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výboru Územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko
Říjen 2021

Aktuality z našeho územního svazu

Všechno zlé je k něčemu dobré
Naši předci nebyli v žádném případě hloupí. Jejich životní moudrost a zdravý selský rozum, který dnes tam chybí, se odrazila v celé řadě přísloví. Jedním z nich je i přísloví, že všechno zlé je k něčemu dobré. A to se potvrdilo nyní i v našem spolku.
První příklad. Havárie, která v minulém roce postihla naší Bečvu, nás donutila přemýšlet jak zajistit dostatek
násad reofilních druhů ryb, kterých je „na trhu“ nedostatek. Proto jsme se obrátili na naše místní organizace, zda
by v jejich rybochovných zařízeních nešlo chovat tyto druhy ryb, místo hojně
rozšířeného kapra. A první výsledky se již dostavují.
Druhý příklad. Díky lockdownu jsme museli v minulém roce omezit pravidelné
hospodářské kontroly na minimum. V podstatě proběhlo pouze roční vyúčtování
prodeje členských příspěvků a povolenek. Bez jakéhokoliv kontaktu se zástupci
místních organizací. Proto výbor našeho územního svazu rozhodl uspořádat
neformální schůzky se zástupci všech místních organizací, které proběhly v září
tohoto roku. Jelikož úroveň jednání a výstupy z těchto dvou a půl hodiny
trvajících schůzek překonala naše představy, výbor územního svazu projedná na
říjnovém zasedání změnu dosavadního systému hospodářských kontrol a to tak
že původní podzimní hospodářské kontroly by se trvale omezily pouze na vyúčtování finančních závazků a vždy
začátkem nového roku by se opět uskutečnily neformální schůzky se zástupci všech místních organizací.
Pavel Kocián

Co ukázaly letošní neformální schůzky se zástupci MO
Pavel Kocián

Díky vládním omezením v minulém roce nebyl možný kontakt se zástupci místních organizací během
podzimních hospodářských kontrol. Proto se členové výboru územního svazu rozhodli uspořádat v měsíci září
neformální schůzky zástupců územního svazu se zástupci všech místních organizací.
Schůzky byly naplánovány v pěti místních organizacích, kam byli přizváni zástupci okolních místních organizací.
Na těchto schůzkách byli vždy přítomni minimálně předseda a jednatel územního svazu a rybářský technik
Jakub Vávra.
V pozvánce byly zástupcům místních organizací položeny tyto tři základní otázky k diskuzi:
-

Blíží se volební rok, jste schopni sestavit kandidátku, nepotýkáte se s odlivem zájmu o funkce ve
výborech MO ?

-

Jaká je vaše produkce na rybochovných zařízeních (náměty, směr vývoje) ?

-

Jaké jsou vaše představy a názory o dalším vývoji ČRS, vztahy mezi MO a VÚS ?

Celková účast zástupců místních organizací (většinou hospodář, předseda, jednatel) byla necelých 80 procent,
přičemž zájem přítomných o diskuzi k probíraným tématům byl vysoký. O tom svědčí i průměrná délka těchto
schůzek, která atakovala hranici tří hodin.
A jaké jsou poznatky a závěry z těchto neformálních schůzek ?
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Sestavit v příštím roce kandidátku do voleb výboru MO bude většinou problém
Naprostá většina zástupců místních organizací se shodla na tom, že
obecně klesá zájem jejich členů o dění v jejich místních organizacích.
To se projevuje nejen v tom, že v příštím roce bude problém sestavit
kandidátku do voleb výboru, ale také tím, že i nadále neustále klesá
účast řadových členů na členských schůzích.
Například v místní organizaci Příbor, která má kolem šesti set členů,
tak na členskou schůzi se dostaví přibližně dvacet řadových členů.
Zde se nabízí otázka, zda se jedná ještě o členy spolku nebo
klienty spolku, jejichž hlavním zájmem je co nejrychleji získat
povolenku a mít co nejvíce ryb v revírech.
Dalším nešvarem v některých místních organizacích jsou verbální
útoky některých řadových členů vůči členům výboru.

Druhové složení násad v rybochovných zařízeních se mění,
ale zatím pomalu
Produkci násad ryb v rybochovných zařízeních provází dlouhodobě
několik problémů. Jednak se rozevírají nůžky mezi produkčními a
neprodukčními místními organizacemi, které si mohou dovolit nižší
sazbu za brigádnickou povinnost. Naopak produkčním organizacím
začínají peníze na tuto činnost chybět, i když jejich sazba za
brigádnickou povinnost (příjem ze kterého se hradí činnost na
rybochovném zařízení) je daleko vyšší než u neprodukčních
organizací. Pro názornost, poměr mezi produkčními organizacemi
a neprodukčními organizacemi je 35 : 25, což není zrovna
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uspokojivý výsledek (Pro srovnání – v Západočeském územním svazu je 95% produkčních místních organizací,
takže z hlediska nákladů jsou v podstatě všechny jejich místní organizace na stejné „lodi“).
Co se týče druhového složení násad, tak převažuje obligátní kapr. Pozitivní informací je, že již několik místních
organizací přechází na chov reofilních druhů ryb, kterých je v našich revírech (nejen v Bečvě) zatím nedostatek.
Zde ještě musí výbor našeho územního svazu zapracovat na systému podpory produkce těchto reofilních druhů
ryb a to jak po stránce odborné, tak i finanční.

Některé místní organizace se postupně dostávají do problémů
V diskuzi se hodně zástupců místních organizací vyjádřilo, že začínají mít problém s nárůstem hlavně
administrativní zátěže, kdy vše musí prakticky řešit ve svém volném čase. V této souvislosti na schůzkách
rezonovaly i myšlenky a názory, zda by v této souvislosti nešlo vytvořit jakési spádové (střediskové) místní
organizace, které by od okolních místních organizací převzaly jejich agendu a ulehčily tak jejich práci.
Tato myšlenka by se dala ještě rozšířit o technické zázemí těchto spádových (střediskových) organizací, čímž by
se zvýšilo využití stávajících technických prostředků.
Prostě doba se mění a pokud chceme zachovat současné výhody svazového (celosvazového) rybolovu,
tak bude nutné na tyto změny velmi rychle reagovat. A to i za cenu postupné profesionalizace činností
našeho územního svazu.

V Třinci reagují na poptávku reofilních druhů ryb
Libor Kocinec
Třinečtí rybáři experimentálně loni zakomorovali 2.000 kusů ročka
ostroretky stěhovavé. Vyčlenili si na to chovný rybník číslo 7, který je v
kaskádě chovných rybníků ve Stříteži jako první napájen vodou přímo z
chovného pstruhového potoka Černý.
Rybniční hospodář pan Reno Bobot se se svým týmem denně o
ostroretky pečlivě staral, kdy tyto rybky byly přikrmovány pšeničným
šrotem.
Nakonec se povedlo odchovat 1.300 kusů dvouleté ostroretky o velikosti
15 - 20 cm a o celkové
váze 53,4 kg. K tomuto
pokusu nás vedla neblahá
zkušenost s morčákem,
který 4 cm jednoletou
rybku, kterou máme v
zarybňovacím
plánu
okamžitě po vysazení
hromadně
konzumoval.
Větší ostroretky nepozře.
Ostroretka byla vysazena
do revíru 471 087 Olše 5. Doufáme tak, že se nám postupně podaří
obnovit stav populace těchto reofilních ryb.
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Úspěchy českého týmu na Mistrovství světa v muškaření
Jaroslav Adam, předseda odboru LRU muška a člen organizačního týmu MS
Ve dnech 5.-10.10.2021 proběhl v okolí Zábřehu na Moravě se zázemím na welness hotelu Diana ve Velkých
Losinách 6.ročník mistrovství světa v muškaření kategorie Masters (nad 50 let).

Klání se zúčastnilo 11 kompletních čtyřčlenných týmů z celého světa včetně České republiky a neúplný, pouze
dvoučlenný tým Norska, tvořený mužem a jedinou ženou v soutěži, kterou byla paní Pia Clarholm (nakonec
skončivší na nádherném 10.místě).
Český tým tvořili zkušení ligoví závodníci Sklenář Karel, Šenkýř Milan (oba MRS), Kočí Martin a Pešek Václav
(oba Severočeský ÚS).
Stejně jako na Mistrovství světa elitní kategorie bylo nutno hledat favority v týmech Itálie, Francie, Španělska,
Finska, USA a samozřejmě domácího Česka. Tyto prognózy se s výjimkou Francie plně potvrdily.
Jednotlivá kola probíhala na revírech:
Sektor I. - Morava 23, Hanušovice
Sektor II. - Morava 23, Bohdíkov
Sektor III. - Morava 21, Postřelmov
Sektor IV. - jezero Nová Ves, Morava 19B
Co se týče techniky lovu, na říčních sektorech dominovala francouzská nymfa proti vodě, v pátek při slunečném
počasí byla na některých místech platná i suchá moucha. Většina závodníků chytala na různé modifikace
oranžtagu, jako suchá se osvědčily rockerky či V-mouchy menších velikostí. Na jezeře byly na nasazené duháky
účinné různé druhy lur, především tmavých s červenou či jinak barevnou kuličkou, tažených pomocí rychlé
intermediální šňůry.
Od prvního kola se ve vedení pevně usadil český tým, který své vedení neustále zvyšoval, aby nakonec
celkově zvítězil o úctyhodných 21 umístění před druhou Itálií a třetím Španělskem. Třešničkou na dortu
byla zlatá medaile i v hodnocení jednotlivců, kterou získal Karel Sklenář. Znalost domácí vody dokonale využili i
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ostatní naši reprezentanti, takže se v jednotlivcích všichni vešli do první desítky v pořadí 4. Martin Kočí, 7.Václav
Pešek a 9.Milan Šenkýř.

Celkem se ulovilo za dva soutěžní dny 2686ks bodovatelných ryb (nad 200mm), převažoval lipan (1313ks),
následoval potočák (809ks), duhák (467ks), jelec tloušť (94ks) a jelec proudník (3ks).
V průběhu celého šampionátu jsme pozorovali mezi všemi účastníky přátelskou atmosféru, nezvyklou na takové
úrovni, ale je to asi díky vyššímu věku a ztrátě ambicí, a je to tak dobře.
Podrobné informace včetně výsledků najdete na webu: ffch.cz/masters
Na závěr je potřeba vyjádřit velké poděkování ÚS pro Severní Moravu a Slezsko (který umožnil toto zdařilé MS
Masters uspořádat), celému organizačnímu týmu, řadovým rozhodčím z celé České republiky a členům MO ČRS
Zábřeh při zajišťování násad a jejich vysazování do závodních úseků.

Velkolepé úspěchy našich sportovců v rybolovné technice
Jiří Plachý, předseda odboru rybolovné techniky
Naši závodníci a krajští reprezentanti v rybolovné technice si neoddechli ani přes léto. O úspěších na
Mistrovství České republiky juniorů jsme již psali v předchozích článcích, nicméně akcí a úspěchů bylo přes léto
mnohem více.
Koncem července proběhl v Českých Budějovicích poslední závod čtyř závodové série světového poháru. Dařilo
se zde našim juniorům. Jan Bombera ml. (MO Litovel) vybojoval celkové druhé místo, kousek pod stupni vítězů
se na pátém místě umístil Dominik Dresler (MO Ostrava) a šestém místě Tomáš Bernatík (MO Bohumín). Ještě
více se v sérii Světového poháru dařilo našim ženám, které celkové hodnocení absolutně ovládly. První místo
obsadila Zuzana Plachá (MO Ostrava) a druhé místo Lucie Kepáková (MO Bohumín).
Týden po finále Světového poháru následovalo Mistrovství světa juniorů v Polsku a do juniorské nominace zvolil
státní trenér Karel Světelský hned tři závodníky ze severní Moravy. V juniorkách nás reprezentovala Eliška Vladyková (MO Bohumín) a v juniorech již dříve zmínění Jan Bombera ml. a Tomáš Bernatík. Přesto, že to na MS
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byla premiéra pro všechny tři naše závodníky, nevedli si vůbec špatně. Kvalitní technická připravenost v kombinaci se
skvělou atmosférou v týmu zajistily juniorské reprezentaci velký úspěch.
Reprezentace juniorů dovezla celkem 26
medailí, z toho Honzovi Bomberovi
mladšímu se podařilo získat všech 7
cenných kovů, z celkového hodnocení
pětiboje slavil zlatou medaili a spolu
s Tomášem Bernatíkem slavili také zlatou medaili za družstva. Ani Eliška Vladyková v kategorii juniorek nezůstala pozadu, podařilo se jí vybojovat stříbrnou
medaili z mušky dálky a v celkovém
hodnocení pětiboje získala bronz.
Rovnou z MS Juniorů se trenéři i s reprezentanty přesunuli na krajské soustředění do Zálužné. Původní plán byl,
že si reprezentanti odpočinou a bude se trénovat s ostatními, avšak „kovidová“ pauza juniory vyhladověla natolik, že si nechali naordinovat soustředění v plné parádě spolu s ostatními účastníky (průběh soustředění v samostatném článku na webu www.rybsvaz-ms.cz).
Poslední srpnovou akcí, týden po soustředění, bylo Mezinárodní mistrovství ČR seniorů a kadetů, které proběhlo
v termínu 27. - 29.8. Družstvo žen ve složení Plachá – Kepáková nedalo soupeřkám šanci. Holky obsadily ve
své kategorii stříbrnou a bronzovou pozici (jak v pětiboji, tak v sedmiboji) a v součtu týmu s přehledem zvítězily.
Zuzka z MiČR dovezla celkem 9 medailí a Lucka obdobně 8 medailí. V mužích nám kvůli zranění letos chyběla
největší opora Jan Bombera, nicméně v týmu mužů ho důstojně nahradil syn Jan Bombera ml. Družstvo mužů
ve složení Jiří Plachý (MO Ostrava), Aleš
Švarc (MO Ostrava), Karel Světelský
(Casting F-M) a Jan Bombera ml. po
dlouhých letech obsadilo medailová umístění
ziskem bronzové medaile, necelých 10 bodů
od stříbrné příčky. Chlapům se v individuálních disciplínách podařilo vybojovat další
dvě stříbrné medaile. V kategorii kadetů se J.
Bomberovi opět dařilo neskutečně. V pětiboji
obsadil stříbrnou příčku a v nejvyšším hodnocení soutěže kadetů – sedmiboji (i mimozávodním devítiboj) získal zlatou medaili. V kategorii kadetek bronzovou pozici v pětiboji a
stříbrnou pozici v sedmiboji vybojovala Eliška
Vladyková. Individuální medaile získali také
kadeti Lucie Konderlová, Natálie Kepáková
(MO Ostrava), Eliška Vladyková a Tomáš
Bernatík (MO Bohumín).
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Letní kolotoč závodů uzavřelo Mistrovství světa dospělých, které proběhlo v Maďarsku minulý týden. Zde zvolil
státní trenér do týmu ostravskou Zuzanu Plachou a mužskou sestavu doplnil Jan Bombera mladší. Zuzka zažila
neskutečně úspěšné mistrovství, což dokazuje počet získaných medailí (2+1+4) a zisk zlaté medaile z celkového
hodnocení soutěže – sedmiboje žen. Honza Bombera ml. si ve svých 16 letech odbyl svou premiéru i na MS
dospělých a neobvykle úspěšný rok korunoval ziskem stříbrné medaile z disciplíny multi skish i zde mezi
dospělými. Kromě toho v celkovém hodnocení mužů v devítiboji skončil Honza na krásném šestém místě, což se
doposud žádnému juniorovi nepodařilo. (Více informací z MS dospělých pro Vás připravujeme v samostatném
článku na webu www.rybsvaz-ms.cz.)

Každému vedoucímu odboru se o takových úspěších může pravděpodobně jen zdát. Zásluhy patří hlavně našim
závodníkům a jejich úsilí, ale je zde i spousta dalších osob které se přímo či nepřímo na těchto úspěších podílejí.
Jsou to trenéři, kteří se všem závodníkům nezištně věnují ve svém volném čase. Rodiče, kteří vozí jejich děti od
mala na tréninky i závody, zajišťují vybavení často na vlastní náklady a v neposlední řadě často pomáhají
s realizací krajských závodů. Rozhodčí a technický tým, díky kterému můžeme zajišťovat závody v našem kraji a
pořádat veškeré akce na dobré úrovni. Ale také je to výbor územního svazu a členové odboru rybolovné
techniky, kteří ve vzájemné kooperaci zajišťují finanční prostředky nezbytné pro účast na většině akcí. A
sponzoři, díky kterým se můžeme účastnit více akcí, než by nám běžný rozpočet dovolil.
Tímto bych rád všem výše uvedeným poděkoval, že tyto úspěchy pomohli realizovat.

Krátce z našeho územního svazu
Pavel Kocián
Zpřísňují se podmínky pro dotace na povolenky pro vedoucí rybářských kroužků
Protože některé místní organizace ve svých ročních výkazech vykazují nezvyklé množství kroužku dětí
(vzhledem k celkovému počtu těchto dětí), rozhodl výbor územního svazu, že od roku 2022 vzniká povinnost
dokladovat funkčnost rybářských kroužků MO vedením třídní knihy, přičemž každý kroužek bude mít minimálně
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10 schůzek za rok. Bez splnění této povinnosti nebude MO poskytnuta dotace na povolenku pro vedoucího
rybářského kroužku.
Prodej mimopstruhových povolenek se zdá být nižší
Ekonom územního svazu seznámil na posledním zasedání VÚS všechny členy s šetřením prodeje povolenek
k 15.6.2021. Konstatoval, že prodej P povolenek je vyšší než bylo plánováno a prodej MP je zatím nižší (mínus 2
mil.) než bylo plánováno. Vyslovil předpoklad, že do konce roku bude předpokládaný příjem z prodeje povolenek
naplněn. V této souvislosti bude letos tolerováno a proplaceno překročení zarybňovacích plánu u kapra o
maximálně 5% a překročení zarybňovacího plánu v dravých rybách, samozřejmě po předchozím projednání s
rybářským technikem panem Vávrou.
Zasedal hospodářský odbor našeho územního svazu
V září zasedal náš hospodářský, aby projednal aktuální problémy a otázky hospodářské činnosti na našich
revírech. Velká část diskuze byla věnována otázce možného omezení týdenních úlovků kapra a to celoplošně na
našich malých revírech. Zabránilo by se tak každoročnímu brzkému „vyčištění“ těchto malých revírů, zejména po
podzimních vysazování násad.
Bylo dohodnuto, že toto možné opatření bude ještě konzultováno formou elektronické ankety se zástupci všech
místních organizací.

Aktuálně z jednání výboru územního svazu
Aktuálně z jednání VÚS
ze dne 10. 9. 2021
Výbor územního svazu mimo jiné projednal a schválil toto usnesení:

-

-

I.
Schvaluje
v roce 2021 tolerování a proplacení překročení zarybňovacích plánu u kapra o max 5% a
překročení zarybňovacího plánu v dravých rybách.
14 dní po ukončení Masters v muškaření, na revíru Morava 19B (Nová Ves) povolení lovu z belly
boatu.
použití finančních prostředků za místenkové povolenky podle revírů na zarybnění daného revíru
nad zarybňovací plán.
Ponechání 30 Kč z každé prodané ÚS povolenky na MO, která povolenku prodala. V případě
prodeje CS, CR povolenek a povolenek zavedení manipulačního poplatku za prodej ve výši 50 Kč,
přičemž 30 Kč zůstane MO, která povolenku prodala.
Od roku 2022 povinnost dokladovat funkčnost rybářských kroužků MO vedením třídní knihy,
přičemž každý kroužek bude mít minimálně 10 schůzek za rok. Bez splnění této povinnosti nebude
MO poskytnuta dotace na povolenku pro vedoucího rybářského kroužku.
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Aktuality z našeho územního svazu
II.
Neschvaluje
- žádost MO Frýdek – Místek II o udělení dotace.

III.
Ukládá:
169. Jednateli – urgovat u Mgr. Zdvořáčka zaslání pojistných podmínek pojištění statutárních orgánů.
170. jednateli – do 29.9.2021 vypracovat rozeslat všem členům ÚS obsah práce nového pracovníka
sekretariátu ÚS.
171. Předsedovi a jednateli vyvolat diskuzi na úrovni Rady ČRS o možnosti vratek neprodaných celosvazových a
celorepublikových soupisů revírů a rybářských řádů.
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