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nezadržitelně se blíží konec roku, ve kterém celý 
ČRS prošel volbami. Červnová konference zvolila 
nové vedení Územního svazu pro Severní Mora
vu a Slezsko. Na sněmu ČRS konaném na konci 
listopadu je volen novým předsedou ČRS doktor 
Karel Mach. 
Rok 2018 byl ve znamení prohlubujícího se su
cha, což vyvolalo nutnost záchranných transferů 
ryb. Není problém úsek toku slovit, ale je problém 
najít úsek toku, kde je ještě voda a po vypuštění 
ryb se okamžitě neprojeví tlak rybožravých pre
dátorů. Příkladem je Trusovický potok, kde došlo 
k úhynu hlavně pstruhů. Ne vše se nám podařilo 
zachránit, ale udělali jsme, co bylo v našich silách. 
K omezením odběrů vody na úrovni státní správy 
došlo včas, deficit srážek ale stále trvá.

V letošním roce jsme zakoupili do vlastnictví 
naší organizace od Statutárního města Olomouc 
rybářský podrevír č.15 Onderkova. Vzhledem 
k našim finančním možnostem jsme byli nuceni 
dohodnout splátkový kalendář.

Protipovodňové opatření na řece Moravě při
náší starosti i nám rybářům. Jedná se hlavně 
o sní žení vodní hladiny řeky Moravy, a to v celém 
městském úseku hlavního koryta. 

Dlouhodobě diskutovaný úsek toku řeky Mo
ravy (471 049 Morava 18) v úseku od jezu U Ply
nárny až po silniční most Nové Sady – Holice je 

Vážené rybářky, vážení rybáři, od 1. 1. 2019 v  režimu „chyť a pusť“! Hodně 
jsme zvažovali, jestli takový úsek mít nebo ne
mít, ale nakonec po velkých diskuzích s uživate
lem rybářského revíru územního svazu se sídlem 
v  Ostravě padlo toto rozhodnutí. Je uvedeno 
v dodatku pro rok 2019. Vím, že část část rybář
ské veřejnosti nebude s  tímto opatřením v  zá
jmu ochrany ryb souhlasit, ale proč to konečně 
nezkusit a nenabídnout v daném úseku opravdu 
sportovní rybolov. 

Všechny rybářské revíry, na kterých hospo
daříme, byly posíleny zarybněním z  neinves
tičního dotačního titulu Ministerstva zeměděl
ství ČR. Název programu je „Ochrana životního 
prostředí, udržitelný rozvoj“ a název projektu je 
„Zarybňování rybářských revírů v povodí řeky 
Moravy“. Účelem dotace je podpora udržitelné 
stability a  diverzity rybářských revírů. Jednalo 
se hlavně o posílení zarybnění reofilnímy ry
bami (ostroretka stěhovavá, jelec tloušť, jesen). 
Dále byly zastoupeny druhy: štika obecná, can
dát obecný a lín obecný. Pevně věříme, že vy
sazením těchto rybích druhů nejenom zvýšíme 
atraktivitu revíru, ale posílíme možnost přiroze
ného výtěru ryb. 

K nadcházejícím svátkům vánočnímé Vám 
všem přeji pevné zdraví, pohodu, klid a Boží po
žehnání. Taktéž úspěšný rok 2019. 

Michal Šefčík  
předseda 

Prosinec 2018



INFORMACE MÍSTNÍCH SKUPIN: 

MS č. 2 – Horka nad Moravou:
Sběr řádně vyplněných sumářů úlovků: 
středa 2. 1. 2019:
Chomoutov – hospoda U Pavlase:  
od 17.00 do 18.00 hod. 

Výběr dokladů na výdej povolenek:  
pátek 4. 1. 2019
Chomoutov – hospoda U Pavlase:  
od 17.00 do 18.00 hod.

Výdej povolenek: pátek 11. 1. 2019
Chomoutov – hospoda U Pavlase:  
od 17.00 do 18.00 hod.

Sběr řádně vyplněných sumářů úlovků: 
čtvrtek 3. 1. 2018:
Horka – vinárna U Kamínků:  
od 17.00 do 18.00 hod.

Výběr dokladů na výdej povolenek:  
sobota 5. 1. 2019
Horka – vinárna U Kamínků:  
od 17.00 do 18.00 hod.

Výdej povolenek: sobota 12. 1. 2019
Horka – vinárna U Kamínků:  
od 17.00 do 18.00 hod.

Sběr řádně vyplněných sumářů úlovků: 
pátek 4. 1. 2019.
Břuchotín – p. Brázdil Oldřich:  
od 17.00 do 18.00 hod.

MS č. 3 – Hodolany – Holice: 
Sběr řádně vyplněných sumářů úlovků:  
je možno odevzdat v prodejně rybářských 
potřeb ul. Jiráskova (JET-FISH)  
u pana Petra Čížka, a to po dobu otevírací 
doby prodejny. 
POZOR! Zavřeno bude: 24. 12., 25. 12., 26. 12., 
29. 12. Ve dnech 27. 12. a 28. 12. je omezená 
pracovní doba prodejny od 09.00 do 12.00  
a od 13.00 do 16.00 hodin. 
Výběr sumářů končí v úterý 15. ledna 2019.

MS č. 4 – Štěpánov:
Sběr řádně vyplněných sumářů úlovků:
Rybářská hospoda Štěpánov:  
sobota 29. 12. 2018 od 11.00 do 13.00 hod.
sobota 05. 01. 2019 od 11.00 do 13.00 hod.

Výběr dokladů na výdej povolenek  
se uskuteční dne: 
Rybářská hospoda Štěpánov:  
úterý 19. 1. 2019 od 11.00 do 13.00 hod.

Nové povolenky budou vydány na členské 
schůzi MS: sobota 2. 2. 2018  
v sále místního kina.  
Začátek konání schůze je od 09.00 hodin.

MS č. 5 – Lutín:
Sběr řádně vyplněných sumářů úlovků: 
čtvrtek 3. 1. 2019,  
Stavební úřad Lutín, Olomoucká ul. 131,  
od 15.00 do 17.00 hod.

MS č. 6 – Hlušovice:
Sběr řádně vyplněných sumářů úlovků: 
čtvrtek 3. 1. 2019 
Bohuňovice – p. Červenka Petr, Trusovická 689 
od 15.00 do 16.00 hod.

MS č. 7 – Kmochova:
Sběr řádně vyplněných sumářů úlovků: 
pátek 28. 12. 2018 
KMČ – Karafiátova od 17.00 do 18.00 hod.

MS č. 8 – Neředín:
Sběr řádně vyplněných sumářů úlovků: 
čtvrtek 27. 12. 2018 
od 17.00 do 19.00 hod. restaurace Avion.

MS č. 12 –  Náměšt na Hané:
Sběr řádně vyplněných sumářů úlovků: 
úterý 8. 1. 2019  
od 17.00 do 20.00 hod.  
pivnice Sladovna, Náměšť na Hané.

MS č. 13 – Kožušany – Velký Týnec:
Sběr řádně vyplněných sumářů úlovků: 
sobota 5. 1. 2019  
od 11.00 do 13.00 hod.  
Kožušany, hospoda U Kupce.



PŘED ZAKOUPENÍM POVOLENKY NA ROK 2019 JE TŘEBA:

•	 v termínu odevzdat správně vyplněný sumář úlovků za rok 2018, 
•	 splnit nebo zaplatit pracovní povinnosti za rok 2018, 
•	 mít platný rybářský lístek,
•	 mít doklad o zaplacené částce (v případě platby poštovní složenkou originál ústřižku složenky), 
•	 	ten, kdo nepředloží ústřižek poštovní složenky a tento se bude muset dohledávat, uhradí 

poplatek 50 Kč za vyhledání platby, 
•	 mít řádně vyplněnou žádost o vydání povolenky. 

Při platbě „elektronickým bankovnictvím“ je třeba uvést jako variabilní symbol datum na-
rození nebo rodné číslo bez lomítka! Do zprávy pro příjemce je pak nutné napsat konkrétní 
jméno a příjmení osoby, které se platba týká. Je nutno počítat s časovou prodlevou převodu 
peněz. Obzvlášť, když v bance provádíte platbu přes terminál kartou. Finanční transakce 
převodu platební kartou trvá i týden! Při výdeji povolenky musí být platba člena připsána na 
kontě MO! 

Platba poštovní složenkou typu“C“ nebude akceptována. S výjimkou drobných doplatků 
nebudou přijímány platby v hotovosti.
Členské povinnosti si prosím řádně uhraďte poštovní složenkou nebo bankovním převodem. 
Číslo účtu MO ČRS Olomouc: 1804650329/0800 u České spořitelny, a.s., pobočka Olomouc.

Místní skupina č. 1 Černovír informuje, že brigády na revírech 32 Fišerova, 33 
Hulíkova a 36 Modrá, se konají vždy v tyto soboty: 5. 1., 12. 1., 19. 1., 26. 1., 2. 2., 9. 2.,  

16. 2., 23. 2. 2019, a to od 09.00 do 11.30 hod. Brigáda bude uznána v rozsahu 2,5 hodiny. 
Zájemci mohou kontaktovat Miroslava Vránu, tel.: 601 329 066

VYDÁVÁNÍ RYBÁŘSKÝCH LÍSTKŮ

Odbor životního prostředí Magistrátu města Olo-
mouce vydává rybářské lístky v budově Hynai-
sova 10 – kancelář č. 4.02, v úřední dny pondělí 
a středa od 8.00 do 17.00 hodin nebo na obsluž-
ném pracovišti v přízemí budovy Hynaisova 10. 
Mimo úřední dny je možné rybářský lístek získat 
pouze po telefonické dohodě (tel.: 588 488 347). 
Žádost lze vyplnit přímo na OŽP nebo získat na 
internetových stránkách města. K žádosti je nut-
né předložit: 
•  doklad o získané kvalifikaci, tj. dříve vydaný ry-

bářský lístek, u nových členů osvědčení o zís-
kané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského 
lístku či doklad o vykonání zkoušky na rybář-
ského hospodáře nebo na rybářskou 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,
• doklad totožnosti.
Novelou vyhlášky k provedení zákona o ry-
bářství byl zaveden pro osoby starší 15 let 
tzv. doživotní rybářský lístek na dobu neur-
čitou. 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 sta-
noven poplatek 200 Kč.

Miluše Příkazská



Žádost o vydání povolenky (prolongaci členství v MO)

Příjmení a jméno  ………………………………....……........................…  Datum nar. ………………

Bydliště  …………………………………..........……………………....….…….  PSČ. …....……………. 

Žádám o vydání povolenky na rok: 2019
– členská známka  ................................. Kč Kontakt (nepovinné):
– mimořádný příspěvek  ........................ Kč 
– MP povolenka ..................................... Kč Email: ……......………..………..…….......…
– P povolenka ........................................ Kč
– jiná povolenka .................................... Kč Telefon:…………...…………………………..
– povolenka Chomoutov 1A................... Kč
– pracovní povinnost ............................. Kč
– krmivo ................................................. Kč   
– zpravodaj  MO .................................... Kč
– školení ................................................ Kč
– zápisné ............................................... Kč
– tiskopisy .............................................. Kč číslo rybářského lístku …...………………….
– ostatní ................................................. Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem .................................................. Kč

Dle usnesení členské schůze ze dne 31. 3. 2018 o mimořádném příspěvku na nákup vodních ploch, pozem-
ků na rybářských revírech i rybochovných zařízeních do majetku MO ČRS Olomouc. Při zaplacení členství 
musí uhradit dospělý člen 200 Kč, mládež a studující 100 Kč. Příspěvek musí uhradit i členové, kteří si 
zaplatí pouze členství. Děti do 15 let jsou osvobozeny. Níže podepsaný poskytuje uvedené osobní údaje 
a souhlasí s jejich zpracováním za účelem zasílání informací o činnosti svazu.

V Olomouci dne: ………………..……..……                                Podpis…………..……………………

TERMÍNY ŠKOLENÍ DĚTÍ DO 15 LET: 19. 1. a 16. 2. 2019 V DDM JANSKÉHO 1

ŠKOLENÍ BUDE ZAHÁJENO V 9.00 HOD.
Jeden Vámi vybraný termín prosím zašlete na e-mailovou adresu: janskeho@ddmolomouc.cz, 
a to s uvedením jména a příjmení dítěte a datum narození, do předmětu prosíme uvést: rybáři 
2019. Cena školení je 50 Kč (noví členové 200 Kč).
S sebou je nutné vzít: přezůvky, psací potřeby, poznámkový blok, svačinu, pití.
Další informace jsou uvedeny na stránkách MO ČRS Olomouc.

Školení nových členů proběhne v neděli 17. března 2019 od 08:00 hod. ve velkém sále v res
tauraci U Pelikána, Mrštíkovo náměstí Olomouc, Hejčín.
Prezence: od 07.30 hod., cena školení: 400 Kč (platí se na místě, přihlášku vyplníte také na místě). 
Předpokládané ukončení školení kolem 15. hodiny.

✂
✂



CENÍK POVOLENEK A ČLENSKÝCH ZNÁMEK NA ROK 2019

Povolenky územní na revíry VÚS ČRS Ostrava MP 
 Kč

P 
 Kč

Roční 1 600,– 1 700,–
Měsíční 800,– 1 000,–
14denní 600,– 
Týdenní 450,– 700,–
2denní 300,– 500,–
1denní 180,– 300,–

děti do 15 let 300,– 400,–
děti do 15 let – měsíční
(jen pro děti ostatních ÚS a MRS) 100,– –

děti do 15 let – dvouměsíční
(jen pro děti ostatních ÚS a MRS) 200,– –

mládež, studující do 26 let
(na zákl. potvrzení o denním studiu), ZTP 1 050,–  1 200,–

                             Chomoutov 1A MP
Kč

P
Kč

Dospělí 750, –
děti do 15 let 200, –

Povolenky pro „nečleny“  
(pro nečleny ČRS a MRS, cizince)

MP
Kč

P
Kč

Roční 6 000,– 7 000,–
14denní 3 000,– 3 500,–
7denní 1 500,– 1 800,–
2denní 800,– 900,–
1denní 500,– 600,–

Povolenky celosvazové MP  Kč P  Kč

roční – dospělí 2 200,– 2 300,–
roční – mládež , studující, ZTP 1 400,– 1 500,–

roční – děti do 15 let 700,– 800,–

Povolenky celorepublikové MP  Kč P  Kč

3 250,– 3 400,–

Povolenky MRS MP  Kč P Kč

Roční – dospělí 970,– 1.020,–
mládež 16–18 let, studující, ZTP (poloviční) 520,– 520,–

děti 10–15 let (mládež) 320,– 320,–

Členské známky + (mimořádný příspěvek)
Pracovní povinnost

Časopis Ol. rybář
Krmivo, léčiva

dospělí Kč mládež Kč děti do 15 – let Kč
500,– (200,–) 200,– (100,–) 100,– (0,–)

800,– 800,– 0,–
40,– 40,– 40,–
40,– 40,– 0,–

Zápisné – nový člen 400,– 400,– 200,–
Školení – nový člen 400,– 400,– 200,–



Usnesení členské schůze MO Olomouc ze dne 31. 3. 2018, týkající se mimořádného příspěvku na 
nákup vodních ploch, pozemků na rybářských revírech i rybochovných zařízení do majetku MO ČRS 
Olomouc: „Při zaplacení členství musí uhradit dospělý člen 200 Kč, mládež 100 Kč. Příspěvek musí 
uhradit i členové, kteří si zaplatí pouze členství. Děti do 15 let věku jsou osvobozeny od této platby.“

Členská známka musí být zaplacena do 30. 4. 2019 
Ženy, děti do 15 let, ZTP, ZTP/P a TP jsou od pracovní povinnosti osvobozeni. 
Děti narozené v roce 2004 a mladší patří do kategorie dětí do 15 let. 
Členové narozeni v roce 1953 a starší jsou v roce 2018 osvobozeni od pracovní povinnosti.

Pokud člen narozený v roce 1953 požádá o vystavení povolenky na rok 2019, musí mít 
splněnou pracovní povinnost za rok 2018!

ZTP a ZTP/P předloží platný průkaz, získají slevu na povolenku a jsou osvobození od pracovní po-
vinnosti. TP (držitel platného průkazu) je osvobozen pouze od pracovní povinnosti. Studující, který 
požaduje slevu, předloží při výdeji povolenky potvrzení o denním studiu, index apod.

Informace k rozdílu ceny povolenky uvedené na webu MRS a MO ČRS Olomouc:

Cena povolenky dospělí, mládež, studující, ZTP a děti  MP, P MRS – je stanovena ceníkem VÚS 
Ostrava, přičemž cena povolenky jako takové je uvedena na štítku povolenky o 20 Kč nižší.

20 Kč je manipulační poplatek, kde 10 Kč zůstává na pokrytí režie u nás, 10 Kč odvádíme VÚS 
Ostrava. Ke všem povolenkám MRS se účtuje +14 Kč za nové BPVRP.

Číslo účtu MO ČRS Olomouc: 1804650329/0800 (Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc).
VS: datum narození
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení člena, kterého se platba týká

Úřední hodiny od 1. 1. 2019
LEDEN: pondělí až pátek od 14.00 do 18.00 hod.
ÚNOR–DUBEN: pondělí až středa od 14.00 do 17.00 hod.
KVĚTEN–PROSINEC: pondělí od 14.00 do 17.00 hod.Informace výboru MO.
Ve čtvrtek 27. 12. 2018 a v pátek 28. 12. 2018 bude sekretariát otevřen od 14.00 do 17.00 hodin.


