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Po dlouhém půstu se opět otvírají pstruhové revíry
Kdo není rybář, tak mu datum 16. dubna v podstatě nic neříká. Ale pro
nás rybáře je tento den svátkem, kdy se po dlouhém, téměř pětiměsíčním
období otvírají naše pstruhové revíry. To je ale jen jedna strana mince.
Stav populace našeho pstruha potočního je na mnohých lokalitách kritická. Početní stavy klesají, což je přímo ovlivněno mnoha faktory – od klimatických, přes zhoršující se přirozené lokality až po genetiku a narůstající rybářský tlak. A aby toho nebylo málo, tak se na tomto stavu podepisuje
i vzrůstající podíl rybožravých predátorů, v poslední době zejména vydry
říční.
Je to skutečně souhra více vlivů a správně je definovat není opravdu
lehké. Z ekonomického hlediska je dnešní hospodaření na pstruhovkách
ztrátovou činností, proto to některé místní organizace již vzdaly a rozhodly
se své revíry zarybňovat pouze farmovým pstruhem nebo duhákem.
Přesto ještě stále jsou místní organizace, které tento boj nevzdávají a to je
třeba ocenit. Jen tak lze doufat, že se s králem našich podhorských řek
budeme i nadále vídat a to nejen pouze prostřednictvím obrázků.
Pavel Kocián

Proč u nás ubývá pstruh potoční?
Václav Liška, místní organizace ČRS Rožnov p/R
Místní organizace Rožnov p/R v měsíci březnu slovovala čtyři páteřní chovné potoky. Např. na Veřmiřovském
potoku jsme v roce 2019 slovili 954 ks PO 2-3, což býval více méně standard, nyní jen okolo 150 kusů. Navíc
potok ústí do CHRO na řece. Celkem potoky letos zatím vydaly necelých 1.000 pstruhů. Proto zde malé
zamyšlení řadového rybáře.
Co je za úbytkem pstruha?
Otázku, kterou si klade nejeden rybář, zvlášť ten jenž poslední roky někdy prochází, jako člen lovící čety chovné
potoky. I u nás v MO Rožnov p/R se potýkáme s úbytkem pstruha, některé potoky o pstruha prakticky přišly. Čím
to, že v potoce, kde se vysadí 5 000 ks plůdku není za 2 roky ani šupina? Nebo v potoku kde se nasadilo 15 000
ks a běžně se loví okolo 1000 ks se jich najde nyní z bídou 150? A proč vůbec počty pstruha klesají? Faktorů
je zřejmě mnoho a zřejmě se poslední roky scházejí v čase a prostoru. Co zatím asi je?
Nevhodně upravené ústí a migrační překážky vytvořené v rámci regulace některých chovných potoků,
limitují počty generaček, jež se dostanou do potoka. Což umocnily poslední roky nepříliš bohaté na srážky.
Přirozená reprodukce pstruha může být natolik omezena, že ani sazení plůdku, nezabrání stagnaci početnosti
pstruha.
Dochází často k zákalům, např. v souvislosti ze stahováním a těžbou dřeva, ke splachům z polí. Nebezpečné
je to , když je nízký stav vody a pokud ve vodě sedí nerozpalavaný plůdek je to špatné a v zimě zas může
docházet k promrzání potoků. Pravdou je, že někde již na jaře chybí roček, natož, aby tam byl dvouletý pstruh.
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Povolené odběry vody někdy se chovají jako nepovolené a ty nepovolené nejsou zdaleka všehny
podchyceny, což zvláště za sucha udělá své. Vztah některých místních k potokům je zajímavý, když tam sadím
plůdek jedni se mě ptají proč se v potoce za jejich domem nepostaví splávek, no a o pár domů výš je stávající
prah vybudovaný správcem toku vylepšený všelijakým odpadem.
Na potocích je mnoho vyústění nejen ČOV, ale i
odlehčovacích komor smíšené kanalizace, které při
velkých deštích vypláchnou do toku své, dnes už všichni
nepoužívájí jen mýdlo s jelenem. Proto si takových věcí
je třeba všímat.
Samostatnou kapitolou jsou práce na tocích, ryby
jsou ohroženy mechanicky,
zákalem či únikem
provozních kapalin. Většinou jsou povoleny a
komunikovány, včetně přelovu ryb a dalších podmínekdůvěřuj, ale prověřuj. Stále se najdou takoví, kteří si bez
jakéhokoliv oznámení komukoliv, najedou betonovat ústí
našeho chovného potoka i v době generačního tahu
pstruha. Oznámení a sankce, zahřeje možná u srdce,
ale potok už do původního stavu nevrátí.
Absence dostatku vhodných úkrytů pro ryby na
některých potocích, aby tam pstruh vydržel aspoň ty 2 roky. Když v létě klesne stav vody jsou tyto potoky jak
prostřený stůl, pro predátory. V souvislosti s velkými suchy, které nás postihly v posledních letech, se to projevilo
o to víc. Je šance to trochu ovlivnit ve vodoprávním řízení. MO a jedinci mající energii budovat splávky(prahy) a
řešit to se správcem toku, aby někoho náhodou neohrozili, zasluhují uznání.
Někdy se „zadaří“ a pstruh duhový jde do řeky až v půlce října, což by neměl. Masové brodění přes trdliště
potočáka v honbě za duhákem by nemělo býti podzimním koloritem.
Tržní pstruhy ze Slovenska do řeky u nás
nevysazujeme. Ještě donedávna se u nás dělal
vlastní plůdek, s odlovených generaček na
podzim z potoků. Po té se začly nedostaky v
počtech vlastního plůdku a zázemí pro generační
rybu vykrývat nákupem váčkového plůdku až se
přešlo úplně na nákup od místního chovatele.
Plůdek od místních generaček z potoka je k
nezaplacení, je to dřina, zvlášť když to často stojí
na hrstce lidí, bohužel se na to zapomíná a tomu
odpovídá i neodpovídající cena za něj.
V neposlední řadě jsou tu predátoři u nás
dominuje především vydra a volavka, sezóně sem tam černý čáp a překvapivě kachny divoké, které na
některých potocích predují především na plůdku a na řece se v posledních letech objevuje i morčák. Čím víc je
jiných negativních vlivů tím větší mají i vliv predátoři na rybí populaci.
Poděkovaní Všem, kteří se někdy i navzdory věku či zdravotním neduhům starají o budoucnost pstruha, žádná
MO na produkci vlastního pstruha bohužel nezbohatne, nyní se proplácí za 1 ks PO2 tuším pouhých 11 Kč, což
je také jeden z důvodů neutěšeného stavu.
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Podívejme se, co se na našich pstruhovkách také děje
Václav Liška, místní organizace ČRS Rožnov p/R
V místní organizaci Rožnov p/R monitorujeme dění na našem revíru Rožnovská Bečva 2 i v na většině chovných
přítocích. Snažíme se tak bojovat s negativními jevy, které mají přímý vliv na chov pstruha obecného.
Zde je malá ukázka.

Nedávno partyzánsky a necitlivě upravené
ústí Hornopaseckého potoka(padla i s
finanční sankcí ze strany úřadů. Ryby nyní
však musí překonat dlouhý, velmi mělký a
stejnorodý úsek - častý výskyt volavky a
mnoho pobytových znaků vydry.

Potok Sergač a jeho ukázkově sterilní
spodní část.
Před položením panelů tu byl kdysi
dávno snad i život.
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Nedodržení podmínek
Starozuberském potoku.

odběru

vody

na

Teprve po nahlášení odbor životního prostředí v
Rožnově p/R došlo k nápravě.

Stará výpusť z bývalé skládky průmyslového areálu.
Často zde vytékala do Rožnovské Bečvy šedá
zapáchající tekutina, rozbory však neprokázaly
chemické znečištění. Znečištění bylo biologického rázu
v rámci limitů.
Po ohlášení na odbor životního prostředí v Rožnově
p/R se situace stabilizovala.

Rozsáhlé stavební práce na Hážovském potoku
(Hážovce), ryby byly před pracemi přeloveny a
opravované
úseky
opatřeny
protimigračními
hrázkami ve spolupráci s CHKO Beskydy.
Zákal v toku byl znát po celou dobu rekonstrukce.
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Zaplisněný pstruh potoční po tření na podzim.
Někdy je to pár jedinců jindy jsou to desítky, údajně to
má souvislost se změnou PH vody (což může být i
znečištěním toku) v tomto období.

Ach ti predátoři - shromažďují se tam, kde mají k lovu
nejlepší podmínky a potom to pocítí ryba a konec
konců i my.

Na závěr pár pozitivních obrázků.

Náš poslední slov generaček před pár lety výsledek jedné „šňůry“ na Hornopaseckém
potoce.
Dnes se nám o tom může zdát.
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Podzimní úspěšný tah generačního pstruha na
Veřmiřovském potoce.

Pstruzi na trdlišti v chráněné rybí oblasti

Nebylo by dobré něco změnit ?
Pavel Kocián
Vážení čtenáři Zpravodaje, tento článek bych rád věnoval především všem členům výborů místních organizací,
které provozují vlastní rybochovná zařízení. Ale jistě může být zajímavý pro každého sportovního rybáře, kterého
neláká jen levný přísun kapřího masa.
K jeho napsání mne inspirovala událost, která postihla řeku Bečvu, ale také jedna německá studie
rozmanitosti rybí obsádky v evropských řekách. Výsledkem nejen této studie, ale také jiných výzkumů, je zjištění,
které může mít poměrně zásadní dopad na řadu našich členů lovících především na řekách, ale také těch, kteří
si rádi zachytají jiné druhy ryb než jen tolik protěžovaného kapra. Zkráceně řečeno, bylo vědci zjištěno, že začíná
být obrovským problémem užívání hormonální antikoncepce, které se částečně přenáší do odpadních vod,
přičemž současné technologie čistíren odpadních vod si s
tímto znečištěním neumí poradit. No a následky na rybí
populaci v řekách, kam teče voda z těchto čistíren, jsou
pak již poměrně nasnadě - velmi výrazné snížení
reprodukčních schopností ryb.
Toto snížení, stejně jako havárie na řece Bečvě, nás staví
před poměrně zásadní úkol pro příští léta, a sice
zajištění násady široké palety rybích druhů, což je v
současné době poměrně velký problém. Většina velkých
komerčních společností se totiž věnuje především chovu
kapra a stejně se bohužel chová také většina místních
organizací, které mají vlastní rybochovná zařízení. Jsem
přesvědčen, že nastala ta správná chvíle proto, abychom
se zamysleli jak dál. V řadě našich místních organizací
je spousta zapálených nadšenců, kteří chovu ryb opravdu rozumí, a myslím si, že využití jejich znalostí,
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zkušeností a entuziasmu pro chov kapra, je tak trochu plýtváním. V některých organizacích možná tito lidé chybí,
ale pak je zcela nesporně na řadě územní svaz, aby takovéto odborníky zajistil a byl tak těmto místním
organizacím nápomocen.
V současné době dokáže územní svaz nakoupit kapra, v podstatě v jakémkoliv množství, za cenu do 60 korun
za kg včetně DPH a dopravy do revíru. To je cena která je při produkci v místní organizaci jen mírně nad hranicí
ziskovosti. A pokud se do toho započítají i odpracované brigády, pak tato produkce může být i ztrátová. Nebylo
by tedy na místě využít potenciál rybochovných zařízení našich místních organizací a produkovat
například ostroretku, více štiky, okouna či candáta nebo jelce jesena? A když to nepůjde tak třeba lína,
karase obecného nebo cejna? Jsem přesvědčen, že pokud bychom vhodně nastavili výkupní ceny, mohlo by to
být pro tyto místní organizace mnohem ekonomicky zajímavější než kapr. Zcela jistě by nebylo od věci ani
odborné posouzení našich revírů s ohledem na genetickou výbavu zde žijících ryb. A možná bychom se všichni
divili, že pokud bychom akceptovali doporučení a vhodně doplnili například generační cejny, velmi rychle by se
zvýšila četnost rybí osádky. Jinými slovy, za málo peněz hodně muziky.
Na úkor kapra by to určitě nebylo, vždyť bychom ho pro naše revíry koupili jinde, ale většině sportovních
rybářů by to jistě udělalo radost.

Spolupráce s handicapovanými rybáři v Kladrubech
Marek Odložilík
Je docela fajn, když se Váš koníček může stát součástí vašeho pracovního života, a je tak nejen vaší prací, ale i
neskutečným zdrojem inspirace a další motivace. A jsem moc rád, že se mi toto a ve velké míře podařilo.
Před mnoha lety jsem se na rybách seznámil s kolegou, a spolu jsme pak zrealizovali jeho myšlenku – obnovení
dovozu produktů maďarské rybářské společnosti Timár do ČR. Při postupném získávání klientely z řad
obchodníků s rybářskými potřebami po celé republice jsme začali vozit zboží i na rybářský obchod do Zbirohu,
tehdy ještě k „panu Janu Seidlovi“. Neznáte ho? Tady je.
A snad už po roce spolupráce s Honzou
“Kunďasem„ Seidlem k nám přes něj přišla
nabídka, zda nechceme sponzorovat
handicapované rybáře a jejich MiČR.
Snad kdysi v r. 2013, začala naše letitá
spolupráce s handicapovanými rybáři,
organizovanými v ČRS MO Kladruby. A
dnes už to dávno není “jen“ sponzoring,
ale přátelství, založené na mnoha
společných akcích a dnech strávených u
vody, a především pak na hluboké úctě a
obdivu k tomu, co handicapovaní rybáři a
parta skvělých, obětavých lidí kolem nich
nejen v rybařině umí a dokážou .V roce
2020 byl termínový kalendář rybářských závodů covidem značně seškrtán. Neproběhla řada z nich, a
neproběhlo tedy ani MiČR handicapovaných rybářů a žen v plavané, které jinak každoročně navštěvuji, jak kvůli
přátelům, tak kvůli podpoře handicapovaných rybářů.
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Uvítali jsme tedy možnost potkat se s touto skvělou partou přímo na jejich domovské vodě, na revíru Záhořák
v Kladrubech. Velmi příjemný a uzpůsobený areál, vzdálený necelý 1 kilometr od rehabilitačního ústavu, kde MO
Kladruby před 35 lety vznikla, a zde pro klienty ústavu nabízí jednu z dalších možností, jak se zapojit do
„normálního“ života a hlavně - najít cestu k vodě.
Nejprve v červenci při dětských rybářských
závodech, pak v srpnu při 24 hodinových závodech
dospělých, kterých jsme se ve třech rybářích
z Tovačova i aktivně zúčastnili. A není možné se
vymlouvat na počasí, kdy první půlka závodů silně
propršela, a bylo nezbytné se stáhnout do zázemí.
Pod pergolu, a společensky, ale i „odborně“ zde
podiskutovat, jak o rybách, či problematice celého
našeho rybářského svazu, tak o handicapovaných.
Chytalo se tak až od časného rána druhý den.
Závody celkově vyhrál, ostatně jako pokaždé co si
to pamatuji, předseda středočeského ÚS Dušan
Hýbner, s úctyhodnými 94 rybami, a celkovou
délkou přes 24 metrů. V handicapovaných zvítězila
Gabča Tauberová, 26 ryb a bez 2cm v součtu 12
metrů. Prostě jsme v tomto našlapaném závodním
poli při vyhlašování výsledků na špičku závodního pole, natož „na bednu“ oproti zkušeným domácím
handicapovaným borcům (a borkyním že - Gábi) ani zdaleka neměli.
A to se těchto závodů, právě kvůli velmi nepříznivé předpovědi počasí a situaci kolem COVID 19, velká část
zkušených handicapovaných rybářů-závodníků nezúčastnila.
S nimi jsem měl možnost se vloni poprvé potkat až na soustředění širšího reprezentačního výběru, na počátku
září, na Labi v Mělníku.
Pod vedením státního trenéra handicapovaných Ládi Vyslyšela ml. se zde tato parta zdokonalovala a trénovala
jak v teorii, kdy trenér, sám ligový plavačkář, předváděl své vychytávky při přípravě montáží a krmení, tak i
prakticky v technikách lovu na děličku a odhozem, a dále v taktice a vlastní organizaci činnosti na lovném místě,
či spolupráci s pomocníkem.
Nalovit za 3 hodiny tréninku na poměrně
výrazně tekoucím Labi při neustálém
přehazování,
úpravě
nástrah
a
nezbytném vnadění, často i přes 20 kilo
ryb, především v menších cejnech, to by
utahalo každého, i bez handicapu.
Přesto se ještě našel čas večer posedět
a podiskutovat.
Rád jsem se zúčastnil s touto skvělou
partou nejen prvních dvou tréninkových
dní, kdy kluci odzkoušeli kromě
ortodoxní Sensasky i něco málo z naší
Timár závodní nabídky, ale i prvního
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večera, který byl ve slavnostnějším duchu. Opět kvůli covidu totiž neproběhla Středočechům územní
konference, a tak byl tento večer první příležitostí, kdy zástupci SÚS oficiálně poděkovali a ocenili výsledky z MS
handicapovaných rybářů v plavané 2019 v Itálii.
Mistrem světa se
člen ČRS MO
prozrazovat, že
formou – ještě
Radime!

tam stal Radim Kozlovský
Kladruby, a nesmí se
je z Třince. Tak i touto
jednou velká gratulace

V družstvech skončila naše repre čtvrtá. Na
bronz chyběl bod, na stříbrnou dva. Velmi
těsné.
A že to v Kladrubech, potažmo v SÚS, dělají
s handicapovanými velmi dobře, lze doložit i
tak, že reprezentace ČR v plavané
handicapovaných je za dosavadních 21
odchytaných
světových
šampionátů
v historickém součtu bodování na prvním
místě na světě!
I my, jako ÚS SMaS můžeme pomoci, jak v
hledání nových šampionů v plavané, a možná časem i v jiných rybolovných technikách, tak v „pouhém“
zpřístupnění našich revírů pro chytání rekreačním handicapovaným rybářům.
Více informací a inspirace k činnosti handicapovaných rybářů a plné texty a foto k jednotlivým akcím i na:
www: http://handicap-rybari.cz

Krátce z našeho územního svazu
Pavel Kocián

Rozpočet územního svazu na rok 2021 je vyrovnaný
Na březnovém zasedání výboru územního svazu byl dlouze projednáván návrh rozpočtu našeho územního
svazu na rok 2021. Předloha návrhu původně počítala s mírně deficitním rozpočtem. Důvodem byl poměrně
velký objem investic, zejména v souvislosti s budováním rybářských zázemí na Slezské Hartě. Nakonec se
podařilo předlohu návrhu rozpočtu doladit tak, že ve finále je tento rozpočet zpracován jako vyrovnaný.

Sumarizace úlovků z našich územních povolenek je nepřesná
Na svém posledním zasedání členové výboru územního svazu byli seznámeni se sumarizací úlovků na
našich revírech za rok 2020. Ačkoliv se jednalo o zajímavá čísla, bylo konstatováno, že předložená
data nejsou až tak přesná, protože narůstá počet lovících, kteří nejsou schopni řádně a včas odevzdat
sumáře. Co říct na to, že například v místní organizaci s 794 členy tyto sumáře neodevzdá 74 lovících?
Je zřejmé, že ve výborech místních organizací budou muset zpřísnit postihy takto neodpovědných
členů.
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Duben 2021

Aktuality z našeho územního svazu
Revitalizace Pašůvky je prozatím pozastavena

Ačkoliv jsou k revitalizaci rybníka Pašůvka hotovy veškeré legislativní dokumenty (projekt, stavební povolení,
vyjádření vodoprávního úřadu), na doporučení našeho právního zástupce JUDr. Navrátila byly prozatím
pozastaveny veškeré stavební úpravy. Důvodem je, že firma ZAMIN KAR, která začátkem minulého roku
neoprávněně začala se stavební činností na tomto rybníku, podala na náš územní svaz žalobu z důvodů
neproplacení dílčí faktury. Vystavenou fakturu jsme odmítli proplatit, neboť tato firma vstoupila na náš pozemek
bez jakékoliv objednávky či podepsané smlouvy o dílo a práce zahájila bez projektové dokumentace a bez
stavebního povolení.

Aktuálně z jednání výboru územního svazu
Aktuálně z jednání VÚS
ze dne 18. 3. 2021
Výbor územního svazu mimo jiné projednal a schválil toto usnesení:

I.

Bere na vědomí:

- Informace ke kontrole usnesení z minulých zasedání a došlou poštu
- Informace a zprávy podané k bodům dle plánu práce, včetně diskuzních příspěvků

II.

Schvaluje

- rozpočet územního svazu na rok 2021
- zpracování materiálu, který by vytýčil rozsah kompetencí ÚS a Rady
- poskytnutí dotace MO Jablunkov ve výši 4416,- Kč na nákup jiker pstruha obecného
- k prezentaci ÚS zajištění reportáží ve všech médiích s ohledem na racionální využití, max. počet reportáží a s
maximálním plošným dosahem.
- pověření hospodáře ÚS zpracováním metodiky kontrol výlovů a výlovů se zapojením profi RS
- zapojit členy VÚS do nadstandartních činností s možností odměn za vykonanou činností
- v souvislosti s ekologickou havárií na Bečvě vyplatit všem MO zúčastněným při likvidaci náhrady ve výši 75%
vyčíslených nákladů ve formě dotace s následnou kontrolou využití této dotace.
- úpravu termínu úkolu pod bodem 144, jehož zpracování se prodlužuje do 30.4.2021.
- možnost zvláštní odměny, které mohou být členům VÚS vyplaceny za nadstandardní konkrétní aktivity
- projednat s Ing. Pernickým z MO Hustopeče n/B. formu poděkování dárcům na transparentní účet Bečva nebo
využít poděkování prostřednictvím všech dostupných médií. (televize, rozhlas, atd.)
- realizovat nákup vodní plochy Lýsky disponibilními prostředky našeho ÚS, bez využití úvěru.
- mandát jednateli k jednání o odkupu vodní nádrže Štíty
- zřízení komise předsedy (viz. hlasování v průběhu zasedání)

III.

Neschvaluje

- Žádost MO Hlučín na zvýšení ceny denní povolenky na revír Opava 2C (od r. 2022 realizovat návrhy MO ČRS)
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Aktuality z našeho územního svazu
IV.

Ukládá:

147. Hospodáři zpracovat metodiku kontrol výlovů a výlovů se zapojením profi RS -do 20.4.2021
148. Jednateli projednat s Ing. Pernickým z MO Hustopeče n/B. formu poděkování dárcům na transparentní
účet Bečva – neprodleně
149. Jednateli vstoupit v jednání k odkupu vodní nádrže Štíty – duben 2021
150. Předsedovi zpracování materiálu, který by vytýčil rozsah kompetencí ÚS a Rady – do 10.4.2021
151. Jednateli a p. Machalovi ověřit legislativní a zákonné oprávnění používání pojmu místenka – 20.4.2021

Termín příštího zasedání VÚS ČRS dle plánu 23.4.2021 v16:00
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