
Rybářská zázemí (fish pointy) na Slezské Hartě
Aktuální informace k 1.7.2021
Na revíru Slezské Harty buduje nyní náš územní svaz tzv. ry-
bářská zázemí (fish pointy). Co nás k tomu vedlo, komu jsou
tato rybářská zázemí určena a za jakých podmínek se dají vyu-
žívat? Tak k tomu vám nyní  předkládáme veškeré dostupné
informace. 

Jsme si  vědomi toho,  že dochází  k velké změně, je  plno ne-
jasností,  otázek. Věřte, že i  pro nás, kteří  jsme problematice
nejblíže.  Nicméně  všechna  vyjednávání  jsou  směřována
k tomu, abychom umožnili rybářům mnohem více, než jak nás
„omezila“ Vyhláška obecné povahy. 

Pavel Kocián, Rostislav Trybuček    

Proč budujeme rybářská zázemí (fish pointy) na Slezské Hartě?
Revír Slezská Harta je rozlohou největším revírem našeho územního svazu. Je to hojně navštěvovaný revír a
rybářský tlak zde rok od roku roste. Před několika lety byla na tento revír Ministerstvem zemědělství ČR udělena
výjimka z denní doby lovu, čímž byl v letních měsících povolen lov ryb po dobu 24 hodin (tzv. NON STOP). Tímto
opatřením tlak na tento revír ještě zesílil. To by ještě nic moc neznamenalo, jenže někteří lovící začali bivakovat
přímo na břehu v prostorech tzv.  zátopy vodního díla a mnozí z nich po sobě zanechávali  doslova spoušť.
Odpadky, kde se podíváš a neuklizené exkrementy zde byly na denním pořádku. Na tento stav byl náš územní
svaz jako držitel dekretu na tento revír neustále ze strany správce vodního díla,  Povodí Odry upozorňován.
Občas provedené úklidové akce pomohly vždy jen na chvíli. 

A správci vodního díla došla trpělivost. Jelikož toto vodní dílo jako zásobárna vody pro níže položené vodní dílo
Kružberk. které zásobuje ostravský region pitnou vodou, vydal Krajský úřad vyhlášku vyhlášku, která zpřísňuje
ochranné pásmo na Slezské Hartě. 

V důsledku to znamenalo, že začal platit zákaz pobytu osob (bivakování) v zátopě vodního díla Slezská
Harta.

Proto vstoupil náš územní svaz v jednání s Povodím Odry. Cílem těchto jednání bylo najít cestu a podmínky, za
jakých by šlo povolit pobyt lovících osob v tomto zátopovém (pobřežním) pásmu. Po několikaměsíčních jednání

se to podařilo a 14. 6. 2021 byla uzavřena Nájemní smlouva mezi Povodím Odry a našim
rybářským  svazem,  která  jasně  definuje  podmínky  k  dlouhodobému  pobytu  rybářů  (s  platnou
povolenkou k rybolovu na tento revír) na předem vytyčených vymezených lokalitách (tzv. fish pointech),
včetně bivakování lovících osob v zasakovém pásmu. 

K čemu nás (ČRS) tato smlouva zavazuje?
I. Musíme umožnit  vstup pracovníkům Povodí Odry na předmětné pozemky (fish pointy) za účelem

kontroly dodržování smluvních pravidel
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II. Zavazujeme  se,  že  při  užívání  pronajatých  pozemků  nebudou  přemísťovány  kameny,  hraniční,
polygonové a nivelační sítě.

III. Musíme dodržovat veškerá opatření na ochranu čistoty vod a předpisy s nakládáním s odpady

IV. Užívání  pozemků nesmí ohrožovat  jakost  nebo nezávadnost  vody,  narušovat  přírodní  prostředí  a
poškozovat břehy.

V. Musíme provádět běžnou pravidelnou údržbu

VI. Zahájení provozu každého z fish pointů musíme oznámit telefonicky i mailem na Povodí Odry

VII. Po ukončení provozu fish pointů musíme uvést dotčené pozemky do původního stavu

Užívání předmětu smlouvy je podmíněno splněním následujících podmínek
- Pozemky pronajaté Povodím (fih pointy) lze využívat výlučně osobami s platnou povolenkou na revír

Slezská Harta

- ČRS je povinen vést seznam osob, počet bivaků, včetně doby využití fish pointů

- Před zahájením provozu fish pointů ČRS s Povodím projedná plnění následujících podmínek:

- umístění jednotlivých bivaků

- umístění chemických záchodů

- umístění kontejnerů na tuhý a organický odpad

- možnost umístění jednoduchého plovoucího mola, včetně způsobu kotvení nebo vyvazování lodí (při
zvýšení hladiny v nádrži budou v případě potřeby přijata nezbytná opatření k změně umístění těchto
objektů)

- Tuhý odpad bude separován a vyvážen

- Likvidace fekálií bude zabezpečena v chemických záchodech

- Zbytky jídel budou odváženy k likvidaci

- Vjezd motorových vozidel, přívěsů apod. zakázán

- Motorová  vozidla  s  platnou  STK  budou  po  dobu  parkování  mimo  pozemky  zátopy  vodní  nádrže
(zásakového pásma) zabezpečena před úniky ropných látek (např. geotextilie, vana)

Na základě čeho může Povodí tuto smlouvu vypovědět
Při opakovaném porušování smluvních podmínek a povinností uvedených ve smlouvě

Pokud dojde k prodlení s placením nájemného delší než 3 měsíce ode dne splatnosti

Lokality, kde budou první tři fish pointy
Zatím máme s Povodím Odry dohodnuté 3 lokality – viz následující mapka. U každé lokality je předem stanoven
maximální počet bivaků a lovících, požadavků na minimální počet chemických záchodů. 

Zde je třeba poznamenat,  že tyto maximální  počty bivaků a lovících v jednotlivých fish pointech se
mohou průběžně měnit (upravovat).
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Rezervační systém
Smlouva s Povodím nám ukládá mimo jiné dodržení maximálního počtu přístřešků (bivaků) v těchto fish pointech
a také dodržení maximálního počtu lovících.  Proto je nutné zavedení tzv. rezervačního systému, abychom
byli schopni „uhlídat“ rybářský tlak.

Proto pracujeme na rezervačním systému, který hodláme spustit v horizontu několika týdnů.  V následujícím
uvádíme základní informace k rezervačnímu systému:

 Dlouhodobý pobyt v zátopě včetně přístřešků bude dle smlouvy s Povodím umožněn vždy od 16. 6. do
30. 9. daného roku. V tomto období bude umožněna zájemcům i rezervace pobytu

 Rezervace platí pouze pro držitele platné povolenky k rybolovu na revír Harta

 Při rezervaci se zadává i SPZ vozidla
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 Rezervace se bude provádět elektronicky na webu našeho územního svazu

 Rezervační poplatek se bude hradit on line prostřednictvím portálu Go Pay 

 Po rezervaci bude platícímu zaslán mailem QR kód, který bude sloužit jako doklad rezervace

 Doba rezervace – rezervace v daném dni bude začínat vždy od 00:00 hodin do 24:00 hodin. Rezervovat
lze od jednoho  dne do max. 7 dnů = jeden turnus. V daném měsíci lze provést maximálně rezervaci
dvou turnusů, které mohou na sebe navazovat.

 Rezervační poplatek zatím nebyl definitivně stanoven, protože v současné době se provádí kalkulace
celkových nákladů na provoz fish pointů

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Lze již nyní, bez rezervačního systému provádět rybolov v lokalitách připravovaných fish pointů?

Na revíru Slezské Harta lze i dnes v souladu popisem revíru běžně provádět výkon rybářského práva, ovšem
zatím bez možnosti pobytu (bivakování) v zátopě vodního díla. To se týká i lokalit s fish pointy.

Navíc  na  fish  pointu  1  (Haldůvka)  a  na  fish  pointu  3  (Rázová)  je  umožněn  příjezd  a  parkování  vozidel,
samozřejmě mimo zátopu. 

U fish pointu 2 (Sýkorka) není zatím vyjednán souhlas k vjezdu vozidel.

Musí být provedena rezervace, pokud navštívím s platnou povolenkou daný fish point bez nároku na
bivakování?

Při krátkodobé návštěvě daného fish pointu (např. během dne nebo v části dne) a pokud nepožaduji pobyt s
bivakem v zátopě vodního díla, tak není třeba provádět rezervaci.

Jak je to s pobytem osob na fish pointech, které nevlastní platnou povolenku k rybolovu na daný revír?

Takováto osoba nemůže provést rezervaci a není ji tudíž umožněn pobyt v zátopě vodního díla. Samozřejmě
mimo tuto zátopu se může zdržovat.

Jak je to s chytáním NON STOP?

Lov  NON  STOP,  který  byl  na  Slezské  Hartě  ještě  nedávno  povolen,  byl  vyhláškou  Krajského  úřadu
Moravskoslezského kraje zrušen,  proto zatím lovit  NON STOP nelze.  Je  zde naděje,  že pokud prokážeme
dodržování podmínek stanových smluvně Povodím, že se nám v budoucnu podaří NON STOP obnovit. Je to jen
na chování lovících a jejich disciplíně při dodržování jasných pravidel.

Budou fish pointy upraveny i pro možnost spouštění lodí na vodu ?

V současné době je pro spouštění lodí na vodu vhodný pouze fish point 3 (Rázová). Ostatní fish pointy nejsou
zatím pro spouštění lodí na vodu upraveny.
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