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Neprodejné,
určeno pro členy MO ČRS

Solnice !

 
Leden 2023 1. prodej známek a povolenek 7.1.2023      8:00 – 12:00   klubovna Solnice 
 

Vážení přátelé,  
 
opět se schází rok s rokem a jako již tradičně 

vychází náš Zpravodaj, ve kterém naleznete důležité 
informace o činnosti naší MO. 

Rok 2022 přinesl změny ve vedení naší 
organizace. V březnu proběhla Výroční členská 
schůze, při které proběhly volby nových členů do 
výboru naší organizace. Během následující výborové 
schůze, proběhla volba nového předsedy a obsazení 
pozic výboru nově zvolenými členy. Novým předsedou 
naší organizace byl zvolen pan Bohuslav Michalička. 
Kompletní složení nového výboru naleznete na druhé 
straně tohoto Zpravodaje. 

Na chovném rybníku v zámeckém parku byl opět realizován odchov plůdku pstruha potočního. Bylo 
použito vyzkoušené řešení ohrazení místa u přítoku. V létě však bylo nutné řešit problém s invazí vodní rostliny 
okřehek. Díky velkému usílí p. Kády a p. Michaličky byl však problém vyřešen (viz. fotka). Koncem srpna jsme 
využili nabídku uzemního svazu a k plůdku pstruha obecného jsme přidali rozkrmený plůdek lipana 
podhorního. Odchov nejenže přispěl k udržení populace pstruha obecného a k návratu lipana, ale má i 
finanční přínos pro hospodaření organizace. Velké poděkování všem členům, kteří se na odchovu podíleli! 

Na jaře jsme ve spolupráci s uzemním svazem zajistili opakované zarybnění revíru Bělá 2 pstruhem 
duhovým. Termíny zarybnění jsou vždy dány územním svazem. Naše organizace dostane zprávu o termínu 
většinou jen jeden den předem a je pouze na nás, zda termín přijmeme a nebo budou ryby odvezeny do jiné 
organizace. Uvítáme pomoc členů, kteří můžou na zavolání pomoci v dopoledních hodinách. Informace o 
zarybnění byly pak zveřejněny na našich internetových stránkách. Dále jsou jednotlivá zarybnění 
zveřejňována také na stránkách územního svazu a to v týdenních intervalech.  

Ryby jsou po vysazení ihned vystaveny tlaku predátorů. V současné době není žádná změna 
v legislativě, vydra zůstává vrcholový predátor se zákonnou ochrannou a to bez ohledu na škody vzniklé 
v biologické diverzitě vodních toků. Naopak se zpřísňují podmínky lovu ryb (např. zákaz trojháčků na 
pstruhových revírech). Bohužel, můžeme nesouhlasit, ale musíme respektovat platnou legislativu.  

Poslední květnový víkend proběhly, po covidové pauze, tradiční rybářské závody. Organizace závodů 
se vydařila a to jak v kategorii dospělých a i v nedělním termínu mládeže. Účast rybářů však byla nižší oproti 
předcovidovým letům. Je to škoda, protože závody nejsou jen o lovu ryb, ale je to i neformální setkání členů 
s dobrým občerstvením.  

Na květnové závody, také již tradičně, navazují zářiové závody mládeže na obecním rybníku 
v Kvasinách. Závody jsou, mimojiné, náborovou akcí našeho rybářského kroužku. Zúčastnit se může každé 
neregistrované dítě s doprovodem a pokud projeví zájem, může začít navštěvovat kroužek.  

Na podzim 2022 proběhla konference Východočeského územního svazu. Konferencí rezonovala 
aktuální politicko-ekonomická siutace. Ta se negativně promítá především zvýšenými náklady, které se 
částečně promítly do cen povolenek 2023, kdy došlo k navýšení o zhruba 15%. Ke zvýšení ceny také došlo u 
členských známek. Na druhou stranu je třeba říci, že svaz hospodaří zodpovědně a jeho pozice je stabilní. Zde 
bych poznamenal, že díky dobrému hospodaření naší organiazce, nebudeme zvyšovat cenu místních povolenek 
„Malá voda“ a pro rok 2023 nebudeme němit ani cenu brigádnických hodin. 
 
 

S pozdravem „Petrův Zdar“  Milan Hrubý, jednatel 

  Zpravodaj ČRS MO Solnice, z.s.pro rok  2023 
  pořadové číslo 24 
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Termínový kalendář 2023 
 

Měsíc Akce Datum Čas Místo 

      Leden 2023 1. Prodej známek a povolenek 7.1.2023 8:00-12:00 klubovna Solnice 
      Únor 2023 2. prodej známek a povolenek 25.2.2023 8:00-12:00 klubovna Solnice 

Březen 2023 Výroční členská schůze 25.3.2023 15:00 KD Solnice 
Duben 2023 3. prodej povolenek 1.4.2023 8:00-12:00 klubovna Solnice 
Květen 2023 Rybářské závody dospělí 27.5.2023 6:00-12:00 Zámecký rybník  
Květen 2023 Rybářské závody mládeže  28.5.2023 7:00-12:00 Zámecký rybník 

Září 2023 Rybářské závody mládeže 9.9.2023 7:30-11:30 Obecní rybník Kv. 
Leden 2024 1. prodej známek a povolenek 6.1.2024 8:00-12:00 klubovna Solnice 

            
U akcí dlouhodobě plánovaných může dojít ke změně termínu i místa konání. O případných změnách bude celá členská 
základna informována s řádným předstihem. Informace budou zveřejněny ve vývěsních skříňkách na rybářské chatě 
v zámeckém parku, u obchodního střediska Kubík Solnice. Tyto vývěsky je potřeba, vzhledem k předpokládaným změnám, 
sledovat. Změny uveřejňovány i na internetových stránkách naší organizace (http://www.mo-solnice.wz.cz). 
 

Výbor místní organizace ČRS MO Solnice, z.s. 
Funkce Jméno Adresa Telefon 

Předseda: Michalička Bohuslav Mírová 1456, Rychnov n. Kn. 731 921 802 
Místopředseda: Roman Grabmüller Kvasiny 51 777 796 794 
Jednatel: Hrubý Milan Sídliště I 668, Solnice 602 511 065 
Účetní: Kříž Vladimír ml. Poříčí 241, Solnice 734 299 233 
Pokladník: Šmíd Petr V Zástruží 543, Solnice 775 515 054 
Hospodář: Káda Karel Kvasiny 242  721 715 267 
Zástup. hospodáře: Seidl Jiří Družstevní 404, Solnice 736 127 222 
Předseda doz. Komise: Janeček Jan Kvasiny 1 724 208 654 
Člen doz. Komise: Martinec Luboš Sídliště 482, Solnice 723 647 784 
Člen doz. Komise: Josef Hartman Zámecká 278, Kvasiny 734 552 741 

Ostatní důležité kontakty 
Webové stránky: Vladimír Kříž ml. vladimir-kriz@seznam.cz 734 299 233 
Brigády: Janošťák Josef Kvasiny 300  
    
Mobilní telefon MO využívá hospodář pro svoji činnost v MO 736 150 504 
WEB MO CRS Solnice http://www.mo-solnice.wz.cz  
Adresa  Český rybářský svaz, místní organizace Solnice, z.s. 

Masarykovo náměstí 1 
517 01 Solnice 

IČO MO ČRS Solnice                                                                            135 86 076 

Vedoucí mládeže Michalička Bohuslav Mírová 1456, Rychnov n. Kn. 731 921 802 
 Křížek Bohumil Družstevní 403, Solnice  
Rybářská stráž Fencl Karel 

  

Šmíd Petr   

Seidl Jiří st.  

Klapal Zdeněk 
 

Telefonní čísla VčÚS Hradec Králové 
Sekretariát 495214940 Ing. Němec, technik 495220582 
Webová adresa https://www.crshradec.cz/ e-mail: nemec@crshradec.cz 
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Plán práce se dělí do následujících oblastí: 

1. Organizační činnost, členské schůze 
 

Výroční členská schůze:                  25.3.2023 15:00, KD Solnice, Malý sál,  
vstup z restaurace 

 

 
 Výborové schůze:                              vždy první pondělí v měsíci od 18 hodin  
 

2.1.2023 klubovna Solnice        3.7.2023   chata u rybníka 
6.2.2023 klubovna Solnice      4.9. 2023   chata u rybníka 
6.3.2023 klubovna Solnice      2.10. 2023   klubovna Solnice 
3.4.2023 klubovna Solnice      6.11. 2023   klubovna Solnice 
1.5.2023 chata u rybníka    4.12. 2023   klubovna Solnice 
5.6.2023 chata u rybníka 

 
 

Prodej povolenek na “Malou vodu” a dalších bude v měsících květen, červen, červenec a 
září bude probíhat vždy v den výborové schůze v 18 hodin v chatě u rybníka. 

 
2. Kulturně společenská činnost 
 Rybářské závody v zámeckém parku  
 
 dospělí     27.5.2023 od 6:00 hod, zápis a losování 5:00-5:45 hod. 
 mládež              28.5.2023   od 7:00 hod, zápis a losování 6:30-7:00 hod. 
 
 Rybářské závody na obecním rybníku u Dlouhé strouhy pro mládež + příchozí do 15 let             

9.9.2023  od 7:00 hod, zápis a losování, 7:30-11:30 hod. rybolov 
  
3. Hospodářská činnost 
 Lovení Dlouhá strouha      Termín: poslední týden v březnu 
          (bude upřesněno na VČS) 
 
 Lovící četa:   Seidl Jiří ml – vedoucí  Zodpovídá: hospodář 
    Johanides Pavel 

Dirlam Pavel 
Kříž Vladimír ml. 

Agregát:  Grabmüler Roman, Janeček Jan   
 Členové:   Kozel Martin, Píč Pavel 

ostatní se dle potřeby mohou přihlásit na Výroční členské schůzi 
 

 Vysazování pstruha Dlouhá strouha 
 Michalička Boh., Křížek Bohumil       Termín: podle dodávky plůdku 
  

Vysazení kapra 
 1) vysazení kapra před závody (cca 1týden před)    Termín: do 23.5.2023 
 

2) podzimní vysazení kapra (zámecký park + obecní rybník) Termín: konec srpna začátek září 
            

Po vysazení kapra v měsíci květnu bude vyhlášen zákaz lovu po dobu 1 týdne. 
 
 

 

 
Plán práce ČRS MO Solnice, z.s. na r. 2023 
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4. Brigádnická činnost 

 
5. Práce s mládeží 
 

Kroužek mládeže se pravidelně schází v průběhu školního roku v chatě rybníka anebo v 
klubovně v Solnici každé pondělí od 14 hodin. 
 

 Vedoucí:  Michalička Bohuslav   tel. 731 921 802 
   Křížek Bohumil 
    
 Pracuje v oblastech: 

Teorie - ryby, vodní živočichové, příroda, rybářský řád a stanovy, ochrana 
životního prostředí 

Praxe - vázání háčků, techniky lovu, muškaření, házení na cíl, lov ryb udicí 
rybářské závody 
 

Ke své činnosti využívá finančních prostředků od MěÚ Solnice a OÚ Kvasiny a to k nákupu 
literatury, filmů a materiálů pro praktický a teoretický výcvik. 

 
6. Ostatní 

 
MO celoročně sleduje zásahy organizací a občanů do koryta řeky, opravy břehů a to jak na 
řece Bělé, ale i náhonu Dlouhá Strouha.  
       

Interní zásady ČRS MO Solnice, z.s. pro r. 2023 
 

1) Pro ujednocení pravidel při lovu ryb na rybníku v areálu zámeckého parku a na Obecním 
rybníku v Kvasinách bude vydán „Rybářský řád pro Malou vodu 2023“, platný pro oba naše revíry. 
Podrevír A = rybník v zámeckém parku v Kvasinách a podrevír B = Obecní rybník u Dlouhé Strouhy.   
 
POZOR: vzhledem k rekonstrukci hřiště Pod Olšinkami, budou probíhat v areálu revíru B tréninky 
hasičů Kvasiny. Během tréninku bude docházet k odběru vody z rybníka. Tréninky budou probíhat 
max.2x týdně od května do září (o letních prázdninách jsou tréninky výrazně omezeny). Vše je 
schváleno obcí Kvasiny a výborem MO ČRS Solnice.  
 

2) K upřesnění plnění členských povinností členů MO ČRS Solnice budou vydány „Interní 
zásady MO ČRS Solnice pro rok 2023“.  
 
Více informací bude předneseno během školení při Výroční členské schůzi. 

Datum Činnost Čas Pracovní pomůcky Vedoucí brigády 

8.4.2023 
úklid okolí rybníka a 

parku 
7:00 – 12:00 hrábě, pilka Janošťák 

červen 2023 úklid řeky Bělé  bude upřesněno během rybářských závodů  

11.11.2023 
úklid okolí rybníka a 

parku 
7:00 – 12:00 Hrábě Janošťák 

průběžně dle 
potřeby 

čištění přítoku a 
odtoku rybníka 

  Josef Hartman 
 

průběžně dle 
potřeby 

čištění příčných prahů 
na Bělé 

 v případě potřeby, 
mechanizaci 

dohodnout s MÚ 
Solnice 

Roman Luščák 

průběžně dle 
potřeby 

sečení a úklid trávy 
okolo rybníka 

 hrábě, sekačka František 
Johanides 
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Provozní řád areálu Zámeckého parku v Kvasinách ČRS MO Solnice, z.s. 

 
Parkování 
 
Každý člen MO ČRS Solnice, který má zájem při výkonu rybářského práva parkovat vozidlo uvnitř 
areálu, si musí vyřídit povolení k parkování uvnitř areálu parku v kanceláři Lesů Janeček. Kancelář 
se nahází v budově zámku v Kvasinách. 
 
NEDORŽENÍ ZÁKAZU PARKOVÁNÍ BUDE ŘEŠENO JAKO BĚŽNÝ DOPRAVNÍ PŘESTUPEK! 
 
Provozní řád areálu Zámeckého parku je k dispozici ve vývěsce rybářské chatě MO ČRS a na 
webových stránkách MO ČRS.  
 
 Brigády 2023  
 

Poslední Výroční členskou schůzí MO schůzí je schválena brigádnická povinnost odpracování  
10-ti hodin a nebo případná úhrada chybějících hodin ve výši 150,- Kč za každou neodpracovanou 
hodinu. Výborem bude stejné navrženo ke schválení Výroční členskou schůzí i pro rok 2024.  

Přehled o odpracovaných hodinách si každý člen vede v brigádnickém průkazu, který předloží 
na konci každé brigády k potvrzení vedoucímu brigády. Každý člen je zodpovědný za řádnou evidenci 
odpracovaných hodin ve svém brigádnickém průkazu. Brigádnický průkaz pak přeloží při výdeji 
povolenek.  

Pokud nebude řádně vyplněný brigádnický průkaz předložen při výdeji povolenek, posuzuje se 
toto, jako by člen měl odpracováno 0 brigádnických hodin. 

Brigády budou vyhlašovány podle rozpisu ve Zpravodaji anebo v případě brigád, které nelze 
předem naplánovat, ve vývěskách (na chatě, u OD Kubík v Solnice, na webových stránkách MO).  

 
Upozornění, poslední organizovaná brigáda v roce 2023 bude 11.11.2023 
úklid okolí rybníka. 
 

       
Zpráva z územní konference Vč. Územního svazu 

 
Dne 19.9.2022 proběhla konference Východočeského územního svazu. Usnesení je dostupné 

na ww stránkách https://www.crshradec.cz/usneseni-konference-vc-2022/.  
Několik bodů bych však rád sdílel.  
 

Ing. Němec – nový technik územního svazu, p. Pohl plánovaný odchod do důchodu, ale 
zůstává ve funkci krajského hospodáře. 
 

Přestupkové řízení bude řešit územní svaz a to v kárném řízení – ing Němec, Bc Skalická. 
Každé kárné řízení bude zatížené správním poplatkem 200 Kč (pokud člen neuhradí, pohledávka 
přejde na mateřskou organizaci), kauce v případě odvolání 2000 Kč. Bude vydán závazný pokyn. 
 

Písník Kosičky – nájem do 31.12.2023, pokud nedojde k dohodě, konec svazového lovu. Nově 
bude umožněm lov na  Stříbrném rybníku v HK. Pozor, může se v budoucnu stat i u jiných revírů. 
Sledujte popisy revírů, které jsou aktualizované každý rok! 
 

Rybářský řád 2023/24 – doplnění např. o nakládání s invazivními druhy ryb 
 

První povolenka zdarma pro děti i pro rok 2023. 

          Mialn Hrubý, jednatel 



6 
 

 

Rybářský kroužek mládeže 
 

Rybářský kroužek MO ČRS Solnice jsme po dvouletých „covidových“ peripetiích zahájili 13. 
září 2022. Děti kroužek navštěvovaly každé pondělí. Přihlásilo se 8 nováčků. Celkem kroužek 
navštěvovalo 23 dětí. Spolu s panem Křížkem a Ondrou Bělkou jsme kroužek nejen vedli, ale hlavně 
učili děti základní rybářské znalosti a dovednosti.  

V zimním období jsme zůstali v chatě u rybníka. Bylo to z důvodu velkého počtu dětí, které 
kroužek navštěvovaly. Na tomto místě se patří poděkovat panu Křížkovi, který v chatě vždy před 
zahájením kroužku zatopil. V příjemném prostředí vyhřáté chaty jsme probírali teorii, rybářský řád a 
dále například vázání uzlů. Na jaře, před zahájením rybářské sezony, byly dětem prodány objednané 
povolenky.  Osm nováčků využilo možnost získání první povolenky zdarma. V tomto období se děti 
zdokonalovaly v praktických dovednostech jako je lov ryb nebo rybolovná technika. Tradiční jarní 
rybářské závody, které se konaly 29. května na zámeckém rybníku (revír A), následně prověřily 
praktické dovednosti, které se děti naučily. Kroužek jsme úspěšně ukončili 20. června. 

Novou sezonu (2022 – 2023) jsme zahájili tradičními rybářskými závody pro děti na Obecním 
rybníku v Kvasinách. Kroužek byl zahájen 12. září. Já osobně jsem se bohužel nemohl zahájení 
zúčastnit, a to ze zdravotních důvodů. Po tuto dobu proto vedli kroužek pan Křížek s panem Šmídem 
a Martinem Kozlem ml.  
                                                                       Vedoucí rybářského kroužku Bohuslav Michalička. 
 
        

Uvítáme každého nového člena a to i v průběhu školního roku. Více informací lze získat u 
vedoucího kroužku p. Michaličky 

 
Činnost kroužku je spolufinancována z prostředků města Solnice a obce Kvasiny, za což jim 

patří poděkování. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podzimní rybářské závody pro mládež 
 

V sobotu, 10.9.2022, zorganizovala MO ČRS Solnice ve spolupráci s Kulturní komisí obce 
Kvasiny dětské rybářské závody na obecním rybníku v Kvasinách. Mladí rybáři soutěžili ve dvou 
kategoriích – registrovaní a neregistrovaní tzv. příchozí. Kategorie příchozích je otevřena pro 
všechny děti, které nechodí do rybářského kroužku, ale chtějí si vyzkoušet lov ryb.  

V letošního ročníku závodů se zúčastnilo celkem 25 lovících z toho registrovaní 16 rybářů a 
příchozí 9 dětí. Přestože byl obecní rybník před závody dobře zarybněn kaprem, úlovků bylo 
poskromnu. Pouze 9 lovích se mohlo pochlubit úlovkem. Pravděpodobným důvodem byla změna 
počasí, kdy došlo před závody k výraznému ochlazení o proti předchozím dnům. Přesto, vítěz 
registrovaných rybářů Tomáš Dvořáček nachytal 163 cm ryb, včetně největší chycené ryby dne, 
amura obecného o délce 69cm. Na druhém místě se umístil Luščák Jan s výkonem 155cm a třetí 
skončil Pavel Rozínek s 99cm. V kategorii příchozích ovládla Šárka Luščáková s výkonem 84cm a na 
druhém místě byla Viktorie Ryšavá s 40cm, třetí místo nebylo uděleno.       

Po skončení lovu bylo pro lovící připraveno občerstvení, které zajistila Kulturní komise obce 
Kvasiny. Všichni účastníci obdrželi věcné ceny, které byly pořízeny za podpory města Solnice a obce 
Kvasiny. 

Na závěr děkuji všem za účast, městu Solnice a obci Kvasiny za podporu mladých rybářů. 
Zároveň zveme na další ročník, který proběhne příští rok ve stejném ternímu, tzn. druhou zářiovou 
sobotu 2023.  

         Milan Hrubý, jednatel 
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Odchov pstruha obecného a lipana podhorního v roce 2022 
 

Podobně jako v minulých letech jsme i letos zopakovali odchov pstruha obecného. Dovezený 
plůdek jsme rozdělili do čtyř beden. Po pěti dnech, kdy jsme plůdek dvakrát denně krmili, jsme 
rozkrmené rybky vypustili do přední části chovného rybníka. I tam byly rybky nadále krmeny. Na 
konci června byly vypuštěny do celého rybníka. 

Koncem srpna nám Územní svaz dodal půlročního lipana podhorního, a to v počtu 500 kusů. 
Velký průtok řeky Bělé nám však neumožnil vysadit lipana do našeho revíru. Rozhodli jsme se proto 
lipana vysadit do chovného rybníka, kde byl dále přikrmován. Výlov, který byl součástí plánované 
brigády, proběhl 5. listopadu. Bylo sloveno celkem zhruba 500 kusů pstruha a 500 kusů lipana. 
Všechny ryby byly vysazeny do revíru Bělá 2. 

V souvislosti s chovem obou ryb nelze opomenout, že jsme se v průběhu letních měsíců 
potýkali s nepříjemným průsakem vody u hráze rybníka. Další komplikace nám pak způsobila rostlina 
okřehek, která vytvořila souvislou vrstvu po celé hladině. Její likvidace nebyla jednoduchá. Bylo 
nutné ji postupně stáhnout ke hrázi, kde byla následně z vody odstraněna. Tento postup jsme museli 
zopakovat po třech týdnech ještě jednou. 

Navzdory komplikacím je však možné zhodnotit odchov pstruha obecného i lipana podhorního 
jako uspokojivý. Za tímto výsledkem je velký kus práce. Výbor naší organizace děkuje všem, kteří 
pomáhali krmit ryby, čistit přítok, odstraňovat okřehek a dále se podíleli na konečném výlovu. 
 

                                                                                         Bohuslav Michalička 
 předseda MO Solnice  

 

Známky a povolenky 2023 
 

Prodej známek a povolenek bude proveden v termínech, které jsou uvedeny v termínovém 
kalendáři Zpravodaje 2023. Veškeré platby se provádějí v hotovosti. Žadatel o povolenku k rybolovu 
předloží: členskou legitimaci, brigádnický průkaz se záznamem o plnění členských povinností a 
platný rybářský lístek (každý člen zajistí sám u příslušného úřadu). Podmínku pro vydání povolenky 
je včasné vrácení úlovkového lístku z předchozího roku. Hospodář si vyhrazuje právo, v případě 
pozdního vrácení, pozdržení výdeje nové povolenky!  

Nadále preferujeme objednávání povolenek před samotným výdejem. Dejte do obálky svůj 
požadavek, členskou legitimaci, rybářský lístek a brigádnický průkaz. Nevkládejte peníze. Uzavřenou 
obálku vhoďte týden před výdejem do schránky ve vratech skladu v Barvířské ulici. Detialní 
informace budou ve výsvěsce a nebo na našich www stránkách. 
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Upozorňujeme všechny členy, že členský příspěvek musí být zaplacen 

nejpozději do konce dubna a to i v případě, že člen nebude žádat o povolenku 
k rybolovu. Poslední možnost bude při třetím výdeji povolenek tj. 1.4.2023.  

 
Ceny známek platné pro rok 2023 

 
Ceny povolenek na Malou vodu 2023 

 
Ceny povolenek 2023 – Východočeský územní svaz  
 

Druh povolenky vody MP Kč vody P Kč 

Územní         

roční dospělí 53111 1500,- 5311 1700,- 

mládež, invalidé 53121 800,- 53321 900,- 

děti do 15 let 53131 500,- 53331 600,- 

měsíční – dospělí/ZTP 53102 1000,- 53302 1200,- 

cizinci a nečleni 53212 2000,- 53412 3000,- 

týdenní . dospělí/ZTP 53104 500,- 53304 900,- 

cizinci a nečleni 53214 1000,- 53414 1500,- 

 
Děti + děti nečleni budou mít krátkodobé povolenky (měsíční + týdenní) 50 % z ceny dospělé povolenky 
Členové z jiných územních svazů ČRS, z.s., si mohou zakoupit pouze povolenku krátkodobou (měsíční, týdenní) 
Členové MRS mají nárok na roční územní povolenku 
Povolenky pro nečleny (i cizince) je možné prodat pouze zájemci, který vlastní Státní rybářský lístek a to jen krátkodobou (měsíční, 
týdenní) 
Členové samostatně hospodařících organizací mají nárok na územní mimopstruhovou a pstruhovou povolenku pouze za předpokladu 
hostování v jiné MO zapojené v SHR. 
Povolenka č. 53121, 53321 platí pouze pro: mládež 16 – 18 let, studenty nad 19 let při předložení potvrzení o studiu, invalidy s 
průkazem ZTP a ZTP/P při jeho předložení 
 
Ceny CP a CR povolenek pro rok 2023 

Druh povolenky Celosvazové vody MP Kč vody P Kč 

Roční dospělí   2950,-   3150,- 

Roční mládež, ZTP   1600,-   1650,- 

Roční děti   750,-   800,- 

Celorepubliková povolenka   4150,-   4350,- 

  

členské známky 
 

Dospělí 
700,- 

mládež 16-18 
300,- 

děti do 15 let 
150,- 

  povolenka na 5 kaprů povolenka 10 kaprů  
ostatní členové MO ČRS 400,- 700,-  


