
V  čase jarním, kdy se příroda probouzí ze zimního spánku, 

předstupu jeme před celou členskou základnu, abychom ji in-
formovali o usnesení konference, která se konala 26. března. 
106 minut stačilo delegovaným zástupcům místních skupin, 
výboru MO a hostům k tomu, aby přednesli své zprávy, předa-
li vyznamenání, diskutovali a přijali usnesení, které je závazné 
pro nás všechny. Musím poděkovat všem přítomným za per-
fektní a vysoce profesionální přístup. 

V letošním roce mne a nejenom určitě mne hodně zarazila 
a překvapila novinka, která byla publikována v  médiích jed-

natelem Rady ČRS, a to je změna výdeje rybářských lístků bez 
jakýchkoliv zkoušek a na dobu 30 dní. Nikdo neposlal do MO 
např. dotazník, ve kterém se každá MO mohla vyjádřit k  na-

vrhované změně. Tento postup láme snad veškeré principy 
demokracie a  možnosti volného vyjádření se k dané věci. 

Ano, rybářské lístky vydává stát, je to výkon státní správy, ale 
jsou součástí rybářské povolenky k lovu, která umožní 
občanu EU nebo jiných států rybolov, a to i na vodách ČRS. 
Vydání krát-kodobého rybářského lístku bez zkoušek, znalostí 
ryb a rybář-ského práva, proškolení na úseku rybářství, je pro 
mne zcela nepřijatelné a hlavně diskriminující pro řadové 
členy ČRS, kteří musí dle platné právní úpravy splnit veškeré 
podmínky pro zís-kání rybářského lístku a povolenky k lovu. 
Zaplacení členství, splnění pracovní povinnosti nebo její 
zaplacení snad nebudu ani dále rozvádět.

Ještě se chci vrátit k našim místním skupinám. Díky zdravé-
mu lidskému rozumu, pochopení a vzájemné toleranci se situ-
ace v Horce nad Moravou uklidnila. Byl zvolen nový čtyřčlenný 
výbor. Někteří bývalí funkcionáři výboru MS odešli do jiné míst-
ní organizace, aniž by se k dané věci postavili férově a čelem. 
Vše je za námi a spolupráce s novým vedením této skupiny jistě 
bude na vynikající úrovni. Mladí funkcionáři místní skupiny se 
nemusí obávat jakékoliv spolupráce a komunikace s výborem 
místní organizace, stabilizace situace v Horce byla jednou z na-
šich priorit. Jarní číslo, které právě držíte v ruce, získají členo-
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chtěl bych Vám, výboru MO ČRS Olomouc, touto cestou po-
děkovat za pomoc a podporu, kterou jste projevili mě a mým 
podobně hendikepovaným  kolegům rybářům. Tím, že jste zří-
dili lovná místa pro sportovní rybolov (1 Chomoutov, 2 Podě-
brady a příprava 2 Těšetice), jste nám  zjednodušili přístup ke 
kvalitnějšímu výkonu práva rybolovu. Věřte, že tohoto počinu 
si nesmírně vážím a budu Vám kdykoliv k dispozici (pokud mi to 
zdravotní stav dovolí) při případném zřizování lovných míst pro 
hendikepované. Bez tohoto Vašeho vstřícného přístupu k nám 
by naše rybaření bylo mnohem komplikovanější a mnohdy té-
měř nemožné.

Já osobně bych Vám, výboru MO ČRS Olomouc, chtěl upřím-
ně poděkovat za finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč na pořízení 
nového elektrického invalidního vozíku. To je rovněž věc, která 
mi v mnohém usnadní život, který je bez nohou přece jenom 
složitější. Jenom pro Vaši informovanost, že být postižený není 
zrovna levná záležitost. Tento vozík, který není žádný přepych, 
stojí 215 000 Kč, z čehož moje spoluúčast činí 20 % a tak je to se 
všemi zdravotními pomůckami, bez kterých bych se jen těžko 
obešel.

Ještě jednou Vám děkuji za hluboce lidský přístup a všem 
rybářům, zejména v působnosti MO ČRS Olomouc přeji pevné 
zdraví, rybářské úspěchy a vše dobré do nadcházející rybářské 
sezony.

S pozdravem „Petrův zdar“ 
Jaroslav Pokorný, předseda MS č.13

Vážení kolegové rybáři,

vé, kteří ještě nenavštívili výdejnu povolenek na sekretariátu, 
pokud mají řádně provedenou jeho úhradu. Stačí o něj požádat 
při vyřizování dokladů.

Dovolte, abych vám popřál v  nastávající rybářské sezóně 
pevné zdraví a krásné chvíle strávené u vody s  bohatými 
úlovky.

Michal Šefčík, předseda



Plán akcí odboru mládeže MO ČRS Olomouc na rok 2016

Rybářské závody v Horce se opravdu vydařily

•  Květen 2016 (sobota) – Úklid břehů a okolí slavonínské
pískovny a Chomutovského jezera. Termín bude upřesněn.

•  28. 5. 2016 (sobota) – Dětský den na slavonínské pískovně
(Ham rýz). V rámci této akce proběhnou od 8.00 hod.
do 12.00 hod. závody v lovu ryb pro děti do 15 let
(prezence od 7.30 hod.).

•  22. 5. 2016 (neděle) – Dětské závody ve Štěpánově
(od 7 hod.).

•  27. 8. 2016 (sobota) – Dětské závody v Kožušanech.

•  11. 7.–16. 7. 2016 – Dětský rybářský tábor v Břeclavi.

•  25. 7.–29. 7. 2016 – Příměstský rybářský tábor.

•  17. 9. 2016 (sobota) – Podzimní závody v lovu ryb pro děti

do 15 let na Slavonínské pískovně od 8.30 hod. 
(prezence od 8.00 hod.)

Termíny závodů o Pohár hejtmana olomouckého kraje 
(dále jen „PHOK“) 2016: 
•  16. 4. 2016 Krčmaň,

•  5. 6. 2016 Morava na Envelopě, Olomouc,

•  10. 9. 2016 Loštice.
 „PHOK“ v lovu ryb je pro vybraná družstva.
Závody na slavonínské pískovně pro mládež do 15 let jsou jak
pro členy kroužků, tak pro širokou veřejnost. Mohou se zúčast-
nit i děti bez rybářského lístku-nejlépe však v doprovodu rodi-
čů, prarodičů s vlastním rybářským vybavením.

Jan Kimel (Kuliš), odbor mládeže

Tři otázky pro jednatele Českého rybářského svazu, z.s., územního svazu pro Severní Moravu 
a Slezsko v Ostravě Ing. Přemysla Jaroně k výkonu rybářského práva na revíru „Náklo“.

Jaký postup v uplynulých letech zvolil uživatel revíru 
k zajištění smluvního vztahu na revír Náklo?
Na každoročních poradách s vlastníkem (CEMEX Sand k.s.) jsme 
žádali o uzavření nájemního vztahu a nabízeli finanční úhradu 
za užívání vodní plochy. Bylo nám řečeno, že je to zbytečné, 
vlastník nemá žádný záměr uživatele revíru měnit.

Můžete prosím popsat aktuální stav výběrového řízení?
Dne 10. 3. jsme e-mailem obdrželi výzvu k účasti na výběrovém 
řízení – viz příloha. Skutečnost, že nabídka se má poslat 
e-mailem, je sama o sobě dost zavádějící. Do VŘ jsme se přihlásili

s částkou 1 000 100 Kč a samozřejmě podrobným vyplněním 
všech požadovaných údajů a dokumentů. Dne 5. 4. jsme byli 
vyzváni k účasti na  osobním projednání výsledků výběrového 
řízení, o termínu se jedná.

Budete v případě neúspěchu ve výběrovém řízení jako uživatel 
revíru požadovat nějakou úhradu za zarybnění?
V případě neúspěchu se jednak budeme jako spoluvlastník 
zatopených pozemků bránit odnětí výkonu RP a v nejhorším 
případě požadovat zákonnou náhradu za obsádku i soudní 
cestou.

V  sobotu 2. dubna pořádal výbor místní skupiny Horka nad 
Moravou rybářské závody na podrevírech Častava a  Horecká. 
Počet lovících rybářů byl 73 včetně dětí. Byla tak zase obnove-
na tradice, která k Horce neodmyslitelně patří. Je to první a dle 
reakcí přítomných i vydařený výsledek práce našeho nového vý-
boru místní skupiny. Sami jsme pojali celou akci jako slavnostní 
zahájení rybářské sezóny a zároveň nic nenechali v organizační 

přípravě náhodě. Počasí opravdu přálo a i návštěva paní starostky 
byla zpříjemněním celého dopoledne. Chceme poděkovat všem 
sponzorům za podporu a účast níkům závodů. I když někteří ry-
báři nic nechytli, alespoň nás svojí účastí podpořili, zvedli naše 
sebevědomí a prožili krásný jarní den u vody.

Za výbor MS Horka nad Moravou 
Zbyněk Křesina



USNESENÍ Členské schůze zástupců MO ČRS Olomouci 
konané 26. 3. 2016 
ČLENSKÁ SCHŮZE ZÁSTUPCŮ MS SCHVALUJE: 

1. Jednací řád.

2.  Zprávu o činnosti MO od poslední členské schůze a plán prá-
ce MO na rok 2016.

3.  Účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2015. Zisk za
r. 2015 bude převeden do fondu na nákup nových revírů.

4.  Rozpočet MO na rok 2016.

5.  Pro rok 2017 mimořádný příspěvek 200Kč pro členy a 100  Kč 
pro mládež a studující do účelového fondu. Jde o finanční 
prostředky na nákup vodních ploch, pozemků na rybářských 

revírech i rybochovných zařízení do majetku MO ČRS Olo-
mouc. Příspěvek musí být uhrazen do konce dubna 2017. 
Příspěvek musí uhradit i členové, kteří si v roce 2017 zaplatí 

pouze členství. Děti do 15 let jsou osvobozeny.

6.  Jestliže dojde k  přestoupení člena do jiné organizace a po 

čase tento člen opět požádá v naší organizaci o členství, 
bude jeho přijetí podmíněno doplacením příspěvku na 
nákup reví-rů za tento čas, pokud v tomto čase byl příspěvek 
na nákup revírů součástí členských povinností. Doplacení 
příspěvku nebude požadováno v situacích, ze kterých bude 
zřejmé, že přestupy neměly spekulativní charakter, např. 

změna bydli-ště a po čase opět přestěhování do Olomouce, 
dlouhodobá práce v  zahraničí spojená s  přechodným 

pobytem či dlou- 

hodobá zdravotní léčba. Vždy však musí jít o prokazatelnou 
skutečnost.

7.  Rybářské podrevíry (471  215) č. 14 Nemilanská a (471 056)
č. 55 Hlušovice převést do režimu s  omezenou docházkou,
a to od 01. 01. 2017. Přesná citace: Podrevír s omezenou do-
cházkou, a to 2 dny týdně, které nesmí být po sobě jdoucí.
Netýká se členů ČRS MO Olomouc.

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 Ladislava Popelky.
•  Udělení svazových vyznamenání členům MO. 
•  Kooptaci a volbu dvou nových členů dozorčí komise.

(p. Otruba František a Ing. Milan Dvořák). 

ČLENSKÁ SCHŮZE ZÁSTUPCŮ MS UKLÁDÁ:     

1.  Výboru MO ČRS Olomouc pokračovat v  řešení majetko-
právních záležitostí a problematiku uživatele revírů tak, aby
MO ČRS Olomouc měla postavení jejich uživatele v souladu
s platnou právní úpravou.

František Chochola
předseda návrhové komise:

Místní skupina č. 5 Lutín pořádá 

v sobotu 7. května 

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY V LOVU KAPRŮ
Na novém svazovém revíru 471 218 Těšetice. 
Prezence: v 05.30 hod.
Start: v 06.00 hod, ukončení v 12.00 hod. 
Startovné: dospělí 100 Kč, děti a mládež 20 Kč.
Rybolov bude probíhat metodou chyť a pusť, 
lov na jeden prut na položenou.

Bohaté občerstvení zajištěno!

Místní skupina č. 13,  
Kožušany –Tážaly, Grygov, Velký Týnec. 

ZVE NA TRADIČNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 
NA PODREVÍRU BLATECKÁ 

10 (Sucháč). Závody proběhnou v sobotu 

30. dubna 2016

Prezence: v 05.30 hod. 
Začátek závodů: v 06.00 hod.
Vyhlášení výsledků: v 12.30 hod. 
Startovné: 150 Kč.
Na rybáře i příznivce 
Petrova cechu  
se těší pořadatelé. 

Bohaté občerstvení zajištěno! 



K VYDÁVÁNÍ RYBÁŘSKÝCH LÍSTKŮ
Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce vydává rybářské lístky v budově Hynaisova 10 – kancelář 
č. 402, v úřední dny pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin, nebo na obslužném pracovišti v přízemí. I mimo 
úřední dny je možné rybářský lístek získat po telefonické dohodě (tel. 588 488 347). Žádost je možné vyplnit 
přímo na OŽP nebo získat na internetových stránkách města. V souladu s platnými právními předpisy je nutné 
k žádosti předložit: 

•  doklad o získané kvalifikaci, tj. rybářský lístek, jehož platnost končí, u nových členů doklad o získané kvalifikaci
pro vydání prvního rybářského lístku, či osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo na ry-
bářskou stráž

•  vyplněnou žádost – formulář (je možné vyplnit přímo na OŽP MMOl)
•  souhlas zákonného zástupce (u dětí do 15 let)
•  doklad o zaplacení správního poplatku, který je možné uhradit přímo v budově na pokladně.

Správní poplatky jsou ve výši: 
•  100 Kč za – roční
•  200 Kč za – tříroční
•  500 Kč za – desetiletý 

Pokud žáci základních škol, žáci a studenti škol s výukou rybářství nebo odborní pracovníci na úseku rybářství, 
mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, předloží potvrzení školy o studiu nebo potvrzení o výkonu povo-
lání nebo funkce na území ČR, je poplatek snížen o 50 %.

Rodičům dětí do 15 let, kteří nebydlí v Olomouci, opět rádi umožníme vyřízení rybářských lístků prostřednictvím 
vedoucích rybářských kroužků.

Miluše Příkazská


