
první čtvrtletí letošního roku je za námi a již se mno-
hé událo. Proběhly schůze místních skupin, provedli 
jsme zarybnění rybářských revírů a zejména podre-
vírů, na kterých hospodaříme. Výroční členská schů-
ze zvolila členy výboru, dozorčí komise a předsedu 
místní organizace. Dovolte mi poděkovat za zvole-
ní předsedou na další volební období, samozřejmě 
poděkování tlumočím i za zvolené členy výboru 
a dozorčí komise naší místní organizace. Ve složení 
výboru proběhla jedna změna, Stanislav Dlabal, ve-
doucí odboru rybářské stráže ukončil svou činnost 
a nahradil jej Lukáš Matics. 

Výdej povolenek pokračuje úspěšně dál a na-
štěstí nebylo potřeba omezení činnosti sekretariátu 
v  režimu „výdejního okénka.“ Museli jsme přistou-
pit k ne zrovna populárnímu opatření, k navýšení 
ceny povolenky na rybářský revír 471 030 Chomou-
tov 1A. V  případě našeho časopisu (informátoru) 
již nyní vydáváme poslední jarní číslo. V roce 2023 
dojde k  distribuci časopisu závěrem roku, půjde 
o dvojčíslo. 

I v letošním roku je udělena výjimka z denní doby 
lovu pro rybářský revír Chomoutov 1A, od 16. červ-
na do 30. září. Žádost povolení plavidla k zavážení 
nástražních systémů (bójí) při lovu sumce velkého 
je podána.

Na celé volební období byl odsouhlasen mimo-
řádný příspěvek pro dospělé a mládež. Získané fi-

Vážené rybářky a rybáři,

nanční prostředky pomáhají umořit finanční splát-
ku Statutárnímu městu Olomouc za nákup rybář-
ského podrevíru Onderkova. 

Hodně diskutované jsou nové nájemní smlouvy 
s AOPK CHKO ČR. Mezy rybářskou veřejnost vnesly 
velkou nevoli, nespokojenost i radikální názory. Ať 
jsou již názory takové či jinaké, je zbytečné se „sta-
vět na zadní.“ Cena byla stanovena znaleckým po-
sudkem a nyní je třeba s  chladnými hlavami začít 
jednat o možném uvolnění pravidel lovu. Hodně 
bude záležet na nás, na rybářích, jak nová nařízení 
budeme dodržovat.

Začátek rybářské sezony je v  plném proudu. 
I v této, ne zrovna lehké době, která přináší hodně 
změn, vám přeji stálé a pevné zdraví, krásné chvíle 
u vody a pěkné úlovky.

Michal Šefčík
předseda 

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

Duben 2022



Osazení revíru 471 056  
Ol. štěrkopísek 1A r. 2022

Osazení revíru 471 218  
Těšetice r. 2022

Osazení revíru 471 215  
Ol. štěrkopísek 1B r. 2022

Vážení rybáři, vážené rybářky, připomínám 
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

Naši pstruhaři v čele s MUDr. Lubošem 
Tempírem osadili 3. dubna 2022 pstruhový 
revír 473 092 Šumice 1P (fotka na první straně).  
Děkuji jim za jejich práci a věřím, že podmínky 
v říčce Šumici se v letošním roce výrazně 
nezhorší. Michal Šefčík

předseda

Kapr
Osazení z výlovu  Tovačov (Rybářství Tovačov) 
dne 23. března 

2. Holice – 192 ks / 250 kg
3. Holice – 192 ks / 250 kg

15. Onderkova – 500 ks / 650 kg
28. Najdekrova – 0 ks / 0 kg
32. Fišerova – 231 ks / 300 kg
33. Hulíkova – 308 ks / 400 kg
36. Modrá – 115 ks / 150 kg
55. Hlušovice – 385 ks / 500 kg
60. Příkazská – 385 ks / 500 kg

Celkem:  2 308 ks / 3 000 kg

Cena: (64,40 Kč / 1kg)   193.200 Kč

Průměrná hmotnost kapra 1,3 kg.

Kapr
Osazení z výlovu Tovačov (Rybářství Tovačov) 
dne 23. března

Celkem: 154 ks / 200 kg 

Cena: (64,40 Kč/ 1kg) 12.880 Kč

Průměrná hmotnost kapra 1,3 kg.

Osazení celkem:  
4.700 kg × 64,40 Kč  = 302.680 Kč

Michal Šefčík – předseda 
Josef Faltýnek – hospodář

Kapr
Osazení z výlovu Tovačov (Rybářství Tovačov) 
dne 23. března

4. Holice – 77 ks / 100 kg
8. Cajnerák – 77 ks / 100 kg

10. Blatecká – 115 ks / 150 kg
11. Slavonín – 77 ks / 100 kg
12. Radíkov – 77 ks / 100 kg
14. Nemilanská – 231 ks / 300 kg
16. Kaluhy –  77 ks / 100 kg
25. Vojenská –  77 ks / 100 kg
39. Neředínská –  77 ks / 100 kg
43. Horecká –  0 ks / 0 kg
63. Častava – 154 ks / 200 kg
66. Kníničky – 115 ks / 150 kg

Celkem  1.154 ks / 1. 500 kg

Cena: (64,40 Kč / 1kg)  96 600 Kč

Průměrná hmotnost kapra 1,3 kg.



Členská schůze zástupců MS schvaluje: 

1. Program a jednací řád.
2.  Zprávu o činnosti MO od poslední členské 

schůze a plán práce MO na rok 2022.
3.  Účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 

2021. Výsledek hospodaření bude převeden do 
fondu určeného na nákup revírů.

4. Rozpočet MO na rok 2022.
5.  Pro celé volební období rok 2023–2026 mi-

mořádný příspěvek 200 Kč 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 ry-
bochovných zařízení do majetku ČRS MO Olo-
mouc. Příspěvek musí být uhrazen do konce 
dubna běžného roku. Příspěvek musí uhradit 
i členové, kteří si v běžném roku zaplatí pouze 
členství. Děti do 15 let jsou osvobozeny.

6.  Vydávání časopisu Ol. rybář v  tištěné verzi 
(přelom měsíců listopad a prosinec) 1× ročně 
a to v dvojčísle v ceně 50 Kč. Platí od r. 2023

7.  Navýšení ceny povolenky k  lovu pro rybář-
ský revír 471  030 Chomoutov 1A pro rok 
2023. Dospělí 1 300 Kč, děti do 15 let 300 Kč. 
Cena není fixována.

8.  Zvolení předsedy, členů výboru a dozorčí ko-
mise ČRS MO Olomouc.

Michal Šefčík – předseda a člen výboru.

Členové výboru:
Ing. Vladislav Hála, RNDr. Petr Loyka, CSc.,  
Ing. Jarmila Šubčíková, Ing. Pavel Veselý,  
Pavel Zatloukal, Dušan Alexa, Michal Čižmár, 
Josef Faltýnek, Lukáš Matics

Členové DK:
Ing. Miroslav Mačák, František Otruba,  
Ladislav Popelka, Jan Zatloukal,  
Zbyněk Křesina.

9.  Volba delegáta a náhradníka na územní  
konferenci a sněm ČRS.

Zvoleni Michal Šefčík a Ing. Pavel Veselý

Členská schůze zástupců MS bere na vědomí:
1. Zprávu předsedy MO Michala Šefčíka.
2.  Zprávu ekonomky MO Ing. Jarmily Šubčíkové. 

(přednesl jednatel Ing. Vladislav Hála).
3.  Zprávu předsedy dozorčí komise MO  

Ing. Miroslava Mačáka.
4. Udělení svazových vyznamenání členům MO.

Členská schůze zástupců MS ukládá:
1.  Zajistit zachování režimu „Chyť a pusť“ 

na stanoveném úseku revíru Morava 18

USNESENÍ Členské výroční schůze zástupců místních skupin  
ČRS MO Olomouc, konané 26. 3. 2022.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Kolegyně a kolegové, kárné provinění již nyní neře-
ší dozorčí komise naší místní organizace, ale pří-
kazce a kárný senát na úrovni územního svazu se 
sídlem v Ostravě. V pravomoci dozorčí komise míst-
ní organizace nadále zůstává porušení povinností 
dané platnými stanovami, které se netýká přímo vý-
konu rybářského práva. Kárné opatření spočívající 
v zadržení povolenky bylo nahrazeno «zákazem 

lovu ryb», a to na všech revírech ČRS, v případě 
našeho člena (členky) i na Chomoutově! Kárné 
opatření se vztahuje na pstruhové i mimopstruhové 
revíry. Prosím, než vyrazíte k vodě, seznamte se s pra-
vidly rybolovu a dodržujte je. Vyhnete se nepříjem-
nostem a hlavně době bez rybařiny, která nás všech-
ny spojuje. Michal Šefčík

předseda



Násada 471 030
Chomoutov 1A

471 116
Poděbrady 1A

471 056 + 471 215
Ol. Štěrk.

471 049  
Morava 18

Kapr 8 749 kg / 3 452 ks 6 463 kg / 4 972 ks 5 580 kg / 4 281 ks 2 908 kg /1 818 ks 

Štika nás. 200 kg /286 ks 50 kg /125 ks 75 kg / 188 ks 65 kg /163 ks

Candát nás. 72 kg /224 ks 71 kg /248 ks 63 kg / 252 ks –

Cejn velký 300 kg / 1 200 ks – – –

Lín 2 – 55 kg / 275 ks 41 kg / 205 ks –

Bílá ryba – 162 kg / 8 100 ks – –

Bolen dravý – – – 10 kg / 5 000 ks

Jelec tloušť 1 – – – – 

Jelec jesen 1 – – – 38 kg / 10 000 ks

Jelec Jesen 2 – –  – –

Parma obec. 1 – – 2 kg / 2 000 ks 

Amur násada – 750 kg / 1 119 ks 150 kg / 94 ks 250 kg / 156 ks

Úhoř násada – 3 kg / 1 400 ks – –

Okoun 1 – – – –

Ostroretka  3 – – – 48 kg /240 ks

Plotice násad 2 48 kg / 480 ks 50 kg / 500 ks 55 kg / 550 ks –

Násada 471 218
Těšetice

471 226
 Blatecký mlýn 1A

471 019 
Blata 2

471 134
Šumice 1

Kapr 200 kg / 154 ks 2 400 kg / 1 500 ks – –

Štika nás. 10 kg / 25 ks 40 kg / 100 ks – –

Candát nás. 10 kg / 29 ks 72 kg / 253 ks – –

Lín 2 9 kg / 45 ks 25 kg / 125ks – –

Amur nás. 25 kg / 16 ks 363 kg / 227 ks – –

Úhoř násada – 2 kg / 934 ks – –

Plotice násad 2 – 50 kg / 500 ks 10 kg / 100 ks 10 kg / 100 ks

Bílá ryba 100 kg / 5 000 ks 146 kg / 7 300 ks 138 kg / 6 900 ks

Násada 471 021
Bystřice Hanácká 1

473 102 
Oskava 1

473 092
Šumice 1P

Plotice násad 2 12 kg / 120 ks 10 kg / 100 ks –

Bílá ryba 160 kg / 8 000 ks 138 kg / 6 900 ks –

Štika nás. 5 kg / 13 ks 10 kg / 25 ks –

Ostroretka 3 7 kg / 35 ks 6 kg / 30 ks –

Pstruh ob.1–2 – – 15 kg / 54 ks

Po – plůdek – – 10 000 ks

Osazení revírů MO ČRS Olomouc za rok 2021



Celkové osazení revírů

Ryba Hmotnost / kusů Cena 

Kapr 26 300 kg / 16 177 ks 1 497 085 Kč

Štika nás. 455 kg / 925 ks 91 000 Kč

Candát nás. 288 kg / 1 006 ks 95 850 Kč

Cejn velký 300 kg / 1 200 ks 24 000 Kč

Lín 130 kg / 650 ks 10 400 Kč

Bílá ryba 844 kg / 42 200 ks 10 128 Kč

Ostroretka 3 61 kg / 305 ks 18 300 Kč

Bolen dravý 10 kg/ 5 000 ks 15 000 Kč

Jelec jesen 1 38 kg / 10 000 ks 7 600 Kč 

Amur nás. 1 538 kg / 1 612 ks 123 040 Kč

Úhoř nás. 5 kg / 2 344 ks 540 EURO

Plotice násada 2 245 kg / 2 450 ks 12 740 Kč

Pstruh obecný 15 kg / 54 ks 3 000 Kč

Pstruh ob. 
plůdek 10 000 ks 17 500 Kč

Parma obecná 1 2 kg / 2.000 ks 8.000 Kč

Celkem 30.231 kg / 95.923 ks 1.947.435 Kč

Pozn. Kurz 1 EURO = 25,54 CZK, dle ČNB v den zarybnění.  
Započítáno v celkové ceně převodem na CZK.

Michal Šefčík – předseda 
Josef Faltýnek – hospodář



VÝDEJNA POVOLENEK

Oznámení k provádění plateb bankovním převodem formou „ OKAMŽITÁ PLATBA“

Vážení kolegové,
V poslední době se na výdejně stále častěji setká-
váme s tím, že členové naší organizace při úhradě 
svých členských povinností a při nákupu povole-
nek k lovu ryb využívají služeb svého internetové-
ho bankovnictví „OKAMŽITÁ PLATBA“. Tyto platby 
provádějí často přímo u výdejního okénka a ihned 
požadují vydání povolenky s tím, že platba byla na 
účet naší organizace právě připsána.

Výdejna povolenek nemá žádnou možnost oka-
mžitě ověřit, že platba byla opravdu provedena 
bezchybně a že je na účet organizace připsána. 
Pouhé nahlédnutí na displej mobilu není dostaču-
jící, připsání platby musí být potvrzeno náhledem 
na účet organizace.  Z důvodů ochrany dat členské 
základny není výdejna připojena k  internetu a její 
pracovníci ani nemají oprávnění přístupu na účet 

naší organizace. Identifikaci plateb a jejich spárová-
ní se provádí před započetím úředních hodin pod-
le výpisů z účtu, které vydává statutární zástupce. 
Pozdější platby již k dispozici nemají.

Abychom předešli konfliktním situacím a ne-
dorozuměním, ke kterým již bohužel v  minulých 
dnech došlo, vydáváme pro platby bankovním pře-
vodem toto upřesnění: 

Vydány budou povolenky a členské známky 
u  plateb, které byly připsány na účet organizace 
nejpozději do 13. hodiny toho dne. Toto platí i pro 
platby provedené v  režimu „ OKAMŽITÁ PLATBA“. 
Platby provedené později budou zpracovány v ná-
sledující úřední den.

Jarmila Šubčíková
ekonom


