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letošní zima byla po mnoha letech opět ve zna-
mení silných mrazů a sněhové pokrývky, kdy 
tloušťka ledu na našich revírech a podrevírech 
místy dosahovala až 30 cm. I když ledaři i kole-
gové z místních skupin pracovali na maximální 
výkon, nepodařilo se nám úhynu rybí obsádky 
zamezit. Provzdušňovací otvory (okna) velmi 
rychle zamrzala, udržet je ve funkčním stavu 
bylo skoro nemožné. První kyslíkový deficit se 
projevil začátkem měsíce ledna na podrevíru 
Onderkova. Okouni, plotice, oukleje, kapři se 
zvedli k  větracím otvorům, díky pohotovosti 
ledařů byly instalovány provzdušňovací aerá-
tory, které v  třeskutých mrazech provzdušňo-
valy vodu nepřetržitě tři dny a dvě noci. Nepo-
dařilo se vše zachránit, ale udělali jsme maxi-
mum pro záchranu rybí obsádky. Za týden se 
situace bohužel opakovala na podrevíru Neře-
dínská, kde byl nasazen také provzdušňovací 
areátor (foto), no a následně jsme zasahovali 
na Hulíkově háji. K rozsáhlému úhynu ryb do-
šlo zejména na Cajneráku. Zde nepomohla ani 
větrací okna. Tento podrevír zatím zůstane 
v  „karanténním opatření“ a nebude letos na 
jaře osazen. Je nutné jej sledovat a bude i po-
souzen odborníky.

Každý člen, který se v  letošním roce zúčast-
ní jakékoliv brigády, je povinen se u vedoucího, 
nebo rybníkáře zapsat do výkazu brigád a svým 
podpisem stvrdit počet odpracovaných hodin 
a správnost svých údajů. Vedoucí brigády nebo 
rybníkář je zodpovědný za veškeré údaje zapsa-
né na výkazu brigádnické činnosti. Jakékoliv 

Vážené kolegyně a kolegové rybáři,

dodatečné dopisování a dohadování se ve vý-
dejně povolenek je nepřípustné.

I pro letošní rok je zpracován dotační projekt 
k posílení zarybnění našich revírů a hlavně řeky 
Moravy. Stále také platí první povolenka pro 
děti do 15 let zdarma a na Chomoutově mož-
nost nepřetržitého lovu „non-stop“. 

Majetkoprávní záležitosti jsme schopni řešit 
především díky plnění usnesení naší členské 
schůze a čerpání finančních prostředků z fondu, 
do kterého přispíváme.

Vložením finančních prostředků do nákupu 
vodních ploch a pozemků na rybářských re-
vírech i rybochovných zařízeních zajišťujeme 
budoucnost naší rybářské organizace. Opět tak 
posílilo naše pevné postavení v  majetkopráv-
ních věcech.
Jaro se konečně probouzí, tak mi dovolte, abych 
vám popřál pevné zdraví i krásné chvíle stráve-
né u vody.

Michal Šefčík, předseda

Duben 2017



Usnesení Čenské schůze zástupců MO ČRS Olomouci  
konané 25. 3. 2017

ČLENSKÁ SCHŮZE ZÁSTUPCŮ MS SCHVALUJE: 

1. Jednací řád.
2.  Zprávu o činnosti MO od poslední členské schů-

ze a plán práce MO na rok 2017.
3.  Účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 

2016. Výsledek hospodaření bude převeden do 
fondu určeného na nákup revírů.

4. Rozpočet MO na rok 2017.
5.  Pro rok 2018 mimořádný příspěvek 200 Kč pro 

členy a 100 Kč pro mládež a studující do úče-
lového fondu. Jde o finanční prostředky na 
nákup vodních ploch, pozemků na rybářských 
revírech i rybochovných zařízeních do majetku 
MO ČRS Olomouc. Příspěvek musí být uhrazen 
do konce dubna 2018. Příspěvek musí uhradit 
i členové, kteří si v roce 2018 zaplatí pouze člen-
ství. Děti do 15 let jsou osvobozeny. 

6.  Zrušení výběru krmiva (obilí, pečivo apod.) 
a ponechání platby 40 Kč na zakoupení vhod-
ného krmiva pro ryby jako nedílné součásti pra-
covní povinnosti.

7.  Převedení výsledku hospodaření za rok 2016 
do fondu určeného na nákup revírů.

8.  Projednat s  AOPK CHKO možnost odstranění 
vodních rostlin na vyhrazených lovných mís-
tech pro hendikepované rybáře na revírech 
Chomoutov 1A a Poděbrady 1A.

9.  Projednat a navrhnout uživateli rybářského re-
víru VÚS ČRS se sídlem v Ostravě, aby na celém 
úseku rybářského revíru 471 049 Morava 18 od 
1. 1. 2018 platilo:

A.
• Hájit parmu obecnou celoročně.
•  Zvýšit nejnižší lovnou míru štiky obecné z 50 cm 

na 60 cm.

•  Zvýšit nejnižší lovnou míru candáta obecného 
z 40 cm na 50 cm.

•  Zvýšit nejnižší lovnou míru ostroretky stěhova-
vé na 40 cm.

•  Maximální měsíční úlovek ostroretky stěhovavé 
10 ks měsíčně.

B.
Navíc v  části od jezu u Plynárny v Olomouci po 
proudu až k  silničnímu mostu Nové Sady–Holice 
„pokrýt“ režimem „Chyť a pustˇ“! 

Členská schůze zástupců MS bere na vědomí: 

•  Zprávu předsedy MO ČRS Michala Šefčíka
•  Zprávu ekonomky Ing. Jarmily Šubčíkové (před-

nesl jednatel Ing. Vladislav Hála)
•  Zprávu předsedy dozorčí komise Ladislava Po-

pelky
•  Udělení svazových vyznamenání členům MO 

(seznam přiložen)
•  Rezignaci pana Bílky a pana Popelky na funkce 

ve výboru a v dozorčí komisi
•  Kooptaci člena dozorčí komise Ing. Miroslava 

Ma čáka

Členská schůze zástupců MS ukládá:

Výboru MO ČRS Olomouc pokračovat v řešení ma-
jetkoprávních 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

Vážení členové místní organizace ČRS Olomouc,

bohužel Vám musím oznámit, že nás 11. 2. 2017 ve věku 90 let navždy opustil velký rybář a kamarád, 
dlouholetý člen naší místní organizace, pan JOSEF HOLOUBEK z Bohuňovic. 

Jeho vztah k rybám a rybářství, péče o svěřené revíry mi bude vzorem i nadále.

Čest jeho památce! 
Ing. Pavel Veselý, místopředseda 



Akce Odboru mládeže, které proběhnou v roce 2017

Osazení revírů MO ČRS Olomouc za rok 2016

6. 5. 2017 v Krčmani
20. 5. 2017 v Zábřehu na M
2. 9. 2017 v Lošticích

Závody o Pohár hejtmana olomouckého kraje (dále jen „PHOK“) v lovu ryb pro vybraná 
družstva. Termín a místo konání se může změnit.

27.5. 2017 (sobota) Dětský den na Slavonínské pískovně. V rámci této akce proběhnou od 8.00 hod. závody 
v lovu ryb pro děti do 15 let (prezence od 7.30 hod.)

Dětské závody ve Štěpánově  (od 7 hod.)

Dětské závody v Kožušanech  

10. 7.–15.7. 2017 Dětský rybářský tábor v Břeclavi 

24. 7.–29.7. 2017 Příměstský rybářský tábor

16. 9. 2017 (sobota) Podzimní závody – Memoriál Ladi Konráda, v lovu ryb pro děti do 15 let  
na Slavonínské pískovně od 8.30 hod. (prezence od 8.00 hod.)

471 030
Ch 1A

471 116
Poděbrady 1A

471 056 + 471 215
Ol. Štěrk.

471 049  
Mor. 18

Kapr 5.082 ks/9.600 kg 3.088 ks/6.000 kg 3.665 ks/5.400 kg 1.400 ks/2.800 kg 

Štika nás. 214 ks/153 kg 233 ks/83 kg 35 ks/26kg 128 ks/95 kg

Candát nás. 291/42,5 kg – – – 

Lín 2 – 338 ks/80 kg – –

Bílá ryba 511 ks/125 kg 396 ks/95 kg  416 ks/100 kg 31.870 ks/7.970 kg

Bolen dravý – – – 9.000 ks

Jelec tloušť 1 – – – 1.500 ks

Jelec jesen 1 – – – 21.000 ks

Amur nás. – 682 ks/750 kg 191 ks/132 kg 133 ks/151 kg

Úhoř nás. 360 ks/1,5 kg 360 ks/1,5 240 ks/1 kg –

Ostroretka  1 – – – 6.000 ks

471 218 – Těšetice
Kapr 429 ks/600 kg

Štika nás. 7 ks/6 kg

Lín 2 –

Bílá ryba 52ks/12kg

Amur nás. 22ks/24kg

Závody v LRU na Slavonínské pískovně pro mládež do 
15 let jsou jak pro členy kroužků, tak pro širokou veřej-
nost, v  termínu 27. 5. 2017 se mohou zúčastnit i děti 
bez rybářského lístku (nejlépe v  doprovodu rodičů, 

pra rodičů a s vlastním vybavením). Datum některých 
plánovaných akcí se může změnit.

Pavel Zatloukal, vedoucí Odboru mládeže

Celkové osazení revírů

Ryba kusů/váha Cena 

Kapr 13.664 ks/23.800 kg 1.362.520

Štika nás. 629 ks/380 kg 70.800

Candát nás. 291 ks/42,5 kg 17.325 

Lín 333 ks/80 kg 13.600

Bílá ryba 54.714 ks/8.426 kg 50.006



Příčina loňského úhynu ryb na Moravě má možná jednoduché vysvětlení

VÁŽENÉ RYBÁŘKY A RYBÁŘI,

sobotní výlov rybochovného zařízení Štěpánov – Liboš provázela očekávání. Před dvěma lety jsme rybník 
osadili rozkrmeným plůdkem candáta obecného v počtu 2000 kusů. Celkem jsme slovili 720 candátů 
o celkové hmotnosti 108 kg. Ryba měla průměrně 25 cm a 0,15 kg. Nyní již candáti obohacují naše revíry. 
Dobrá práce, poděkování všem, kteří se přičinili. Michal Šefčík, předseda

Každá situace, při které zjistíme úhyn ryb, by měla 
být objasněna, protože není-li odstraněna příčina, 
tak nebezpečí stále hrozí. Když se s odstupem času 
podívám na výsledky šetření, průběh počasí a vývoj 
průtoku, tak dle mého názoru šlo o kyslíkový deficit 
způsobený několika faktory, a není to tak, že by do 
Moravy někdo vypustil jedovatou látku. Čím vyš-
ší teploty jsou, tím horší je rozpustnost kyslíku ve 
vodě a naopak roste jeho spotřeba rybami a vod-

ními živočichy. Stav, kdy kritická situace nastane po 
období teplotních rekordů, které se nám v loňském 
roce posunuly až po období prázdnin v noci, nebo 
brzy ráno, je způsoben tím, že je tma, nic kyslík ne-
produkuje, ale naopak jej organismy spotřebová-
vají. Když se k tomu přidají vydatné lokální srážky, 
které se často ještě ohřejí na zpevněných plochách 
a vypláchnou kanály, je problém umocněn. 

Petr Loyka, místopředseda

Václav Zelníček, hospodář

Ostroretka  1 6.000 ks 24.000

Bolen dravý 9.000 ks 27.000

Jelec tloušť 1 5.000 ks/55,5 kg 10.000

Jelec jesen 1 1.500 ks 7.500 

Amur nás. 1.205 ks/1.175 kg 94.000

Úhoř nás. 960 ks 3.840 

Pstruh obecný 193 ks 13.600

Celkem 1.694.191 Kč


