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Zajistit naše revíry pro budoucnost je prvořadým úkolem nás 
všech
Jistě mi dáte za pravdu, že doba se mění. Bohužel už skončilo
bezstarostné období, kdy jsme se mohli v klidu věnovat naše-
mu koníčku na vodách, za které jsme nemuseli nikomu nic pla-
tit. V polovině devadesátých let minulého století, kdy vstoupil v
platnost  nový zákon o vlastnictví  pozemků jsme nuceni  sou-
kromým vlastníkům každý rok platit za využívání vodních ploch
nájem, jehož výše v minulém roce dosáhla výše téměř 5,3 mili-
ónů korun. A nyní přichází další, nemalý problém. Někteří vlast-
níci  vodních ploch mají v úmyslu se tohoto majetku zbavit a
vodní plochy spolu s okolními pozemky nabídnout k prodeji. 

Pokud chceme udržet sportovní rybolov na těchto lokalitách, je třeba hledat cesty k zajištění finančních
zdrojů pro nákup těchto vodních ploch.  

Ing. Pavel Kocián 

Hlavním bodem letošního aktivu předsedů místních organizací v Přerově, který proběhl 9. února, bylo projednání
jednotlivých možností k navýšení Fondu rozvoje revírů (FRR), který by byl primárně určen pro možný nákup
vodních ploch do majetku našeho územního svazu. Dalšími body tohoto aktivu pak byly informace o možnosti
bezhotovostních plateb uvnitř  místních organizací a informace hospodářského odboru a o jednotné evidenci
mailových adres v místních organizacích. Tohoto aktivu se zúčastnili zástupci 41 místních organizací z celkem
60 místních organizací našeho územního svazu.

S  jednotlivými  variantami  a  podmínkami  pro
možné  výrazné  navýšení  současného  Fondu
rozvoje revírů (FRR) seznámil  přítomné ve své
prezentaci  ekonom  našeho  ÚS,  Ing.  Kamil
Drobek.  V  této  prezentaci  nejprve  zhodnotil
stávající  funkci  FRR,  zdroje  pro  tento  fond  a
návrh na možnou úpravu pravidel použití fondu
tak,  aby tento fond sloužil  primárně pro nákup
vodních ploc (revírů) do majetku našeho ÚS. 

Dále  popsal  zdroje  příjmů  pro  financování
společného hospodaření  a FRR a předpoklady
hospodářského výsledku územního svazu za rok
2018 a  uvedl možné varianty zvýšení příjmů do
FRR  eventuálně  nového  FNR  s dopadem  na
členy a dopadem na MO ČRS, 
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V Přerově se jednalo o financích pro nákup revírů         
autor: Ing. Pavel Kocián
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Navíc  k jednotlivým  variantám  vyčíslil  i  předpokládanou  výši  dosažených  finančních  prostředků  včetně
návaznosti na daňové záležitosti a návaznosti na Stanovy ČRS a stávající kompetence složek ČRS.

Na závěr své prezentace Ing.  Kamil  Drobek uvedl,  že jako nejefektivnější  variantu výbor územního svazu
doporučuje upravit status FRR a pro období od roku 2020 zvýšit pro členy našeho ÚS ceny všech ročních
povolenek (MP i P) o 200 Kč (kromě jihomoravských). Změna statusu FRR dále počítá i s tím, že do tohoto
fondu by se každoročně převáděl vytvořený hospodářský výsledek (zisk) územního svazu

Dále Ing. Kamil Drobek poznamenal, že pokud tuto změnu letošní územní konference schválí, pak je reálný
předpoklad, že v roce 2021 bude ve FRR dostatečný objem financí pro zahájení nákupu vybraných vodních
ploch.

Prezentaci pak doplnil předseda územního svazu a vyzval přítomné k diskuzi k tomuto závažnému tématu. V
následné diskuzi pak vystoupili zástupci místních organizací z Bartošovic, Krnova, Karviná, Hustopečí, Vítkova,
Třince  a  Bílovce.  Během diskuze  pak  nezazněl  jediný  názor  proti  přednesenému návrhu  na  zvýšení  ceny
povolenek.

V rámci hospodářských kontrol
MO  ČRS  našeho  územního
svazu,  které  probíhaly  ve
dnech   19.  11.2018  až
6.12.2018  byla  hodnocena
mimo  jiné  i  činnost  dozorčích
komisí MO ČRS.

Prezentace  činnosti  jednotlivých  DK  MO  při  těchto
prověrkách  byla  požadována  formou  předložení
dokumentů o činnosti  DK MO.  Z dokumentace byla
požadována  zpráva o činnosti DK MO předložená na
poslední členské schůzi MO, dále zápisy ze schůzí DK
a provedených kontrol  a dokumentace kárných řízení.

Hodnocení prováděli jednotliví členové Dozorčí komise
ÚS  a  na  základě  výsledků  byly  jednotlivé  DK  MO
zařazeny do tří kategorií.

1.Činnosti  DK  MO  je  věnována  patřičná
pozornost  a  předložená  dokumentace   je
v souladu se Stanovami a jednacím řádem
2.Činnost  DK MO je  uspokojivá   a  předložená
dokumentace  nevykazuje zásadní nedostatky
3.Činnost DK MO byla při prověrkách hodnocena
jako  nedostatečná,  neprůkazná   a   při
nepředložení   požadovaných  materiálů
nehodnotitelná

Do  1.  kategorie  byly  zařazeny  DK  těchto  MO  :
celkem 37 organizací       

Frenštát, Nový Jičín, Stará Ves n.O., Hlučín, Bruntál,
Fulnek,  Frýdek-Místek,  Orlová,  
Loštice,  Přerov,  Litovel,  Milenov,  Český  Těšín,
Jablunkov,   Bohumín,  Třinec,  Kelč,  Zábřeh
Pustějov,  Velká  Bystřice,  Paskov,  Krnov,  Bílovec,
Havířov, Lučina,  Příbor, Zlaté Hory, Hranice, Bystřice
n.Olší,  Šternberk,  Domašov,  Hustopeče,  Studénka,
Rožnov p/R, Jeseník, Mohelnice, Lipník n/B

Do  2.  Kategorie  byly  zařazeny  DK  těchto  MO  :
celkem 17 organizací

Vrbno,  Kravaře,  Choryně,  Valašské Meziříčí,  Frýdek-
Místek  II  casting,  Frýdlant,  Tovačov
Olšovec,  Javorník,  Uničov,  Karviná,  Ostrava,  Opava,
Tísek, Olomouc, Vsetín, Jistebník  

Do  3.  Kategorie  byly  zařazeny  DK  těchto  MO  :
celkem 6 organizací

Bartošovice  Šumperk,  Vítkov,  Rýmařov,  Bravantice,
Brodek

Z provedených kontrol vyplynulo, že až na výjimky, je
práce dozorčích komisí uspokojivá.Jako příkladnou je
možno  hodnotit  práci  DK  MO  Jablunkov  a  Havířov.
Přesto je DK ÚS toho názoru, že by mělo být v 1.pol.
2019  uskutečněno  školení  členů  dozorčích  komisí
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Zhodnocení činnosti dozorčích komisí v MO        
autor: JUDr. Zdeněk Ščerba
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zaměřené na kárná řízení a ukládání kárných opatření
a na proškolení novelizované Metodické pomůcky pro
činnost  dozorčích  komisí.  Nad  rámec  kontroly
hospodářské a organizační  činnosti  MO v roce 2018
bylo  DK  ÚS  zjištěno,že  některé  DK  MO  nedodržují
pokyny  k deponování  povolenek  a  k zadrženým

povolenkámnezaslaly na VÚS  rozhodnutí  o druhu a
výši  uložených  kárných  opatření.  Toto  pochybení  se
v 2.pol.  2018 týká DK MO Bohumín,  Frýdek-Místek,
Frýdek  Místek  II,  Jistebník,  Krnov,  Nový
Jičín,  Olomouc,  Opava,  Paskov,  Příbor,  Tovačov  a
Zábřeh.

Rybáři  provádějící  záchranné  odlovy  a  výlovy
pstruhových  potoků,  se  často  setkávají
s nepochopením a nepříjemným chováním některých
majitelů pozemků, přes které vedou vodoteče. Členové
lovící  čety  jsou  napadání,  že  nemají  na  cizím
soukromém  pozemku  co  dělat.  Bylo  dáno  několik
podnětů,  aby  se  toto  řešilo  ve  spolupráci  se  státní
správou. Pojďme si nejprve trochu přiblížit legislativu.

Zákon č. 99/2004 Sb.,  o rybářství  stanoví,  že držitel
povolenky k lovu, může při výkonu rybářského práva
vstupovat  na  pobřežní  pozemky,  pokud  na  ně  není
vstup  zakázán  z  důvodu  obecného  zájmu;  je  však
povinen  nahradit  škodu,  kterou  při  tom  způsobí.

Zákonodárce  zákaz  vstupu  na  pozemky,  které  jsou
trvale  oploceny  a  ohrazeny,  do  zákona  nezařadil.
Strpět průchod (všech) osob podél vodního toku musí
majitel  pozemku  podle  §  50  písmeno  g)  vodního
zákona.  Oplocení  je  ale  možné  jen  na  základě
rozhodnutí vodoprávního a stavebního úřadu, protože
oplocení může být překážkou, jež může zhoršit průběh
případné  povodně.  Rovněž ustanovení  §  63  odst.  2
zákona o ochraně přírody a krajiny stanoví, že každý
má právo na volný průchod krajinou přes pozemky ve
vlastnictví  či  nájmu  státu,  obce  nebo  jiné  právnické
osoby,  pokud  tím  nezpůsobí  škodu  na  majetku  či
zdraví jiné osoby a nezasahuje-li do práv na ochranu
osobnosti  či  sousedských  práv.  Majitel  pozemku  je
povinen, na základě § 11 odst.  8 zákona č. 99/2004
Sb. strpět vstup rybáře na vlastní pozemek k výkonu
rybářského  práva.  Zjednodušeně  řečeno,  lovit  ryby
můžeme případně i za plotem. 

Kontaktoval  jsem  orgán  státní  správy  na  úseku
rybářství,  zda-li   by  mi  nevydal  nějaké  paušální
potvrzení o možnosti vstupu lovících čet i na soukromé
pozemky. Bylo mi sděleno, že úřady takové potvrzení
nemůžou vydat, neboť toto řeší zákon. Doporučuji tedy
ukázat nespokojenému majiteli ustanovení příslušného
paragrafu  na  straně  11  našeho  Soupisu  revíru.
V případě  vyhrocené  situace  požádat  o  spolupráci
obecní  či  státní  policii.  Právo  je  v tomto  případě  na
naší straně. Ovšem daleko lepší jsou dobré sousedské
vztahy, budované slušností a trpělivým vysvětlováním.
Rybáři přírodě pomáhají. To je třeba si uvědomit a dál
šířit,

To je si třeba uvědomit a šířit.
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Lze vstupovat na cizí pozemky ?        
autor: Bc. Libor Kocinec
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Můžete  stručně  uvést  nejdůležitější  změny  v
našem územním svazu?

Změn je v našem ÚS hned několik. Pro lepší přehled
je uvádím v bodech:

● Míra okouna říčního je 15 cm.

● Míra lipana podhorního je 30 cm (platí pro náš
ÚS,  na  revírech  Rady  ČRS  je  míra  40  cm,
ostatní ÚS dle jejich BPVRP)

● Úlovek ostroretky stěhovavé je omezen na 5 ks
denně a 15 ks týdně.

● V období 1.1. – 15.6. platí zákaz používání dvoj
a trojháčků

● Celoročně platí zákaz vylovovacího háku (gafu)

● V období 1.1. – 15.6. je upraven způsob lovu
na MP revírech při  lovu na umělou mušku a
muškařením – viz. BPVRP

● Dodatek  na  rok  2019  upravuje  i  způsob
zapisování úlovků – viz. vzor na str. 6 dodatku

To  jsou  ve  zkratce  změny  pro  letošní  rok  v našem
územním svazu.

Jak  se  liší  naše  BPVRP ve srovnání  s  ostatními
územními svazy?

To je  velmi  složitá  otázka.  Pokud  pominu tento  rok,
domnívám se, že ona výše zmíněná „džungle“ se týká
zejména  revírů,  tedy  individuálních  podmínek  na
konkrétních revírech,  kde jsou odsouhlaseny výjimky
oproti  platným podmínkám. V praxi  to pak znamená,
že rybář u vody musí v soupisu nebo dodatku „luštit“
podmínky kde, kdy odkud a jak může lovit,  případně
jaká jsou u toho ještě omezení.

Bližší  podmínky v našem ÚS jsou zpravidla  nejdříve
doporučeny  nebo  nedoporučeny  ke  schválení
hospodářským odborem našeho ÚS, přičemž je potom
na  výboru  územního  svazu,  jestli  tato  doporučení
schválí.

Nutno podotknout, že drtivá většina žádostí na změny
přichází  od  samotných  MO,  které  většinou  vyslyší
volání členské základny. Tyto žádosti jsou v dobré víře
a s velkou mírou pozornosti posuzovány. 

Letos nastal problém v rámci celosvazového rybolovu,
kdy dochází ke „kolizi“ podmínek napříč celým Svazem
–  viz.  výše  uvedená  míra  lipana,  zákaz  používání
srkačky (který u nás neplatí!) aj.

Předsevzetí hospodářského odboru v letošním roce je
upravit BPVRP tak, aby v roce 2020 bylo co nejméně
výjimek od obecných podmínek v rámci  našeho ÚS.
Možná  tak  přibude  pár  bodů  v celoplošných
podmínkách, ale ubyde velkého množství výjimek na
samotných revírech.

Co byste doporučil naším členům, aby se vyhnuli
případným problémům?

Odpověď  je  vlastně  velmi  jednoduchá  –  dodržovat
BPVRP. Nezapomenout na zapsání data a revíru, příp.
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Na co bychom si měli dát pozor v letošním roce        
zeptali jsme se našeho hospodáře Bc. Jana Hlouška
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podrevíru  před  začátkem  lovu  nesmazatelným
způsobem, stejně tak je důležité dodržovat denní dobu
lovu,  která  se  v minulém  roce  uzákonila,
nezapomenout, že od loňského roku je omezen úlovek

lína obecného na max. 4 ks denně a v neposlední řadě
– což je vzhledem k předchozí otázce paradoxní – se
rybáři musí seznámit s podmínkami na daném revíru.

Od letošního roku platí na revíru Ostravice 1 tzv. režim chyť a pusť. Toto opatření, které bylo výborem
našeho  územního  svazu  odsouhlaseno  na  minimálně  dva  roky  vyvolalo  u  našich  členů  řadu
kontroverzních  ohlasů.  Proto  jsme  se  obrátili  na  našeho  předního  ichtyologa  Doc.  RNDr.
Bohumíra Lojkáska,CSc. z ostravské univerzity, aby vypracoval odborné stanovisko k tomuto režimu.

Zde ve zkrácené formě předkládám podstatnou část jeho odborného stanoviska:

Obecně  lze  očekávat,
že zákaz přivlastňování
ryb  v zájmovém úseku
přispěje  k jejich
ochraně  a  postupně
k navýšení  tamní
populační  hustoty
parmy  obecné  í
ostroretky  stěhovavé.
Očekávání  je  v daném

případě  reálné  a  zejména  ve  vztahu  k oběma
zájmovým  rybím  druhům  velmi  žádoucí.  Ryby,
které  jsou  do  vody  znovu  vypuštěny  na  místě
ulovení,  jsou  obvykle  po  relativně  krátké  době
schopny  znovu  zaujmout  své  stanoviště  a
obhajovat  vlastní  teritorium.  Vytvoření  a
obhajování  vlastního  teritoria,  které  ryba  užívá
v době  krmení,  rozmnožování  a  zimování  je
z biologického hlediska velmi důležité k tomu, aby
došlo ke stabilizaci populací, které jsou schopny
koordinovaně  využívat  všechny  podmínky,  které
jsou příslušným úsekem řeky nabízeny a vytvořit
tak  spolu  s dalšími  druhy  ryb  přirozeně  se
chovající společenstvo. 

Tato  skutečnost  je  v daném  případě  cílem
zavedeného opatření, které by se mělo následně

projevit  v početně  silných  a  věkově  přirozeně
strukturovaných  populací  ryb  ichtyocenózy
příslušného rybářského revíru. 

Otázka zavádění způsob lovu „chyť a pusť“ je sice
v mnoha publikacích diskutována ohledně otázky
míry  přežívání  ulovených,  vyčerpaných  a  silně
stresovaných  ryb.  Ze  zkušeností  lze  však
považovat  daný  způsob  lovu  za  diskutabilní
zejména  v případech  revírů,  kde  jsou  loveny
mimořádně  velké  úlovky  na  následky  stresu
háklivých ryb. 

V našem případě,  kdy  předpokládáme převážně
lov ryb do hmotnosti 1 kg, není důvod obávat se o
přežívání  významného množství  lovených  ryb  a
těmto ztrátám přikládat mimořádnou pozornost. 

Závěr

Na  základě  požadavku  o vyjádření  k návrhu
nového  režimu  lovu  ryb  v rybářském  revíru
Ostravice  1,  bylo  formulováno  stanovisko,  které
vychází  jak  z vlastních  terénních  průzkumů
zájmového úseku řeky Ostravice, tak z odborných
zkušeností  kolegů  v daném  oboru  a  z části  i
z publikovaných údajů o daném způsobu lovu ve
vztahu k přežívání ulovených ryb.
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Odborné stanovisko k hájení ryb na Ostravici      
autor: Bc Libor Kocinec
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V závěru je však důležité uvést, že v předloženém
textu nesporně schází důležitá data,  na základě
nichž  by  se  měla  po  čase  správnost  úvahy
potvrdit  nebo vyvrátit.  Jde o parametry populací
zájmových druhů ryb těsně před změnou v režimu
lovu.  Bez  těchto  údajů  je  následně  téměř
nemožné provést věrohodné vyhodnocení dopadu
nového  opatření  na  stav  jejich  populací.
Doporučuji  proto,  aby  v příslušném  rybářském
revíru byly  vybrány nejméně dva úseky o délce
100 m,  v nichž bude každoročně za  příhodných
průtoků  vody  proveden  metodicky  standardní
kvantitativní  odlov ryb a teprve na základě jeho

výsledků  bude  provedeno  celkové  vyhodnocení
nově  přijatého  opatření  v zákazu  přivlastňování
ryb v rybářském revíru Ostravice 1.

Z vlastních zkušeností si však dovoluji odvodit, že
navržená doba ochrany reofilních druhů ryb nově
přijatým  opatřením  po  dobu  dvou  let,  bude
pravděpodobně  příliš  krátká  na  správné
vyhodnocení  jejího  dopadu na lokální  populační
parametry  zájmových  druhů  v  dotčené
ichtyocenóze. Doporučuji proto, aby opatření bylo
realizováno  po  dobu  nejméně  tří  let  a
vyhodnocení  tak  mělo  vyšší  statistickou
výpovědní hodnotu.  

Již dlouhá léta spolupracuje náš územní svaz s krajským
územním rybářským svazem v  polských  Katovicích.  V
rámci  této  spolupráce  probíhala  vždy  jednou  ročně
setkání zástupců obou územních svazů. V minulém roce
se měla  uskutečnit  naše návštěva u  našich  severních
sousedů,  ale  vzhledem  k  velkému  množství  práce  a
nedostatku  času  byla  tato  jednodenní  návštěva
přesunuta až na začátek tohoto roku. 

Za  náš  územní  svaz  se této  návštěvy  zúčastnil  Pavel
Kocián, Přemysl Jaroň, Pavel Němec a Libor Kocinec. V
sídle územního svazu PZW (Polski Związek Wędkarski)
nás  uvítali  zástupci  výboru  PZW,  v  čele  s  jejich
předsedou Miroslawem Iwanskin.

Toto  setkání  mělo  převážně  pracovní  charakter,  kdy
hlavním  bodem  jednání  bylo  obnovení  spolupráce
zejména  v  oblasti  sportovní  činnosti  jak  dospělých
závodníků,  tak  i  dětí  a  mládeže.  A protože  sportovní
činnost,  zejména  v  rybolovné  technice  má  v  Polsku

velkou tradici, dá se očekávat, že opětovné navázání spolupráce bude pro sportovní činnost obou územních
svazů skutečně přínosná.
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Na návštěvě u našich severních sousedů      
autor: Ing. Pavel Kociá



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

Aktuality z našeho územního svazu Únor 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. Provedenou přípravu Aktivu předsedů MO ČRS.

5. Přípravu a svolání Aktivu vedoucích rybářské stráže MO ČRS ( 5.2., 6.2. 2019).

6. Vyhlášení výběrového řízení na pronájem štěrkovny Náklo, revír Morava 19A.

7. Hodnocení činnosti dozorčích komisí MO ČRS, zpracované na základě hospodářských kontrol v r. 2018 DK
územního svazu.

II. Schvaluje :

1.  Pokračovat v družební spolupráci s PZW Katowice v rozsahu dle předchozích let.

2.  Plán práce ÚS ČRS na r. 2019.

3.  Předložené návrhy na vyznamenání pro MO ČRS Karviná, Olomouc, Bartošovice, Hustopeče n.B., Stará Ves,
Litovel, Příbor.

4.  Delegovat do funkce předsedy odboru  ČVaŽP Rady ČRS p. Miloše Martínka.

5.  Prodej stávajícího vozidla VW TIGUAN (rok výroby  2010) za částku 140 tis. Kč a na základě výběrového
řízení nákup vozidla VW PASSAT za částku 493 tis. Kč.

III.  Ukládá:

27. Jednateli ÚS ČRS – zajistit úpravu smlouvy s FISHING COMPETITION  - trvá z min. zasedání 

28. Jednateli ÚS ČRS -  v souvislosti s ekonomickou situací v MO ČRS Frýdlant n/O a vzhledem k jejich déle
trvajícím finančním závazkům vůči ÚS, zadat u AK Veselský vypracování dokumentu k zajištění pohledávek ÚS
majetkem MO ČRS Frýdlant n/O.

29. Hospodáři ÚS ČRS – zajistit na www.rybsvaz-ms.cz upřesnění BPVRP na r. 2019.
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Aktuálně z jednání výboru územního svazu     
ze dne 24. 1. 2019

http://www.rybsvaz-ms.cz/

