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Rok 2019 v MO ČRS Přerov  
 

Vážení členové MO ČRS v Přerově! 
 
Už delší období se Český rybářský svaz nachází v situaci, kdy musí řešit složité vlastnické vztahy na 
pozemcích, kde máme rybářské revíry. Proto je nezbytné začít se   touto problematikou vážně zabývat a 
bude na nás, jak to zvládneme.  Územní svaz ČRS pro Severní Moravu a Slezsko provádí výkon rybářského 
práva na vodních plochách, které ve velké většině nevlastní. Je proto snahou Územního svazu ČRS pro 
SM a Slezsko co nejvíce omezovat náklady spojené s placením nájmů a postupně rozšiřovat revíry s 
vlastnickým právem. Je to však dlouhá, a hlavně finančně náročná cesta. Za tímto účelem je zřízen Fond 
rozvoje revírů (FRR), kde budou transparentně shromažďovány finanční prostředky na nákup rybářských 
revírů. Od příštího roku tj. 2020, budou platit nová pravidla pro naplňování a čerpání Fondu rozvoje 
revírů. Kromě dnes již platného odvodu z členských známek, bude do fondu převáděn také mimořádný 
a konferencí odsouhlasený příspěvek ve výši 200 Kč. 
 
Kdo je od roku 2020 povinen zaplatit příspěvek do FRR? 
 
Příspěvek je povinen zaplatit každý vlastník roční povolenky (MP, P, územní, celosvazové, 
celorepublikové, moravské nebo bezplatné), který je starší 15 let, tzn. ročník narození 2004 a starší.  
 
Osvobození od placení příspěvku. 
 
Dle rozhodnutí delegátů poslední konference jsou od tohoto příspěvku jsou plně osvobozeni pouze děti. 
Pro rok 2020 se tudíž jedná o ročník narození 2005 a mladší ročníky.  
 
Výběr tohoto příspěvku bude probíhat v jednotlivých MO při pořízení „první“ povolenky, kdy člen při 
vyzvednutí povolenky zaplatí zároveň i zmíněných 200,-Kč pro FRR. Na základě této platby obdrží 
„kupón“ ve velikosti členské známky, potvrzující jeho platbu příspěvku do FRR. I když bude člen 
vlastníkem 2 a více ročních povolenek, zaplatí příspěvek do FRR vždy pouze jednou.  
 
Už na členské schůzi, konané v březnu 2019 si naše organizace odsouhlasila také ještě jeden finanční 
příspěvek 100,- Kč, a to do fondu rozvoje naší MO Přerov. Tento příspěvek bude rovněž shromažďován 
na samostatném účtu, který bude využíván pouze na nákup nemovitostí. Tato povinnost platí pro 
kategorii dospělých členů (bez výjimek). 
 
Z toho je patrné, že pro naše členy, z kategorie dospělých, kteří budou vlastnit povolenku k rybolovu, 
bude členství v roce 2020 oproti minulým letům dražší o 300,- Kč. 
 
 
    
 



Zarybnění revírů MO Přerov na podzim 2019 
 

DRUH KUSY CELKOVÁ VÁHA 

Kapr obecný 7 402 ks 9 707 kg 

Amur bílý 328 ks 407 kg 

Štika obecná 422 ks 221 kg 

Candát obecný 89 ks 29 kg 

Pstruh obecný 600 ks 60 kg 

Pstruh duhový 500 ks 200 kg 

Sumec velký 6 ks 3 kg 

Lín obecný 3 480 ks 412 kg 

Mník jednovousý 1250 ks  

Okoun říční  34 kg 

Ostroretka stěhovavá 50 000 ks  

Jelec jesen 30 500 ks  

Jelec tloušť 2 000 ks  

Úhoř říční Monté o délce 15–20 cm 5 kg 

Cejn velký 600 ks 219 kg 

Ostatní (bílá ryba)  194 kg 

 
Celková finanční hodnota zarybnění je 882 591 Kč 
 
 

Rybářská stráž 

V letošním roce bylo v rámci MO ČRS Přerov aktivních celkem 10 rybářských stráží. V průběhu roku bylo 
zkontrolováno 465 členů naší MO a 170 členů jiných organizací v rámci 414 kontrolních dnů. Celkový 
počet 635 zkontrolovaných rybářů je pak téměř totožný s loňským počtem (638). V rámci kontrol pak 
byly zjištěny 4 přestupky proti rybářskému řádu, byla zadržena jedna povolenka k rybolovu a byl zjištěn 
pouze jeden případ pytláctví, což je vzhledem k nedávné historii zejména v oblasti přerovského nadjezí 
jednoznačný úspěch (i zde pak kontroly dále probíhají, ale všichni lovící disponují rybářskými doklady).  

Závodní team MO Přerov 

Stejně jako v předchozím roce, tak i letos podporovala naše MO závodní tým FeederTeam MO Přerov – 
ČRS ÚS pro sev. M. a S., kterému se v letošním ročníku II. ligy sk. B v LRU – feeder podařilo obsadit 
nejvyšší příčku a po posledním závodě na Labi v Hradci Králové udržet těsný náskok nad druhou 
Olomoucí a třetím Krnovem a v příštím roce tak budou reprezentovat naši MO v nejvyšší soutěži – I. lize. 
Našemu družstvu ve složení Petr Vrtěl, Ondřej Vrtěl a Roman Ondrušek tímto gratulujeme. 

Rybářské závody dospělých 

Závody se konaly dne 11.5.2019 na revíru č. 471186 B2C – rybník Přerov. Zúčastnilo se jich celkem 48 
rybářů (z toho 3 ženy). Celkem bylo uloveno 55 ks kapra, 13 ks lína, 3 ks amurů, 2 ks úhoře, 6 ks karase a 
65 ks ostatní ryby. Největší chycená ryba byl kapr 55 cm. Termín příštích rybářských závodů je 9. května 
2020 

 

 

 



Oblast mládeže 

V letošním roce se konalo 6 závodů mládeže v rámci "Turnaje o vánočního kapříka". Běžně se 
jednotlivých závodů zúčastnilo 15–20 dětí. Závody se většinou konaly v Předmostí na chovném rybníku 
MO a revíru Hliník, který je určen pro rybolov dětí. Závody byly rozděleny do kategorií dle věku: členové 
ryb. kroužku (6–10 let, 11–15 let) a nerybáři. 
 

Investiční oblast v MO 

V tomto roce se činnost naší MO zaměřila na tři hlavní úkoly a to: 
1. Oprava chovného rybníka Podolší (Osek nad Bečvou) 
2. Nákup pozemků pod chovným rybníkem v k.ú. Želatovice 
3. Rekonstrukce ústředního vytápění v budově MO 
 

1)  Podolší 

Oprava břehu chovného rybníka, dělícího vodní tok Strhance od rybníka Podolší, která byla velmi 
naléhavá. Břeh mezi byl v několika místech narušen až na extrémně kritickou mez. Zúžení dosahovalo v 
několika místech z původních 5–6 m už pouze 1 – 1,5 m, kde se objevovaly průsaky, resp. průtoky mezi 
vodními díly a hrozilo jeho protržení. Devastace břehu byla způsobena nejen přirozenou erozí, ale z velké 
části také i činností rozšířené populace bobra evropského. V prosinci r. 2018 byly započaty práce na 
úpravě celé trasy (470 m) opravovaného břehu odstraňováním náletových dřevin a jejich likvidaci. 
V lednu 2019 zahájilo Povodí Moravy zemní práce na nahrnování a hutnění zeminy tak, aby byl dělící 
břeh po celé délce rozšířen na původní šířku cca 5-6 m. Práce byly prováděny ve velmi náročných 
podmínkách, ale byly provedeny profesionálně. Následně 28. ledna 2019 pak firma SKD Lipník nad 
Bečvou, vybraná ze šesti firem, které předložily cenové nabídky, zahájila práce na zpevnění břehu 
lomovým kamenem. Přes všechny obtíže způsobené nepřízní počasí, byly všechny práce na opravě břehu 
rybníka byly ukončeny 18. 4. 2019, aby mohl být chovný rybník využit ještě v r. 2019. Konečná cena 
těchto prací činila 1 263 838,- Kč.  Zde je třeba vyjádřit také poděkování Krajskému úřadu 
Olomouckého kraje a ÚS ČRS pro SM a Slezsko Ostrava, jež svými dotacemi podpořili naši organizaci 
při financování této akce. 
 

2) Nákup pozemků 

V prosinci 2019 byla završena dlouhodobá snaha výboru o odkoupení pozemků pod chovným rybníkem v 
k.ú. Želatovice, které byly ve vlastnictví ČR. Byla podepsána kupní smlouva a zbývá již jen dořešit 
potřebné legislativní kroky na Katastru nemovitostí. Cena pozemků byla stanovena znaleckým 
posudkem na částku 284 370,- Kč. I přesto, že se nám zde podařilo odkoupit všechny pozemky, které 
byly ve vlastnictví státu, nejsme ještě vlastníky všech pozemků, na nichž je rybník umístěn.  
 

3) Rekonstrukce vytápění budovy MO 

Významnou finanční položkou v oblasti správy majetku MO, a to ve výši 158 555,- Kč byla úprava 
ústředního vytápění budovy MO. Byl vyměněn zastaralý plynový kotel za kondenzační s lepší účinností, 
byly upraveny rozvody topné vody a také celková regulace vytápění.  
 

Dozorčí komise 

Činnost dozorčí komise, která je kontrolním orgánem organizace je prováděna dle plánu práce, který v 
souladu se Stanovami ČRS a platným Jednacím řádem ČRS zahrnuje kontrolní činnosti v místní organizaci. 



Spolupracuje s výborem při sestavení rozpočtu MO. Je prováděna kontrola dodržování Stanov a 
Jednacího řádu, hospodaření a účetních operací, pokladních dokladů, pololetní kontrolu plnění rozpočtu 
a roční účetní uzávěry. Každý měsíc se provádí kontrola pokladních operací v pokladní knize. DK provádí 
kontrolu výlovů chovných rybníků, výsadby ryb do revírů a plnění zarybňovacího plánu. Vykonává činnost 
kárného orgánu 1. stupně při řešení přestupků našich členů. V roce 2019 Kárná komise řešila 3 
přestupky, dva vážnější, formou odnětí povolenky na 6 měsíců a jeden přestupek byl řešen formou 
alternativního trestu, mimořádnou brigádou odpracování 20 hodin na údržbě rybochovných zařízeních.  
 

Stav členské základny 

Naše místní organizace eviduje k 31.12.2020 celkem 1 124 členů, z toho je 128 dětí, 27 z kat. mládeže a 
969 z kategorie dospělých.  
 
Výbor MO ČRS Přerov děkuje níže uvedeným sponzorům za finanční a materiálovou podporu v činnosti 
naší organizace v r. 2019 
 
Krajskému úřadu Olomouckého kraje a ÚS ČRS pro SM a Slezsko Ostrava za finanční podporu při 
investiční akci na RZ Podolší.  
 
Dále Statutárnímu městu Přerov, ÚS ČRS Ostrava a p. Ing. Antonínovi Prachařovi za podporu při 
financování revitalizace Přerovského rybníka (odstraňování organického bahna)  
 
Sponzorství těchto sponzorů bylo z velké části zaměřeno na rybářské závody dětí a dospělých. 

PREST Přerov a.s.  

FORMEL spol. s r.o. 

Rybářské potřeby Chytil    

Pivovar ZUBR a.s. 

MAVEP s.r.o. 

Hanácká potravinářská společnost s.r.o. 

ZELTR AGRO a.s. 

Mlýn Kojetín spol. s r.o. 

Rybářství Přerov, a.s. 

Ing. Petr Čelustka 

Jiří Zbíral 

 
 

 
 


