
 

 

 
 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA                                                         V Ostravě 15. října 2012 

 
Povodí Odry připravuje tradiční podzimní výlovy  

krnovských rybníků 
 
Na 28. října 2012 státní podnik Povodí Odry připravil tradiční podzimní výlov krnovského rybníka 
Výtažník. Výlov bude zahájen zhruba v 9.30 hodin ráno a potrvá přibližně do 13.00 hodin. „Také letos 
naši rybáři pro veřejnost, která se výlovu každoročně hojně účastní, připraví vedle výlovu doprovodný 
program. Kromě prodeje ryb včetně možnosti jejich vykuchání přímo na místě se tak návštěvníci 
mohou těšit třeba i na ochutnávku ryb nebo si budou moci sami ulovit pstruha,“ přiblížil program 
tiskový mluvčí státního podniku Povodí Odry Čestmír Vlček. Zájemci se pak v průběhu dne mohou 
seznámit se způsobem výlovu rybníka, který bude doplněn o odborný komentář, mohou zhlédnout 
ukázky sladkovodních ryb nebo si rozšířit vědomosti o přípravě ryb. Celý program potrvá od 9.00 do 
15.00 hodin. Příjezd k rybníku Výtažník je možný od čistírny odpadních vod, parkování bude 
umožněno u rybích sádek a prodejny ryb přímo na místě.  
Na dny 31. října a 1. listopadu 2012 (po oba dny od 8.00 hodin) pak připravují rybáři Povodí Odry 
výlov Petrova rybníka u Krnova. I zde budou mít zájemci možnost vidět rybářské řemeslo na vlastní 
oči a vybrat si z různých druhů a velikostí ryb za ceny od výrobce. Výlovový prodej bude probíhat na 
sádkách, kde se široký výběr ryb prodává celoročně za příznivé ceny.  
Organizátoři tímto zvou širokou veřejnost k účasti!  
 
Program Výlovu rybníka Výtažník v Krnově včetně Dne otevřených dveří na sádkách – 28. 10. 2012:                                                                                        
- Výlov rybníka (cca 9.30–13.00),                                                                 
- Den otevřených dveří (sádky 9.00–15.00), 
- ochutnávka ryb (10.00–15.00),                 
- prodej ryb včetně kuchání (sádky 9.00–15.00),         
- návštěvníci se dozvědí, jak se loví rybník (včetně odborného komentáře), uvidí ukázky sladkovodních 
ryb, jak se ryby připravují a zájemci si sami mohou ulovit pstruha.   
 
Program Výlovu Petrova rybníka u Krnova (odbočka na průmyslovou zónu) – 31. 10.–1. 11. 2012: 

- Návštěvníci uvidí na vlastní oči rybářské řemeslo, budou si moci vybrat z různých druhů a 
velikostí ryb za ceny od výrobce, výlovový prodej bude probíhat na sádkách. 
 

 
Doba prodeje ryb v době mimo výlovy: 
Pstruhová líheň a odchovna Žermanice:  
p. Marek, tel.: 596 421 301; příp. 602 570 533  
od 2. 1. do 14. 12. středa 8.00–13.00 hod. 
                                 pátek 8.00–17.00 hod.  
od 15. 12. do 23. 12. denně 8.00–17.00 hod.  
    
 



 

 

 
 
 
Prodejna Opava, Kolofíkovo nábřeží 54:  
vedoucí: I. Jedlička tel.: 606 713 389  
tel. prodejna (pouze prodejní dny) 722 727 105   
od 2. 1. do 14. 12. pátek 9.00–17.00 hod.  
od 15. 12. do 23. 12. denně 9.00–17.00 hod.  
    
Petrův rybník Krnov (za areálem ČOV):  
p. Benedik tel.: 554 611 316   
od 2. 1. do 30. 4. pátek 9.00–17.00 hod.  
od 1. 5. do 31. 10. pondělí – čtvrtek 9.00–15.00 hod. 
                                 pátek – neděle 9.00–17.00 hod.  
(v tomto období probíhá také rybolov pro veřejnost)  
od 1. 11. do 14. 12. denně 9.00–15.00 hod. 
                                    středa, pátek, sobota 9.00–17.00  
od 15. 12. do 23. 12. denně 9.00–17.00 hod.  
 
 
Kontakt: 
Ing. Čestmír Vlček 
obchodní ředitel 
Povodí Odry, státní podnik 
Tel.: 724 273 444 
E-mail: cestmir.vlcek@pod.cz 
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