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Věci uvnitř Českého rybářského svazu se pomalu dávají do
pohybu
Poslední měsíce byly v rámci celého Českého rybářského svazu velmi bohaté na události. V březnu, na mimořádném zasedání Rady ČRS byl konečně po několika letech schválen systém redistribuce finančních prostředků za prodej celosvazových povolenek, a to jednomyslně všemi zástupci
územních svazů. Poslední březnovou sobotu proběhlo jednání
zástupců Rady ČRS se skupinou protestujících rybářů ze
spolku Catch And Release Cz a na posledním zasedání Rady
ČRS,byl zahájen proces novelizace stávajících stanov a to tím,
že jednotlivé územní svazy byly vyzvány k podání návrhů na
jejich změnu. Rovněž zde byla předsedou Rady ČRS předložena výzva na zavedení jednotného infor mačního systému na všech úrovních organizačních složek ČRS.
Lze si jen přát, aby proces velmi potřebných změn netrval příliš dlouho, neboť času není nazbyt.
Ing. Pavel Kocián

Co signalizují členské schůze
autor: Ing. Pavel Kocián
Na jaře každého roku vždy probíhají výroční členské schůze v jednotlivých místních organizacích. Již po celou
řadu let je společným rysem velmi nízká účast řadových členů na těchto schůzích. Běžně se pohybuje kolem
dvaceti procent, ale výjimkou není ani účast pod deset procent. Co tento jev signalizuje?

?

Doba se mění a s ní se mění i náš spolek Je tomu skutečně tak. Celospolečenské
změny po roce 1989 se postupně dotkly i naší spolkové činnosti. Mnozí z vás si jistě
pamatují, jak vypadala spolková činnost na úrovni místních organizací ještě před pár
desítkami let. Velký zájem členů o dění v místních organizacích, houfná účast na
společných brigádách při údržbě svěřených revírů, při vysazování a chovu ryb a na
společenských akcích. To vše dříve charakterizovalo činnost místních organizací. A
dnes? Chod a činnost místních organizací zajišťuje pouze hrstka lidí, kteří jsou
zároveň členy výboru a kolem nich pár ostatních, stále stejných členů, kteří jsou ještě
ochotni něco pro svou organizaci udělat. Navíc věkový průměr těchto zatím aktivních
členů vysoce převyšuje průměrný věk všech ostatních členů místní organizace.
Sehnat nějaké lidi na smysluplnou brigádu je ve většině místních organizací opravdu velký problém.
Co dnes zajímá většinu členské základny?
V podstatě pouze tři věci. Jak jednoduše zaplatit členské povinnosti, jak se co nejrychleji a bez čekání dostat k
vybrané povolence a mít kvalitně a hojně zarybněné revíry. Nic víc, nic míň. Mezi hlavní příčiny tohoto stavu
určitě patří vyšší pracovní zátěž v zaměstnání a s tím související nedostatek volného času. Paradoxně k tomu
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přispívají i webové stránky místních organizací, díky nímž řadový člen dostává dostatek informací o dění v
organizaci a nepotřebuje tak chodit ani na členské schůze. Navíc proč by se účastnil brigády, za kterou dostane
odměnu rovnající se zlomku jeho mzdy, kterou dostane proplacenou u svého zaměstnavatele.
Kam to vše směřuje ?
Současný stav, kdy stále méně členů je ochotno dobrovolně pracovat pro svou organizaci vyvolá nutnost
částečné profesionalizace a to jak na úrovni výboru místních organizací, tak při zajišťování hospodářské činnosti
a při správě a údržbě revírů. Výbor místní organizace se tak transformuje na servisní organizací, poskytující
služby svým členům. Tato opatření bohužel přinesou vyšší režijní náklady na chod místní organizace, což může
zejména u menších organizací znamenat velký problém. Naopak jednodušší to budou mít větší organizace s
dostatečným počtem svých členů.

Líbila by se vám elektronická povolenka ?
autor: Ing. Pavel Kocián

Na začátku tohoto roku mě oslovil Ing. Pavel Haas z místní organizace Karviná s myšlenkou začít využívat při
naší činnosti moderní elektronické aplikace a jít tak s dobou. Jeho koncept zahrnoval jednak systém
elektronických povolenek a také návrh aplikace pro sledování výkonu a činnosti dobrovolné rybářské stráže.
Jeho záměr mě víc než zaujal a tak jsem ho požádal o vypracování úvodního projektu, který Ing. Haas
prezentoval na březnovém zasedání výboru našeho územního svazu. Protože se jedná o velmi zajímavý
materiál, informoval jsem o tomto projektu i Radu ČRS a tak na květnovém zasedání představí Ing. Haas tento
projekt všem zástupcům Rady ČRS.
Celá aplikace je postavena na platformě dnešních chytrých telefonů, jejichž pomocí se lze prakticky odkudkoliv
přihlásit do systému elektronické povolenky - EP aplikace.

Princip a možnosti elektronické povolenky
Registrace do systému
Ten, kdo má zájem o využívání tohoto systému, se musí nejprve do EP aplikace registrovat. Po vyplnění
registračního formuláře, kdy se uvedená data kontrolují s daty v centrální evidenci, jsou zájemci zaslány
přihlašovací údaje, potvrzení o registraci a další dokumenty.

Přihlášení do aplikace EP

Přihlašovací údaje (heslo)

EP

aplikace
Potvrzení a další dokumenty
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Platba členských povinností a vybrané povolenky
Veškeré platby lze provádět výhradně bezhotovostně a to prostřednictvím počítače nebo mobilního telefonu. Po
přihlášení do EP aplikace provede zájemce platbu členské známky, brigádnické povinnosti (pokud nechce
brigádu odpracovat) a zaplatí vybraný typ (typy) povolenky. Systém následně provede převod za členskou
známku podle definovaného klíče (pro místní organizaci, územní svaz a Radu), převede platbu brigádnické
povinnosti na příslušnou místní organizaci a odešle peníze za nákup povolenky příslušnému územnímu svazu
nebo v případě celosvazových povolenek Radě ČRS. Po skončení platby je zájemci odesláno potvrzení o
platbách a je mu vygenerován příslušný QR kód, který si uloží do svého mobilního telefonu a který slouží i pro
případnou kontrolu rybářskou stráží.

Platba členských povinností

EP

Nákup povolenky

aplikace

Potvrzení plateb (QR kód)
Samotný rybolov
Po příchodu na revír zapíše lovící v EP aplikaci docházku buď podle GPS souřadnic, nebo ručně pomocí
nabídkového menu. Po zápisu docházky se mu v aplikaci zobrazí aktuální popis revíru i s bližšími podmínkami
výkonu rybářského práva. Pokud chce zahájit rybolov, pak tuto tuto docházku potvrdí a může začít chytat. Po
ukončení rybolovu se jednoduše z daného revíru odhlásí. V případě, že si přivlastní ulovenou rybu, tak tuto
skutečnost bezprostředně registruje v EP aplikaci.

Identifikace a popis revíru
Zahájení a ukončení rybolovu

EP

aplikace
Záznam o ulovených rybách

Pokud se zrovna nelze přihlásit do EP aplikace (nedostupný datový signál), tak záznam o docházce a ulovených
rybách zapisuje lovící do papírového výkazu, který bude obdobou dnešní papírové povolenky, ale bez časového
omezení. Zápis dat z papírového výkazu do EP aplikace provede lovící následně (například z počítače po
příchodu domů) – podobné jako u EET.
Etapy zavedení EP aplikace
Z předchozího je zřejmé, že se jedná o náročnou aplikaci, kterou v případě schválení bude nutné zavádět
postupně v předem definovaných etapách. Po „ostrém“ startu se rovněž počítá s přechodnou dobou, kdy budou
platit oba typy povolenek. Elektronická i dnešní papírová povolenka.
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Podmínky pro zavedení EP aplikace
Nutnou podmínkou spuštění EP aplikace je jednotný informační systém v rámci celého ČRS (něco jako je
systém Lipan používaný dnes pouze ve třech územních svazech). Další podmínkou je nutná změna současné
legislativy, kde je vyhláškou závazně stanovena podoba současné „papírové“ povolenky.
Výhody EP aplikace
EP aplikace hned v prvním momentu bude znamenat snížení současných nákladů na tisk povolenek, popisu
revírů a různých dodatků. Tento systém navíc odbourá provozní překážky při výdeji povolenek a umožní rychlý a
pohodlný nákup krátkodobých povolenek nebo místenek. K dalším výhodám patří také okamžitý přehled o
úlovcích a docházkách na daných revírech, což umožní hospodářům efektivně vysazovat nové ryby a především
zcela odpadne povinnost pracného vyplňování sumáře, odevzdávání povolenky na místní organizace a její
následný přepis do elektronické podoby. Navíc může takováto aplikace sloužit jako nástroj pro komunikace mezi
svazem a jeho členy, ať už se může jednat o pozvání na brigády nebo členské schůze tak např. bude možné
hlasovat o určitých záležitostech širokou členskou základnou. Tento systém bude také nesporně zajímavý pro ty
naše členy, kteří si život bez moderních elektronických aplikací již nedokážou představit.

Podstatné změny v redistribuci celosvazových povolenek
autor: Ing. Pavel Kocián

Prodej celosvazových povolenek zajišťuje Rada ČRS. Jelikož lze na tyto povolenky lovit na revírech všech
územních svazů, tak po ukončení platnosti těchto povolenek se vždy provádí finanční náhrada za ulovené ryby
těm územním svazům, kde byly dané ryby odloveny. Tato operace se nazývá redistribuce finančních prostředků
za prodej celosvazových povolenek.

Dosavadní pravidla této redistribuce umožňovaly
mimo jiné i spekulativní zkreslování počtu
odlovených ryb v daném územním svazu a jejich
nastavení
mohlo
poškozovat
hospodaření
některých územních svazů. To bylo například i
důvodem vystoupení jihočeského územního svazu
z celosvazového rybolovu před dvěma lety.
Přestože systém redistribuce nebude nikdy
absolutně
dokonalý
tak,
aby
vyhovoval
požadavkům všech územních svazů, podařilo se na mimořádném zasedání Rady ČRS v březnu tohoto
roku projednat a konečně všemi zástupci územních svazů jednomyslně schválit nový systém
redistribuce.
Podstatné body nového systému redistribuce
1. Pevně kalkulovaná cena celosvazové povolenky
Cena celosvazových povolenek bude pevně stanovena ve výši 1,8 násobku průměrné ceny územních povolenek
pro daný rok.
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2. Odečet 80% hodnoty územní povolenky z každé příslušné prodané celosvazové povolenky jako příjem
pro územní svaz
Hodnota odečtu z každé prodané celosvazové povolenky příslušným úzmením svazem jako příjem územnímu
svazu bude činit 80 % z ceny příslušné územní povolenky za rok výpočtu redistribuce.
3. Společná redistribuce za docházky a úlovky pro P i MP revíry
Výpočet redistribuce za úlovky a docházky bude probíhat společně pro pstruhové i mimopstruhové revíry,
resp. pstruhové i mimopstruhové povolenky. Tím dojde k odstranění výrazné disproporce mezi výší náhrad za
úlovky stejného druhu ryby na pstruhovém a mimopstruhovém revíru. Do této chvíle byla výše náhrady např. za
ponechaného pstruha obecného z pstruhového revíru několikanásobně vyšší než za pstruha z mimopstruhového
revíru (cca 145 Kč/kg na MP a 400 Kč/kg na P revírech).
4. Do redistribuce vstupují jen docházky a úlovky členů jiného územního svazu
Do výpočtu redistribuce nejsou započítány docházky ani úlovky vlastních členů (držitelů CS povolenek) na
vlastních revírech. Náhrada za úlovky a docházky vlastních členů je řešena fixním odpočtem ve výši uvedených
80 % z ceny územní povolenky příslušného územního svazu za každou jím prodanou celosvazovou povolenku
(viz bod č. 2). Tímto krokem dojde k eliminaci vlivu např. zkreslování výše dosažených úlovků.
5. Zohlednění počtu docházek
Z celkové částky, která vstupuje do redistribuce za docházky a úlovky (výnos z prodeje celosvazových povolenek
po odečtu 80 % hodnoty územní povolenky a odečtu režijních nákladů) bude podíl ve výši 15 % rozdělen na
základě počtu docházek. Do kalkulace docházek budou započteny pouze docházky na revíry územních svazů,
ve kterých rybář není členem. Cílem je zohlednění faktu, že i návštěva revíru bez ponechání úlovku představuje
pro uživatele revíru určitou zátěž (sekundární úmrtnost ryb po jejich puštění, náklady na nájem revíru, činnost
rybářské stráže, úklid revírů, apod.)
6. Zohlednění dosažených úlovků podle druhu ryb
Zbylá část redistribuce (po odečtu 15 % za docházky) bude rozdělena mezi územní svazy na základě
dosažených úlovků. Opět budou započítány pouze úlovky na „cizích“ revírech, tedy těch, kterých rybáři
dosáhnou na revírech územních svazů, jejichž nejsou sami členy. Výše náhrad za kilogram bude odlišná podle
druhu ponechané ryby (doposud byla náhrada za kilogram např. candáta ve stejné výši jako za kilogram cejna).
Ty jsou nově rozděleny do tří kategorií:
Kategorie 1 – candát, úhoř, pstruh obecný, lipan a hlavatka – náhrada ve výši 400 Kč / kg

Kategorie 2 – štika, sumec, pstruh duhový, siven, lín, mník a okoun– náhrada ve výši 300 Kč / kg
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Kategorie 3 – ostatní druhy ryb – kapr, amur, bolen, parma, ostroretka a další

Tato kategorie nemá výši náhrad stanovenou pevnou částkou, její výše bude každý rok vypočítávána ze
zbývajících finančních prostředků v redistribuci po vyplacení úlovků ryb z první a druhé kategorie.

Oprava nádrže na Černém potoce
autor: Ing. Kamil Drobek

Nejvýchodnější organizací našeho územního svazu je MO ČRS
Jablunkov. Čítá dohromady 549 členů. Hospodaří na 16-ti ha
pstruhových revírů. Součástí revíru jsou také dvě přehrady na
Černém potoce (horní a dolní) o výměře 3,5 ha. V minulém období
došlo vlivem klimatických okolností k poškození hráze dolní nádrže.
Nádrž je ve správě místní organizace Českého rybářského svazu
z.s. Jablunkov. Před lety se povedlo výboru tohoto spolku získat
vodní plochu do svého vlastnictví. Nutno podotknout, že to bylo
velice složité, roky se táhnoucí úsilí, neboť pozemky pod přehradou
patřily více než dvěma desítkám vlastníků. Velkou zásluhu na
získání má minulý předseda pan Antonín Martynek a dále
současný jednatel pan Jiří Labaj.
Působením eroze došlo k podemletí hráze a poškození výpustného
zařízení. Tento havarijní stav se musel řešit vypuštěním. Rybáři
požádali o finance na opravu Výbor územního svazu pro Severní
Moravu a Slezsko v Ostravě. V první fázi byly uvolněny peníze na
zpracování projektu. Ideální by bylo s opravou provést kompletní
odbahnění. Bohužel, dle projektanta, by tato akce stála více jak 11 miliónů korun. Hledalo se tedy levnější
řešení. Nakonec se zvolila varianta opravy hráze, přelivné hrany a výměna výpustného zařízení, které vyrobí
firma Kohut z nerezu. Celková cena by tak neměla přesáhnout 1,5 miliónů korun. Práce začaly demolicí
betonového bezpečnostního přelivu. Sutiny se použily ke zpevnění a rozšíření stávajícího parkoviště .
V současné době probíhají betonářské práce na stabilizaci prahu a instalaci betonových prefabrikátů. Práce jsou
dozorovány osobou pověřenou VÚS. Platby se uvolňují průběžně po dokončení jednotlivých etap. Zabrání se
takto navyšování cen a zajistí se úspěšný průběh. Výbor našeho územního svazu přistoupil k tomuto opatření
v rámci šetření a snižování nákladů.
Jaké další aktivity chystají rybáři na přehradě, přiblížil předseda spolku pan Jaromír Sikora. Mají v plánu
celkovou rekonstrukci a zvětšení budovy klubovny. Je to opět velice finančně náročná operace. Předpokládaná
cena stavby je 4 miliónů korun včetně projektu, územní svaz Ostrava schválil na profinancování akce 3,5 miliónů
korun. Odhad výše dotace z veřejných fondů je 3,8 miliónů korun, kdy spolek by zajistil spolu-podíl k dotaci a to
předběžně ve výši 200 tisíc korun. Komunitní centrum NÁVSÍ, tak je projekt pojmenován bude sloužit široké
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veřejnosti, ve studii proveditelnosti jsou popsané aktivity a cíle, které jsou zajímavé, reálné a dosažitelné. Opět je
nutno poděkovat jednateli Jirkovi Labajovi, který se s plným nasazením věnuje tomuto projektu a koordinuje
záměr a administrativu. Vylepší se celé okolí přehrady a to poskytne atraktivní oddychovou zónu nejen pro
rybáře, ale i ostatní občany Návsí a Jablunkova.

Mistrovství republiky v jezerním muškaření
Autor: Jaroslav Adam, předseda odboru LRU muška

Ve dnech 13.-14.4.2019 pořádal náš odbor LRU muška na
nádrži Balaton u Karolinky (MP revír Bečva Vsetínská 4A)
mistrovství České republiky v jezerním muškaření. Tohoto
mistrovství se každoročně účastní 40 nejlepších závodních
muškařů z celostátního žebříčku předchozího roku a ženy
bez omezení, které ovšem závodí samostatně.
Z našeho kraje mělo právo účasti šest mužů a přihlásily se
dvě ženy.
Do nádrže jsme v týdnu před závodem vysadili 6 metráků
pstruha duhového o velikosti 25 až 40 centimetrů.
Překrásně čistá voda, připomínající alpská jezera,
duhákům evidentně svědčila, o čemž se záhy přesvědčili všichni účastníci, protože hned od začátku
závodu byly ryby velmi aktivní a záběr střídal záběr. Samozřejmě sobota odpoledne a obzvlášť neděle
už byla z tohoto pohledu slabší, nicméně pověstných nul bylo za všechny čtyři kola pouze šest.
Dvoudenní klání probíhalo obzvláště v sobotu za velmi nevlídného počasí, kdy zima a vítr prověřila
oblečení a výdrž každého účastníka.
Za oba dny se ulovilo 2.232 kusů ryb, z toho 1.812 kusů pstruha duhového, jedna štika 46cm a 419
kusů bílé ryby, převážně oukleje.
Mistrem republiky v jezerním muškaření pro rok 2019 se
stal Vojtěch Ungr (západočeský územní svaz) před
Lubošem Rozou (Moravský rybářský svaz) a Petrem
Červenkou(územní svaz Praha). Naši se v této nabité
konkurenci rozhodně neztratili. Hned na čtvrtém místě a
bramborovou medaili získal Tomáš Adam. Další naši - na
osmém místě Zdeněk Hertel, devátý Dominik Švub, třinácté
místo bral Petr Pražák, dvacáté Jaroslav Adam ml. a
dvacáté páté jeho syn Jakub Adam.
Mezi ženami zvítězila Eliška Marková (Moravský rybářský svaz)
před Markétou Procházkovou a svou sestrou Štěpánkou Markovou (západočeský územní svaz). Naše děvčata
skončila na čtvrtém, respektive na pátém místě v pořadí Klára Štěpánková a Jana Soukupová.
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ZPRAVODAJ

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

Duben 2019

Aktuálně z jednání výboru územního svazu
ze dne 28. 3. 2019

Výbor územního svazu mimo jiné projednal a schválil toto usnesení:
I. Bere na vědomí :

1.
2.
3.
4.

Kontrolu plnění usnesení.
Předloženou korespondenci, materiály k jednání a diskusní příspěvky.
Informace z jednání Rady ČRS Praha.
Informaci o celkovém výsledku sumarizace povolenek za r. 2018.

5. Prezentaci k elektronizaci činnosti členů řadové rybářské stráže a výdeje povolenek.
6. Informaci o průběhu a výsledku zkoušek nových členů rybářské stráže
II. Schvaluje :
1. Předložený návrh na vyznamenání pro MO ČRS Bohumín.
2. Bez výhrad účetní uzávěrku US ČRS Ostrava za r. 2018 a plnění rozpočtu.
3. Rozpočet ÚS ČRS Ostrava na r. 2018 v hlavní i podnikatelské činnosti.
4. Realizovat koupi RZ Pašůvka dle předloženého návrhu kupní smlouvy.
5. Postupovat v návaznosti na usnesení ČS ve věci MO ČRS Frýdlant dle předloženého materiálu AK Veselský.
6. Zajistit tisk povolenek a ostatních materiálů k povolenkám pro r. 2020 u reklamní agentury Marf Ostrava.
7. Mimořádnou finanční odměnu za zpracování ekonomických materiálů pí. Grygarčíkové a Ing. Drobkovi.
8. Poskytnout Přírodovědecké fakultě UK Praha statistiky úlovků a zarybnění revírů ÚS ČRS Ostrava
III. Ukládá:
34. Jednateli ÚS ČRS – zveřejnit na www.rybsvaz-ms.cz výsledky sumarizace úlovků za r. 2018 a celkové
plnění zarybňovacích plánů za r. 2018 v obvyklém formátu. T- neprodleně
35. Ing. Trybučkovi – předložit ekonomovi ÚS uzavřené nebo předjednané smlouvy na dodávky ryb od
mimosvazových producentů. T - ihned
36. Jednateli ÚS ČRS - zpracovat zprávu o činnosti ÚS ČRS Ostrava pro konferenci územního svazu mimo
kapitolu hospodářský odbor.
37. Hospodáři ÚS – zpracovat kapitolu hospodářský odbor do zprávy o činnosti pro konferenci územního
svazu.
38. Ing Gebauerovi – zadat zpracování studie o vlivu průtoků při vodáckých akcích na tocích (Doc. Dr.
Lojkásek, OU)
39. Jednateli ÚS ČRS – projednat možnosti koupě vodní plochy Krčmaň od FY Zepiko Brno T - ihned
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