
letošní rok se od samého začátku nese v duchu 
různých opatření, spíše zákazů a příkazů spoje-
ných s  nařízeními vlády ČR a ministerstva zdra-
votnictví ve věci koronaviru. Situace vůbec není 
příznivá, přináší mnoho lidské bolesti, starostí, 
komplikuje nám životy úplně ve všem. A pocho-
pitelně ovlivňuje i činnost naší organizace. Sna-
žili jsme se zorganizovat práce na sekretariátu 
tak, abychom splnili všechny termíny výběru 
sumářů za rok 2020, jejich zpracování, odeslání 
na Územní svaz Ostrava a současně zabezpečili 
s  ohledem na aktuální epidemiologickou situa-
ci co možná nejlepší servis pro Vás, naše členky 
a  členy. Protože nebylo možné otevřít sekreta-
riát pro veřejnost, byl zaveden „okénkový výdej“ 
povolenek a ostatních členských náležitostí na 
rok 2021. Nemalou část rybářských dokladů 
jsme rozesílali i poštou. 

Díky zavedenému a osvědčenému systému 
žádanek o vydání povolenky a bezhotovost-
ních plateb, Vaší spolupráci a ukázněnosti, se 
nám daří žádosti vyřídit téměř obratem. Po celý 
měsíc leden pracovala výdejna v  pracovní dny 
na dvě směny, pracovní byly i soboty a neděle. 
K 31.  lednu bylo zpracováno 1165 žádanek čle-
nů, což je téměř polovina členské naší základny! 
Za jediný den bylo do schránky vloženo i 170 žá-
danek! Všem svým kolegyním a kolegům, kteří 

Vážené rybářky a vážení rybáři, na výdejně a u okénka pracují, chci touto cestou 
poděkovat.

Brigádnická činnost začátkem roku se oriento-
vala hlavně na úklid a čistotu na našich revírech 
a na prořezávku dřevin, zejména na podrevírech. 
Zima konečně umožnila po zamrznutí vodních 
ploch vstup na led a provést prořezávky dřevin 
i  z  ledu. Brigády se konaly jen ve velmi omeze-
ném počtu.

A ještě něco k  tématu brigád (pracovní čin-
nosti). Je to již dlouho diskutované téma napříč 
celým rybářským svazem, jestli tedy brigády ano 
nebo ne. Můj osobní názor je ten, že nejde v sou-
časnosti o zásadní téma, ale spíše o téma okrajo-
vé, jež není třeba za každou cenu řešit právě nyní. 
Pořád stále připomínám, že místní organizace 
mají dle platných Stanov ČRS samostatnou práv-
ní subjektivitu! 

Po zkušenostech, které máme s  řízením naší 
organizace za uplynulý rok, je podle mého ná-
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zoru nutné se v  současné situaci napříč celým 
rybářským svazem urychleně zabývat jinými 
aktuálními problémy a přijmout řadu nových, 
funkčních opatření. Takových opatření, která 
souvisejí s  mimořádnou situací, jako například, 
aby byl stanoven pro všechny organizace jed-
notný postup při řešení otázek řízení a kom-
petencí v  případě odložení či neuskutečnění 
členských schůzí, s tím souvisejících pravomoci 
výboru organizace pro schválení účetní závěrky, 
rozpočtu, případně i dalších náležitostí. Je také 
po roce dobré vědět, kdy a jak přenést někte-
ré rozhodovací pravomoci v  nouzovém stavu 
na výbor a  dozorčí komise místních organizací 
a případné další otázky. Tato diskuze by se měla 
přenést do celého svazu!

Ještě si dovolím upřesnit, že byl změněn do-
davatel rybí obsádky pro rybářský revír 471 030 
Chomoutov 1A. V letošním roce bude celá obsád-
ka pro tento revír zakoupena v Rybářství Martin 

Horák Šumvald (Rybářství Horák, s.r.o.). Chceme 
vysadit Ministerstvem zemědělství ČR uznané 
plemeno kapra – amurský lysec. Jeho vysazování 
je podpořeno i oficiálním doporučením Státní ve-
terinární správy ČR. Amurský lysec je odolný m.j. 
proti koi herpesviróze (KHV), edema viru (CEV), 
jarní virémii.

Situace, nařízení, opatření a další náležitosti se 
v celém státě mění z hodiny na hodinu v souvis-
losti s opatřením pandemie koronaviru. Někteří 
už jistě ztrácíme přehled a myslím, že všichni by-
chom se rádi vrátili k našim původním životům. 

Věřme, že každá voda jednou steče dolů a že 
se zpět do běžného života brzy  a hlavně v plném 
zdraví vrátíme. Do nastávající rybářské sezóny 
přeji hlavně pevné a stálé zdraví Vám i Vašim ro-
dinám!

Petrův zdar!
Michal Šefčík

předseda

K výkonu rybářského práva

Zákon o rybářství v  platném znění praví, že 
uživatel rybářského revíru, rybářský hospodář 
a  jeho zástupce, držitel povolenky k lovu a ry-
bářská stráž mohou při výkonu rybářského prá-
va vstupovat na pobřežní pozemky, pokud na ně 
není vstup zakázán z důvodu obecného zájmu; 
jsou však povinni nahradit škodu, kterou při tom 
způsobí.

A teď zpráva ze života, aneb chování našich 
členů na revíru 471 030, Chomoutov 1A: Jachet-
ní oddíl Olomouc vyvolal jednání s  naší místní 
organizací ve věci chování našich členů v jejich 
oploceném objektu. Doložil i značné množství 
fotografií, které jasně dokumentují, jak se někte-
ří jedinci chovají k soukromému majetku Jachet-
ního oddílu Olomouc na jejich pozemku. Jedná 
se hlavně o opírání kol o  budovy, grilování, vy-
užívání schodů budovy k odkládání rybářských 
věcí, využívání prostoru pod balkonem jako ry-
bářské noclehárny, vykonávání osobní potřeby 
v celém areálu. O množství odpadů se mi snad 

ani nechce psát. Jde o věci, které již nejsou spo-
jeny s  výkonem rybářského práva! Tuto a  po-
dobnou činnost si majitel pozemků a budov po-
chopitelně nepřeje, není jím povolena a nebude 
jím tolerována. Podotýkám, že majitel pozemku 
může přivolat i Policii ČR! Původcem celého pro-
blému je malá skupinka členů naší organizace. 
Je naprosto nepřípustné se takto chovat, sou-
kromý majetek si každý chrání a my to musíme 
respektovat. Pokud chceme lovit na pozemku, 
přesněji řešeno z pozemku Jachetního oddílu, 
tak se tam musíme také umět chovat. Rybářská 
stráž již byla s  problémem seznámena a  bude 
nekompromisní.

Pevně věřím, že naši rybáři jsou rozumní lidé, 
kteří respektují a budou respektovat soukromé 
vlastnictví. To, za jakých podmínek budeme na 
tomto krásném revíru lovit, záleží jen na nás.

Michal Šefčík
předseda



Aktuální termíny závodů v lovu ryb  a případný ter-
mín příměstského tábora sledujte na webových 
stránkách MO ČRS Olomouc – www.rybsvaz-ol.cz, 
aktuality nebo odbor dětí a mládeže.

Vyplňování přehledů o úlovcích a sumářů a jejich 
vracení:

Lovící je povinen zapisovat nesmazatelným způ-
sobem, to znamená, že nesmí být psáno obyčejnou 
tužkou ani mazací propisovačkou. Přehledný návod 

k  vyplňování přehledu o úlovcích a sumáře je na 
stránkách – www.rybsvaz.cz, v instruktážním videu: 
Jak správně vyplnit sumář úlovků. Vracení správně 
vyplněného přehledu o úlovcích a sumáře je nutné 
do 15 dnů po skončení platnosti povolenky té orga-
nizaci, která mu ji vydala.

Přejeme Vám hodně krásných chvil strávených 
u vody.

Dušan Alexa a Pavel Zatloukal
odbor mládeže 

Informace pro malé rybáře na rok 2021:

Plnění pracovní povinnosti (brigád) probíhá začátkem roku hlavně na našich podrevírech. Úklid, 
prořezávka náletových dřevin, odklízení spadlých stromů a vývratů, včetně sběru a odvoz odpadů, 
to je hlavní náplň práce všech zúčastněných. Před začátkem rybářské sezóny je práce na podreví-
rech pro naše místní skupiny hodně aktuální. A proto je i zachování pracovní činnosti v současné 
podobě nutností! Za kvalitně odvedenou práci všem děkuji.

Michal Šefčík – předseda

Členská schůze zástupců místních skupin se odkládá! 

Naše členská schůze původně plánovaná na sobo-
tu 27. března 2021 se překládá na sobotu 5. června 
2021. Tento termín je již rezervován na Střední ško-
le polytechnické, Rooseveltova 79 v Olomouci.

Budu velmi rád, když schůzi v 8 hodin zahájíme, 
zástupcům místních schůzí platí mandáty z  roku 

2020. Informace i seznamy zástupců místních sku-
pin dostanou jejich předsedové v časovém předsti-
hu, samozřejmě, když pořádání schůze epidemická 
situace v České republice umožní.

Michal Šefčík
předseda



Násada 471 030
Chomoutov 1A

471 116
Poděbrady 1A

471 056 + 471 215
Olomouc Štěrk.

 471 049
 Morava 18

Kapr 6 500 ks / 8 800 kg 3 589 ks / 6 460 kg  4 922 ks / 5 670 kg 1 712 ks / 2 910 kg 

Štika násada 275 ks /  110 kg 108 ks / 43kg 108 ks / 43 kg 165 ks / 66kg

Candát násada 66 ks / 20 kg 70 ks / 21 kg 30 ks / 9 kg  –

Cejn velký  – – – 2 600ks / 650kg

Lín 2 66 ks / 20 kg 147 ks / 44 kg 117 ks / 35 kg  –

Bílá ryba 58 100 ks / 700 kg –  2 500 ks / 30 kg 8 300 ks / 100 kg

Bolen dravý – – – 4 000 ks / 48 kg

Jelec tloušť 1 – – – 4 000 ks / 48 kg 

Jelec jesen 1 – – – 39 650 ks / 476 kg 

Jelec Jesen 2 – – – 1 000 ks / 30 kg

Mník 2 – – 70 ks / 18kg

Amur násada – 882 ks / 750 kg 177 ks / 150 kg 295 ks / 250 kg

Úhoř násada  1 200 ks / 3 kg 1 200 ks / 3 kg 1 600 ks / 4 kg –

Okoun 1  – 16 666 ks /  200 kg – 40 000 ks / 480 kg

Ostroretka1 –  – – 40 000 ks / 480 kg

Plotice ob.1 114 167 / 1 370 kg

Násada 471 218
Těšetice

473 092
 Šumice 1P

471 019 
 Blata 2

 471 134
Šumice 1

Kapr 167 ks / 200 kg – – –

Štika násada 13 ks / 5 kg – – –

Lín 2 17 ks / 5 kg – – –

Amur násada 30 ks / 25 kg – – –

Pstruh ob.1–2 – 160 ks / 40 kg – –

Pstruh duh. 1 – 125 ks / 32 kg – –

Jelec jesen1 –  – 1 000 ks / 12 kg 500 ks / 6 kg

Násada 471 102 Bystřice Hanácká 473 102 
Oskava 1

Jelec jesen 1  1 500 ks / 18 kg 2 000 ks / 24 kg

Jelec tloušť 1  1 500 ks / 18 kg  –

Štika násada  5 ks /  2kg 13 ks / 5 kg

Ostroretka  3 000 ks / 36 kg 2 000 ks / 24 kg

Celkové osazení revírů
Ryba Kusů / hmotnost Cena 

Kapr  16 890 ks / 24 040 kg  1 382 300 Kč

Štika násada 687 ks / 274 kg 52 060 Kč

Osazení revírů MO ČRS Olomouc za rok 2019



Candát násada  166 ks / 50 kg 15 000 Kč

Cejn velký 2 600 ks / 650 kg 29 900 Kč

Lín 347 ks / 104 kg 9 568 Kč

Bílá ryba 68 900 ks / 830 kg 17 660 Kč

Okoun 1 56 666 ks / 680 kg 68 000 Kč

Ostroretka 1 45 000 ks / 540 kg 45 000 Kč

Bolen dravý  4 000 ks / 48 kg 4 000 Kč

Jelec tloušť 1  5 500 ks / 66 kg 5 500 Kč

Jelec jesen 1 44 650 ks / 536 kg 44 650 Kč 

Jelec jesen 2 1 000 ks / 30 kg 7 200 Kč

Amur násada 1 384 ks / 1 175 kg 94 000 Kč

Úhoř násada 4 000 ks / 10 kg 9 373 Kč

Plotice obecná 1 114 167 ks / 1 370 kg 52 712 Kč

Pstruh obecný 160 ks / 40 kg 8 000 Kč

Pstruh duhový 125 ks / 32 kg 3 200 Kč

Mník 2 70 ks / 18 kg 5 400 Kč

Celkem 366 312 ks / 30 493 kg 1 853 523 Kč 

Dle násadových a dodacích listů vypracovali Michal Šefčík (předseda) a Josef Faltýnek (hospodář).

Osazení revírů MO ČRS Olomouc za rok 2020

Násada 471 030
Chomoutov1A

471 116
Poděbrady 1A

471 056 + 471 215
Olomouc Štěrk.

471 049
Morava18

Kapr 8 843,5 kg / 5 645 ks 6 453 kg / 5 040 ks 5 556 kg / 4 619 ks 2 927,5 kg / 2 095 ks

Štika násada 100 kg / 333 ks 88 kg / 293 ks 40 kg / 133 ks 62 kg / 207 ks

Candát násada 21 kg / 105 ks 21 kg / 210 ks 10 kg / 100 ks –

Cejn velký 310 kg / 1240 ks – – 445 kg / 1 271 ks

Lín 2 – 50 kg / 167 ks 44 kg / 213 ks –

Bílá ryba – 100 kg / 10 000 ks – –

Bolen dravý – – – –

Jelec tloušť1 – – – –

Jelec jesen1 – – – 50 kg / 25 000 ks

JelecJesen2 – – – –

Parma obec.1 – – 3,4 kg / 2 000 ks

Amur násada – 750,5 kg / 897 ks 168 kg / 210 ks 250 kg / 313 ks

Úhoř násada 3 kg / 1 350 ks 3,5 kg / 1 575 ks 4,5 kg / 2 025 ks –

Okoun1 – – – –

Ostroretka1 – – – 14,4 kg / 8.000 ks

Ploticeob.1 – – –



Násada 471 218
Těšetice

471 226
Blatecký mlýn1A

471 019
Blata2

471 134
Šumice1

Kapr 200 kg / 167 ks 4 800 kg / 3 429 ks – –

Štika násada 5 kg / 17 ks 60 kg / 200 ks – –

Candát násada – 40 kg / 250 ks – –

Lín 2 6 kg / 20 ks 40 kg / 568 ks – –

Amur násada 25 kg / 31 ks 700 kg / 875 ks – –

Cejn velký – 445 kg / 1.271 ks – –

Úhoř násada – 3 kg / 1 350 ks – –

Bíláryba násada – – 100 kg / 5 000 ks 40 kg / 2 000 ks

Násada 471 021 
Bystřice Hanácká1

473 102
Oskava1

473 092
Šumice1P

Bílá ryba násada 100 kg / 5 000 ks 30 kg / 1 500 ks –
Jelec tloušť 1 – – –
Štika násada 2 kg / 7 ks 5 kg / 17 ks –
Ostroretka 1,8 kg / 1 000 ks 1,8 kg / 1 000 ks –
Pstruh ob.1–2 – – 11 kg / 200 ks
Pstruh duh. 1 – – –

Celkové osazení revírů
Ryba Hmotnost / kusů Cena 
Kapr 28 790 kg / 20 995 ks  1 648 226 Kč
Štika násada 362 kg / 1 207 ks 72 400 Kč
Candát násada 92 kg / 665 ks 27 600 Kč
Cejn velký 1 200 kg / 3 782 ks 48 700 Kč
Lín 140 kg / 968 ks 11 200 Kč
Bílá ryba 470 kg / 23 500 ks 7 800 Kč

Okoun 1 – –

Ostroretka 1 18 kg / 10.000 ks 10 000 Kč

Bolen dravý – –

Jelec tloušť 1 – –

Jelec jesen 1 50 kg / 25.000 ks 10 000 Kč 

Jelec jesen 2 – –

Amur násada 1 893,5 kg / 2 326 ks 151 480 Kč
Úhoř násada 14 kg / 6 300 ks 37 968 Kč
Plotice obecná 1 – –
Pstruh obecný 11 kg / 200 ks 2 200 Kč

Pstruh duhový – –

Parma obecná 1 3,4 kg / 2 000 ks 10 000 Kč

Celkem 33 044 kg / 96 943 ks 2 036 944 Kč

Dle násadových a dodacích listů vypracovali Michal Šefčík (předseda) a Josef Faltýnek (hospodář).


