ZPRAVODAJ

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

Červen 2019

A máme tu opět čas prázdnin a dovolených
Léto je již tradičně spojeno s dovolenými a odpočinkem. Je to období, kdy se
aspoň na chvíli vyhneme každodennímu stresu a užijeme si volné dny ať už
aktivně nebo sladkým nic neděláním.
Dovolenou má i náš tým, který pro vás každý měsíc připravuje vydání našeho Zpravodaje. Proto, pokud se po dobu prázdnin nevyskytne nutnost něco
důležitého vám sdělit, tak další číslo Zpravodaje vyjde až v září.
Jménem výboru našeho územního svazu přeji všem našim členům příjemnou dovolenou a hodně pěkných chvil strávených u vody.
Ing. Pavel Kocián

Konference schválila navýšení příspěvků do FRR
autor: Ing. Pavel Kocián
V sobotu, 25. května se tradičně v Ostravě konala konference našeho územního svazu. Na tuto konferenci byli
písemně pozváni delegovaní zástupci ze všech našich místních organizací, kteří kromě písemné pozvánky
obdrželi předem i veškeré písemné podklady, včetně hlavní zprávy, účetní uzávěrky, návrhu rozpočtu a
jednacího řádu. Jeden ze zásadních bodů letošní konference, návrh na navýšení odvodů do fondu rozvoje
revírů, byl předem projednáván na únorové poradě předsedů v Přerově. Přesto byla většina delegátů zvědava,
jak to ve finále s tímto návrhem dopadne.
Konferenci zahájil v 9 hodin předseda našeho územního svazu, kdy pozdravil
všechny přítomné delegáty a hosty územní konference. Pak přednesl návrh
programu, který byl jednomyslně schválen. Po té následovala volba pracovních
komisí a kontrola plnění usnesení z minulé konference a projednání plánu
práce našeho územního svazu na další období.
Dalším bodem byla zpráva o činnosti, kterou přednesl jednatel územního
svazu, Ing. Přemysl Jaroň. Zprávu o činnosti v písemné podobě včetně
příloh obdrželi všichni delegáti s pozvánkou na konferenci. Jednatel stručně
komentoval některé pasáže zprávy. Upozornil na dosažené výsledky v rámci
Účast : 61 delegátů
plnění zarybňovacího plánu a sportovní úspěchy reprezentantů územního
(85,9%)
svazu. Zprávu o činnosti grafickou prezentací doplnil náš hospodář pan Jan
Hloušek podrobným výčtem činnosti hospodářského odboru a výsledky hospodaření v rybářských revírech za
rok 2018.
Následovala zpráva o účetní uzávěrce. Zde ekonom Ing. Kamil Drobek, okomentoval základní čísla výsledků
hospodaření a čerpání rozpočtu za r. 2018. Uvedl, že podstatný vliv na výsledek hospodaření měl zvýšený
prodej MP povolenek a zajištěné dotace z OP Rybářství a rozpočtu ČR.
Na tuto zprávu navazoval návrh rozpočtu, který rovněž okomentoval Ing. Kamil Drobek. Sestavení rozpočtu
vychází ze skutečností r. 2018 a předpokladu obdobných tržeb za povolenky a členské známky. K předloženému
rozpočtu zodpověděl dotazy ke konkrétním položkám.
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V souvislosti s uzávěrkou a rozpočtem předložil také návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok
2018 – v souvislosti s potřebou zajistit finanční prostředky na eventuální nákupy revírů, respektive udržení
stávajícího rozsahu revírů, doporučil téměř celý dosažený hospodářský výsledek ve výši 10 miliónů korun
(vč. stanoveného přídělu příspěvků z MO a ÚS) vložit do FRR. Zbylá částka 279 091,- Kč se navrhuje přidělit do
Fondu rezerv územního svazu. K návrhu ještě uvedl, že v ostatních fondech jsou aktuálně dostatečné finanční
částky.
JUDr. Ščerba pak přednesl zprávu dozorčí komise. Uvedl, že v souladu se Stanovami ČRS prověřovala
dozorčí komise rozhodnutí o kárných řízeních v případech vyloučených členů MO z ČRS. V souvislosti s dnes
projednávaným rozpočtem a uzávěrkou uvedl, že oběma materiály se komise podrobně zabývala, prověřila jejich
složení a oprávněnost a doporučuje delegátům oba materiály v předloženém znění schválit.
Ing. Kamil Drobek rovněž předložil informaci o cenách povolenek pro rok 2020. Uvedl, že dle stávajícího
vývoje hospodaření a výsledků na úseku ekonomické činnosti ÚS není důvod měnit ceny povolenek pro rok
2020 a v návaznosti na zaběhnutý systém kalkulace cen povolenek doporučil zachovat stávající ceny všech
druhů povolenek.
Pak následovala informace o čerpání Fondu rozvoje revíru (FRR) od poslední konference. Jednatel
okomentoval podrobně jednotlivé položky čerpání a zdůvodnil jejich uvolnění pro jednotlivé MO ČRS. V průběhu
roku 2018 a v lednu až květnu tohoto roku byly mimořádné finanční prostředky poskytnuty MO ČRS Nový Jičín a
Příbor na profinancování investic dotovaných OP Rybářství a také na rekonstrukci dolní nádrže revíru Olše 7 MO
ČRS Jablunkov. V příjmové části FRR za sledované období je jednak stanovený příděl z příspěvků MO ČRS a
ÚS a jednak splátky poskytnutých půjček z MO ČRS – v plném rozsahu dle uzavřených smluv.
Doplňovací volby náhradníků delegátů na Sněm ČRS a náhradníků do Rady ČRS, byl dalším bodem
konference. Předseda volební komise MVDr. Odložilík zopakoval důvody pro tyto doplňovací volby. V úvodu
zasedání bylo rozhodnuto hlasovat veřejně aklamací. Postupně byla provedena volba dle jednotlivých osob, dle
návrhu volební komise.
Dalším bodem bylo ocenění sportovních reprezentantů ÚS za rok 2018. V návaznosti na hodnocení sportovní
činnosti za r. 2018 uvedl předseda Ing. Kocián, že za zcela mimořádné výsledky na mezinárodní úrovni jsou
navrženi k ocenění reprezentanti v RT Zuzana Plachá a Jan Bombera. Oba jmenovaní byli v době konání
konference na závodech, takže ocenění jim bude předáno u příležitosti Mistrovství republiky juniorů a žáků v RT
v nejbližších dnech. V souladu s rozhodnutím výboru ÚS byl na konference oceněn také pan Milan Konvička,
bývalý hospodář územního svazu za dlouholetou aktivní činnost v územním svazu i Radě ČRS. Ocenění mu
předal předseda a místopředseda ÚS.
Pak následoval „horký“ bod jednání a to projednání návrhu na posílení odvodů finančních prostředků na
nákup revírů vč. úpravy Statutu FRR. Ekonom p. Drobek připomenul prezentaci a zdůvodnění k tomuto bodu
jednání předložené na Aktivu předsedů v únoru tohoto roku. Zopakoval stručně jednotlivé alternativy
z prezentace s konstatováním, že nejvýhodnější alternativou se jeví zajistit poplatek 200,- Kč od držitelů ročních
povolenek platných na revírech územního svazu, tj. povolenek územních, celosvazových i celorepublikových.
Touto formou by mohlo být každoročně zajištěno cca 4 – 4,5 mil. Kč od lovících, kteří revíry navštěvují celoročně.
V rozpravě k tomuto bodu navrhl pan Šefčík MO ČRS Olomouc vyloučit z této úhrady děti do 15-ti let a pan
Uherek z MO ČRS Tovačov doporučil úhradu požadovat i od členů našeho územního svazu, kteří si zakoupí
pouze povolenku pro revíry MRS. Po další diskusi a dílčím hlasování o předložených protinávrzích byla úprava
Statutu FRR schválena počtem 38 hlasů pro, 11 proti a 12 se zdrželo u protinávrhu pana Šefčíka a počtem hlasů
51 pro, 5 proti a 5 se zdrželo u protinávrhu pana Uherka. Návrh na posílení příspěvků do FRR ve výši 200 Kč
byl schválen.
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Finální znění schváleného posílení odvodů do FRR – viz Usnesení z konference na

straně 6

Pak již následovala diskuze, kde postupně vystoupili kromě členů výboru delegáti, a to pánové Majer, Jurečka,
Matěj, Porubský, Podařil, Pernický, Skalík, Kalus a Martinek. Hovořili především k problematice Stanov ČRS,
daňovým záležitostem v souvislosti se zvýšeným příspěvkem do FRR, nutnosti zajistit finanční prostředky pro
nákup revírů, příplatku k ceně povolenek, náhradě za škody způsobené vydrou a návrhům na úpravu Stanov
ČRS.
Po ukončení diskuse předložil předseda návrhové komise návrh na usnesení z dnešní konference. Po
zdůvodnění předloženého návrhu bylo usnesení přijato většinou delegátů.
Předseda ÚS ČRS Ing. Kocián poděkoval všem přítomným za aktivní přístup k programu konference a jednání
ukončil.

Díky našemu fondu nedošlo v Jablunkově ke katastrofě
autor: Bc. Libor Kocinec, foto: Jiří Labaj
Bleskové povodně v květnu notně potrápily všechny MO sdružené v moravskoslezském uzemním svazu. Velká
voda napáchala škody jak na majetku, tak i na rybí osádce, především na chovných pstruhových tocích.
Oprávněnost a účelnost fondu rozvoje revíru byla opět potvrzena mimořádnou událostí související s vydatnými
dešti.
Doslova za pět minut dvanáct byla
provedena oprava bezpečnostního
přelivu spodní nádrže revíru 473 066
Olše 7 N, která je ve vlastnictví MO
ČRS Jablunkov a je ve společném
hospodaření. Tamní výbor se obrátil
na VÚS Ostrava s prosbou o
uvolnění finančních prostředků na
opravu
havarijního
stavu
bezpečnostního přelivu. Ten byl
podemletý a hrozilo protržení hráze.
Nechal se vypracovat projekt a dle
platných pravidel bylo z fondu
rozvoje revírů uvolněno 1,5 miliónů
korun. Stavba byla dozorována a
kontrolována zástupci VÚS Ostrava,
zejména Liborem Kocincem a
Kamilem Drobkem.
Díky prozíravosti a především zkušenostem jednatele MO Jablunkov Jiřího Labaje, který doporučil provést nad
rámec rozpočtu i opravu koruny hráze, nedošlo k přelití rybníka a následnému poškození veřejné komunikace
která vede těsně vedle. Opravená zídka zadržela stovky kubíků vody. Nový bezpečnostní přeliv byl vystaven
abnormální zátěžové zkoušce a uspěl na výbornou. Musíme pochválit perfektní spolupráci s výborem MO
Jablunkov. Prostřednictvím této investice se zabránilo milionovým škodám na veřejném majetku. Nádrž se v
současné době nově zarybňuje a bude dále sloužit svému účelu.
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Jaké jsou nejdůležitější změny BPVRP pro příští rok ?
Zeptali jsme se našeho hospodáře, Bc. Jana Hlouška
Během posledních dvou měsíců výbor našeho územního svazu projednal a schválil Bližší podmínky výkonu
rybářského práva (BPVRP) pro příští rok. Akceptoval tak nejen připomínky a návrhy z jednotlivých místních
organizací, ale návrh BPVRP konzultoval i s některými členy rybářské stráže. Jaké změny tedy můžeme
očekávat v příštím roce? Na to jsme se zeptali hospodáře našeho územního svazu Jana Hlouška.

O jaké hlavní změny se oproti stávajícím BPVRP jedná?
Pokusím se odpovědět co nejstručněji. Nejprve popíšu změny
v mimopstruhových revírech. Na těch od roku 2020 došlo k rozšíření
spektra druhů v uvedených druzích ryb, které spadají do limitu 2
ks denně, 10 ks měsíčně, resp. 40 ks ročně – ponovu se bude
jednat o druhy kapr, štika, candát, amur, bolen, sumec, lín a parma
nebo jejich kombinace. Zároveň dojde ke změnám u nejmenších
lovných mír štiky obecné (60 cm), candáta obecného (50 cm) a na
pstruhových revírech u lipana podhorního (35 cm).
Ruku v ruce se zvýšenou mírou štiky a candáta se při lovu na
nástražní rybku smí použít pouze celá nástražní rybka, jejíž délka
je minimálně 15 cm. Minimální délka všech druhů ryb, kromě těch,
které mají podle vyhlášky č. 197/2004 Sb. určenu vyšší, se stanovuje
na 15 cm. Toto ustanovení platí i pro přechovávané nástražní rybky.
U mír ještě zůstaneme – od příštího roku bude na všech revírech
našeho územního svazu platit K70, tedy horní míra kapra 70 cm. V praxi to bude znamenat, že kapr o délce
70 cm a více se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, ve kterém byl uloven.
V pstruhových revírech bude roční úlovek lososovitých ryb, lipana, kapra, amura, lína a parmy omezen na 80
kusů na roční povolenku. V tomto množství může být pouze 40 kusů uvedených druhů ryb (pstruh obecný, lipan
podhorní, kapr obecný, amur bílý, lín obecný a parma nebo jejich kombinace).
Mimoto, na všech revírech P i MP bude při lovu po setmění (což bude definováno jako 1 hodinu po západu
slunce), povinné osvětlení místa lovu.
K tomuto lze použít výhradně elektrické světlo. Dále na všech revírech platí zákaz provádění jakýchkoliv úprav
břehů a zásahů do pobřežních porostů.
A jako poslední bych ještě uvedl, že v příštím roce se ruší revíry s omezenou docházkou, s výjimkou revírů ve
vlastnictví místních organizací.

Co vás vedlo k tak poměrně razantním změnám?
Faktorů, které vedly ke schválení výše uvedených bodů, je více. Za prvé se domníváme, že velké většině našich
členů jde především o lov zážitků, tudíž budou změny v bližších podmínkách vnímat více jako přínos pro rybáře
a revíry a nebudou je chápat jako omezení. Od roku 2018, kdy došlo k radikální personální změně ve složení
územního výboru, se snažíme chápat fungování svazu jako vysoká míra servisu + atraktivita revírů =
spokojený rybář. Věříme, že změny od roku 2020 spolu s avizovaným rozšířením počtu revírů v režimu chyť a
pusť zvýší atraktivitu našich revírů a budou odpovědí na revíry soukromé.
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Nemáte obavy z negativní reakce rybářské veřejnosti?
Střízlivě si uvědomuji, že se nejde zavděčit všem. Na druhou stranu, jak už bylo řečeno, volání rybářů, kteří
chodí k vodě především pro zážitky, je čím dál hlasitější. Tito lidé chápou sportovní rybolov jako koníček, který
tráví v přírodě, nemají problém s nepopulárními změnami jako například avizované zvýšení pořizovacích nákladů
na povolenku a za své peníze chtějí dojít v průměru 30 x ročně k vodě s alespoň jakousi zárukou, že mají šanci
na úlovek.
Myslím si, že je potom na samotných rybářích, aby si mezi sebou u vody řekli, jestli jsou nové podmínky
omezováním nebo naopak přidanou hodnotou našeho územního svazu a krokem správným směrem.

Úspěch Lucie Kepákové na Světovém poháru
autor: Ing. Kamil Drobek
Ve dnech 31. května až 2. června se v Japonsku uskutečnil závod Světového poháru v rybolovné technice.
Zúčastnili se ho i závodníci z našeho územního svazu – konkrétně z místní organizace Bohumín a místní
organizace Frýdek-Místek II.
A v silné konkurenci se rozhodně neztratili.
Lucie Kepáková z místní organizace Bohumín zvítězila
v pětiboji žen, kdy v jednotlivých disciplínách byla
1.,3.,1.,1. a 2., Jana Kovalová z místní organizace
Frýdek-Místek II byla druhá v pětiboji dívek, kdy v
jednotlivých disciplinách byla 3.,2.,2.,2. a 2. a Libor
Pierzyna, rovněž z místní organizace Frýdek-Místek II
skončil v pětiboji mužů celkově jedenáctý,
kdy v
jednotlivých disciplinách byl 10.,1.,7.,11. a 11.

Všem, kteří nás na světovém poháru v Japonsku
reprezentovali
děkujeme
a
Lucii
Kepákové
blahopřejeme k celkovému vítězství.
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Usnesení z letošní územní konference
delegátů MO ČRS, konané dne 25.5.2019
Územní konference po projednání programu a vyslechnutí všech diskusních příspěvků, námětů a provedení
doplňovacích voleb:
I. Bere na vědomí:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání konference.
Účetní závěrku ÚS ČRS se sídlem v Ostravě za rok 2018.
Rozpočet ÚS ČRS se sídlem v Ostravě na rok 2019.
Zprávu ÚDK ČRS se sídlem v Ostravě o činnosti.
Zprávu mandátové komise.
Předložené materiály k bodům programu, diskusní příspěvky a náměty.

II. Schvaluje:
1) Složení :
Pracovního předsednictva:
Mandátové komise:

pp. Jaroň, Kocián, Hloušek, Bednář, Drobek, Sklenář
pp. Machala, Širůček, Uherek Roman

Návrhové komise:

pp. Drobek, Sklenář, Kubala Petr

Volební komise:

pp. Odložilík, Němec, Šefčík Michal

2) Pořad jednání a jednací řád konference.
3) Způsob doplňujících voleb - veřejné volby.
4) Plán práce ÚS ČRS se sídlem v Ostravě na rok 2019.
5) Zprávu o činnosti ÚS ČRS se sídlem v Ostravě za r. 2018.
6) Rozdělení hospodářského výsledku ÚS ČRS se sídlem v Ostravě za r. 2018.
7) Čerpání Fondu rozvoje revírů za období červen 2018 – květen 2019.
8) Ceny územních povolenek na r. 2020.
9) Úpravu Statutu Fondu rozvoje revírů s platností od 25.5.2019.
10) Způsob a výši zajištění finančních prostředků do FRR (od roku 2020): ve výši 200,- Kč pro všechny členy
nad 15 let, kteří si zakoupí roční povolenku k rybolovu (všechny druhy – P i MP, územní, CS, ČRS+MRS, MRS).
III. Volí:
a) Náhradníky za členy Rady ČRS:

pp. Drobek Kamil, Machala Petr

b) Náhradníky delegátů na Sněm ČRS:

pp. Kasal Libor, Martínek Roman, Širůček Jiří, Šmotek René,
Uherek Roman

c) Člena Rady ČRS:

p. Bednář Radomír

d) Delegáty na Republikový sněm:

pp. Hloušek Jan, Odložilík Marek

III. Ukládá:
1. Všem MO zaslat na VÚS svůj návrh na změnu Stanov ČRS.
2. Předsedovi VÚS projednat na Radě ČRS návrh na náhradu škody vzniklé vydrou říční v rybářských
revírech.
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Aktuálně z jednání výboru územního svazu
ze dne 21. 5. 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 činnosti odboru ČVaŽP v r. 2019.
5) Zprávu o dokončení rekonstrukce dolní nádrže revíru Olše č. 7 a předložené konečné vyúčtování.
6) Ukončení nájemního vztahu na přehradu Oskava, součást revíru 473072 Oskava 4 a zaslanou žádost na úhradu hodnoty
obsádky v souladu s vyhl. č. 197/2004 Sb.
7) Obsáhlou diskuzi k návrhu kupní smlouvy na lokalitu Krčmaň.

II. Schvaluje :
1) Konečnou přípravu územní konference vč. zajištění doplňujících voleb.
2) Zaslat Ústavu biologie obratlovců AV ČR Brno objednávku na provedení ichtyologických průzkumů toků v souvislosti
s usnesením z minulého zasedání č. II/6.
3) Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech společného hospodaření územního svazu na r. 2020 dle dnešního
projednání.
4) Konečné znění úpravy statutu Fondu rozvoje revírů pro jednání územní konference.
5) Přípravu doplňovacích voleb kandidátů a náhradníků do Rady ČRS a na Sněm ČRS.
6) V souladu s usnesením VÚS č. II/2. ze dne 21.2.2019 uhradit provedení rekonstrukce dolní nádrže revíru Olše č. 7 ve
výši 1 500 tis. Kč a navíc 50% nákladů na vícepráce ve výši 187 125,- Kč.
7) Finanční částku do výše 60 000,- Kč pro MO ČRS Bystřice na základě žádosti o úhradu nákladů na zpracování povolení
k nakládání s vodami a PMŘ na revír Olše 6A, který je v majetku MO ČRS.
8) Uzavřít smlouvu s firmou FORLEX s.r.o., advokátní kancelář k provedení právního auditu ÚS ČRS za roky 2013 až 2017
včetně.
9) Rozsah ocenění nejúspěšnějších reprezentantů v RT a bývalého rybářského hospodáře a předsedu hospodářského
odboru dle dnešního projednání.
10) Účast osob na družebním setkání s představiteli PZW Katowice ve dnech 24. – 26. 6. 2019: p. Kocián, Odložilík,
Machala, Jaroň.
11) Schválení krátkodobé výjimky z BPVRP pro revír Odra 1B - Velké Kališovo jezero na rybářské závody MO Bohumín "na
kapra" ve dnech 14-15.6.2019 - povolení vnadění ve výši max 5 litrů / závodníka.

III. Ukládá:
43.

Jednateli ÚS ČRS – vyřídit projednanou korespondenci. T- ihned

44.

Jednateli ÚS ČRS – zajistit osobní projednání návrhu NS na pronájem revíru Morava 19 A
s vedení firmy Cemex Sand. T - ihned

45.

Všem MO ČRS - řádně zpracovat a do 15.7.2019 zaslat Šetření o prodeji povolenek a známek
v r. 2019 (příloha zápisu).
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