
Informace o výdeji povolenek v roce 2021 najdete na straně 8. 

 

 

 

  

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Brno 2, Optátova 26, 637 00  Brno 

www.mrsbrno2.cz   info@mrsbrno2.cz   +420 541 214 862 

SLOVO PŘEDSEDY  
Vážené rybářky a vážení rybáři, 

 

rok 2020 se zapsal do naší novodobé historie 

tučným písmem. Virus COVID–19 přišel právě ve 

chvíli, kdy děti v kroužcích skládaly zkoušky 

k získání svého prvního rybářského lístku. I díky 

našim vedoucím se vše nakonec podařilo 

a všechny získaly nejen lístek, ale i svou první 

povolenku. Netradičně 27. června pak proběhly již 

tradiční rybářské závody včetně pasování malých 

rybářek a rybářů, kterých jsme letos měli více než 

65. Společným úsilím se nám také podařilo 

zorganizovat letní tábory na naší Hájence, 

tentokráte již pro 3 skupiny. Zde patří zmínit velký 

dík sponzorům, rodičům a v neposlední řadě 

vedoucím. U rybníku Na Pile přibylo třetí molo 

a rázem bylo místo na ryby pro všechny. Hlavním 

partnerem pro nás byl opět Jihomoravský kraj, 

město Brno a městská část Brno–Bystrc, z jejichž 

dotací tuto činnost hlavně spolufinancujeme. 

 

Na samém začátku roku jsme po loňském vytopení 

dokončili rekonstrukci klubovny na Optátově ulici. 

Konkrétně se vyměnila dlažba, nově se omítla 

výdejní místnost a pořídil nový nábytek. Vše z větší 

části hradila pojišťovna (z pojistky, kterou má náš 

spolek pro tento případ uzavřenu). I díky této 

zkušenosti jsme nechali nově nainstalovat na 

kanalizační potrubí zpětnou klapku pro případ, že 

by se tato situace opakovala. Výdeje tak probíhaly 

ve staronovém prostředí a díky platebnímu 

terminálu také opět rychleji. Celkem 

bezhotovostní platby využilo více než 30 % z vás. 

Děkujeme. Výdeje v roce 2021 budou mít však 

kvůli epidemiologické situaci jiná pravidla. Ve 

zpravodaji prosím věnujte svoji pozornost sekci 

Výdej povolenek, kde se dozvíte vše potřebné. 

 

Letos jsme také rekordně zarybňovali, a to oba 

naše svěřené revíry, kdy celková suma 

nakoupených ryb překročila neuvěřitelných 

3,4 mil. Kč. V sekci Zarybnění najdete pak 

konkrétní množství ryb a druhů, které jsme pro vás 

vysadili. Vedle již klasického kapra letos vévodí 

candát a štika. 

 

V roce 2021 proběhne volební výroční členská 

schůze, která se bude předběžně konat 

16. 3. 2021 (pokud nám to epidemiologická 

situace dovolí) opět ve Společenském centru 

Bystrc. V případě nepříznivých podmínek budeme 

o změnách informovat na webových stránkách, 

vývěsce a v neposlední řadě také na sociálních 

sítích. Touto cestou jste všichni srdečně zváni. 

 

Závěrem mi dovolte poděkovat celému výboru, 

hospodáři, kontrolní a revizní komisi, rybářské 

stráži, vedoucím kroužků a všem, kdo se podílí na 

chodu naší organizace. 

 

Přeji nám všem hodně zdraví a rybářské štěstí 

v roce 2021 

Petrův Zdar! 

Váš předseda Ing. Jan Bartoň

 
 

 

 

 

ZPRAVODAJ 
2021 
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Rybářské závody pro děti na Brněnské přehradě finančně podporuje 

     

 
Městská část  
Brno-Bystrc 

 

 

 

PODPORUJÍ NÁS    
V rámci rybářských kroužků pro děti využíváme vybavení, které bylo pořízené z dotace od Jihomoravského 

kraje v rámci projektu „Podpora mládeže – dětské rybářské kroužky“. 

 
 

restaurace Večeřův dvůr    zahradnictví Beránková 

Ing. Petr Bruna          Martin Rosí Tabák Houška Finita s.r.o. 

 

 

 Moc si vaší pomoci vážíme a těšíme se na spolupráci i v dalších letech! 

  

Provozní zabezpečení akcí v klubovně a hájence je součástí podpory dotačního programu „Volnočasové 

aktivity dětí a mládeže v roce 2020“ Statutárního města Brna. 
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VOLEBNÍ VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 

V ROCE 2021    
Výbor pobočného spolku zve co nejsrdečněji 

všechny na výroční členskou schůzi, která se koná 

v úterý 16. března 2021 v 17:00, Společenské 

centrum Bystrc, Odbojářská 2, Brno-Bystrc. Účast 

na členské schůzi patří k základním právům člena 

MRS (dle Stanov MRS § 6 odst. 3, bod h) 

a umožňuje členům ovlivňovat dění v pobočném 

spolku. Náměty a podněty jsou vítány. 

U prezence je nutné prokázat se platným průkazem 

totožnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRONÁJEM REKREAČNÍHO OBJEKTU 

HÁJENKA NA PILE 
Opět je zde možnost pronájmu Hájenky Na pile. 

Nabídka platí pro všechny naše členy a jejich 

přátele.  Bližší podmínky, informace o objektu 

a rezervační systém budou umístěny na našich 

internetových stránkách. Hájenka se pronajímá 

od 1. května do 31. října 2021. Vše bude 

upřesňováno na základě epidemiologické situace. 

Stav členské základny  

Dne 1. prosince 2020 bylo v naší organizaci 

evidováno 2 044 členů. 

 

VYBUDOVÁNÍ TŘETÍHO MOLA NA 

HÁJENCE  
Na rybářské hájence u Brněnské přehrady byla 

pro potřeby rybářského výcviku mládeže 

vybudována dvě mola. Ovšem zájem dětí 

a mládeže o akce pořádané naším spolkem je 

stále větší a větší. To je důvod, proč v roce 2020 

bylo vybudováno třetí molo pro rybáře. Je 

samozřejmé, že další molo umožní kvalitnější 

rybářský výcvik našeho rybářského potěru. Tak 

ať molo slouží co nejdéle… 



4 
 

 

 

¨ 

 

 

 

 

 

 

  

TÁBORY V ROCE 2020 
Po úspěšném vybudování třetího mola na 

rybářské hájence u Brněnské přehrady v roce 

2020 přišla jeho hlavní zatěžkávací zkouška. 

Rybářské tábory mládeže pořádané naším 

spolkem. V letošním roce se podařilo rozšířit také 

počet táborů, takže v roce 2020 pobočný spolek 

Brno 2 uspořádal celkem tři letní tábory. Z toho 

jeden příměstský a dva klasické. 

 

Smyslem těchto táborů nebylo jen přivést děti 

opět do přírody, ale také v nich prohlubovat 

důležité hodnoty, jako jsou pomoc druhým, 

kamarádství, respekt k přírodě apod. Na děti 

kromě neuvěřitelných zážitků z rybaření čekal 

také nabitý program. Náplň byla opravdu 

rozmanitá od přípravy ohniště, opékání dobrot na 

ohni, spaní pod širým nebem, práce s nářadím, 

přes přednášky o rybách a rybolovné technice, až 

po vědomostní a dovednostní hry. Nemohli jsme 

také zapomenout na výlet lodí po přehradě.  

 
Všechny úkoly byly koncipovány tak, aby si děti 

musely navzájem pomáhat a důvěřovat si. 

 

 

Samozřejmě došlo také na úlovky, a to opravdu 

bohaté. Troufáme si říct, že děti nachytaly za 

tábor více než mnozí rybáři za několik let! Krásní 

kapři, líni, plotice, perlíni, amuři nebo třeba téměř 

metrová štika. To všechno naši mladí nachytali 

a následně pustili zase zpátky do vody. Byl to 

skvěle strávený čas nejen u vody. Je nutné 

přiznat, že domů se nikomu vůbec nechtělo. Letos 

bude jistě o tábory ještě větší zájem. 
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Jakmile tuto povinnost splní všechny pobočné 

spolky, může konečně krajský hospodář spočítat 

výtěžnost z našich revírů. Následně jsou ještě 

zohledněny všechny docházky od všech členů, 

kteří navštívili dané revíry. Na základě tohoto 

výpočtu je našemu pobočnému spolku přidělen 

finanční obnos na nákup ryb do našich revírů 

v dalším roce. 

 

Když to shrnu, neodevzdáte-li řádně vyplněný 

sumář a budete-li lhostejní k vyplňování úlovků do 

povolenek, pak dostaneme na zarybnění každým 

rokem méně finančních prostředků, a ryb bude 

tedy v našich vodách také logicky méně.  

 

Stejně tak je potřeba věnovat pozornost rybářům, 

kteří jsou u vody bezohlední a drancují naše revíry. 

Ať už si přivlastňují ryby nedosahující nejmenší 

lovné míry, nebo si přivlastňují více ryb, než je 

povolené množství. Nebuďme tedy k takovým 

rybářům slepí. Všichni přeci chceme, aby naše 

revíry vzkvétaly a byly plné ryb. Každý z nás se těší 

na ty hezké chvíle strávené u vody. Když je toto 

ještě umocněno krásným úlovkem, který si 

můžeme ponechat, tak je to přeci parádní den 

strávený u naší milované vody. 

 

V letošním roce bylo do přehrady vysazeno 

rekordní množství ryb, a to jak kaprů, tak i dravců 

(zejména štik a candátů), proto bych chtěl apelovat 

na rybáře, kteří rádi chytají dravce na rybičku, aby 

byli k těmto rybám velice ohleduplní, zacházeli 

s nimi se vší opatrností tak, jak uvádí rybářský řád 

(Bližší podmínky výkonu rybářského práva). Pokud 

nebudeme k současné situaci lhostejní, věřím, že 

tato násada nám bude za 2 až 3 roky dělat 

neskutečnou radost. Kdo by nechtěl chytat trofejní 

štiky a candáty?! 

 

V nadcházející sezoně přeji srdečně všem hlavně 

mnoho zdraví a nespočet pěkných úlovků a dní 

strávených na rybách.  

 

Váš hospodář  

 

SLOVO HOSPODÁŘE 
Vážené rybářky a rybáři,  

 

nejdříve bych chtěl vykonavatelům Petrova cechu 

osvětlit, co práce hospodáře obnáší. 

  

Hospodář je především člověk, který vystuduje 

daný obor, ve své podstatě miluje vodu a vše živé 

okolo ní. Ve volném čase se snaží objet rybářství 

(chovatele ryb) a nasmlouvat potřebný počet 

kilogramů (v našem případě spíše tun) ryb, které 

plánuje vysadit do revíru. Ryby se nevysazují jen 

tak ledabyle, vše musí být podle zarybňovacího 

plánu. Zarybňovací plán nám určuje, kolik a jakých 

ryb do revíru máme vysadit. Může se zdát, že je 

jen na uvážení hospodáře, zda do revíru nasadí 

štiky, sumce, kapry. Ale není to tak jednoduché. 

Vše se odvíjí od povahy revíru a jeho současného 

zarybnění. Je to opravdu velká zodpovědnost, 

protože se nakládá s nemalými finančními 

prostředky. Navíc jsou tu závazky vůči všem 

rybářům.  

 

Největší zájem má hospodář na tom, aby do našich 

revírů nakoupil kvalitní a zdravou násadu. Největší 

radost pak má, když rybáři v sumářích na konci 

roku vykazují ze svěřených revírů pěkné úlovky. 

 

Rád bych vám nyní vysvětlil, jak důležité je 

zapisovat úlovky správně a pečlivě, a to nejen při 

každé docházce do povolenky, ale i po skončení 

platnosti povolenky následně do sumáře. Vést tuto 

agendu je povinností každého rybáře. Povinností 

každého je také odevzdat do 15 dnů od skončení 

platnosti povolenku příslušnému pobočnému 

spolku, který ji vydal. To se týká i krátkodobých 

povolenek! U nás je možné povolenku a sumář 

úlovků odevzdat přímo v sídle Pobočného spolku 

Brno 2, na adrese Optátova 26, 637 00  Brno. 

Dokumenty je také možné poslat poštou. 

 

Poté, co pobočný spolek obdrží všechny sumáře, 

musí je zpracovat, zaevidovat a následně odevzdat 

krajskému hospodáři MRS. 
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NÁVOD NA VYPLNĚNÍ SUMÁŘE 
Ve Stanovách svazu je uložena lovícímu povinnost 

vrátit povolenku do 15 dnů po skončení platnosti 

povolenky tomu, kdo ji vydal. Tedy vlastní PS nebo 

jiné PS v případě zakoupení krátkodobé 

povolenky u jiného svazu, spolu s řádně a úplně 

vyplněným sumářem úlovků. Nejjednodušší je 

stáhnout si formulář elektronického sumáře 

z našeho webu, který většinu polí vyplní 

automaticky a ušetří vám spoustu času. Najdete 

jej v záložce DOKUMENTY. 

Správný způsob vyplňování sumáře: 

1. Povinnost vrátit sumář a povolenku je 

zakotvena ve Stanovách. Tam je rovněž 

stanoven trest při nevrácení – nevydání 

povolenky k rybolovu pro další rok. Sumář 

můžete vrátit buď osobně, nebo poštou na 

adresu PS.  

2. Vyplňování sumáře začněte hned shora, 

takže vyplňte řádně za který rok sumář 

sestavujete, vypište své jméno a příjmení, 

doplňte čísla povolenek (mimopstruhové 

a pstruhové) a nakonec vypište označení 

PS, tedy Brno 2. 

3. A nyní se dostáváme k vlastnímu vyplnění 

sumáře. První kolonka ve sloupci Revír má 

označení ČÍSLO. Sem zapište šestimístné 

číslo revíru, které zjistíte z aktuálních 

Bližších podmínek a soupisu revírů. 

Například 461141 pro revír Svratka 5. 

4. V druhém sloupci označeném NÁZEV 

vypište čitelně jméno revíru. Zase vyberte 

jméno revíru přesně ze soupisu revírů. 

5. Další sloupec nese označení POČET 

DOCHÁZEK. Sem vyplníte počet všech 

docházek za rok na tento revír. Počítáte 

i ty docházky, kdy jste si neponechal 

žádnou rybu, nebo jste žádnou neulovil. 

6. Mnoho revírů, hlavně nádrže, jsou 

v seznamu revírů uvedeny pod 

pořadovými čísly. Například Dyje 4C má 

podrevírů 21. V celkové sumarizaci jsou 

všechny tyto "podrevíry" uvedeny pouze 

pod názvem Dyje 4C s evidenčním číslem 

revíru 461 159. 

7. V dalších sloupcích jsou již údaje 

o jednotlivých druzích ryb, o jejich počtu 

a hmotnosti. Pro každý revír uvádíte vždy 

celkový počet kusů ryb a jejich součtovou 

hmotnost. Údaj se uvádí na jedno 

desetinné místo, tedy 

například 22,7 kilogramu. 

8. V případě, že jste byl držitelem i pstruhové 

povolenky, vynechejte pod 

mimopstruhovými revíry jeden až dva 

řádky a pokračujte sumarizací docházek 

a úlovků na pstruhových revírech stejným 

způsobem. Případně použijte druhý 

sumář. 
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ZARYBNĚNÍ V ROCE 2020 

 revír Svratka 4 

jelec jesen    2 900 ks   jelec tloušť   2 000 ks 

kapr obecný    2 975 ks   lín obecný   1 420 ks 

ostroretka stěhovavá   7 000 ks   parma obecná   3 000 ks 

podoustev říční   5 000 ks   pstruh duhový      866 ks 

mník jednovousý   2 000 ks 

 

revír Svratka 5 

candát obecný  22 110 ks   kapr obecný           18 066 ks 

lín obecný     3 845 ks   pstruh duhový      667 ks 

sumec velký     1 322 ks   štika obecná   3 693 ks 

úhoř říční   16 300 ks 

 

 

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ KROUŽKY 

Gymnázium Brno-Bystrc,  

Vejrostova 2 

Vedoucí: Mgr. Petr Šurek 

 Ing. Roman Straka 

 Mgr. Aleš Kottek 

Kdy: každý čtvrtek 15:30-16:30 

Pro koho: začátečníci, mírně pokročilí 

Kontakt: 702 595 077  

 

Dům dětí a mládeže, Brno-Řečkovice,  

Gromešova 1 

Vedoucí: Ing. Jan Bartoň 

 Ing. Martin Báča 

Kdy: každé úterý 17:00-18:00 

Pro koho: začátečníci, mírně pokročilí 

Kontakt: 603 800 935  

 

MRS PS Brno 2, Brno-Jundrov,  

Optátova 26 

Vedoucí:  Tomáš Havlíček 

 Martin Pařil 

Kdy: každé úterý 15:30-16:30 

Pro koho: začátečníci, mírně pokročilí 

Kontakt: 603 169 440 

 

Všechny kroužky začínají v měsíci říjnu. Cena 

kroužku je 1 000 Kč na rok. Dále nabízíme tábory, 

příměstské tábory, přednášky a kurzy rybaření pro 

děti a mládež naší organizace. Termíny a místa 

konání jsou průběžně vypisovány. V případě dotazů 

kontaktujte vedoucího mládeže pana 

Ing. Romana Straku.     

E-mail: strakaroman.brno@gmail.com 

Mobil: 606 754 281 

Mobil: 

 

 

MRS PS Brno 2, Brno-Jundrov,  

Optátova 26 

Vedoucí:  Vojtěch Sklenář 

Kdy: každý druhý čtvrtek v měsíci 16:00-18:00 

Pro koho: pokročilí, začínající dospělí 

Kontakt: 604 234 066 

 

Salesiánské středisko mládeže, Brno-Žabovřesky 

Foerstrova 2 

Vedoucí:  Ing. Martin Báča 

     Pavel Plšek 

Kdy: každé pondělí od 15:00 do 16:00 

Pro koho: začátečníci a mírně pokročilí 

Kontakt: 604 209 234 

mailto:strakaroman.brno@gmail.com
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ŠKOLENÍ MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH 
Školení zájemců o sportovní rybolov (mládež ve 

věku 16-18 let a dospělí), včetně závěrečné 

zkoušky, proběhnou 

6. února 2021 od 9:00.  

Přihlášky přijímá Vojtěch Sklenář 

telefonicky:    604 234 066 

e-mailem:      info@mrsbrno2.cz 

 

Další školení budou probíhat vždy jednou za měsíc 

a termíny budou předem zveřejněny na našich 

webových stránkách. 

 

VÝDEJ ČLENSKÝCH PRŮKAZŮ 

A POVOLENEK V ROCE 2021 

Vážené rybářky a vážení rybáři, 

 

vzhledem k epidemiologické situaci jsme nuceni 

letošní výdej upravit následujícím postupem: 

Každý, kdo bude chtít řešit novou povolenku, se 

bude muset registrovat do rezervačního systému, 

a to buď na webu www.mrsbrno2.cz , nebo na 

tel. 541 214 862 vždy v pondělí a středy  

od 15-17 h. 

Prodlužujeme pro Vás i termín nejpozdějšího 

vrácení sumáře a povolenky na mimopstruhové vody 

do 28.02.2021 

Vrácení sumáře a povolenky bude probíhat buď 

korespondenčně (zašlete poštou na adresu 

Optátova 26, Brno 637 00), nebo osobně při výdeji. 

Při výdeji je nutné mít vše předem nachystáno 

z důvodu plynulého odbavení bez front. Každý výdej 

bude trvat nejdéle 5 minut a není z kapacitních 

důvodů možné na 1 rezervaci vydat více než 2 

povolenky. Při vyřizování více než 2 ks povolenek 

musíte rezervovat další termín. Vše ostatní se 

dozvíte přímo u výdeje. 

UPOZORNĚNÍ: Bez rezervace nebudete obslouženi!!! 

Za způsobené komplikace se všem omlouváme, ale 

ochrana zdraví je u nás na 1. místě. 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

Členská známka musí být zakoupena nejpozději do 

konce února. Pokud tak neučiníte, členství zaniká. 

Členství lze obnovit pouze zaplacením zápisného 

1 000 Kč (dle Stanov MRS §6 odst. 3, bod g). 

 

MIMOŘÁDNÝ VÝDEJ POVOLENEK 
pondělí 28.12.2020  9:00-15:00 

středa  30.12.2020  9:00-15:00 

sobota  09.01.2021      9:00-15:00 

sobota  23.01.2021  9:00-15:00 

sobota  27.02.2021      9:00-15:00 

leden, únor 
pondělí 11:00-17:00 

středa 11:00-17:00 

březen pondělí 14:00-17:00 

duben pondělí 15:00-17:00 

květen 
03.05.2021 

17.05.2021 
15:00-17:00 

červen 07.06.2021 15:00-17:00 

červenec 05.07.2021 15:00-17:00 

srpen 02.08.2021 15:00-17:00 

září 06.09.2021 16:00-17:00 

říjen 04.10.2021 16:00-17:00 

listopad 01.11.2021 16:00-17:00 

prosinec 06.12.2021 16:00-17:00 

 

V případě, že pondělí nebo středa připadá na státní 

svátek, výdej nebude probíhat. 

ÚŘEDNÍ HODINY V ROCE 2021 

 

mailto:info@mrsbrno2.cz
http://www.mrsbrno2.cz/

