Duben 2019
E-mail : crs.olomouc@seznam.cz, www.rybsvaz-ol.cz

Vážené rybářky a rybáři,
nastal jarní čas a počasí již velkou část rybářské
základny vyzvalo k příchodům k vodě. Rybářské
revíry v zimním období prošly úklidem a prořezávkou zejména náletových dřevin. Provedené práce
jsou ku prospěchu celé členské základně, je třeba
poděkovat členům výborů místních skupin a rybářům, kteří nehledí na počet odpracovaných hodin.
V loňském roce došlo k posílení zarybnění revírů naší místní organizace, a to s využitím dotací
Ministerstva zemědělství ČR.
Název programu je Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj a název projektu je Zarybňování rybářských revírů v povodí řeky Moravy.
Cílem dotace je podpora udržitelné stability a diverzity rybářských revírů. Zaměřili jsme
se hlavně na rybí obsádku reofilních ryb jako je
ostroretka, tloušť nebo jesen. Nakoupili jsme ale
i lína, amura, štiky a candáta, nezapomněli jsme
na perlíny, plotice a okouny.
V celém svazu jsou teď hodně diskutovány majetkoprávní vztahy mezi rybáři a majiteli vodních
ploch. Naše místní organizace značně předběhla
dobu a dokázala tyto záležitosti vyřešit nákupem
vodních ploch, nebo dlouhodobým nájmem.
Díky vstřícnosti a pochopení celé naší členské
základny jsme zakoupili další rybářský revír – Onderkova.
Hodně dotazů na schůzích místních skupin
směřovalo na malý zájem hlavně mladší genera-

Nestor olomoucké rybářské organizace Karel Langer, který
oslavil 80. narozeniny, převzal na členské schůzi ocenění od
primátora Olomouce Mirka Žbánka i náměstka ministra zemědělství a místopředsedy naší organizace Pavla Veselého.

ce o brigádnickou činnost, na používání „srkaček“
a úsek s režimem „chyť a pusť“ na řece Moravě.
Jsem rád, že nově zvolený výbor našeho územního svazu z pozice uživatele rybářských revírů
vyhlásil v tomto režimu lokality 471 108 Ostravice
1 a 471 049 Morava 18 (pouze stanovený úsek).
Aktuální problematika se samozřejmě promítá
i do usnesení naší členské schůze.
Chci vás všechny požádat o pečlivé prostudování DODATKU k soupisu revírů pro rok 2019. Je tam
několik změn a je vhodné se s nimi seznámit.
Do probouzející se rybářské sezóny přeji klidné
a pohodové dny strávené u vody spojené s úlovky.
S rybářským pozdravem: „Petrův zdar“
Michal Šefčík
předseda

OSAZENÍ REVÍRŮ MO ČRS OLOMOUC ZA ROK 2018
Násada

471 030
Chomoutov 1A

471 116
Poděbrady 1A

471 056 + 471 215
Ol. Štěrk.

471 049
Morava 18

Kapr
Štika nás.

6 887 ks / 10 887 kg
271 ks / 250 kg

3 900 ks / 5 800 kg
111 ks / 42kg

5 706 ks / 6 379 kg
160 ks / 61 kg

1 611 ks / 2 750 kg
110 ks / 42 kg

667 ks / 80 kg
760 ks / 190 kg
2 310 ks / 330 kg
–
–
–
–

208 ks / 25 kg
80 ks / 20 kg
1 050 ks / 150kg
–
–
–
2 468 ks / 1 596 kg

320 ks / 80 kg
1 350 ks / 270 kg
1 890 ks / 270 kg
–
–
–
300 ks / 150 kg

250 ks / 100 kg
–
4 500 ks / 900 kg
9 000 ks / 27 kg
5 000 ks / 20 kg
7 000 ks / 20 kg
225 ks / 250 kg

1 303 ks / 3,43 kg

2 500 ks / 6,57 kg

–

–
–

–
–

800 ks / 200 kg
9 204 ks / 13 kg

Candát nás.
Lín 2
Bílá ryba
Bolen dravý
Jelec tloušť 1
Jelec jesen 1
Amur nás.
Úhoř nás.
Ostroretka 2
Ostroretka 1

1 140 ks / 3 kg
–
–

Násada

471 218 Těšetice

Kapr
Štika nás.

189 ks / 208 kg
15 ks / 5,7 kg

Lín 2
Bílá ryba
Amur nás.

40 ks / 10 kg
210 ks / 30 kg
23 ks / 25 kg

CELKOVÉ OSAZENÍ REVÍRŮ
ryba

kusů/váha

Kapr
Štika nás.
Candát nás.
Lín
Bílá ryba
Ostroretka 2

18.293 ks/24.863 kg
667 ks / 400,7 kg
1 445 ks / 285 kg
2 230 ks / 490 kg
9 960 ks / 1680 kg
800 ks / 200 kg

Ostroretka 1

9 204 ks / 11 kg

9 204 Kč

Bolen dravý

9 000 ks / 27 kg

3 000 Kč

Jelec tloušť 1

5 000 ks / 20 kg

20 000 Kč

Jelec jesen 1

7 000 ks / 20 kg

23 100 Kč

3 016 ks / 2 021 kg

161 680 Kč

Úhoř nás.
Pstruh obecný

4 943 ks / 13 kg
166 ks / 40 kg

25 144 Kč
8 000 Kč

Pstruh duhový

125 ks / 32 kg

3 200 Kč

Amur nás.

Celkem

cena
1 429 623 Kč
80 140 Kč
85 500 Kč
39 200 Kč
61 824 Kč
80 000 Kč

2 029 615 Kč

dle násadových a dodacích listů zpracovali:
Michal Šefčík – předseda a Josef Faltýnek – hospodář

PÁR SLOV RYBÁŘSKÉHO HOSPODÁŘE
• Rybochovná zařízení Podhrad a Liboš budou v měsíci dubnu odlovena. Na Podhradě je ve
velkém rybníku připraven candát a amur pro jarní osazení našich revírů a podrevírů a k distribuci
v rámci našeho územního svazu. Dále bude odlovena komora „Pod Doubkem“, kde máme karase.
Betonová i travnatá komora budou také úspěšně odloveny. V Liboši máme ve velkém rybníku
amura. V měsíci červnu a červenci osadíme rozkrmeným plůdkem candáta o velikosti 5–8 cm
Podhrad i Liboš. Komory budou osazeny línem, amurem a bílou rybou.
• Věc, která mne jako hospodáře hodně trápí, je nedostatek vody a malá účast hlavně mladší
generace na rybářských brigádách.

Josef Faltýnek

hospodář
Vážení rybáři, vážené rybářky, připomínám, že dle novely vyhlášky č. 197/2004 Sb.,
k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, kterou se mění denní doby lovu ryb
na mimopstruhových revírech, platí s účinností od 1. dubna 2018
následující denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech:
a) v měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4 do 24 hodin,
b) v měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen od 5 do 22 hodin.
Josef Faltýnek
hospodář

K DĚNÍ KOLEM REVÍRŮ
• První volební období pod vedením předsedy Michala Šefčíka mám stále spojené s neustálými spory mezi naším výborem a výborem územního svazu na téma majetkoprávní
vztahy, aneb budoucnost revírů, rybochovných
zařízení a jejich rozvoj. Věděli jsme, že pokud
tuto základní věc sami nevyřešíme, nebudeme mít to naprosto zásadní – kde ryby chovat
a lovit. Tehdejšímu vedení územního svazu se
aktivita naší místní organizace nezamlouvala,
ale samo žádnou výraznou činnost směřující
k uzavření smluv a zajištění revírů pro budoucnost nevyvíjelo. Jednání na našem sekretariátu nebyla zrovna vzorem porozumění mezi
složkami svazu i díky ekonomickým analýzám
a důslednosti našeho ekonoma pana Valáška.
Probíhalo to tak, že před jednáním „vyškolil“
nás a na jednání pak je. Vzorně ručně vypracovaná tabulka s čísly, kalkulačka v ruce a jasné

argumenty, to byl pan Valášek. Věděli jsme, že
vlastníci uzavřených vod mají zásadní vliv na
to, kdo bude vykonávat rybářské právo a díky
podpoře našich rybářek a rybářů jsme naše revíry a rybochovná zařízení zajistili pro budoucnost.
• I proto jednou na práci výboru pod vedením
předsedy Michala Šefčíka úspěšně naváže
nová rybářská generace. Je dobře, že součas
né vedení územního svazu se smluvními vztahy k revírům zabývá a chce stejně jako my
před lety shromáždit finanční prostředky. Pokud jde o naši pozici, tak rozhodně doporučuji
pokračovat dle platného usnesení a k návrhům
s finančními požadavky územního svazu i nadále přistupovat s pečlivostí Břeti Valáška.
Petr Loyka
místopředseda

Usnesení výroční členské schůze zástupců místních skupin MO ČRS
Olomouc ze dne 30. 3. 2019
Členská schůze zástupců MS schvaluje:
1. Program schůze a Jednací řád.
2. Zprávu o činnosti místní organizace (MO) od poslední členské schůze a plán práce MO
na rok 2019.
3. Účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2018. Kladný výsledek hospodaření bude
převeden do fondu určeného na nákup revírů.
4. Rozpočet MO na rok 2019.
5. Volbu delegáta a náhradníka na územní konferenci ČRS. Zvoleni byli Michal Šefčík
a Ing. Pavel Veselý.
6. Úpravu platby za neodpracovanou pracovní povinnost z 80 na 100 Kč
za neodpracovanou hodinu, a to od 1. 1. 2020. Celková platba za neodpracování členské
povinnosti bude od 1. 1. 2020 1000 Kč.

1.
2.
3.
4.
5.

Členská schůze zástupců MS bere na vědomí:
Zprávu předsedy MO ČRS Michala Šefčíka.
Zprávu ekonomky Ing. Jarmily Šubčíkové (přednesl jednatel Ing. Vladislav Hála).
Zprávu předsedy dozorčí komise Ing. Miroslava Mačáka.
Udělení svazových vyznamenání členům MO (seznam přiložen).
Rezignaci pana Petra Akrapa na funkci člena výboru MO k 26. 3. 2019.

Členská schůze zástupců MS ukládá:
1. Výboru MO ČRS Olomouc projednat s uživatelem rybářského revíru 471049 Morava 18
povolení zavážení lodí při lovu dravců, a to v úseku od silničního mostu Olomouc Nové
Sady – Holice až po hranici s revírem 471047 Morava 17.
2. Výboru MO ČRS Olomouc zachovat na revíru 471030 horní míru kapra 70 cm a lovnou
míru sumce 70 cm.
Ing. Miroslav Mačák
předseda návrhové komise

KDE VYŘÍDIT RYBÁŘSKÝ LÍSTEK
Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce vydává rybářské lístky v budově Hynaisova
10 – kancelář č. 4.02, v úřední dny pondělí a středa od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17. 00 hodin
nebo na obslužném pracovišti v přízemí budovy Hynaisova 10. Mimo úřední dny je možné rybářský
lístek získat jen po telefonické dohodě (tel.: 588 488 347).
Novelou vyhlášky k provedení zákona o rybářství byl zaveden pro osoby starší 15 let tzv.
doživotní rybářský lístek na dobu neurčitou. Je možné jej získat od 1. 11. 2017 za poplatek
1000 Kč. Ostatní druhy rybářských lístků a poplatky za ně jsou beze změny. U krátkodobého
třicetidenního lístku je stanoven poplatek 200 Kč.
Miluše Příkazská

Z ČINNOSTI RYBÁŘSKÉ STRÁŽE
Členové rybářské stráže MO ČRS Olomouc zadrželi v minulém roce 18 povolenek za závažné
přestupky jako jsou lov přes stanovenou dobu, lov na více prutů, ale také za zápisy „smazatelnou
tužkou“ a agresivitu. Zvláště dva poslední důvody mají prudce stoupající tendenci. Také bylo přistiženo 7 pytláků, kteří byli předáni policii. Rybářská stráž vykonává nejen kontrolní činnost, ale také
zjištuje kvalitu vod, podílí se na řešení otrav ryb, zúčastňuje se záchranných elektroodlovů, dále
brigád, vysazování rybích násad, rybářských závodů a různých jiných akcí pořádaných naší místní
organizací. Tak jako každý rok budou i letos probíhat společné kontroly s PČR a Městskou policií.
Žádáme rybáře o důsledné dodržování předpisů a podmínek výkonu rybářského práva včetně nového dodatku na rok 2019!
Stanislav Dlabal
vedoucí rybářské stráže

Dovolte, abych poděkoval všem sponzorům letošního rybářského plesu
za věcné dary, které věnovali do tomboly.
Za nás všechny děkuji panu Rudolfu Bolfovi, dnes již bývalému majiteli
restaurace U Pelikána na Mrštíkově náměstí.
Veškeré akce, které jsme pořádali pod jeho střechou, se vydařily,
vždy nám vyšel vstříc, ochotně pomohl a nikdy nezklamal.
Rudo, do dalších let Ti přejeme pevné zdraví, klid a pohodu.
Užívej si hlavně rybářského života a všeho krásného, co k tomu patří.
Michal Šefčík
předseda

K ZÍSKÁVÁNÍ RYBÁŘSKÝCH REVÍRŮ
První rok nového volebního období skončil. Byl
ve znamení změn v celém ČRS, a to včetně
našeho územního svazu. Napřed hladký průběh volby předsedy svazu a velká očekávání,
nyní vyhrocená atmosféra posledních týdnů,
plná vzájemného napadání na sociálních sítích, internetových diskusních fórech a příprav
demonstrace proti novému vedení svazu. I to
je pro nás dalším impulzem pro řešení majetkoprávních záležitostí revírů a rybochovných
zařízení s prioritou získat co nejvíce vodních
ploch do našeho vlastnictví. Dlouhá jednání se
Statutárním městem Olomouc byla zakončena
podpisem smlouvy o nákupu vodní plochy rybářského revíru 471 056, podrevír 15 – Onderkova. V roce 2018 jsme zaplatili 1 milion, vše
další již řeší splátkový kalendář. Tento nákup
jsme mohli uskutečnit jen díky přístupu celé
členské základny. Příspěvek na nákup revírů je
ta nejsprávnější cesta, protože napřed musíme
mít kde zarybňovat a lovit a až pak se můžeme
bavit, jak nejlépe rybářské právo v souladu se
zájmy ochrany přírody vykonávat. My jsme před
lety začali, nyní se dokonce začíná probouzet
celý ČRS. Ten hodně zaspal a některé majetkoprávní vztahy jsou řešeny dost pozdě a složitě,
navíc ceny a nájmy vodních ploch jsou rok od
roku vyšší. Vše je to o penězích, i v tomto případě jsou peníze až na prvním místě. Doufám, že
se celý ČRS nezačne v budoucnu pro zásadní
názorové neshody rozpadat a pevně věřím, že
zůstaneme v jednom celku. I členové výboru
naší místní organizace jsou někdy kritizováni

některými našimi členy. Pokud má být pro nás
kritika prospěšná, vede k cíli pouze jedna cesta. Je to cesta na sekretariát naší místní organizace. Tam si vyříkáme, co koho zajímá, co se
mu nelíbí, co chce změnit, co navrhuje nebo co
chce pro náš spolek sám udělat lépe, než to děláme my nyní. Stojím si za tím, že nemáme co
skrývat a za co se stydět. Odvedli jsme značný
kus práce a snažíme se pracovat ku prospěchu
všech členů. Budeme moc rádi, když si najdete cestu na sekretariát, vážíme si práce výborů
místních skupin, které mohou požadavky členské základny kdykoliv předložit výboru. Za svůj
hlavní cíl ve vedení organizace považuji i nyní
zkvalitňování podmínek rybolovu pro naše členy. Prioritou současnosti i budoucnosti je udržení celistvosti svazu a získávání rybářských
revírů. V tomto úsilí je mým celoživotním vzorem bývalý předseda ČRS pan profesor Petr
Semeniuk.
Michal Šefčík
předseda

ÚŘEDNÍ HODINY OD 1. 4. 2019
DUBEN: pondělí–středa od 14.00 do 17.00 hodin
KVĚTEN–PROSINEC: pondělí od 14.00 do 17.00 hodin

