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Pár slov úvodem
Po svém nástupu do výboru územního svazu jsme spolu s
ostatními kolegy dlouho přemýšleli, jak nejlépe vystihnout
současné problémy nejen našeho územního svazu a nakonec jsme se shodli na tom, že se ve zkratce se tyto problémy
dají vystihnout těmito třemi slovy.
Transparentnost, lépe řečeno současná netransparentnost vůči
řadovým členům

Adaptabilita, tj. schopnost včas reagovat na změny ve
společnosti

Informace o veškerém dění v územním svazu, bez kterých nelze
předcházet různým mýtům a fámám a domněnkám
Proto, počínaje tímto číslem Zpravodaje se budeme, kromě aktuálních informací, postupně věnovat všem těmto
tématům.
Ing. Pavel Kocián, předseda VÚS ČRS pro Severní Moravu a Slezsko

Spolková činnost dříve a dnes,
aneb nutnost adaptace na společenské změny
Tento článek si rozhodně neklade za cíl historicky dokumentovat vývoj sportovního rybolovu v Čechách. Chce
pouze upozornit na nutnost adaptace naší spolkové činnosti na současné poměry v celé naší společnosti.

Spolková činnost v meziválečném období
K rozvoji sportovního rybolovu u nás docházelo již koncem
19. století. Ovšem k masivnímu rozvoji této činnosti, která
nesloužila primárně k obživě, nýbrž kterou člověk prováděl z
potřeby relaxace nebo z důvodu lovecké vášně, kterou zdědil
po svých dávných předcích dochází ve 30. letech minulého
století. Právě v této době houfně vznikají jednotlivé rybářské
spolky. Sportovní rybolov byl v té době velmi nákladným
koníčkem, proto mu holdovala zejména střední a vyšší
vrstva tehdejší společnosti. Například členská základna
rybářského spolku v Rožnově p/R by se v té době pohodlně
vešla ke dvěma stolům, neboť počet členů tohoto spolku se
pohyboval od osmi do patnácti členů. Mezi členy spolku patřil
například místní hostinský, pan farář, pan řídící. Ve stručnosti
by se dalo konstatovat, že tehdejší sportovní rybolov patřil
mezi elitní koníčky.
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Spolková činnost po roce 1948
Komunistická ideologie prakticky zasáhla do všech
oblastí společnosti, tehdejší rybářské spolky
nevyjímaje. V roce 1957 vzniká sloučením Jednoty
rybářů v Praze a Jednotného sväzu rybárov v Žilině
Český rybářský svaz a z původně elitního koníčka
se stává všelidová masová zábava. Řadoví členové
tohoto svazu jsou organizováni v místních
organizacích, kde v té době probíhá celkem čilá
spolková činnost, kdy přirozený zájem řadových členů
o dění v jejich místní organizaci se neprojevoval jen
hojnou účastí na členských schůzích, ale i početně
výraznou účastí na společných brigádách při

vysazování ryb nebo při údržbě revírů. Velký prostor
byl věnován také výchově mladé generace. Prostě
typická spolková činnost členů místní organizace, kteří
se navíc navzájem dobře znali. To vše bylo
samozřejmě podmíněno tím, že každý si „odkroutil“
svých osm hodin v práci a pak měl dostatek času
věnovat se spolkové činnosti I sportovnímu rybolovu.
Ani výrazný nárůst členské základny neměl tehdy
zásadní vliv na atraktivitu revírů. Vzhledem k nízké
mobilitě členů a tehdejší úrovni rybolovné techniky byl
tehdy v revírech relativní dostatek ryb.

Spolková činnost dnes
Po
roce
1989
dochází
postupně
k
výrazným
celospolečenským změnám, které měly značný vliv i na
spolkovou činnost, zejména v jednotlivých místních
organizacích. Většina členů místních organizací je v
produktivním věku a v práci často musí trávit víc jak
„povinných“ osm hodin, aby tak dokázali slušně zabezpečit
sebe a své rodiny. To vše často i pod značným stresem,
takže automaticky dochází k zmenšování prostoru pro volný
čas, který by jim zbýval na spolkovou činnost. Proto dnes ve
většině místních organizací zajišťuje nezbytnou činnost
při údržbě svěřených revírů a při slovování a vysazování
ryb pouze hrstka stále stejných lidí, kteří jsou zatím ještě
ochotni této činnosti věnovat svůj volný čas a to vše za
symbolickou odměnu. Na druhé straně početnou skupinu
členů místních organizací tvoří lidé v důchodovém věku a
dočasně nezaměstnaní, kteří mají relativně dost času a tento
čas až na malé výjimky věnují výhradně rybolovu. Navíc
výrazná mobilita a stále účinnější a efektivnější metody
rybolovu spolu se současným povoleným limitem
přisvojených ryb na jednu povolenku výrazným způsobem
devastují atraktivitu zejména mimopstruhových revírů

Co s tím?
Při
možném
návrhu
řešení
důsledků
celospolečenských změn na současnou spolkovou
činnost je třeba vycházet z toho, co dnes zajímá
většinu řadových členů. Zjednodušeně řečeno je

zajímá pouze to, jak rychle a bez problémů si každý
rok zajistit povolenky a jak dobře a kvalitně jsou
zarybněny revíry - jaká je jejich atraktivita. Tomuto
trendu je nutné se bezpodmínečně přizpůsobit.
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Proto je zapotřebí, aby vedení všech organizačních
jednotek našeho svazu, od výborů místních
organizací až po výbor územního svazu měly na
paměti, že řadoví členové (v případě místních
organizací) nebo místní organizace (v případě
územního svazu) jsou jejími klienty a k jako
takovým je potřeba se chovat. Proto je nutné těmto
klientům poskytovat vždy kvalitní zákaznický servis, ať
už při přijímání nových členů nebo při organizaci
výdeje
povolenek.
Podstatnou
částí
tohoto
zákaznického servisu musí být i dobrý informační

servis a naprostá transparentnost vůči svým klientům.
A v případě zvýšení atraktivity revírů stojí za úvahu
(kromě dalších opatření) zvážit, zda současný limit
přisvojených ryb není vzhledem k ceně povolenky až
moc velkorysý. Tato zbytečná velkorysost pouze
nahrává do karet těm, kteří mají dostatek času být u
vody (hlavně po vysazení) a naopak poškozuje ty, kteří
se k vodě dostanou jen občas.
Samotné problematice atraktivity revírů bude věnován
prostor v některém z dalších vydání tohoto
Zpravodaje.

Úhyn ryb v rybochovném zařízení Pstruží
v důsledku vysokých teplot a znečištění vody
Dopady klimatických změn se nevyhnuly ani
našim revírům. Vlivem dlouhotrvajícího
horkého počasí bez potřebných srážek
postupně vysychají menší potoky, do kterých
byl na jaře vysazován plůdek pstruha
obecného. Bohužel se takto opakuje scénář z
let 2014 až 2015, kdy extrémní suché a horké
počasí v letním období téměř devastovalo
pstruhovou obsádku v našich revírech.K
úhynu ryb došlo v minulých dnech i na
rybochovném zařízení Pstruží, které patří MO
Frýdlant nad Ostravicí. Díky vysoké teplotě a
znečištění přívodní vody z Ondřejnice
Frýdlanské fekáliemi došlo k rozmnožení
baktérie Hafnia Alvei, která měla za následek
úhyn větší části ročka pstruha duhového a
částečně i pstruha obecného. Tím došlo k
ohrožení produkce násad do našich revírů pro léta 2019 a 2020. Celkově uhynulo téměř padesát tisíc pstruhů
duhových (Pd1), takže celková škoda byla odhadnuta na více jak dvěstě tisíc korun.Po této události a prohlídce
rybochovného zařízení proběhlo 14. srpna na sekretariátu ÚS mimořádné jednání za účasti předsedy, jednatele
a zástupce hospodáře pro pstruhové revíry výboru územního svazu a předsedy MO Frýdlant n/O, Ing. Pavla
Remiáše. Hlavním bodem jednání bylo řešení sanace vzniklých škod a otázka další perspektivy tohoto
rybochovného zařízení.
Do termínu uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje nebylo v této záležitosti prozatím vydáno žádné rozhodnutí.
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Problematika kárného senátu
reakce člena dozorčí komise ÚS na odmítnutí institutu kárného senátu
Jak jsme vás informovali v minulém čísle Zpravodaje, náš výbor územního svazu odmítl ustavení kárného
senátu. Protože mnoho členů ČRS neví o co se v tomto případě jedná, požádali jsme člena územní dozorčí
komise, JUDr. Sobotu o podrobnosti k této problematice a zde je jeho vyjádření:
Podle mého názoru ustanovení kárného senátu územního svazu je předpokladem, že tento bude v kárném
řízení rozhodovat nestranně a ukládat kárná opatření
-

úměrné míře zavinění,

-

individualizované a diferencované vzhledem k charakteru porušení
dané členské povinnosti a osobě přestupce,

-

spravedlivé z hlediska humanizmu,

-

zákonné.

Zvolení členové kárného senátu nemusí mít právnické vzdělání, rovněž
nemusí být absolventi škol s výukou právnického minima, ale u tohoto
pětičlenného orgánu je předpoklad, že si v poměrně krátké době osvojí
znalost všech předpisů upravujících výkon rybářského práva a
vnitrosvazových předpisů, zejména Stanov ČRS a Jednacího řádu ČRS.

Toto nepochybně odbourá případy z dnešní doby, kdy :
a.) člen rybářské stráže pro hrubé porušení pravidel rybolovu zadrží přestupci povolenku k lovu ryb, a za dva
dny ho potká u vody s vrácenou povolenkou,
b.) naproti tomu člen, který v organizaci nepožívá oblíbenosti, za sebemenší porušení členských povinností
je trestán neúměrně přísně, u výboru MO jako u odvolacího orgánu zpravidla neuspěje ; časté důvody
oprávněných stížností,
c.) dochází k paradoxním situacím, kdy za úplně stejné přestupky, byť byly spáchané srovnatelnými
přestupci, jsou kárnými orgány jednotlivých MO ukládány diametrálně odlišné druhy sankcí a u
jednotlivých sankcí i výše jejich sazeb,
d.) „ autoritářský předseda „ velí “ i DK a již před kárným řízením rozhodne o druhu a výše kárného opatření
pro kárně stíhaného a vyloženě v rozporu s vůlí členů kárného orgánu trvá na dodržení svého rozhodnutí
a jeho pokynu je bohužel vyhověno,
e.) V mnoha MO se členové kárného orgánu ( 1. i 2.stupně ) bohužel z důvodu slabé znalosti předpisů
upravujících kárné řízení dopouštějí v mnoha případech i závažných pochybení, zejména při kvalifikaci
spáchaných přestupků, v jednání u kárného řízení a v neposlední řadě vydáváním zmatečných
písemných materiálů vzešlých z kárného řízení, zejména zápisů a vydávaných rozhodnutí o uložení
kárného opatření,
f.) DK MO rozhoduje o uložení kárných opatření pro porušení členských povinností spáchaných i ze strany
členů mateřského výboru MO, včetně statutárních zástupců,
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g.) v současné době se čím dále, tím více kárně stíhaný členové kteří se porušení členských povinností
dopustili využívajíc dobrodiní Jednacího řádu ČRS, nechávají se v kárném řízení zastupovat zástupcem,
kterým je v mnoha případech erudovaný právník. To znamená, že v těchto případech, v probíhajícím
kárném řízení proti právníkovi s akademickým titulem, s vysokými znalostmi práva a v mnoha případech
s bohatou praxí obhajoby svých klientů, stojí kárný orgán složený z dobrovolných funkcionářů, zvolených
členy místní organizace, prakticky s minimem právních znalostí a mnohdy disponující pouze smyslem pro
odpovědnost a snahou spravedlivě posoudit spáchané porušení členských povinností a rozhodnout o
adekvátním kárném opatření.
Hlavní argument, který vedl k odmítnutí kárného senátu a to nárůst režijních nákladů výboru územního svazu
lze v případě pravomocného rozhodnutí lehce ošetřit náhradou nákladů řízení paušální částkou; vymahatelnost
této paušální částky lze lehce zajistit nevrácením, nebo nevydáním povolenky k rybolovu.
JUDr. Július Sobota, člen dozorčí komise ÚS

Neobvyklý úlovek na Vrbici
Skutečně neobvyklý úlovek ulovil jeden náš člen v neděli,
22. července tohoto roku na revíru Odra 1A – štěrkoviště
Vrbice, kdy mu při lovu štik na živou rybku zabrala tato u
nás nepůvodní ryba, měřicí 62 centimetrů.Tato ryba, která
rozhodně nebyla v zarybňovacím plánu, byla do revíru
zřejmě vysazena nějakým chovatelem exotických ryb,
protože s největší pravděpodobností se jedná o kostlína
kubánského – viz odkaz:
https://rybicky.net/atlasryb/kostlin_kubansky

Reportáž z mistrovství světa juniorů
v rybolovné technice
I v letošním roce se konalo mistrovství světa juniorů
v rybolovné technice a my na něm nechyběli. Tentokrát
se pořadatelství zhostilo polské město Puławy a termín
byl stanoven na 19. – 22. července 2018.
Loňský juniorský tým opustili dva výborní závodníci a
bylo potřeba doplnit mančaft. To se provedlo na
základě nominačních závodů, který překvapivě
přinesly ne dvě, ale rovnou čtyři nové tváře. A tak
reprezentaci tvořily juniorky Kateřina Roblová, Kateřina
Bílková a Lenka Tichá, a dále junioři Josef Luxa, Libor
Volf, Vojtěch Humpál, Radek Zavadil, David Hynek a

Tobias Kočkár.Závodníci zahájili přípravu začátkem
července ve slovenských Nových zámcích, kde
absolvovali třídenní soustředění zakončené účastí na
Slovak Open. Generálkou před mistrovstvím světa byl
o týden později závod seriálu ASKO v rakouské Vídni.
Odtud se již celá reprezentace přesunula na
závěrečné soustředění do Kunčic pod Ondřejníkem.
Třetím rokem dohlížel na přípravu juniorské
reprezentace státní trenér Karel Světelský a
asistentem mu byl Jiří Plachý.
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polskými závodnicemi, junioři se na rozdíl od nich hůře
přizpůsobovali polským podmínkám na stadionu a po
prvním dni byli na třetím místě. Horký den na stadionu
zakončili naši reprezentanti odreagováním se
v bazénu.
Sobotní ráno bylo zahájeno disciplínou Zátěž terče,
kde jako by se české dívky hádaly o to, která vyhraje
tuto disciplínu. Všechny naše závodnice nakonec
skončily na stupních vítězů v pořadí Kateřina Roblová,
Kateřina Bílková a Lenka Tichá. Mezi juniory, jen kvůli
pomalejšímu času, skončil Josef Luxa na stříbrné
pozici. Skutečnost, že za posledních 25 let poprvé ve
finále čtyři závodnici hodili plný počet bodů v této
disciplíně, jenom ukazuje, jak náročné bylo pro Josefa
medaili získat a jak je jeho stříbrná medaile cenná.
Poslední disciplína – Zátěž dálka jednoruč – byla
smolná pro český tým. Kateřina Bílková se jako jediná
z našich dívek probojovala do finále a skončila pod
pódiem na čtvrtém místě. Stejně tak dopadl mezi
juniory Vojtěch Humpál a hned za ním na pátém místě
David Hynek. Čest české výpravy tak zachraňoval
bronzem písecký Libor Volf.

Závod byl zahájen v pátek ráno disciplínou Muška
terče a čeští závodníci hned získali první zlaté medaile
tohoto mistrovství. Jednalo se konkrétně o Lenku
Tichou a Josefa Luxu. V další disciplíně Muška dálka
jednoruč pokračovaly juniorky ve vítězném tažení,
když se o další zlato postarala Kateřina Bílková a jako
bonus přidala bronz i Kateřina Roblová. V poslední
disciplíně – Zátěž arenberg – pak přidala další zlato i
třetí dívka – Kateřina Roblová. Chlapci měli smůlu a
často končili na čtvrtém či pátém místě. Po prvním dni
juniorky vedly s přesvědčivým náskokem před

Závěrečný ceremoniál, kde se vyhlašovaly víceboje a
družstva, si užili Češi poslechem své národní hymny
hned ve třech případech ze čtyř. Po loňské absenci
českého juniora na stupních vítězů se v letošním roce
podařilo Vojtovi Humpálovi prodrat před všechny
závodníky a ukořistit pro sebe titul mistra světa
v pětiboji. Potřetí za sebou titul mistryně světa získala
Kateřina Roblová, bohužel naposledy v této kategorii.
Dívky obhájily loňské vítězství v družstvech a
s krásným pohárem si odnášely i další zlaté medaile.
Chlapcům se nepodařilo stáhnout ztrátu z předchozího
dne, a nakonec odcházeli alespoň s bronzovými
medailemi.
Česká
reprezentace
tak
dovezla
z letošního
mistrovství světa o jednu medaili více než v loňském
roce, tj. 15 medailí, z toho 8 zlatých, 2 stříbrné a 5
bronzových. Našim mladým bojovníkům srdečně
děkujeme za bojovnost a odhodlanost dovézt
z mistrovství světa co nejlepší výsledek.
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Dále bychom chtěli moc poděkovat těm závodníkům,
kteří letos končí v juniorské kategorii, tedy Kateřině
Roblové, Lence Tiché, Liboru Volfovi a Davidu
Hynkovi, a přejeme jim pěkné výsledky a úspěchy
v kategorii dospělých.
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Zároveň děkujeme Českému rybářskému svazu za
podporu reprezentace RT a firmám FOL-KONTAKT,
s.r.o. a Starfishing za finanční a materiální podporu
juniorské reprezentace.

Jiří Plachý
předseda odboru rybolovné techniky při ÚS
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