ZPRAVODAJ

výboru Územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko
Aktuality z našeho územního svazu

Leden 2020

Rok 2020 má naději být rokem podstatných změn
Vstoupili jsme do roku 2020, který může být pro náš rybářský svaz určitým mezníkem v jeho historii. Hned počátkem tohoto roku budou na úrovni Rady ČRS zahájeny nutné kroky k vytvoření Celosvazového informačního systému, který je pro
náš svaz, ale i pro Moravský rybářský svaz velice nutným a potřebným nástrojem
k efektivnímu řízení a k postupné digitalizaci. Na podzim tohoto se uskuteční
Sněm Českého rybářského svazu, jehož hlavním bodem bude projednání a
schválení nových stanov, jejichž nynější podoba již nevyhovuje současným podmínkám. Velice si přeji, aby finální návrh nových stanov, který předkládaly jednotlivé místní organizace a územní svazy našel shodu napříč
jednotlivými územními svazy a hlavně mezi delegáty Sněmu. Jen tak budou mít naše nové stanovy šanci být ve
finále schváleny.
Ing. Pavel Kocián

Co se nám za rok a půl povedlo a co ne
Ing. Pavel Kocián
Před rokem a půl došlo po volbách na konferenci územního svazu k výrazné
personální obměně ve výboru našeho územního svazu. Proto je již na čase
průběžně zhodnotit, co se za tuto dobu novému výboru územního svazu podařilo a
co ne.
V červnu 2018, na svém ustavujícím zasedání, výbor našeho územního svazu
definoval tyto hlavní směry činnosti:

1) Dlouhodobá koncepce činnosti VÚS
Mezi základní stavební „kameny“ dlouhodobé koncepce patří zejména:
● zajištění finančních rezerv pro nákup vodních ploch do majetku územního svazu
Na konferenci v minulém roce se podařilo prosadit navýšení příspěvků do FRR, který začíná platit od
roku 2020.
● efektivní hospodaření
V minulém roce byl dosažen rekordní zisk ve výši 10 miliónů korun, který byl kompletně převeden do
FRR. Podařilo se realizovat opravu nádrže na Černém potoce v Jablunkově za necelých 1,7 miliónů
korun, přičemž původní rozpočet počítal s částkou 11,7 miliónů korun. Nedochází k překračování
schváleného rozpočtu.
● zavést změny v statutu čerpání finančních prostředků z Fondu rozvoje revírů (FRR)
Tento statut byl kompletně přepracován tak, že hlavní prioritou v čerpání FRR jsou investice do nákupu
vodních ploch (revírů) do majetku našeho územního svazu.
● postupná digitalizace
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Náš územní svaz se jako první územní svaz v rámci celého ČRS pustil do elektronické aplikace pro
organizování a vyhodnocování činnosti rybářské stráže. Zkušební provoz bude zahájen na jaře letošního
roku. Naším cílem je i zavedení elektronických povolenek, ale bez chybějícího Centrálního informačního
systému, nelze systém elektronických povolenek zatím uvést do života.
● zpracování vize další existence rybářského svazu v měnících se podmínkách
Podmínkou pro zpracování této vize jsou zásadní změny ve Stanovách ČRS, které bude projednávat a
schvalovat na podzim Sněm ČRS. Pokud projdou zásadní změny, pak je teprve možné začít zpracovávat
tuto vizi.
2) Aktivní komunikace se zástupci MO
Tento bod Hlavních směrů činnosti se nepodařilo zrealizovat v plné šíři. VÚS dnes aktivně komunikuje pouze se
zástupci několika místních organizací. Otázkou taky je, zda při úrovni dnešních členských schůzích, kdy
průměrná účast řadových členů se pohybuje kolem 8% až 12% jsou názory zástupců MO v souladu s názory
většiny řadových členů.
3) Transparentní politika VÚS vůči jednotlivým MO
O všem, co se projednává na zasedáních VÚS, jsou informováni jak zástupci místních organizací, tak i řadoví
členové. Nemáme a nechceme nic skrývat. Příkladem může být i letošní mimořádná konference, kdy jsme
narovnali více jak jedenáctiletou chybu při schvalování BPVRP
4) Omezení investic, nesouvisejících se základní hospodářskou činností
Dřívější praxe umožňovala čerpat finanční prostředky z FRR i na takové investiční akce, jako byla výstavba
objektů MO. Dnes, po změně Statutu čerpání to s výjimkou zápůjčky s maximální dobou splatnosti na jeden rok
již nelze.
5) Zjednodušení současné podoby BPVRP
Tak to je bod, se kterým se dlouhodobě „pereme“ a který se nám zatím nedaří naplnit. Možným řešením by bylo
začít tzv. od bodu nula, kdy základem by bylo to, co je v rybářském zákoně a doprovodných vyhláškách a do
BPVRP zanést pouze místní zvláštnosti, jako je například omezení přístupu na revír např. u štěrkovišť apod.
Tomuto záměru by hodně pomohlo, pokud by se podařilo prosadit snížení současného ročního limitu
ponechaných vyjmenovaných druhů ryb.
6) Zvýšení úrovně poskytovaného servisu, zvláště informačního servisu
Snad mi dáte za pravdu, že tento bod se nám podařilo naplnit a to jak při zajištění hospodářského servisu při
zarybňování revírů, tak i po stránce zvýšení informovanosti o dění v našem územním svazu.
7) Zvýšení konkurenceschopnosti vůči komerčním revírům
Naší předností je možnost rybolovu na libovolném revíru v rámci celého ČRS i MRS. Předností u komerčních
revírů je jejich atraktivita, včetně úlovků trofejních ryb – ale za podstatně vyšší cenu, než je cena našich
povolenek. Pokud bychom chtěli zvýšit atraktivitu zejména u našich malých a středních revírů, tak jsou podstatě
jen dvě cesty – buď při stávající ceně povolenky omezit limit ponechaných ryb na jednu povolenku nebo
ponechat stávající limit a zdražit povolenku.

2

ZPRAVODAJ

výboru Územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko
Aktuality z našeho územního svazu

Leden 2020

Zachytat, či odchytat (2)
Ing. Pavel Kocián
Bezprostředně po zveřejnění článku „Zachytat či odchytat?“ v prosincovém Zpravodaji mi přišla celá řada ohlasů
na tento článek. Část reagujících požadovala okamžité snížení současných ročních limitů ponechaných úlovků
minimálně na 20 kusů vyjmenovaných druhů ryb na jednu povolenku, druhá část mě upozorňovala na to, že
statistika z jednoho našeho revíru ještě o ničem nevypovídá. Proto mi to nedalo a rozhodl jsem se tomuto
tématu věnovat i v tomto Zpravodaji.
Inspirací mi byly také statistické údaje o úlovcích za rok 2018 z jedné naší místní organizace střední velikosti,
ležící v severní části našeho územního svazu. Nejsem ortodoxním příznivcem různých statistických dat, ale na
druhé straně může statistika poskytnout to, co na první pohled není až tak zřetelné.
Prvotní data ještě o ničem nevypovídají
V této místní organizaci bylo na rok 2018 vydáno celkem 540 MP územních povolenek. Při zpracování sumářů o
úlovcích byl vypracována následující tabulka, s rozdělením počtu
lovících podle hmotnostní kategorie jejich úlovků.
Z této tabulky vyplývá, početně největší kategorií je skupina celkem 255
lovících, s ročním úlovkem a to ve váhových kategoriích do 10 kg a od
10 kg do 20 kg ponechaných ryb.
Naopak, je zde poměrně malá skupina, celkem 59 lovících ve váhových
kategoriích úlovků od 50 kg do 100 kg a v kategoriích úlovků nad 100
kg,
Na první pohled nic nevypovídající tabulka.
Zkusme se na to podívat trochu jinak
Poněkud jiný pohled na věc získáme až tato data převedeme do další tabulky, která uvádí kolik kilogramů ryb si
od vody odnesli jednotlivé skupiny lovících, podle hmotnostní
kategorie ročních úlovků. Pro zjednodušení budeme
definovat, že jejich roční úlovek odpovídá aritmetickému
průměru v dané hmotnostní kategorii, jak jsou uvedeny v
předchozí tabulce. A najednou jsou před námi hodně
zajímavá data, která již o něčem vypovídají a která lze
následně analyzovat. Pro tuto analýzu si rozdělme tabulku
na dvě – zeleně a červeně podbarvené části.
Co lze z této analýzy vyčíst?
Z předchozí tabulky byly data z každé podbarvené části sumarizovány a dále bylo provedeno procentuální
srovnání s celkovým počtem lovících a s celkovou hmotností ulovených ryb – viz následující tabulka.
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a) Pouze 11,1% lovících (59 členů) odlovilo 43,9% (4.500 kg) z celkového počtu ulovených ryb
b) Na druhé straně 88,9% lovících (474 členů) odlovilo 56,1% (5.760 kg) z celkového počtu ulovených ryb
c) Pokud bychom odlovené ryby přepočítali pouze na cenu 1 kg násady kapra (63 Kč), tak zjistíme, že
těch 59 lovících v červené skupině ulovilo ryb za celkem 283.500 Kč, což na jednoho lovícího připadá
částka v průměru 4.805 Kč

d) Naopak lovící v zelené skupině (474 členů) odlovili (přepočítáno na kapra) ryb za 362.880 Kč, což na
jednoho lovícího připadá v průměru částka 766 Kč.
Proč rozdělení na zelenou a červenou skupinu?
Pokud úlovky ryb zjednodušíme na nejvíce lovenou rybu a to kapra, pak zjistíme, že průměrný úlovek 40 kg ryb
(což je poslední řádek v zelené části druhé tabulky) odpovídá zhruba úlovku 20 kusů kapra o průměrné
hmotnosti 2 kg. Nepřipomíná Vám toto číslo 20 kusů něco? Není to náhodou množstevní limit pro roční
počet úlovků vyjmenovaných druhů ryb, po kterém dnes volá celá řada našich členů?

Letos uplyne 100 let od založení rybářského spolku v Lipníku n/B
S požitím kroniky MO ČRS Lipník n/B zpracoval Jan Krčma
Řeka Bečva, která se pyšnila před léty křišťálovou vodou a nesmírným bohatstvím ryb, dala podnět k vytvoření
Rybářského spolku v Lipníku nad Bečvou. Je to již 100 let, kdy tento spolek vznikl.
Od prvopočátku své existence navazoval na tradice českého rybářství.
Vycházel z jeho zkušeností a kultivoval tradice českého rybářství. Na
schůzi dne 26. ledna 1920 byla mezi podepsanými ujednána smlouva za
účelem vytvoření spolku k chovu a lovení ryb v řece Bečvě. Podepsaní
tvořili spolek pro lovení ryb a korýšů v řece Bečvě a jejich přítoků. Spolek
měl trvati 3 roky, tj. od 1. ledna 1920 do 31.12.1922. Po této době se
mohl buď obnovit nebo rozpustit. Správu spolku vedl výbor zvolený
valnou hromadou.
Činné členstvo spolku tvořili: Kunovský František – předseda, Dvořák
Antonín – náměstek, Kopřiva Viktor – pokladník, Novotný Miloš – jednatel, Langer Jan – rybmistr a další.
Touto smlouvou začala éra lipenských rybářů.
Sté výročí nás nabádá k zamyšlení. Prožili jsme léta dobrá, horší, lehká, těžká i velmi těžká, ale vždy byla velká
snaha sloužit rybářům a jednotě svazu. Do dnešních dnů svaz dospěl v dobré formě. Přes všechna úskalí a
společnou prací se dařilo překonat různé překážky. Jsme přesvědčeni, že tomu bude i nadále.
Pokud bychom chtěli seznámit širokou veřejnost s celou historií činnosti Rybářského spolku, dnešního Českého
rybářského svazu, místní organizací Lipník nad Bečvou, museli bychom vycházet z dochovaných záznamů v
kronice, v níž je zachycena činnost vzniklého spolku od jeho prvopočátku až po současnost. Tímto chceme
vzpomenout na záslužnou práci desítek dobrovolných funkcionářů rybářské organizace a stovek obětavých
členů, kteří svou prací přispěli k rozvoji sportovního rybářství v Lipníku nad Bečvou a okolí. Svou činností
především dbáme o naše vody. Bohatě a s rozvahou provádíme zarybňování sportovních revírů, chráníme vody
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před znečištěním, tím plníme odkaz našich zakladatelů a jejich následovníků. Díky tomu se nám tyto vody
zpětně odměňují krásnými a nezapomenutelnými rybářskými zážitky. Neděje se to samo sebou, je to dílo všech
členů a příznivců místní organizace v Lipníku nad Bečvou.
V současné době obhospodařujeme několik rybářských revírů v Lipníku nad Bečvou a blízkém okolí Jedná se
především o revír Bečva, lom Výkleky, vodní nádrže: Lukavec ve Veselíčku, Loučka, Pod Skalou v Týně nad
Bečvou, Famílie a v neposlední řadě vodní nádrž tzv. „Pískáč“ u Technických služeb v Lipníku nad Bečvou.
Kromě těchto revírů obhospodařujeme i několik pstruhových chovných potoků.
K Vám, kamarádi, přátelé rybáři a další příznivci rybářství, směřují srdečná poděkování. Přejeme Vám, ať Vám
pracovní elán stačí na hodně dlouho a naše vody ať se Vám odměňují radostí a bohatstvím rybářských zážitků.
Ať ve Vašich domovech vždy dominuje zdraví, radost, úspěchy a pohoda.

Krátce z našeho rybářského svazu
Ing. Pavel Kocián
Řádně vyplnit sumář neumí (nebo nechce) řada našich členů
Situace se pravidelně každým rokem opakuje. Spousta
členů odevzdává své povolenky se špatně nebo neúplně
vyplněným sumářem úlovků, což zbytečně přidává práci
těm, kteří mají zpracovat kompletní přehled o úlovcích v
dané místní organizaci. Proto zde uvádíme přehledný
návod, jak správně vyplnit sumář.

e) Každý revír (i podrevír), uvedený v Evidenci docházek
a úlovků MUSÍ být uvedený v Sumáři úlovků a docházek
na samostatném řádku a to POUZE JEDNOU (ve
VZORU jsou jednotlivé revíry označeny barevně)

f) Sečte se počet docházek na každý revír a výsledné
číslo se zapíše do SUMÁŘE k tomuto revíru do
posledního sloupce „Počet docházek“

g) Sečtou se ponechané úlovky podle jednotlivých druhů
ryb (v ks i kg) za každý revír a výsledná čísla se zapíší
do SUMÁŘE do příslušných sloupců druhů ryb k tomuto
revíru

h) V SUMÁŘI se provede součet všech úlovků (v ks i kg)
za každý revír a výsledná čísla se zapíší do sloupce 26
k tomuto revíru

i) V SUMÁŘI se provede součet úlovků (v ks i kg) za každý druh ryby a výsledné součty se zapíší do řádku
CELKEM (sloupce 1 až 25 – zde uvedeno ČERVENĚ)
j)

V SUMÁŘI se provede součet součtů úlovků (sloupec 26) a součtů docházek a celkové součty se zapíší do řádku
CELKEM (uvedeno MODŘE)
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Poznámka: Prázdná (nevyplněná) políčka není třeba přeškrtávat nebo doplňovat nulami, či jinak upravovat.

Upozornění pro pro prodej povolenek členům MRS
Na základě požadavku MRS přijal ČRS s účinností od ledna 2020 opatření, kdy nebude v
rámci ČRS vydána povolenka k lovu ryb na revírech ČRS členovi MRS, který má ve svém
členském průkazu vylepenou známku s udržovacím členstvím.
I v opačném případě, považuje MRS členy ČRS, kteří nemají splněny brigádnické členské
povinnosti, za neoprávněné k požadavku o vydání jakékoliv členské povolenky k lovu ryb MRS.

Revitalizaci rybníku Pašůvka s problémy
Na svém prosincovém zasedání výbor našeho územního svazu zkonstatoval,
že předložená projektová dokumentace k revitalizaci Pašůvky je ze strany
projektanta nedostatečná. Proto byla ustanovena pracovní skupina ve složení
Jiří Širůček, Petr Machala a Václav Sklenář, která dostala za úkol společně s
projektantem provést na místě samém důkladné šetření aktuálního stavu.
Toto místní šetření proběhlo 17. prosince a všichni členové pracovní skupiny se
shodli na tom, že předložená projektová dokumentace je ze strany projektanta
neúplná a neodpovídá požadavkům platných norem ani zadání objednatele.
Současně byla vyslovena kritika k neobjednanému zahájení prací v zátopě
rybníka a proto bylo nařízeno, že veškerá technika bude neprodleně odvezena.
Na tomto terénním šetření byl projektant seznámen se všemi projektovými nedostatky a byly upřesněny
požadavky na zpracování řádné projektové dokumentace. Dle zjištěného rozsahu prací dále jeví nutnost požádat
vodoprávní úřad o stavební povolení, proto budou stávající podání k vyjádření příslušných úřadů vzata zpět

6

ZPRAVODAJ

výboru Územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko
Aktuality z našeho územního svazu

Leden 2020

Podělte se o své zkušenosti a názory s ostatními
Náš Zpravodaj vychází pravidelně, s výjimkou prázdnin každý měsíc, již od srpna
předminulého roku. Zatím zde byly publikovány pouze články členů výboru územního svazu
a předsedů některých odborů. Nově nabízíme místním organizacím, ale i řadovým členům
možnost zveřejňovat v našem Zpravodaji své zkušenosti, postřehy a názory. Termín
uzávěrek jednotlivých vydání je vždy do 3. dne v každém měsíci. Příspěvky zaslané po
tomto termínu budou zveřejněny nejdříve v následujícím měsíci. Své příspěvky zasílejte i
včetně jména autora na mailovou adresu wilkop@wilkop.eu

Úspěch českých muškařů v daleké Tasmánii
Jaroslav Adam, předseda odboru LRU muška
Jak jsme vás krátce informovali v minulém Zpravodaji, zúčastnili se naši zástupci Mistrovství světa v
muškaření a v kvalitní konkurenci obsadili celkově druhé místo v družstvech. Nyní přinášíme další
podrobnosti
V daleké Tasmánii proběhlo ve dnech 2.-8.12.2019 Mistrovství světa
v muškaření. Jako člen reprezentačního týmu ČR se mistrovství
zúčastnil i člen MO ČRS Zábřeh, v Zubří bydlící Tomáš Adam. Celé
mistrovství provázelo velmi špatné počasí, teploty kolem nuly stupňů,
sněžení a silný vítr, který obzvláště na jezerech způsoboval závodníkům
obrovské potíže. Češi opět prokázali příslušnost k absolutní světové
špičce v tomto sportu a s minimálním odstupem jednoho umístění
v pětikolovém závodě obsadili celkově druhé místo za Francií a před
Španělskem. Celkově se mistrovství zúčastnilo 22 kompletních týmů.
V jednotlivcích jsme na stupně vítězů nedosáhli, nejlepší byl 9. David
Chlumský, Tomáš Adam obsadil 15. místo.
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ZPRAVODAJ

výboru Územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko
Aktuality z našeho územního svazu

Leden 2020

Aktuálně z jednání výboru územního svazu
ze dne 12. 12. 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.

Informaci o plnění zarybňovacích plánů v revírech ve společném hospodaření a zprávu o jednání
hospodářského odboru.

5.

Projednání problematiky rybníka Pašůvka.

6.

Závěrečnou zprávu o průzkumu pstruhových rybářských revírů ÚBiO AV ČR.

II. Schvaluje :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Návrhy na vyznamenání předložené MO ČRS Brodek, Olomouc (jeden návrh zamítnut) a Jablunkov.
Text SDĚLENÍ pro všechny MO k výdeji povolenek (příloha zápisu).
Kalendářní plán práce ÚS na rok 2020.
Plán a pokyny k inventarizaci majetku za r. 2019.
Mimořádnou odměnu předsedovi odboru PM za celoroční aktivní vedení odboru a zajištění dotací.
Zastavit s okamžitou platností práce na rekonstrukci rybníka Pašůvka.
Mimořádné navýšení rozpočtu odboru RT o částku 8.000,- Kč v souvislosti s rozšířením počtu závodů.
Úhradu poplatku za úspěšnou účast na školení hospodářů (SRŠ Vodňany) do výše 2.000,- Kč
za podmínky smluvního potvrzení doby výkonu funkce.

9.

Mimořádnou odměnu Ing. Gebauerovi.

10.

Tříčlennou pracovní komisi ve složení p. Širůček, p. Machala a p. Sklenář, která je pověřena jednáním s
projektantem RZ Pašůvka za účelem odstranění nedostatků v předloženém projektu

11.

Na návrh ekonomické komise s platností od 1.1.2019 evidenci majetku následovně :
pořizovací cena

1 – 5.000 Kč / ks bez evidence, odpis v roce pořízení

– „–

5.001 – 20.000 Kč / ks evidence, odpis „1x“

– „–

20.001 – 40.000 Kč / ks evidence, odpis „2x“

– „–

40.001 a více Kč / ks evidence, odpis dle zákona.

Majetek pořízený do 31.12.2018 se eviduje podle původních pravidel.
III. Ukládá:
68.

Jednateli ÚS ČRS – vyřídit projednanou korespondenci. T- ihned

69.

Jednateli ÚS ČRS – zajistit písemnou výzvou zastavení prací na rybníku Pašůvka a svolat jednání k uvedené
problematice. T- ihned

70.

Jednateli ÚS ČRS – průběžně předávat informace o odborných ichtyologických akcích všem MO ČRS. T –trvale

71.

Jednateli ÚS ČRS – zajistit opravu chodníku u RIaŠS Roudno (reklamace u dodavatele?)
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