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ZÁPIS 
Z 19. VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS, z. s., MO TRHOVÉ SVINY  

z 24. 8. 2015 v klubovně MO Trhové Sviny, na Brigádníku 
 

 

Přítomno 8 z 11 členů výboru MO – VÝBOR JE USNÁŠENÍSCHOPNÝ.  
 
 

Schůzi řídil předseda ČRS, z. s, MO Trhové Sviny 

Program: 

1. Shrnutí 18. výborové schůze ze dne 18. 6. 2015 - kontrola zápisu 

2. Letní soustředění pro rybáře školou povinné – vyhodnocení 

3. Podání vyúčtování dotace 2000,- Kč od města Trhové Sviny  

4. Pověření Mze ČR organizováním zkoušek k pro vydání 1. rybářského lístku. 

5. Úhyn ryb na revíru Čertovka + metodické pokyny  

6. Úhyn ryb na Svinenském potoce 1, pod obcí Březí. 

7. Cesta na Pustý rybník 

8. Plánované opravy na rybnících v roce 2016 – požadavky na město TS 

9. Vloupání do maringotky a boudy na rybníce Nový 

10. Pokus o poškození balisteru na rybníce Velký. 

11. Zájezd na Jižní Moravu s ledenickými rybáři 

12. Oslavy 60. výročí založení ČRS MO Ledenice 

13. Žádosti o přijetí nových členů do ČRS MO Trhové Sviny. 

14. Dotace na vydru 1.4.2015 – 30.9.2015 – příprava podkladů 

15. Zavaření Al lodí před výlovy 

16. Kvalita obilí ze sila Trhové Sviny 

17. Závora na Hájek 

18. Dokončení úklidu a inventarizace skladů na Brigádníku 

19. Předběžný plán podzimních výlovů 

20. Koupě plechové boudy 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1. Shrnutí 18. výborové schůze ze dne 18. 6. 2015 - kontrola zápisu 

Předseda MO předčítal jednotlivá usnesení a informoval členy výboru o stavu jejich 
plnění. Všechna usnesení byla, nebo jsou průběžně plněna. 

K usnesení 262/2015 - pozměněno plnění - kvůli extrémně vysokým teplotám nebylo 
možné rybník Trník nasadit amurem, jak bylo původně dohodnuto, ale byl nasazen 
kaprem. 

usnesení VS č. 263/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí kontrolu usnesení ze 17. výborové 
schůze ze dne 18. 3. 2015. 

 
2. Letní soustředění pro rybáře školou povinné – vyhodnocení 

Předseda MO informoval o naprosto úspěšném zvládnutí 1. ročníku Letního 
soustředění pro rybáře školou povinné, které se uskutečnilo na rybníce Hájek, od 
čtvrtka 2. 7 do neděle 5. 7. Zúčastnilo se 12 dětí, všechny odjížděli naprosto spokojené 
a nadšené. Na závěr předseda poděkoval členům MO, kteří se na této akci podíleli. 

usnesení VS č. 264/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí informace o úspěšném zvládnutí       
1. ročníku letního soustředění pro rybáře školou povinné. 
 

3. Podání vyúčtování dotace 2000,- Kč od města Trhové Sviny 

Předseda MO informoval výbor o podání vyúčtování k dotaci ve výši 2000,- Kč, od 
města Trhové Sviny , k 17. 8. 2015. 

usnesení VS č. 265/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí podání vyúčtování dotace od města 
Trhové Sviny ve výši 2000,- Kč, na celoroční činnost s dětmi, ke dni 17. 8. 2015. 
 

4. Pověření Mze ČR organizováním zkoušek k pro vydání 1. rybářského lístku. 

Předseda MO informoval výbor o pověření k provádění kvalifikačních zkoušek pro 
vydání 1. Rybářského lístku (viz. přílohy). Zkoušky mohou být prováděny i nadále 
formou oficiálních testů ČRS, s použitím jejich protokolů. Zkušební komise musí být 
nejméně dvoučlenná, přičemž alespoň 1 z členů musí splňovat kvalifikační požadavky 
rybářského hospodáře. Dále musí být termín zkoušek, společně se jmenným 
seznamem uchazečů oznámen krajskému úřadu v ČB, a to nejméně 7 předem. 

usnesení VS č. 266/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí pověření MZE ČR ze dne 29. 5. 2015 
o provádění kvalifikačních zkoušek pro získání 1. Rybářského lístku, za podmínek 
uvedených v bodech I až III, pověření MZE. 
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usnesení VS č. 267/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny na základě pověření MZE ČR jmenuje Ing. Marka 
Rojdla, Jana Matouška st. a Vladimíra Tomka zkušebními komisaři pro provádění 
kvalifikačních zkoušek pro získání 1. Rybářského lístku. 
usnesení VS č. 268/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny vyhlásí na výroční členské schůzi několik termínů 
zkoušek, pro daný rok, které budou následně oznámeny krajskému úřadu. Zájemci o 
vydání 1. Rybářského lístku budou povinni tyto termíny respektovat. Přezkoušení mimo 
tyto termíny nebude již nadále možné. 
 

5. Úhyn ryb na revíru Čertovka + matodické pokyny 

Předseda MO informoval výbor o červnovém úhynu ryb na nádrži Čertovka, kde došlo 
k úhynu cca 200 kg převážně větších kusů ryb. Mezi uhynulými rybami byl především 
cejn, candát, amur, tolstolobik, bílá ryba, ale i kapr. Odhadovaná škoda na rybí obsádce 
činila cca 10 000 Kč. 

usnesení VS č. 268/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí úhyn cca 200 kg ryb, na MP revíru 
421 067 Svinenský potok 2, na nádrži Čertovka a jeho nahlášení příslušným úřadům + 
JčÚS. Dále bere na vědomí, že dle oficiálního vyjádření úřadů nebylo zjištěno cizí 
zavinění a úhyn ryb je přisuzován kyslíkovému deficitu. 
 
usnesení VS č. 269/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny ukládá všem patronům rybníků, aby si nastudovali 
Metodické pokyny k vyšetřování havarijních úhynů ryb, a v případě potřeby podle nich 
postupovali. (viz. příloha č. 1). 
 

6. Úhyn ryb na Svinenském potoce 1, pod obcí Březí. 

Předseda MO informoval o úhynu ryb na pstruhovém revíru, Svinenský potok 1, pod 
obcí Březí, ze dne 10. 8. 2015.  Celkem šlo o cca 200 kg, převážně bílých ryb a tloušťů, 
mezi kterými však bylo i několik candátů, štik, okounů a mníků. Mezi padlými nabyla 
zaznamenána ani jedna ryba lososovitá. Vzhledem k okolnostem se nepředpokládá cizí 
zavinění, a úhyn přičítáme extrémnímu počasí v posledních dvou měsících. 
 

usnesení VS č. 270/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí úhyn 200 Kg ryb na P revíru 423 037 
Svinenský potok 1, pod obcí Březí, jeho nahlášení na JčÚS a následné odklizení 
uhynulých ryb. Nebylo zjištěno cizí zavinění a úhyn ryb je přisuzován kyslíkovému 
deficitu. 
 
usnesení VS č. 271/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny ukládá hospodářovi MO připomenout oba tyto úhyny 
na semináři ryb. hospodářů na JčÚS a zažádat tam o mimořádné zarybnění v roce 2016. 
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příloha č. 1 
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7. Cesta na Pustý rybník 

Předseda MO informoval o probíhajícím jednání o obnovení cesty na rybník Pustý přes 
pozemek II 406/1. Jako nejpravděpodobnější možné řešení se jeví oprava cesty na 
náklady ČRS MO Trhové Sviny. 

usnesení VS č. 270/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí informace probíhajících jednáních 
ohledně přístupové cesty na rybník Pustý a ukládá předsedovi MO informovat o jejich 
výsledcích na příští schůzi. 

 
8. Plánované opravy na rybnících v roce 2016 – požadavky na město TS 

Předseda MO uložil jednotlivým patronům připravit si na dnešní schůzi soupis 
požadavků na opravy svěřených rybníků pro rok 2016. Do konce srpna je nutné podat 
tyto požadavky předat na MÚ Trhové Sviny, aby je bylo možno zakomponovat do 
rozpočtu města na rok 2016. 

usnesení VS č. 271/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje rozsah plánovaných oprav rybníků v roce 
2016, včetně podání požadavků na MÚ Trhové Sviny (viz. příloha č. 2) a pověřuje 
předsedu MO jejich doručením na Odbor správy a údržby majetku města, nejpozději do 
28. 8. 2015. 
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9. Vloupání do maringotky a boudy na rybníce Nový 

Předseda MO informoval výbor o vloupání do boudy + maringotky na rybníce Nový, o 
poškození tamního sila a částečném vysypání obilí do rybníka (cca 10q). Do objektů se 
dostali vylámáním prken a následně odcizili nářadí a další věci. Část odcizených věcí 
byla majetkem MO Trhové Sviny, část soukromá, našeho člena K. Š. Předběžný odhad 
škody činil 40 000,- Kč. Dále předseda výboru sdělil jména 3 osob, kterým byla policií 
ČR tato trestná činnost prokázána. Část odcizených věcí se policii podařilo zajistit a 
byly nám již vráceny. Dále předseda MO informoval o správním vyhoštění těchto osob 
z města. Upozornil, že pokud vyhoštěná osoba tento zákaz nedodrží a bude zadržena 
policií, hrozí ji vyšetřovací vazba a až 3 roky vězení. 

usnesení VS č. 272/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí vloupání, krádež a upuštění obilí ze 
sila na rybníce Nový, ze dne 6. 8. 2015, o předběžně odhadnuté škodě 40 000,- Kč. 

usnesení VS č. 273/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí  informace o správně vyhoštěných 
osobách z města Trhové Sviny. 

10. Pokus o poškození balisteru na rybníce Velký 

Patron Velkého rybníka informoval výbor o pokusu o poškození balistru na Velkém 
rybníce. Někdo se ho pokusil harpunovat cca 2m dlouhými klacky. Přestože ho 
minimálně 2 z nich zasáhly a zůstaly v něm zaklíněny, balistr naštěstí nijak nepoškodily. 
Abychom podobnému riziku poškození balistrů pro příště předešli, bude nutné je 
umisťovat podstatně dále od břehu. 

usnesení VS č. 274/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny ukládá členům MO Trhové Sviny umisťovat balistry 
tak, aby byly mimo dosah lidí na břehu a nehrozilo jejich poškození vrženými předměty. 
 

11. Zájezd na Jižní Moravu s Ledenickými rybáři 

Předseda MO připomněl nabídku kolegů z MO Ledenice, o zájezdu na Jižní Moravu. 
Řekl, že je na čase sepsat závazný seznam účastníků, příp. vybrat zálohy na celou 
akci. Poté se ujal slova rybniční hospodář, který měl aktualizované informace. Zájezd se 
posouvá na 3. Října a bude pouze jednodenní. Tzn. bez přespání, po ukončení akce se 
pojede rovnou domů. Vzhledem k posunutí termínu, se bohužel většina členů, kteří 
počítali s účastí nebude moci zúčastnit. 

bez usnesení 
 

12. Oslavy 60. Výročí založení ČRS MO Ledenice 

Předseda MO informoval o oslavách 60. výročí založení ČRS MO Ledenice, které 
proběhnou v sobotu, 29. 8. 2015 na rybníce Lazna. Je připraven bohatý program. 
Všichni členové ČRS MO Trhové Sviny jsou srdečně zváni. 

bez usnesení 
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13.  Žádosti o přijetí nových členů do ČRS MO Trhové Sviny. 

Na MO byly podány 3 žádosti o přijetí za členy ČRS. Pan J. F., L. E. a paní J. Š. 

usnesení VS č. 275/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje přijetí pana J. F., L. E. a paní J. Š., za 
členy ČRS, z. s., MO Trhové Sviny. 
 

14. Dotace na vydru 1.4.2015 – 30.9.2015 – příprava podkladů 

Předseda MO požádal patrony jednotlivých revírů, aby své rybníky důkladně 
zkontrolovali a nahlásili mu všechny stopy o výskytu vydry říční, tak aby je mohl přijít 
zdokumentovat a zapracovat do žádosti na dotaci, která musí být podána na krajský 
úřad 30. 9. 2015. Dále požádal hospodáře MO, aby dle rybničních karet vyplnil dotační 
formuláře o hospodaření na jednotlivých rybnících a dodal mu je. 

usnesení VS č. 276/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny ukládá patronům, aby důkladně zkontrolovali svěřené 
rybníky a nahlásily předsedovi MO zjištěné stopy, potvrzující výskyt vydry říční. Termín 
splnění: do 16. 9. 2015. 
 
usnesení VS č. 277/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny ukládá hospodáři MO, aby vyplnil listy o 
hospodaření na jednotlivých rybnících a předal je předsedovi MO. 
Termín splnění: do 16. 9. 2015. 
 
usnesení VS č. 278/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny ukládá předsedovi MO, zajistit všechny dokumenty, 
potřebné k získání dotace na predaci vydry říční, za období od 1. 4. 2015 do 30. 9. 2015 a 
doručil je na JčKÚ, k datu  30. 9. 2015. 
 

15. Zavaření hliníkových lodí před výlovy 

Předseda MO upozornil výbor, že hliníkové lodě, které používáme při výlovech, jsou 
v rozích popraskané. A že by bylo vhodné je do podzimních výlovů nechat zavařit. 
Opravu by mohl provést pan M. H., a to přímo na místě, takže by se lodě nemusely 
nikam převážet. 

usnesení VS č. 279/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje opravu 2 hliníkových pramic a ukládá 
předsedovi MO zajištění těchto oprav. 
 

16. Kvalita obilí ze sila Trhové Sviny 

Předseda MO se zeptal patronů, kteří krmí obilí dodávané z Trhových Svinů, jak jsou 
spokojeni s jeho kvalitou, protože na ni zaznamenal stížnost. Všichni přítomní patroni se 
ale shodli, že kvalita letošní dodávky obilí je dobrá. 

 



8 

 

usnesení VS č. 280/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí, že kvalita obilí, které nám v letošním 
roce dodávají Trhové Sviny je dobrá. 
 

17. Závora na Hájek 

Předseda MO připomněl, že dle dohody s AGS Agro, o průjezdu přes jejich pole na 
rybník Hájek jsme povinni udržovat pevnou překážku. Původně tam byl natažený řetěz, 
který byl 2x odcizen, a nahrazen ocelovým lanem. Ani to tam ale většinou nevydrží déle 
než týden či dva. Proto předseda navrhl udělat pevnou, ocelovou závoru, kterou 
bychom do vjezdu na pole k Hájku zabetonovali.  

usnesení VS č. 281/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje výrobu a instalaci ocelové závory,před 
vjezd na rybník hájek směrem od staré cesty na Třebíčko. 
 

18. Dokončení úklidu a inventarizace skladů na Brigádníku 

Rybniční hospodář připomněl nutnost dokončit úklid ve skladech MO na Brigádníku a to 
nejpozději do podzimních výlovů, abychom zde získali prostor pro skladování 
používaného materiálu. 

usnesení VS č. 282/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny ukládá nádobářovi MO zajistit úklid všech 
skladových prostor na Brigádníku,a to nejpozději do 30. 9. 2015. 
 

19. Předběžný plán podzimních výlovů 

Rybniční hospodář představil výboru MO plán podzimních výlovů takto: 

10. 10 – Pustý, Michalův, Jezírko 

17. 10 – Stáňův, Kyjov 

24. 10 - Wágnerův  

usnesení VS č. 283/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje plán podzimních výlovů takto: 
10. 10. - Pustý, Michalův, Jezírko; 17. 10. - Stáňův, Kyjov; 24. 10. - Wágnerův  
 

20. Koupě plechové boudy 

Předseda MO informoval výbor, že se naskytla možnost koupě plechové boudy o 
rozměrech 3 x 5 m bez podlahy (stejné, jako jsou umístěné na Brigádníku) od pana    
M. H., za 5 000,- Kč. Řekl, že podle jeho názoru se mu to jeví, jako velice výhodná 
koupě a že doporučuje výboru tento nákup schválit.  

usnesení VS č. 284/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje schvaluje koupi plechové boudy od pana  
M. H. za cenu 5 000,- Kč a pověřuje předsedu MO realizací tohoto nákupu. 
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příloha č. 2 

 

Požadavky ČRS, z. s., MO Trhové Sviny na opravy rybníků 
v majetku města Trhové Sviny v roce 2016 

(seřazeno podle priorit) 
 

1. Hamerský rybník 

- Výměna kbelu včetně odtokové roury (kapacita stávající roury je silně 
poddimenzovaná, při větší vodě nestíhá a rybník přetéká přes hráz). 

- Rozšíření vzdušné strany hráze za kbelem (možno použít materiál uskladněný na 
rybníce Březský) 

2. Náhon 

- Oprava redukčního jezu (mezi usedlostmi p. Ostrého a pí. Sýkorové).  Jez je 
v havarijním stavu, ve spolupráci s rybáři by bylo zapotřebí rozebrat, znovu vytarasit 
kamenem a zabetonovat. 

 

3. Stáňův 

- Oprava bezpečnostní přelivové hrany, hrana je rozpadlá, protéká skrz ní voda, 
hladina rybníka je kvůli tomu cca o 20 cm níže, než by měla být, což výrazně snižuje 
zatopenou plochu rybníka, s tím související produkci ryb a způsobuje zarůstání 
příbřežních mělčin. (Bylo by zapotřebí udělat nový betonový věnec) . 

- Oprava odtokového koryta. Beton ve spárách, mezi kameny, jimiž je koryto 
vydlážděno se rozpadl, prakticky je zde nyní pouze zemina a sedimenty, což 
způsobuje velice rychlé zarůstání koryta travinami a prakticky znemožňuje běžnou 
údržbu. (Bylo by zapotřebí koryto buďto znovu vyspárovat, rovnou nebo celé 
vybetonovat) 

 

4. Wágnerův (Velký Pěčínský) 

- Rozšíření vzdušné strany hráze kolem kbelu. V tomto místě je hráz velmi úzká, 
téměř není možné se na ni vejít velkým nákladním autem typu Scania, které 
používáme při výlovech. (Bylo by zapotřebí dovézt lomový kámen + materiál 
uskladněný na rybníce Březský). 

-  

Dále v roce 2016 plánujeme na městských rybnících cca 10 dalších akcí – oprav, které 
zrealizujeme ve vlastní režii. Na tyto akce bychom byli velice rádi, kdyby bylo možné od 
města TS získat alespoň část potřebného materiálu. (Lomový kamen, kámen na tarasení, 
štěrk, šotolinu, prosívku, zeminu). Budeme rádi za každou fůru. 
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Rozsah prací (oprav) v režii ČRS, z. s., MO Trhové Sviny na 
rybnících v majetku města Trhové Sviny v roce 2016 

1. Náhon 
- Průběžné udržovací opravy menšího rozsahu, včetně velkého jezu a rozdělovače. 

Nejkritičtější úsek je kolem usedlosti p. Ostrého 

2. Velký Kyjov 
- Rozšíření vzdušné strany hráze, dosypání šotolinou.  

- Oprava kbelu 

3. Pustý 
- Dovezení dříve opravené hráze šotolinou (nové podloží si postupně sedá a je 

potřeba průběžně doplňovat materiál)  

- Vyřešení přístupové cesty (oprava cesty vedoucí přes pozemek p. J. Kaleny) 

- Oprava kbelu 

4. Velký rybník 
- Oprava hráze mezi rybníkem a odtokovou stokou. Hrozí protržení. Je potřeba hráz 

vytarasit kamenem.  

- Oprava Dymáčku lomovým kamenem 

- Dovést šotolinu do cesty k silu 

- Oprava obou kbelů 

5. Nový rybník 
- Rozšíření vzdušné strany hráze za kbelem (možno použít materiál uskladněný na 

rybníce Březský) 

6. Trník 
- Oprava kbelu 

7. Jezírko  
- Oprava cesty kolem rybníka – dovezení štěrkem. 

8.  Březský  
- Oprava kbelu 

- Oprava vodní strany hráze cca 100m vpravo od kbelu (nutno jílem)  

9. Prelát 
- Oprava a hráze poškozené těžkou zemědělskou technikou 

- Oprava příjezdových cest 


