
 

  

 

Z Á P I S 
z výborové schůze ČRS z.s., MO Nymburk, konané dne 

16.11.2022 
Přítomni: 
Hrstka, Vetešník, Strnad, Trunecký,  Hrábek, Kemr Václav , Šlanc, Šimáně a Rynekr.  
Omluven:  Božek a Kemr J. 
Za dozorčí komisi: Novák a Dvořák. 

Omluven: Tykva 

Hosté :  0 

 

Průběh jednání : 
 
Předseda MO: 

• Přivítal členy výboru a DK. 
• Informoval o situaci na jezeře Sadská, stále se objevují jednotlivé kusy uhynulých ryb, 

reakce medií informují o tisících kusech uhynulých ryb. Máme k dispozici protokol o 
rozboru vody jezera, zaměřený na hodnotu rozpuštěného kyslíku. Výsledek 0,87 mg/l 
je zcela nevyhovující a naznačuje velký problém. Umělé provzdušnění vody jezera o 
výměře 38 ha je technicky neproveditelné. Přesnou příčinu neobvyklého chování ryb 
neznáme, je pravdou, že toto se stává opakovaně převážně v menším měřítku. 
V minulosti stačil zásah hasičů s motorovými čluny, kdy se takto zajistilo promíchání 
vrstev vody. To jsme tento stav přisuzovali stratifikaci vody. Letos byl tento stav 
zaregistrován 2.listopadu a trvá dodnes. Zásah hasičů byl proveden ve dvou dnech bez 
výrazného zlepšení, trochu pomohl déšť a větrné počasí kdy došlo k přechodnému 
zlepšení. 
Velkou nevoli rybářské veřejnosti zaznamenáváme na sociálních sítích, kde se snažíme 
reagovat věcně a informovat o opatřeních která činíme. 

 Na sobotu 19.11.2022 svolávám brigádu na úklid uhynulých ryb a provedení 
monitoringu břehu s použitím plavidla. 

 V sobotu 5.11. proběhl rybářský kroužek na základně Sportovní 142, účast 21 dětí. O 
rybářský kroužek je trvalý zájem. 

 Dle informace realitní kanceláře REMAX se přihlásil vážný zájemce o koupi chaty u 
jezera Sadská. Předpokládám, že další jednání se budou odvíjet o tom, zda zájemce 
bude akceptovat požadovanou cenu za nemovitost. 

 
 
 
 



 

  

Jednatel MO: 
 
Seznámil přítomné s došlou poštou. 

 Rybářství Chlumec a.s.: Fa za dodanou rybu 1500 kg kapra, 200 kg amura, 200kg 
tolstolobika a 200 kg štiky. 

 ČRS SÚS Praha: Informace k formě podkladů posílaných na SÚS s požadavkem 
umístění na web SÚS. 

 ČRS SÚS Praha: Faktura za dodaného lína celkem 450 kg. 
 

 Na obecní úřad Bobnice jsem odeslal žádost o prodloužení pachtovní smlouvy na RMV 
„Skála“ v Bobnicích. Pokud bude žádost schválena zastupitelstvem obce, budeme 
vyzváni k podpisu smlouvy. 

 7.listopadu 2022 jsem navštívil místostarostu města Sadská se kterým jsem diskutoval 
o situaci na jezeře. Město Sadská již před pěti lety řešilo situaci se zhoršující se kvalitou 
vody v jezeře. Nechalo vypracovat analýzu rizik, kde jsou naznačeny možné zdroje 
znečištění vody. Dalším pokusem o zlepšení situace byla instalace ultrazvukového 
zařízení na likvidaci sinic v rámci pilotního programu, který byl po jednom roce písemně 
vyhodnocen. Oba materiály jsem pro potřebu vyhodnocení současného stavu získal a 
cestou našeho zástupce budou projednány výborem ČRS z. s. SÚS. Z našeho pohledu 
bude cesta na zlepšení stavu vody jezera Sadská nákladnou záležitostí s nutností 
vybudování technické infrastruktury (odkanalizování chatové lokality Vodrážka, sanací 
skládek odpadu z minulého století a zabezpečení průtoku vody jezerem).  

 
Hospodář : 

• V úterý 22.11.2022 proběhne vysazování štiky, amura a tolstolobika. Zabezpečí 
Hrábek a Šlanc. 

• Na hospodářské vyrovnání roku 2022 odjíždím 22.11. spolu s jednatelem, odjezd 
v 09:00 hod. 

  
Zástupce hospodáře:   

 Ve čtvrtek 17.11.2022 se uskuteční školení rybářské stráže na základně Sportovní 142, 
přednášet bude předseda SÚS pan Dušan Hybner. 

 
 

 
 
 
 



 

  

Kontrola úkolů: 
 
Trvalé úkoly: 

 Zajistit proškolení brigádníků se zásadami BOZP dle metodiky ČRS SÚS Praha. Školení 
bude provedeno vždy před zahájením pracovní činnosti a bude proveden zápis do 
presenční listiny. 
Zodpovědný: Referenti brigád + člen výboru pověřený organizací 

 
 Správce revíru Jezero Sadská zajistí kontrolu a případnou likvidaci kadavérů, ryby 

nebudou a nesmí být ukládány do nádob na komunální odpad. 
                                                                                                           Zodpovědný: Všichni     

    
 Podat na OÚ Bobnice žádost o prodloužení pachtovní smlouvy na revír RMV „Skála“. 

            T:  18.11.2022                                                                       Z: Jednatel MO                                            
            stav:     splněno 
 
Nové úkoly: 

 Zajistit brigádu v sobotu 19.11.2022 na jezeře Sadská spojenou s úklidem uhynulých 
ryb a jejich likvidací. 
                                                                                                      Z: hospodářský výbor MO 

 
 

Příští schůze výboru se svolává na úterý 
29.listopadu 2022 od 17:00 hod. 

 
 
 
V Nymburce 26.11. 2022                                                                                  zapsal: Vetešník Jiří 
 


