
 

Informace pro členy MO ČRS Chrást pro rok 2022 
 

Výdej povolenek pro rok 2022 
Povolenky budou vydávány jen členům, kteří ve stanoveném termínu splnili všechny členské 

povinnosti. Dále odevzdali řádně vyplněný přehled o úlovcích a docházce k vodě, nejpozději 
však do 15-ti dnů od konce platnosti povolenky k lovu. Při odběru povolenky na rok 2022 v termínu 
15.1. nebo 16.1.2022 bude ještě možné odevzdat přehled o úlovcích za rok 2021. Vyplněný 
přehled o úlovcích za rok 2021 je také možné vhodit do schránky na rybářském domě v Chrástu 
nebo zaslat poštou na adresu organizace. Za pozdě odevzdaný nebo neodevzdaný přehled o 
úlovcích je stanovena sankce 100,-Kč.  

 Hromadný výdej povolenek bude probíhat v kanceláři organizace v Chrástu. Výdeje 

budou v termínech neděle 2.1., sobota 15.1., neděle 16.1. a v sobotu 12.2. vždy v době od 

9:00 do 14:00 hodin. Úhrada ceny povolenky spolu s členským příspěvkem a úhradou fondu SHR 

bude v hotovosti při převzetí povolenky. Prosíme všechny zájemce o povolenku, aby 

dodržovali aktuální hygienická opatření. 
Převzetí povolenky mimo hromadné výdejní termíny v kanceláři MO je spojeno s úhradou 

poplatku 100,- Kč na režii kanceláře. 

Korespondenční výdej povolenek. Vzhledem k současné situaci bude umožněn i 

korespondenční výdej povolenek. Pro bližší informace kontaktujte emailem nebo 

telefonicky pana Märze, email: vladimir.marz@seznam.cz, tel: 736645716 
  

Ceník povolenek na rok 2022 

Ceny povolenek Územní Celosvazové 

  MIMOPSTRUHOVÉ PSTRUHOVÉ MIMOPSTRUHOVÉ PSTRUHOVÉ 

DOSPĚLÍ 1400,- 1400,- 2550,- 2650,- 

MLÁDEŽ, ZTP 700,- 700,- 1450,- 1500,- 

DĚTI DO 15-ti LET 250,- 250,- 650,- 700,- 

Ceny ostatních povolenek sdělíme v kanceláři MO nebo je lze najít na  

https://www.crsplzen.cz/inpage/ceny-povolenek-2022/ 
 

Členský příspěvek 
Musí být zaplacen nejpozději do 30. dubna 2022 a to i v případě, že člen nebude žádat o vydání 

povolenky. Po tomto termínu zaniká členství! 
 

KATEGORIE CENA ČLENSKÉHO PŘÍPĚVKU 

DOSPĚLÍ, ZTP 500,-Kč 

MLÁDEŽ (16 až 18 let) 200,-Kč 

DĚTI (do 15-ti let) 100,-Kč 

 

Fond SHR 
Člen, který si odebere povolenku k lovu pro rok 2022, je povinen uhradit příspěvek do fondu SHR 

(fond společného hospodaření na revírech) takto: 
a) Člen ve věku 18-64 let (včetně) uhradí částku 500 Kč. Tuto částku může nahradit 

prací podle potřeby MO v rozsahu 5 hodin 
b) Člen ve věku 65-69 let (včetně) uhradí částku 400 Kč. Tuto částku může nahradit 

prací podle potřeby MO v rozsahu 4 hodin. 
c) Člen ve věku 16-18 let a 70-79 let (včetně) uhradí částku 300 Kč. Tuto částku může 

nahradit prací podle potřeby MO v rozsahu 3 hodin. 
d) Členové od věku 80 let, držitelé průkazu ZTP, děti a mládež do 16-ti let jsou od 

placení příspěvku osvobozeni. 
 

Kancelář organizace 
Úřední hodiny budou od pondělí 3.1.2022 a následně každé pondělí od 15:30 do 18:00 hodin 

do konce dubna 2022. V dalších měsících bude provoz kanceláře z ekonomických důvodů 
uzavřen a výdej povolenky si každý zájemce může domluvit individuálně telefonicky s panem 

Märzem, tel.: 736 645 716. 
     

Schůze organizace 
Členská schůze proběhne dne 26.3.2022 od 8:30 hodin v Cukrárně a Kavárně v Chrástu u 

rybníka (nám. Čsl. legií 640). Výborové schůze probíhají pravidelně dle pololetních plánů. 

mailto:vladimir.marz@seznam.cz


 

Rybářské kroužky 
Pro mládež jsou připraveny rybářské kroužky v Chrástu a Křiších. Začínající mladý rybář je 
povinen kroužek navštěvovat. Kroužek začíná obvykle po začátku školního roku. Do kroužku se 
lze přihlásit i v průběhu roku podle aktuální situace a hygienických opatření. Více o činnosti 
kroužků se dozvíte na www.crschrast.cz. 
 

Další užitečné informace 
Jak správně vyplnit a kdy odevzdat přehled o úlovcích a docházce? 
Sumář úlovků a docházek vyplňuje držitel povolenky k lovu ryb před odevzdáním povolenky. 

     V jednotlivých řádcích se zapisují sumy všech úlovků dosažených na jednotlivých rybářských 
revírech a podrevírech a počet docházek. 
     V případě, že na některém z revírů (podrevírů) držitel povolenky lovil, ale neponechal si na něm 
žádný úlovek, musí i tento revír zapsat, a to s vyznačením počtu docházek (poslední sloupec 
sumáře úlovků). 
     Nevyplněné řádky v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků a Sumář úlovků 
a docházek) se musí po skončení platnosti povolenky proškrtnout nesmazatelným způsobem. 
Řádky se nemusí proškrtávat jednotlivě. 

     Takto vyplněnou povolenku má její držitel povinnost vrátit do 15-ti dnů po skončení platnosti 
organizaci, která povolenku vydala. U roční povolenky to je do 15. ledna následujícího roku, u 
povolenek s kratší platností (měsíční, týdenní…) to je do 15-ti dnů po skončení jejich platnosti. 
 

VZOR!! 

Revír Číslo 

pod-

revíru 

1 kapr 2 lín  26 celkem Počet 

docházek 
číslo název ks kg ks kg  ks kg 

431003 Berounka 9  1 2,5    1 2,5 4 

431014 Klabavka 2A 01        3 

481501 ÚN Orlík  2 4 3 1,2  5 5,2 2 

           

           

CELKEM 3 6,5 3 1,2  6 7,7 9 

 

 

Platnost ročních povolenek 
Celoroční územní mimopstruhové i pstruhové povolenky ČRS, z. s., Zpč. ÚS a celosvazové a 
celorepublikové povolenky opravňují jejich držitele k lovu ryb na revírech ČRS, z. s., Zpč. ÚS, až 

do 10. 1. následujícího roku. Termín odevzdání přehledů o úlovcích se tímto opatřením 

nemění (do 15. 1.). 

 
Jak se stát členem naší rybářské organizace 
1.Kontaktujte naší místní organizaci. 
2.Absolvujete přezkoušení uchazečů pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku 

(Neplatí, pokud již vlastníte dříve vydaný rybářský lístek). 
3.Získáte osvědčení o vydání prvního rybářského lístku a členskou legitimaci. Při jejím výdeji 
zaplatí žadatel zápisné a členský příspěvek. Zápisné je členskou schůzí stanoveno na 250,-Kč, 
členský příspěvek viz tabulka výše. 

Kontakty 
- Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Chrást, Dolanská 673, 330 03 Chrást, IČO: 

18247628 

- Výdej povolenek: p. Vladimír März - tel.: 736645716, email: vladimir.marz@seznam.cz 
- Předeseda: p. Jakub Naxera - tel.: 605508996, email: chrast@mocrs.cz 
- Jednatel: p. Jan Bauer - email: bauer.ho@seznam.cz 

   

Aktuální informace o dění v MO můžete také získat na www.crschrast.cz nebo ve 

vývěsní skříni z boku rybářského domu  
Projednáno na výborové schůzi MO ČRS v Chrástu 

mailto:chrast@mocrs.cz
http://www.crschrast.cz/

