
 

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

 

Č.j.: 5/2022 

Zápis z výborové schůze MO ČRS Žehuň  

konané 06.05.2022 v Sánech od 18:00  

Přítomni: Ing. Ondřej Jedlička, Pavel Bořek, Mgr. Oldřich Novotný, Jakub Syrový  

Omluveni: Luboš Vondráček, Pavel Bohatý, Ing. František Malý 

Hosté: Jan Psota, Jiří Černý, Zdeněk Tahadlo 

 

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 členy výboru i hosty 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 

 



- předseda informoval o rybářských závodech, které proběhly na Dobšickém rameni dne 16.4.2022. 
Závodů se zúčastnilo celkem 53 závodníků a bylo uloveno celkem 126 ks různých druhů ryb. I přes 
chladné počasí byl zájem rybářů velký a i ryby ,,dobře“ spolupracovaly. Občerstvení bylo zajištěno a od 
závodníků jsme zaznamenaly pozitivní reakce.  

- informoval o vydání nového registračního listu pro MO Žehuň z důvodu změny na pozici 
místopředsedy 

- informoval o nefunkčnosti odtokového kanálu z Libněveského ramene – nutno posoudit a stavit 
strategii vyčištění – úkol pro výbor a pana Zdeňka, který se o Libněveské rameno stará 

- informoval o obdrženém vyrozumění od Krajského úřadu Středočeského kraje, který na náš podnět a 
stížnost na zabahnění Mlýnské strouhy a částečně Cidliny pod Dobšickým mostem v souvislosti 
s probíhající revitalizací Žehuňského rybníka, odpověděl následující. Dne 6.4.2022 bylo provedeno za 
přítomnosti zástupců společnosti Kinský dal Borgo a společnosti, který Žehuňský rybník odbahňuje, 
kontrolní měření sedimentu bahna na celkem 9 profilech a to od spodních výpustí žehuňského rybníka 
až po jez na Badrech – tyto měření žádné výraznější zanesení sedimentem nezjistily. Další měření 
sedimentu proběhnout před vypouštěním Žehuňského rybníka v říjnu 2022 

- sdělil, že podal žádost na SZIF v programu DT 17 – podpora mimoprodukčních funkcí rybářských 
revírů, dotace se žádná na rozlohu revíru a může být poskytnuta v maximální výši 800 Kč na 1 ha plochy 

- informoval o podpisu smlouvy na příspěvek na zarybnění od obce Hradčany ve výši 2 000 kč 

- Informoval o výdeji povolenek, kdy je v současné době vydáno celkem 160 ks povolenek a další hosté 
mají zájem či z řad nových rybářů, kteří budou vykonávat zkoušky na první rybářský lístek a následně 
se u nás přijmou za členy 

 

- informoval o problémech, které se vyskytly na výstavbě nového vakového jezu V Sánech – viz. níže 
zpráva od zhotovitele stavby: 

Realizovaný obtok /Q 12,9m3/s/ stavby dle PD neumožňuje po dobu schválené doby realizace 
dostatečně kapacitní převedení průtoků VT Cidliny. Při porovnání evidovaných průtoků za období 
2017-2021 dle Hlásného profilu č. 55 Cidlina Sány dojde k opakovanému zalití stavby a vybřežení 
obtoku s přímým negativním vlivem na přilehlé pozemky ZPF a deponie zeminy. Pojištění na tento jev 
není možné. V jezovém vývařišti byla po vyčerpání vod visuálně identifikována destrukce dna /více než 
50% plochy/ a hluboká kaverna s negativním vlivem na přilehlé stavební konstrukce včetně jezu 
samotného. Tyto poškozené objekty nebyly součástí jednostupňového projektu. Dle informativních 
jádrových vrtů realizovaných zhotovitelem v 11.týdnu roku 2022 a předložených na KD dne 18.3.2022 
byla zjištěna odchylka skladby konstrukce stávajícího jezu od skladby předpokládané v projektové 
dokumentaci. Na základě výše uvedeného AD doporučuje dodatečný inženýrskogeologický průzkum v 
oblasti akce jezu. Dle výše uvedených aktuálních zjištění Investor Povodí Labe, státní podnik ke dni 
25.3.2022 stavbu zápisem do stavebního deníku pozastavil a zahájil intenzivní proces k odstranění 
překážek. 

 



3. Zpráva hospodáře (Jan Psota)  

- informoval o dovozu 300 kg kapra K2 z MO Rožďalovice, kdy z tohoto množství bylo 50 kg kapra K2 
darováno obci Sány a vysazeno do rybníčku u hospůdky Vlachovka, zde budou dělat radost místním 
dětem, kteří sem chodí chytat ryby za doprovodu rodičů 

- informoval o provedené opravě rybářské boudy (zpevnění rohu boudy), které provedl s Jiřím Psotou 

3.5. dodáno z SÚS celkem 5 tis. Rychlené štiky, která byla následně pomocí členů roznesena po celém 
revíru od Žehuně až po Sánský silniční most – kvalita štiky velmi dobrá 

 

4. Diskuse 

p. Bořek informoval o plánovaném čištění výpustního zařízení u Nádrže v Sánech, který je zarostlý 
kořeny od přilehlých stromů – nutno řešit  

 

Příští schůze výboru MO Žehuň se bude konat mimořádně dne 03.06.2022 v Sánech od 18:00. 

 

 

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

   předseda MO                                                                                            jednatel MO   


