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Letošní sezóna nám pomalu končí
Je to až neuvěřitelné jak ten čas běží. Ještě před nedávnem jsme si u vody užíva-
li hezkého letního počasí a už za pár dní tu budou vánoce a hned poté oslavíme
příchod nového roku. 

Proto mi dovolte, abych jménem výboru našeho územního svazu popřál do nové-
ho roku 2020 vše nejlepší, hodně zdraví a osobních úspěchů všem našim po-
ctivým rybářům a zároveň i všem obětavým funkcionářům z místních organizací,
kterým zároveň i děkuji za jejich práci, často na úkor svého osobního volna.

Ing. Pavel Kocián 

Navenek dvě podobná slovesa se stejným základem, lišící  se jen různou předponou. A právě tato nepatrná
předpona  dává  těmto  slovesům  naprosto  odlišný  význam.  Navíc  díky  předponě  „od“  sloveso  odchytat  v
souvislosti se sportovním rybolovem z duše nesnáším

Téměř každý z nás to již někdy zažil. Přijdete na revír, kde sedí více lovících a uslyšíte známou větzu: „Tak
Franto, já už balím, už mám dochytané a to jsem tu nebyl ani hodinu“. Neznalý člověk by musel nabýt dojmu, že
každý rybář má direktivně stanoven jakýsi roční nebo měsíční plán, který musí nutně splnit. Naopak běžnému
rybáři je jasné s kým má tu čest, že se s největší pravděpodobností jedná o lovícího, jemuž se musí prostředky
vynaložené na zakoupení povolenky a známky nutně rentovat množstvím odloveného masa. Ale jedná se v
tomto  případě  ještě  o  sportovní  rybolov,  kdy  chození  na  ryby  je  většinou  celoživotní  zálibou?  Osobně  si
nedovedu představit  někoho,  který má zálibu  například v sjezdovém lyžování,  jak  se mu při  této  sportovní
činnosti rentují náklady vynaložené na tuto sportovní činnost. A přitom se jedná o částky řádově několikanásobně
vyšší, než u zmíněné povolenky a členské známky.

Skutečně se takto chová většina lovících?

Osobně  si  myslím,  že  naštěstí  ne,  i
když jsou odlovovači jsou hodně vidět a
to  zejména  bezprostředně  po
zarybnění revíru. Průzkum v jedné naší
místní organizaci a následná statistika
z jejich sumářů prokázaly, že typických
odlovovačů  je  u  nich  kolem  11,5%.
Přesto  ale  dokázala  tato  skupina
rybářů za jednu sezónu odlovit na 10
hektarovém  revíru  přes  63%  z
celkového  množství  ulovených

kaprů. A to je na pováženou, i když z hlediska platných BPVRP se ničeho nedopustili. Jen omezili šanci na
úlovek pro 72 % sportovních rybářů. 
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Cesta k prosazení změn není jednoduchá

O tom,  že  změnit  dlouhotrvající  pravidla  není  jednoduché  jsme se  mohli  přesvědčit  na  letošní  mimořádné
konferenci, která měla za úkol schválit podstatné změny BPVRP, které si hlavně kladly za cíl zvýšit ochranu ryb.
Po velice bouřlivé debatě delegátů nakonec návrh na zavedení minimální velikosti nástražní rybky neprošel a
neprošly těsnou většinou ani návrhy na zvýšení minimální velikosti štiky a candáta. Paradoxem je, že vlastník
dekretů na revíry (územní svaz) je ze zákona odpovědný za hospodaření na těchto revírech a přitom podle
platných stanov musí BPVRP schvalovat delegáti z místních organizací na územní konferenci.

Co si také přejí řadoví členové 

Bezprostředně po letošní mimořádné konferenci jsem obdržel celou řadu mailů od našich řadových členů, kde
projevovali své zklamání, že se nepodařila prosadit míra nástražní rybky a ani zvýšení lovné míry u obou dravců.
Ve většině mailů se rovněž vyskytoval dotaz, proč se konečně nezavede snížení ročního limitu ponechaných ryb
a to minimálně na polovinu současného limitu, což by bylo vzhledem k ceně povolenky až moc. 

Hájí delegáti vždy zájmy svých řadových členů?

Každý  delegát  na  územní  konferenci,  zvolený  na  členské  schůzi  místní  organizace,  by  měl  prosazovat
stanoviska svých řadových členů. Ale jaké zájmy většiny vlastně prosazuje, když účast na výročních členských
schůzích je rok od roku stále nižší a pohybuje se většinou pod hranicí 10 procent. 

Prosazovat své názory na diskuzních fórech nestačí

Jestliže jsou výroční členské schůze poznamenány výraznou pasivitou,  tak na diskuzních fórech rybářských
webů a na sociálních sítích to frčí. Obsáhle se tam diskutuje o tom, co a jak by se mělo dělat, co by se podle
diskutujících mělo změnit a co se jim na současném stavu nelíbí. Nemám nic proti takové názorové výměně, ale
ruku na srdce, je to skutečně cesta k tomu, jak něco změnit?

S  touto  anketní  otázkou  oslovil  před  několika  týdny  výbor  našeho  územního  svazu  šestnáct  náhodně
vybraných  místních  organizací. Jedinou  podmínkou  tohoto  výběru  bylo,  že  oslovená  MO  nemá  svého
zástupce ve výboru územního svazu.  Na tuto anketní  otázku zareagovali  pouze zástupci  čtyř  místních
organizací. 

Jejich reakce zde zveřejňujeme v plném znění  bez jakýchkoliv stylistických či  jazykových korektur.  Pouze v
některých případech byly tyto reakce doplněny naším komentářem.

Jiří Krutilek vedoucí sportovního odboru MO ČRS Příbor

Podařilo se: 

1) Otrávit poctivé rybáře neustálými omezeními, aby se zabránilo potlačit pytláctví. Je nutné si uvědomit, že
pytlák zůstane pytlákem a ani 1000 zákazů jej neodradí. Ale naopak mu udělá radost.

2) Vytahat z členské základny další peníze. Jednoduše řečeno – MSK s nejdražší povolenkou v ČR + poplatky
na nákup revírů. Asi je na VÚS něco špatně.
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Nepodařilo se:

Propagace sportovního rybolovu. Jako poctivý a sportovní rybář si   nepotřebuji v roce přivlastnit 40 ks ryb s
kombinací. Naopak tady bych přivítal omezení na např. roční úlovek kapra na 15 či 20 ks, štiky a candáta na 10
ks apod. Míru vymírajícího okouna na 25 cm – vše se zdravým selským rozumem.

Náš komentář:

S Vaším názorem na omezení ročního limitu úlovků a na zvýšenou ochranu okouna nelze než souhlasit.

Lukáš Přívratský jednatel MO ČRS Havířov

Hodnocení práce VÚS jako celku hodnotíme na dobré úrovni, zejména je za potřebí
vyzdvihnout  a  poděkovat  za  práci  zaměstnanci  sekretariátu  p.Gabalové  .  Dále  na
vysoké úrovni hodnotíme práci rybochovného technika Ing.Trybučka za bezproblémový
přístup a plnění zarybňovacího plánu.

Méně uspokojivé hodnocení  se týká stále  nedokončeného převodu pozemků kolem
RCHZ Pašůvka  ,které  jste  od  MO Havířov  v  letošním roce  odkoupili  a  na  základě
špatně uvedených parcelních čísel do kupní smlouvy není převod dokončen.

Další méně uspokojivé hodnocení se týká profi rybářské stráže a nákladů na její činnost
a  odměňování  ,  kdy  tato  funkce by  měla  být  pouze dobrovolná jak  tomu bývalo  v
předchozích  letech,  byť v  menším  počtu  a strážní  vybavení čtecím  zařízením  pro
kontrolu činnosti.(připadá nám to totiž, jako honba lovců lebek za penězi)

Výbor MO ČRS Karviná

Návrhy které chcete uvést do praxe , neodpovidají statutu společného hospodaření rybářského svazu. 

1. Jedná se o elektronickou aplikaci pro rybářskou stráž, která by měla podléhat schválení územní konferenci.
Jednotlivé MO by měly být informovány o účelu a ceně této aplikace.

2. O přidělování bezplatných povolenek podle nového klíče by měla schválit územní konference.

Náš komentář:

Rozhodnutí o vytvoření aplikace pro organizování a sledování výkonu rybářské stráže nepodléhá dle platných
stanov schválení územní konferencí.

V přidělování bezplatných povolenek nedošlo v žádném případě ke změně klíče na jejich přidělování. Pouze
podle schváleného sankčního řádu může dojít ke krácení jejich počtu pro ty MO, které si neplní své základní
povinnosti. 

Jiří Střelec, místopředseda MO ČRS Příbor

Mám dojem, že se vám toho moc nepodařilo. Snad jen to, že se vám daří postupně odradit od rybářství starší
generaci a to neustálými změnami v BPVRP. Proč do ušlechtilých ryb parmu a lína.Co si od toho slibujete. Lína
když chytnete tak ho stejně pustíte, protože je většinou jen jeden.

To co byste měli udělat hned, je zrušit lov  hlubinnou přívlačí, kterou nejste schopni kontrolovat a tito rybáři nám
vydrancují všechny vody. Viz Slezká Harta.

3



ZPRAVODAJZPRAVODAJ  
výboru Územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezskovýboru Územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko

Aktuality z našeho územního svazu Prosinec 2019 

Na územních konferencích se  stále  častěji  delegáti  z  MO dovolávají  potřeby předem
konzultovat předložené návrhy se svoji členskou základnou. Nicméně při hlasování je pak
velikost členské základny úplně podružná, protože každý delegát z MO má jen jeden hlas
(a je jedno, jestli  zastupuje 100 členů nebo 5.000 členů). Tímto se pak odvolávka „na
členskou základnu“ stává absurdní a zbytečnou. 

Pro ilustraci současného stavu rovného zastoupení:

Nejmenších 35 MO má celkem 11.626 členů  a má nyní 35 hlasů 

Zbývajících 25 MO má celkem 32.413 členů má nyní pouze 25 hlasů

To znamená,  že  dnes  35  místních  organizací  zastupujících  pouze  26,4% všech našich  členů,  klidně
přehlasují ty, kteří zastupují víc jak 73% členů našeho územního svazu

Pro prosazování vůle „většiny členské základny“ je třeba učinit změnu ve váze hlasů jednotlivých delegátů, což
má i oporu v platném Jednacím řádu ČRS, konkrétně v čl. 12, kde se doslova uvádí: 

Územní konference 

(k § 12 Stanov) 

1. Delegáty územní konference jsou delegovaní zástupci všech MO územního svazu podle klíče stanoveného
územní konferencí     a členové výboru územního svazu. 

Náš dosavadní Jednací řád konference je navíc v rozporu s Jednacím řádem ČRS, neboť se v něm doslova
uvádí:

Územní konferenci tvoří delegáti zvolení v místních organizacích. Podle usnesení výboru územního svazu ze
dne 18.2.1991 volí každá MO ČRS na konferenci jednoho delegáta s hlasem rozhodujícím. 

Čili náš „jednací řád konference“ není v souladu s Jednacím řádem ČRS a po 28 létech asi nastala i doba
na změnu klíče pro hlasování na územní konferenci. 

Z tohoto důvodu výbor našeho územního svazu odsouhlasil  NÁVRH na poměrné zastoupení delegátů na
územní konferenci a tento návrh byl na letošních hospodářských kontrolách předložen v písemné podobě všem
zástupcům místních organizací k projednání na výročních členských schůzích.

Tento  návrh  počítá  s  poměrným  zastoupením  delegátů konference  podle  počtu  všech  členů  místní
organizace a to takto:

a) každá MO volí jednoho delegáta na územní konferenci s hlasem rozhodujícím

b) za každých započatých 1.000 členů volí dalšího delegáta na územní konferenci s hlasem rozhodujícím

c) delegáty na územní konferenci dále tvoří členové VÚS s hlasem rozhodujícím

Poznámka:

Výchozí  číslo  počtu  členské  základny  každé  MO  bude  stanoveno  po  podzimní  hospodářské  kontrole  na
územním svazu na základě vyúčtování prodaných členských známek (součet: děti + mládež + dospělí). 

Toto číslo bude platné pro volbu stanoveného počtu delegátů každé MO na konference, které se budou konat v
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následujícím kalendářním roce. 

Pokud by byl tento návrh přijat, zvýšil by se počet delegátů územní konference s hlasem rozhodujícím o
20 delegátů (podle skutečnosti po loňské hospodářské kontrole). 

Kromě 11 delegátů za VÚS by se územní konference zúčastnilo z jednotlivých MO: 
47 MO - 1 delegát, 10 MO - 2 delegáti, 2 MO - 3 delegáti a 1 MO 7 delegátů. 

Tento návrh bude projednávat a schvalovat územní konference na jaře v příštím roce.

Každý rok mají  produkční  rybáři  možnost  žádat  příslušný krajský úřad o náhradu škody způsobené zvláště
chráněnými živočichy. V našem případě se jedná především o vydru říční. Toto zvíře požívá zákonnou ochranu a
tudíž je stát povinen způsobené škody nahradit. Viz odkaz: 

https://www.msk.cz/assets/zivotni_prostredi/postup---vydra.pdf 

Je  zpracována tabulka výskytu predátorů na jednotky katastrálního území.   Po vysazení  násady pouze do
chovných rybníků ve vlastnictví místních organizací Českého rybářského svazu, máte možnost hned po zjištění
zřejmých pobytových znaků vydry požádat příslušný odbor životního prostředí o místní šetření.  Zpravidla se
jedná o roztrhaná torza ryb, popř. trus. Úředník vytvoří zápis. Ten se přiloží k oficiální žádosti. 

Odkaz je zde:

https://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/nahrada-skody-zpusobene-vybranymi-zvlaste-chranenymi-zivocichy-
41557/

Další postup je získání znaleckého posudku. Soudnímu znalci dodáte podklady zarybnění, tj. faktury násad či
záznamy o hospodářské činnosti. MO ČRS Třinec využívá léta služeb soudního znalce z oboru rybářství Ing.
Přemysla  Jaroně.  Ostatní  znalce  najdete  v rejstříku.  Procedura  žádosti  není  nijak  náročná.  Uvedu  příklad
z praxe. Plocha necelých 2 ha je odškodněna částkou 37 000 korun.

V podzimním období 2019 proběhly tři velmi důležité akce v LRU muška, kterých se náš odbor LRU muška při
ÚS ČRS Ostrava prostřednictvím svých závodníků zúčastnil.

14.-15.9..2019 - 1.liga LRU muška podzimní kolo – Bečva Vsetínská 2, Vsetín, pořadatel MO ČRS Odry.
Z našeho ÚS jsou v nejvyšší soutěži tři týmy – MO ČRS Zábřeh, MO ČRS Příbor Knápek Hooks a MO ČRS
Odry. 

Závody pořádané na Vsetínské Bečvě ve Vsetíně slibují vždy zajímavou podívanou, protože si rybí obsádka,
tvořená především jelci, vynutí v dnešním „překuličkovaném“ muškaření konečně změnu techniky z nymfy na
kombinaci suchá/mokrá. Toto vše se o tomto víkendu bezezbytku splnilo. A když se do Vsetína sjedou nejlepší
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 Nahradu škody způsobené vydrou lze vymáhat
Bc. Libor Kocinec

 Náročný podzim našich sportovců v LRU muška 
Jaroslav Adam

https://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/nahrada-skody-zpusobene-vybranymi-zvlaste-chranenymi-zivocichy-41557/
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muškaři z republiky včetně všech reprezentantů, je se rozhodně na co dívat, o čemž svědčí množství úlovků,
když na jedničku bylo nutno v prvních kolech ulovit za tři hodiny přes 60 ks.

V tomto podzimním kole, stejně jako v tom jarním, zvítězilo družstvo Jaroměře před našimi třemi týmy v pořadí
Zábřeh(Adam Tomáš, Adam Jaroslav ml., Heimlich, Kříž), Příbor a Odry. V jednotlivcích potvrdil znalost domácí
vody a zvítězil Tomáš Adam ze Zubří, startující za Zábřeh, před Brněnským Vančurou a Ungrem z Jaroměře.

Po sečtení  výsledků z obou kol  se mistrem ČR v ligové soutěži  družstev stal  tým MO ČRS Jaroměř-Česká
Skalice  před  MO  ČRS  Zábřeh  a  MO  ČRS  Knápek  Hooks  Příbor.  Tým  Odry  obsadil  sedmou  příčku.
V jednotlivcích celkově zvítězil V.Ungr(Jaroměř) před L.Starýchfojtů(Jaroměř) a R.Heimlichem(Zábřeh).

14.-15.9.2019 – 2.liga skupina B podzimní kolo – Sázava Stvořidla – z našeho ÚS jsou ve 2.lize, která má 12
týmů, 4 družstva – Rožnov, Havířov, Bílovec a Ostrava. 

Hodně těžký závod s nesmírně těžkým brozením. Lovil se především jelec tloušť všemi možnými muškařskými
technikami. Nejlépe se zde dařilo družstvu Akvarest Říčany , nejlepší z našich byl Rožnov(Adam Jakub, Adam
František, Šustek a Sosnowski) na třetím místě, Bílovec obsadil 6.místo, Havířov byl 10. a Ostrava 12.

Po sečtení výsledků z obou kol se vítězem 2.ligy skupiny B a zároveň postupujícím do 1.ligy stalo družstvo
Akvarest Říčany, z našich týmů skončili nejlépe na třetím místě muškaři z Rožnova, Havířov obsadil konečné 9.
místo, Bílovec 10. a se soutěží se rozloučila na 12.místě skončivší Ostrava.

21.-22.9.2019 - Krajská divize – podzimní kolo Lubina Příbor, pořadatel Příbor – v krajské divizi letos závodilo
6 týmů –  Rožnov B, Hranice, Příbor, Opava, Ostrava B
a Veteráni.

Velmi těžké chytání především jelců v hodně zapadlé
vodě dalo všem účastníkům pořádně zabrat.  Znalost
domácí vody bezezbytku využil a zvítězil tým Příbora
(Střalka,  Pěnčík,  Schwarz,  Koliba)  před  Opavou  a
družstvem Veteránů.

Po  sečtení  výsledků  z obou  kol  se  vítězem  Krajské
divize Severní Moravy a zároveň postupujícím do 2.ligy
stalo družstvo MO ČRS Příbor, druhé skončily Hranice
a třetí Opava.

Těmito  závody  vlastně  skončila  podzimní  část
dlouhodobých soutěží, v současné době probíhají ještě
některé jezerní pohárové závody.

Reprezentaci  ČR  V  LRU  muška  ještě  čeká  vrchol
sezony, a sice Mistrovství světa, které se letos koná na jižní polokouli v daleké Tasmánii(Austrálie) začátkem
prosince. Jako člen reprezentačního A týmu odlétá do Tasmánie 21.prosince 2019 i náš Tomáš Adam. Držme
palce!! Odkaz na stránky MS – www.wffc2019.com

Po uzávěrce :

Na Mistrovství světa v Austrálii se umístilo družstvo našich borců na velmi krásném druhém místě. Veškeré
podrobnosti k této vrcholné akci budou zveřejněny v lednovém Zpravodaji.
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ZPRAVODAJZPRAVODAJ  
výboru Územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezskovýboru Územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko

Aktuality z našeho územního svazu Prosinec 2019 

Výbor územního svazu mimo jiné projednal a schválil toto usnesení:

I. Bere na vědomí :

1. Kontrolu plnění usnesení.

2. Předloženou  korespondenci,  materiály k jednání a diskusní příspěvky.

3. Informace z jednání Rady ČRS Praha.

4.  Průběžnou informaci o plnění zarybňovacích plánů v revírech ve společném hospodaření.

5. Jednání a korespondenci p. Kociána s předsedou MO ČRS Frýdlant n.O.

6. Návrh na přípravu a zajištění úklidu břehů VD Slezská Harta v r. 2020.

7. Informaci o pozitivním výsledku bakteriologické redukce sedimentů v revíru  MO Přerov a 

            MO Zlaté Hory.

II. Schvaluje :

1. Konečnou přípravu hospodářských kontrol MO ČRS za r. 2019.

2. Pokračovat v přípravě rekonstrukce RZ Pašůvka dle dnešního projednání.

3. Pachtovní smlouvu s Lesy ČR na VD Čerťák, revír 471 032 Jičínka 1A po rekonstrukci.

4. Odkoupit  pozemky v k.ú Lačnov dle předloženého znaleckého posudku po zápisu nově zaměřených parcel  do
katastru nemovitostí.

5. Finanční částku 13.225,- Kč ( jikry Po Jablunkov) přesunout z FRR do nákladů dotace MS kraje.

6. Sankční řád dle provedených úprav a doplnění s platností od 1.1.2020.

7. Upravit ceník nákladů na záchranné odlovy formou Metodického pokynu dle dnešního projednání.

8. Mimořádnou odměnu pro p. Sobotu za  administraci dokumentů  pro územní DK.

9. Mimořádnou odměnu pp. Gebauerovi a Trybučkovi za přípravu a realizaci slovení VD Vrážné vč. sběru a transportu
ZCHŽ.

10. Návrhy  na vyznamenání předložené MO ČRS Třinec, Orlová a Hranice.

III.  Ukládá:

64.  Jednateli ÚS ČRS – vyřídit projednanou korespondenci. T- ihned

65.       Jednateli ÚS ČRS – doplnit Protokol k HK MO ČRS dle dnešního projednání. T- ihned

66.  Ekonomovi  VÚS ČRS – příspěvky pro odbory ÚS  dle usnesení VÚS ze dne 17.10. 2019 č. 

            II/12 dodatečně projednat v zasedání  výboru ÚS.  T – trvale

67.      Jednateli ÚS ČRS – v souvislosti se změnou Stanov MRS  požadovat zajištění oboustranně       

            shodného  postupu MRS a ČRS ke členům, kteří z důvodu udržovacího a pasivního členství ve 

            svazech nesplňují podmínky pro výdej povolenek k rybolovu.
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Aktuálně z jednání výboru územního svazu     
ze dne 13. 11. 2019


