
 

Český rybářský svaz, z.s.                           
místní organizace Žehuň 
IČO: 47528630 
Žehuň 136  PSČ: 289 05 

 

Č.j.: 9/2020  

Zápis z výborové schůze MO ČRS Žehuň  

konané 3.9.2020 v Sánech 18:00  

Přítomni: Ing. Ondřej Jedlička, Vladimír Šamša, Jan Psota, Ing. František Malý, Pavel Šamša,  
     Pavel Bořek, 

Omluveni: Josef Vaníček,  

Hosté: Mgr. Oldřich Novotný, Ing. Ladislav Vacek 

 

Program:  

1) Zahájení schůze (Ing. Jedlička- předseda)  

2) Zpráva předsedy (Ing. Jedlička)  

3) Zpráva hospodáře (Jan Psota)  

4) Diskuse    

 

1. Zahájení schůze (předseda Ing. Jedlička)  

- Jednání výborové schůze zahájil předseda MO ČRS Žehuň, přivítal přítomné a seznámil je s 
programem a plánovaným průběhem výborové schůze. K programu nebyly žádné připomínky a byl 
jednomyslně schválen. Schůzi nadále řídil. 

2. Zpráva předsedy – informoval o obsahu došlé pošty, připomněl a provedl kontrolu zápisu a 
usnesení z minulé chůze 

- přivítal na výborové schůzi pana ředitele Ing. Ladislava Vacka, ředitele Rybářství Chlumec nad 
Cidlinou, a.s., který byl pozván na výbor MO Žehuň, aby členy výboru seznámil s organizací a 
harmonogramem odbahňování Žehuňského rybníka, které je plánováno již od října 2021.  



Ing. Vacek informoval o faktu, že ze strany Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s. byl směrem k MO 
Žehuň podán návrh, aby MO Žehuň předmětný úsek revíru, na který nepoteče přes zimní měsíce voda 
(část Steklé strouhy) v daném období nezarybňovala a následně ze strany Rybářství Chlumec nad 
Cidlinou, a.s. bude provedena kompenzace v podobě zarybnění. O výši kompenzaci proběhla dlouhá 
diskuse a výše kompenzace byla následně stanovena. Závěr jednání je následující: MO Žehuň připraví 
a následně do 20.9.2020 zašle společnosti Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s. vypracovaný návrh na 
kompenzaci, který bude následně zapracován do právního dokumentu a ten předán na Krajský úřad 
Středočeského kraje, který ho zapracuje do rozhodnutí o odbahnění Žehuňského rybníka, tak aby bylo 
jasně patrno, kdo, komu, v jaké výši a kdy má kompenzaci za omezení rybářského hospodaření 
poskytnout. Celá věc tedy bude předmětem dalších jednání. 

- Informoval o nařízení Krajské veterinární správy, Státní veterinární správy pro Středočeský č. j. 
SVS/2020/093207-S, s platností od 13.08.2020, ve kterém jsou vymezena ochranná a dozorová pásma, 
do kterých spadá i náš revír Cidlina 1 B 411 009. Nařízení je vydáno z důvodu výskytu potvrzené 
nebezpečné nákazy ryb herpesvirózy Koi (herpesviróza kapra Koi) v k. ú. Hradišťko II. Celý náš revír je 
v dozorovém pásmu, dle nařízení jsme byli povini nahlásit počty ryb, které máme na chovných 
rybnících. Zákaz převážet ryby do revíru a odvážet živé ryby z revíru ,,Citace z nařízení“ 

,,Zakazují se veškeré přesuny všech druhů ryb z a do uzavřeného pásma, s výjimkou přemístění ryb 
ulovených a na místě usmrcených sportovními rybáři, určených k osobní spotřebě v domácnosti 
sportovních rybářů.“ 

Dne 18.8.2020 rozeslán všem členům ČRS MO Žehuň dopis o vzniklé situaci s odkazem na webové 
stránky, kde lze celé nařízení nalézt a s instrukcemi, jak se mají u vody chovat a jak nakládat s úlovky, 
které si plánují ponechat.  Z důvodu nutného provedení výlovu Nádrže v Sánech, kvůli plánované 
rekonstrukci jezu, bude po projednání s Krajskou veterinární správou požádáno o udělení výjimky a 
souhlas s provedeném výlovu, kdy budou ryby převáženy pouze v dozorovém pásmu a to jen cca 900 
m a vysazeny do revíru. Celou situaci s výskytem musíme sledovat a reagovat na vzniklé podněty a 
nařízení od příslušných institucí. 

- informoval o změně a zápisu pana Pavla Bořka, jakožto jednatele u Poštovní spořitelny, kde má MO 
Žehuň založen běžný účet – p. Bořek společně s předsedou v bance vyřídili a tím je administrace u 
konce 

- informoval o proběhlé obecní brigádě v obci Žehuň dne 14.8.2020 – účast cca 5 členů MO Žehuň 

- informoval o akci ,,Ukliďme Opolany“, na kterou byla naše MO pozvána a která se uskuteční dne     
19.9.2020  

- informoval o výdeji povolenek, k 3.9.2020 bylo vydáno celkem 162 ks povolenek různých druhů i 
platností. 

 

 

 

 



3. Zpráva hospodáře (Jan Psota)  

- informoval o slovení rybníčku Výtěrák – bylo sloveno celkem 9 000 ks amurka o velikosti cca 6cm, 
amurek byl převezen a vysazen na revír 

- informoval o objednaném sekání trávy na Badrech a v Sánech – termín se upřesní dle počasí 

- informoval o záměru ČHMÚ o provedení odlovu el. agregátem v lokalitě limnigrafické stanice 
v Sánech (u mostu), které se opakuje v pravidelných cca 2 letých intervalech a předmětem výzkumu 
je (bioakumulace cizorodých látek ve společenstvu ryb 0+). Výbor MO Žehuň s odlovem ČHMÚ za 
účelem výzkumu souhlasí.  Odlov el. agregátem se uskuteční 10.9.2020 a přítomen mu bude 
hospodář. 

- informoval o možném termínu výlovu Nádrže v Sánech a na základě diskuse byl výlov naplánován na 
10.10.2020 od 7:00 – předseda zařídí povolení od KVS na provedení výlovu + pozvánky na brigádu 

 

4. Diskuse 

-  účetní Ing. Malý seznámil členy výboru s pokladním deníkem za 8/2020 (stav poklady, BÚ) 

 

Příští schůze výboru MO Žehuň se bude konat dne 2.10.2020 v Dobšicích od 18:00. 

 

 

Ing. Ondřej Jedlička v.r.                                                                      Pavel Bořek v.r. 

   předseda MO                                                                                            jednatel MO   


