny. 
 Tabulky na staré řece v Sudoměři vadily píseckému spolku, žádali přes krajskou odbočku o 
jejich odstranění. Bylo o tomto jednáno přímo na místě a bylo docíleno toho, že tam tabulky 
zůstaly, ale chytat tam stejně nemůžeme, až od 16.6. bylo zjištěno, že písecký spolek žádal, aby 
z tohoto povodí byl pro ně rybí útulek. To jim ještě nestačilo, žádali, aby bylo okamžitě zakázáno 
chytání lína v našich tůních, které nám ONV povolil. 
 Štěkeň – o tomto rybářském spolku se ví, že nabízel své povodí Písku, proto s nimi nebude 
jednáno.  



 
  Valná hromada konaná dne 10. června 1951 za účasti 163 členů. 
 Jednatel ve své zprávě uvedl, že stav členů spolku v roce 1950 byl 170, na ustavující schůzi 
bylo přijato 19 členů, letošního roku do valné hromady bylo přijato 150 členů. Po sloučení 
rybářského spolku Katovice, převzal náš spolek 48 tamějších členů. Po pronájmu povodí Dolního 
Poříčí bylo převzato 8 místních rybářů. Ze spolku bylo vyškrtnuto 7 členů, takže k dnešní valné 
hromadě čítá náš spolek 395 členů. 
 Pokladník ve zprávě uvedl, že čisté jmění spolku k 31.12. 1950 činilo 159.331,- Kč. hospodář 
uvádí, že spolek má pstruhovou líheň, ve které neprovádí líhnutí pstruha, poněvadž nemá pstruhové 
pásmo. Je proto potřebné přebudovat líheň na umělé vytírání štik, která je nejvíce žádanou násadou 
do našich řek. 
 Dále pověděl o otravě ryb od ústí Volyňky až k Blatenskému mostu, kterou zavinily fezárny. 
Spolek zahájil ihned vyšetřování o náhradě škody ve výši 50.000,- Kč. za tento obnos, který spolek 
obdržel během tří týdnů, byla nakoupena násada a vysazena do postiženého úseku. 
 Osazovací povinnost na rok 1951 : 

- K2   na Otavu 5.200 ks   na Volyňku 800ks 
- L2   na Otavu 2.400 ks   na Volyňku 600 ks 
- C2   na Otavu 1.700 ks   na Volyňku 300 ks 
- Ca1 na Otavu    500 ks 
- Po1 na Otavu    500 ks    na Volyňku 500 ks 
- Li 1 na Otavu    500 ks 

 Na závěr valné hromady proběhly volby nového výboru. Předsedou zvolen pan Janát, 
jednatelem pan Josef Trávníček, pokladníkem pan Vladimír Kaplan, hospodářem pan Josef Velek. 
Schválen byl sportovní řád – byly zvýšeny míry u parmy, lína a cejna, štiku lze chytat jen na 
jednoduchý háček. Úlovky smí činit místo 8 kg denně pouze 6 kg denně. Chytat z loděk se  
konstatuje, je zakázáno.  
 
  Schůze představenstva Lidového rybářského spolku dne 5.10. 1951. 
 Jednatel ve zprávě uvádí, že z líhně v Žichovicích bylo dovezeno 664 ks různě velikých štik, 
z nichž do Katovic bylo vysazeno 311 ks a 353 ks ve Strakonicích pod pivovarem. Dále jednatel 
oznamuje, že je nutné míti vlastní spolkovou místnost – usneseno zjistit, zda by bylo možno 
najmout místnost v hotelu Liška.. 
 Hospodář oznamuje, že byl ukončen výlov vlastních rybníků a úseky, do kterých byly ulovené 
ryby nasazeny. Konstatuje, že výsledek výlovu rybníka v Baníně byl špatný a na Střele ještě horší. 
Aby se předešlo ztrátám na vysazených násadách na Střele, je nutné zařídit opravu přítoku, kterým 
nám utíkají ryby do podél tekoucího potoka. Hospodář a rybniční referent obstarají též nový truhlík, 
neboť stávající je již rozbitý. Dále hospodář referuje, že se nabízí ke koupi dodávkové auto značky 
Tatra v ceně 70.000,- Kč. po generálce v dobrém stavu. 
 
  Schůze správního výboru dne 9.11. 1951. 
 Hospodář oznámil, že bylo koupeno v Třebohosticích 249 ks kapří násady a tato vysazena do 
řeky v Dolním Poříčí. Devět kusů bylo označkováno a vysazeno do Blaťáku. Ve věci obnovení 
rybníků v Častavíně byla ustavena komise, která možnost zřízení rybníků po stránce právní zjistí a 
případná veškerá jednání povede. 
 Po opětovném projednání nákupu auta a po souhlasu místopředsedy Jednoty, byl dán souhlas 
k tomu, aby nákladní auto, které bylo našemu spolku nabízeno ke koupi za 70.000,- Kč., bylo 
zakoupeno. 
 
  Správní výbor dne 14.12. 1951. 



 Auto od pana Mráze zakoupeno nebylo, neboť se dvakrát s autem nedostavil – usneseno 
provést prohlídku auta pana Aleše, které nabízí na prodej. 
 Projednán dopis rybářského spolku Horažďovice ohledně povodí od jezu v Dolním Poříčí – 
usneseno odpovědět, že trváme na hranicích revíru k jezu v Horním Poříčí a ujednání s Poříčním 
svazem v Klatovech. 
 

  Správní výbor dne 10.1. 1952195219521952. 
 Jednota rybářská sděluje, že nám přidělila subvenci ve výši 78.282,- Kč. – peníze již došly. 
Předseda žádá o podporu tajemníka Palmeho ohledně sloučení spolku ve Štěkni. Pan Palme 
prohlásil, že za žádnou cenu nesmíme připustit, aby povodí bylo předáno jinému okresu a 
doporučil, jak se má v této věci postupovat. 
 
  Schůze předsednictva Lidového rybářského spolku dne 10.3. 1952. 
 Za přítomnosti pana Egra byl přečten zápis o prodeji jeho nákladního auta Škoda 125 našemu 
spolku. Vzhledem k tomu, že převod auta bude uskutečněn ONV, bylo usneseno, vyplatit trhovou 
cenu 65.000,- Kč. panu Egrovi. 
 Byla schválena smlouva o pronájmu povodí Volyňky s MNV Strunkovice na pět let za roční 
nájem 1.000,- Kč. byl čten opis dopisu ONV ve Strakonicích, ve kterém ONV vyzývá rybářský 
spolek ve Štěkni k jednání za účelem sloučení s naším spolkem.  
 Na základě výzvy referenta ONV pro Československé státní statky byla podána žádost státnímu 
statku v Protivíně o pronájem vody, na které dosud hospodaří rybářský spolek ve Štěkni 
 Rybářství v Protivíně oznamuje na základě naší objednávky, že našemu spolku dodá z jarních  
výlovů 4.000 ks K2 a 6.000 ks K1. 
 
  Výborová schůze dne 14.3. 1952. 
 Po projednání byly schváleny následující dodatky ke sportovnímu řádu – limit úlovků je snížen 
na 6 kg ryb denně, míra parmy se zvyšuje na 45 cm a cejna na 35 cm. 
 Byla zaslána žádost o povolení stavby garáže. 
 
  Výborová schůze dne 14.4. 1952. 
 Předseda referuje o deputaci, která byla u Jednoty v Praze ve věci Štěkně. Jednota rybářská 
zaujímá stanovisko, že rozhodnutí bývalého Poříčního svazu Strakonice o přidělení revíru Otava 3, 
ani jeho schválení Jednotou není rozhodující. Okresní národní výbor ustanovil v této otázce 
společné jednání se zástupci Štěkně na 17.4. 1952. 
 Ohledně Kolčavy usneseno, že na pstruhovém úseku Kolčavy nebudou strakoničtí rybáři chytat, 
nýbrž jen někteří pstruhaři z Katovic dle výběru katovických zástupců. 
 
  Členská schůze konaná dne 20.4. 1952 za přítomnosti 133 členů. 
 Předseda po zahájení vyložil dosavadní průběh organizačního vývoje v rybářství, zmínil se o 
dosavadním stádiu řízení ohledně sloučení rybářského spolku Štěkeň s naším spolkem a ohledně 
získání štěkeňského povodí, jakož i revíru Otava 3 – referuje o výsledku jednání konaného dne  
17. dubna 1952 na ONV. 
 Byla podána zpráva o zrušení Poříčního svazu ve Strakonicích a jeho příčinách, jakož i zapojení 
do Oblastní pobočky v Písku. 
 
  Valná hromada Lidového rybářského spolku konaná dne 8.6. 1952 za přítomnosti 185 členů. 
 Ve své zprávě uvedl jednatel, že spolek má v současnosti447 členů. Po hájení našeho povodí 
bylo získáno 23 nových přísežných hajných a koupě nákladního auta za 65.000,- Kč. 
 Pokladník uvedl, že čisté jmění spolku k 31.12. 1951 činilo 277.576,- Kč., že je spolek 
připraven, aby splnil své úkoly zarybňovací. 



 Hospodář uvedl, že v roce 1951 bylo uloveno 1.191 ks kaprů, 653 ks parem,453 ks štik, 499 ks 
cejnů, 582 ks tloušťů, 434 ks línů, 547 ks okounů, 170 ks podouství,91 ks úhořů, 91 ks pstruhů, 19 
ks lipanů, 9 ks candátů a 1.720 ks bílé ryby. Chytajících rybářů bylo 343, průměr na jednoho 
rybáře činil 14,79 kg. 
 Byl schválen zarybňovací plán na rok 1952 a to 750 ks K2 – K3, cejn 300 kg C2 – C3, 2.000 ks 
plůdku štiky, 160 ks L2 – L3, 2.000 ks candáta a 300 ks ročka pstruha. Schválen byl členský 
příspěvek i za povolenku 250,- Kč.  
 Jednatel pak seznámil obšírně valnou hromadu se situací o sloučení s rybářským spolkem ve 
Štěkni. Již loňského roku měli jsme vstoupit v jednání o sloučení dle přípisu Krajské Jednoty 
rybářské v Českých Budějovicích, která nám i Štěkni sdělila, že podle usnesení bývalého Poříčního 
svazu ve Strakonicích, Jednota rybářů v Praze souhlasí s tím, aby revír Otava 3 by dán našemu 
spolku do obhospodařování. Rybářský spolek Štěkeň na náš dopis, aby nám sdělil podmínky, za 
kterých by byl ochoten se sloučiti ani neodpověděl. 
 Vzhledem k tomu, že rybářská organizace se má přebudovati na organizaci masovou, rozhodlo 
se vedení našeho spolku o sloučení se Štěkní prostřednictvím ONV ve Strakonicích. Zaslali jsme na 
ONV přípis, ve kterém jsme vysvětlili situaci našeho spolku s odůvodněním velkého počtu členů a 
hlavně, že nás k tomu vedou hospodářské důvody. Okresní národní výbor vyzval Štěkeň k stanovení 
Členské schůze, na kterou měli být pozváni zástupci našeho spolku a zástupci ONV. Toto se však 
nestalo a místo toho došel dopis ze Štěkně na náš spolek. ONV pak vyšetřil u Státní rybniční správy  
v Protivíně, že Štěkeň nemá prodlouženou smlouvu na letošní rok, abychom si tam podali žádost o 
pronájem povodí. Učinili jsme tak a za týden jsme byli vyzváni, abychom předložili potvrzení od 
Krajské Jednoty rybářské, že revír Otava 3 je nám předurčen k obhospodařování. Toto jsme si opatřili 
a Protivínu předložili. Na základě tohoto rybniční správa Protivín vyhotovila prozatímní smlouvu  
o pronájmu a my jsme zaplatili nájemné. Toto rozhodnutí oznámil Protivín rybářskému spolku ve 
Štěkni, jejichž zástupci nás v Protivíně opět osočili, že jsme boudaři a úplatkáři. Tyto pomluvy 
byly učiněny i na JR v Českých Budějovicích a u krajského hospodáře pana Janovského. Rybářský 
spolek Štěkeň doručil JR v Praze písemný protest kde mimo jiné uváděli, že vždy byli ochotni se 
s námi sloučit. 
 Vedení našeho spolku se rozhodlo k osobnímu jednání na Jednotě rybářské v Praze, kde nám 
bylo sděleno, že neuznávají potvrzení  Krajské Jednoty rybářské v Českých Budějovicích ačkoliv 
tato potvrdila pouze to, co JR v Praze potvrdila sama na podzim roku 1951. Jednota dopsala pak do 
Protivína, aby smlouvu s námi zrušil a povodí pronajmul Štěkni, což se také stalo. Na to proběhla 
zde na ONV dvě neúspěšná jednání a Štěkni uloženo, aby do 31.5. 1952 oznámil ONV návrh na 
sloučení. Místo návrhu byla svolána na 31.5. 1952 členská schůze ve Štěkni, výsledek byl opět 
negativní, neboť rybářský spolek Štěkeň se usnesl, že zůstane samostatný. 
 
  Schůze správního výboru dne 13.6. 1952. 
 Hospodář podal zprávu o rybníčku v Ráji – veškeré práce dodělá závod ČZ, který z něj bude 
bráti vodu pro svoje zahradnictví a náš spolek tam bude chovat ryby. Dále referuje o odstranění 
ostrůvku na Staré řece, toto musí být nahlášeno na KNV. 
 
  Schůze předsednictva dne 4.7. 1952. 
 Hospodář referuje o postavení dřevěné garáže. Nedostatky a závady zjištěné při klasifikaci auta 
na ONV budou odstraněny, za tím účelem byla podána žádost na ČZ, aby oprava mohla být u nich 
provedena. 
 K žádosti LRS Volyně o povolení rybolovu jeho členům na řece Volyňce na našem povodí 
bylo usneseno, povolit členům LRS Volyně lovení ryb v katastru obce Strunkovice za 50,- Kč. 
Vzhledem k tomu, že ONV projevil přání, aby na okrese byl jeden LRS, budou pozváni zástupci 
spolku Volyně na příští schůzi našeho představenstva za účelem projednání sloučení. Dále bylo 
usneseno, aby hospodář se....... 



 


