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vážení rybáři, příznivci petrova cechu.

Jeden z článků
Tady by měla být upoutávka s textem/ 
perexem jednoho článku. 

Doplníme, až bude hotov:-) 

Článek si můžete přečíst na straně 6 .

Letošní sezóna se chýlí ke konci 
a na její závěr mi dovolte popřát 
vám i vašim rodinám a blízkým 
mnoho štěstí, zdraví a spoko-
jenosti v roce 2019.  

Pro Český rybářský svaz byl tento rok v 
mnohém přelomový. Konference územ-
ních svazů zvolily své nové zástupce do 
Republikové Rady, podařilo se prosadit 
několik velmi důležitých změn z oblasti 
legislativy – prodloužení denní doby 
lovu nebo vyplácení zástřelného za ko-
rmorána. Úspěšně čerpáme dotace na 
zarybnění, sportovní aktivity a práci s 
mládeží i na technické vybavení územ-
ních svazů a místních organizací. 

Členská základna neklesá nebo spíše 
mírně roste, evidujeme rekordně vysoké 
množství nových členů zejména z řad 

dětí a mládeže a i objem zarybnění 
dosahuje historicky nejvyšších hodnot. 

V řadě věcí nás ale čeká velké množství 
práce. Usnesením XVII. Republikového 
sněmu, který se konal v listopadu, nás 
čeká příprava na komplexní změny 
Stanov.  Stále se opakujícím tématem 
je chybějící jednotný informační sys-
tém, který by přijaly všechny územní 
svazy.  Letošní léto nám také ukázalo, 
že jednou z největších výzev bude 
udržení vody v krajině, bez které se my, 
rybáři, neobejdeme. 

Nejvíce to samozřejmě postihuje drob-
né pstruhové revíry, které už tak trpí 
velkým tlakem vydry a volavek, kterým 
zejména přes zimu zdatně sekunduje 
i kormorán. I když statistiky úlovků 
budeme mít k dispozici až za několik 

měsíců, už teď je možné říct, že situace 
zejména u lipana a pstruha potočního 
nebude vůbec dobrá. 

Velmi si vážím toho, že mi delegáti XVII. 
Republikového sněmu dali důvěru zastu-
povat v tomto volebním období spolek, 
jehož členy je bezmála čtvrt milionu 
rybářů. Je to velká osobní zodpovědnost i 
výzva a pevně doufám, že následující rok 
bude pro Český rybářský svaz úspěšný 
nejméně tak, jako ten uplynulý.

S pozdravem Petrův zdar a přáním  mno-
ha nezapomenutelných chvil, strávených 
u svazových revírů v nadcházející sezóně 
2019,

PhDr. Karel Mach
předseda ČRS

mach@rybsvaz.cz
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V sobotu 24. listopadu proběhl XVII. Republikový sněm 
Českého rybářského svazu, z. s. Byl významný tím, že se jednalo 
o Sněm volební – 162 delegátů a členů Republikové rady na 
něm rozhodovalo nejen o cílech a dalším směřování ČRS v 
následujícím čtyřletém období, ale zvolilo i nového předsedu 
ČRS. Stal se jím PhDr. Mgr. Karel Mach, MSc., MBA.

z celkového počtu 162 oprávněných delegátů (21 delegátů 
z každého územního svazu a 15 členů Republikové rady) 
se Sněmu zúčastnilo 144 delegátů a 14 členů Republikové 
rady. Tento vysoký počet dalece převyšoval nutnou účast pro 
usnášeníschopnost Sněmu.

zahájení Sněmu proběhlo v půl desáté; účastníky a hosty 
přivítal předseda ČRS JUDr. alexander Šíma. za státní a 
politickou reprezentaci se jako hosté zúčastnili Ing. Ladislav 
Skopal (Ministerstvo zemědělství ČR) a Ing. Pavel Kováčik 
(místopředseda zemědělského výboru Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR a předseda Podvýboru pro myslivost, rybářství, 
včelařství, zahrádkářství a chovatelství).

V následujícím bodu programu proběhla volba pracovních 
komisí – mandátové, návrhové a volební. V každé z těchto 
sedmičlenných komisí usedl jeden zástupce za každý územní 
svaz. Předsedou mandátové komise byl zvolen Ing. Jiří Janků (ÚS 
m. Prahy), předsedou návrhové komise Mgr. David zdvořáček a 
předsedou volební komise Václav Voříšek.

Dalším bodem programu byla kontrola usnesení předcházejícího 
Sněmu v roce 2016; jednatel ČRS Ing. Jan Štípek konstatoval, 
že usnesení XVI. Republikového sněmu z roku 2016 bylo ve 
většině bodů splněno, zejména zmínil zavedení rybářského 
lístku na dobu neurčitou, rozšíření počtu rybářských revírů s 24 
hodinovým rybolovem (které nyní odpovídají 40 % rozlohy MP 
revírů) a zachování podmínek pro výkon rybářského práva.

Předseda ČRS JUDr. alexander Šíma následně přednesl obsáhlou 
zprávu o činnosti Českého rybářského svazu v období 2014-2018. 
Podrobná prezentace obsahovala nejdůležitější události a data 

ze všech oblastí svazové činnosti - z hospodaření, ekonomiky, 
ochrany vody a životního prostředí, sportovní činnosti, práce 
s dětmi a mládeží, propagačních aktivit, získaných dotacích a 
legislativních změn.

Na základě návrhu delegáta Středočeského územního svazu 
byl z programu jednání stažen návrh na změnu Stanov ČRS; 
Stanovy tedy po tomto Sněmu zůstávají beze změny.

Velmi očekáváným bodem programu byla volba předsedy ČRS. 
Navrženi byli tito kandidáti: MUDr. Josef Doležal (Věk 59 let, 
garant sportovní činnosti při Republikové radě ČRS, předseda 
odboru rybolovné techniky Rady ČRS, generální sekretář ICSF), 
Dušan Hýbner (věk 42 let, předseda Středočeského územního 
svazu ČRS, předseda Hospodářského odboru při Radě ČRS, 
předseda MO bělá pod bezdězem), PhDr. Mgr. Karel Mach, 
MSc., Mba (věk 51 let, člen výboru západočeského územního 
svazu ČRS se zodpovědností za činnost sportovních odborů a 
mládeže, předseda MO ČRS Plzeň 2) a Jiří Marek (věk 51 let, 
předseda Odboru mládeže Rady ČRS, předseda MO ČRS Písek)

Každý z kandidátů prezentoval před zahájením volby svou vizi 
směřování Českého rybářského svazu v následujících čtyřech 
letech. V některých bodech panovala mezi kandidáty shoda – 
akcentovali zachování jednoty ČRS a celosvazového rybolovu, 
maximalizaci snahy o udržení stávajících revírů z pohledu 
rozlohy i rozmanitosti rybích druhů, intenzivní komunikaci se 
členskou základnou i politickými zástupci, digitalizaci svazové 
agendy i systematickou podporu sportovní činnosti a práce s 
mládeží.

V prvním kole volby hlasovalo všech 158 delegátů. Nejvíce 
hlasů získal PhDr. Mgr. Karel Mach, MSc., Mba (80 hlasů), druhý 
v pořadí Dušan Hýbner (48 hlasů), třetí MUDr. Josef Doležal (23 
hlasů) a čtvrtý Jiří Marek (7 hlasů).

Protože pro kandidáta PhDr. Mgr. Karla Macha, MSc., Mba 
se vyslovila nadpoloviční většina přítomných delegátů, byl 
zvolen za nového předsedu ČRS. Nově zvolenému předsedovi 

XvII. republikový sněm Črs 
2018 
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gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v této důležité funkci. V dalším bodu vyhlásila volební komise Republikovou radu 
a Republikovou dozorčí radu. zástupce územních svazů 
do těchto vrcholných orgánů ČRS volily jednotlivé územní 
konference (předseda územního svazu je vždy členem 
Republikové rady z titulu své funkce), jejich funkční období je 
čtyřleté a začíná (a končí) vždy volebním sněmem.

Na závěr Sněmu poděkoval nově zvolený předseda Českého 
rybářského svazu Karel Mach za důvěru, kterou mu delegáti 
vyjádřili zvolením do funkce.  Odstupujícímu předsedovi JUDr. 
alexanderu Šímovi poděkoval za práci během posledních 
dvou volebních období; za jeho významný přínos za udržení 
jednoty Svazu a posílení pozic ČRS ve společnosti.

XvII. republikový sněm Črs 
2018 

Usnesení XvII. republikového sněmu Črs
Republikový sněm ukládá Republikové radě ČRS:

1. Udržet jednotu Českého rybářského svazu,
2. vytvářet hospodářské, ekonomické a organizační 

podmínky pro činnost ČRS a
3. zachování územního a celosvazového rybolovu,
4. udržovat úzké kontakty se státní a politickou 

reprezentací s cílem prosazovat zájmy ČRS a zajistit 
příznivé legislativní podmínky pro naplnění poslání 
ČRS,

5. poskytovat metodickou pomoc organizačním 
jednotkám ČRS,

6. aktivně se podílet na zapojení ČRS do dotační podpory 
Operačního programu Rybářství a dalších centrálních 
dotačních programů, zejména na činnost mládeže, na 
obnovu, rekonstrukci, výstavbu a odbahnění rybníků,

7. zabývat se problematikou celosvazového rybolov s 
cílem přijmout změny jehostatutu, eliminující negativní 
prvky současného systému,

8. ve spolupráci s vědeckovýzkumnými institucemi se 
trvale zabývat řešením problematiky snižujících se 
populací pstruha obecného, lipana podhorního, úhoře 
a některých reofilních druhů ryb,

9. prezentovat činnost ČRS směrem k veřejnosti a 
sdělovacím prostředkům,

10. spolupracovat s ostatními evropskými rybářskými 
svazy, aktivně působit v mezinárodních rybářských 
strukturách,

11. podílet se na jednotné metodice sčítání rybožravých 
predátorů a prosazovat přiznání náhrad za jimi 
způsobené škody na rybách v rybářských revírech,

12. prosazovat zavedení jednotného informačního systému 
ČRS ve všech organizačních jednotkách ČRS,

13. zabezpečit provedení analýz potřeb změn stávajících 
Stanov ČRS, projednat tyto změny s jednotlivými 
územními svazy a předložit příštímu Sněmu ČRS k 
odsouhlasení.

Republikový sněm ukládá územním svazům a místním 
organizacím ČRS:

1. Vystupovat a jednat tak, aby byla zachována jednota 
ČRS a zdržet se všech kroků, které by ji mohly oslabit,

2. navázat kontakty a udržovat spolupráci se státní 
správou, politiky a samosprávou na regionální a místní 
úrovni,

3. zkvalitňovat úroveň vyřizování členských záležitostí a 
přístupu ke členům ČRS,

Republikový sněm ukládá všem organizačním jednotkám 
ČRS:

1. Vytvářet organizační, finanční a personální podmínky 
pro činnost rybářské mládeže, věnovat pozornost 
propagaci svazových aktivit na tomto úseku,

2. podporovat sportovní činnost,
3. propagovat činnost ČRS, zintenzivnit informační toky 

směrem k veřejnosti i členské základně s využitím všech 
současných informačních a komunikačních kanálů.

 Plné znení Usnesení XVII. Republikového sněmu ČRS je možné 
stáhnout zde.
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Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 24. října 2018 č. 
684 o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., 
o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků 
na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, které nabývá účinnosti od 1. 11. 2018, bude stát 
vyplácet zástřelné 500 kč za kormorána.

Český rybářský svaz, z. s.
Nad Olšinami 282/31

100 00 Praha 10
www,rybsvaz.cz

Pojďme se podívat na shrnutí nutných kroků k tomu, aby mohl být 
počet kormoránů na revíru regulován a náhrady byly vyplaceny.

Jak zajistit výjimku k odstřelu? 

K získání povolení odstřelu kormorána je nutné vyřídit dvě zákonné 
výjimky. Obě administruje příslušná obec s rozšířenou ůsobností. 
Výjimky na sebe navazují - před podáním žádosti o druhou výjimku 
je nutné získat nejprve výjimku první.

1) Žádost o výjimku podle § 5a a 5b zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody (kormorán požívá jako každý pták v zemích eU 
obecnou ochranu – nelze jej bez příslušného povolení rušit, za-
bíjet atd. (vzor ke stažení zde)

2) Žádost o výjimku podle § 39 zákona č. 449/2001 Sb., o mysliv-
osti (kormorán není zvěří dle zákona o myslivosti – nemá stano-
venou denní dobu lovu, dobu hájení ani další nezbytná pravidla). 
Podmínkou je předchozí získání výjimky dle §5 zákona č. 114/1992 
Sb. (vzor ke stažení zde)

U žádostí je třeba dbát a v daných termínech reagovat na výzvy 
úřadu (obce s rozšířenou působností) k doplnění údajů, materiálů, 
účasti na jednáních, odvolání různých ochranářských spolků atd. 
Na tyto podněty je třeba neprodleně reagovat, aby na základě 
nereagování nebylo úřadem zastaveno či zcela zrušeno řízení.
Úřad by měl vydat rozhodnutí do 30 dnů od obdržení žádosti, je 
ale vhodné,m abychom vás upozornili, že v mnoha případech je 
praxe delší.
V případě, že úřad nereaguje, lze podat k jemu nadřízenému orgánu 
(krajský úřad) stížnost na nečinnost. S přípravou žádosti o výjimku 
se také můžete obrátit o pomoc na váš územní svaz.

zástřelné za kormorány  
vyplácí stát !

Kdo a jak může odstřel provádět?

Je-li schválena výjimka na odstřel kormoránů, platí následující
zákonná omezení:
•  zákaz lovu kormoránů na nocovištích.
•  zákaz lovu kormoránů na hladině (nebezpečí odrazu defor-
movaného broku od vodní hladiny).
•  zákaz lovu kormoránů kulovou zbraní (malorážka, kulov-
nice) – povolena je pouze brokovnice.
•  Lov může provádět pouze myslivec s platnou povolenkou
na lov kormorána, pouze v honitbě, kde je členem nebo
hostem.

Jak požádat o zástřelné?

Příslušné myslivecké sdružení bude na základě dříve udělených 
výjimek střílet kormorány; o zástřelné následně žádá mys-
livecké sdružení, nikoli jednotliví střelci.

V druhé polovině srpna příslušného roku shromáždí všechny 
horní části zobáků z postřílených kormoránů, dá je do sáčků 
vždy po 5 kusech (zatavené, nebo v sáčcích „na zip“) a odevzdá 
je na místně příslušnou Státní veterinární správu. Přitom si ne-
chá potvrdit počet odevzdaných zobáků na zvláštní formulář 
(takzvaná  příloha č. 2).

Poté pošle jiný formulář (žádost o poskytnutí finančních 
příspěvků poskytovaných uživatelům honiteb, ke stažení zde) a 
vyplněnou přílohu č. 1 (ta popisuje počet střelených kormoránů 
a částku, kterou žadatel požaduje - je součástí výše zmíněného 
formuláře) na místně příslušný krajský úřad.

Následně přijdou mysliveckému sdružení peníze na účet, o 
formě vyplacení jednotlivým lovcům dále rozhoduje příslušné 
myslivecké sdružení.

ačkoli administrace zástřelného není příliš jednoduchý proces, 
jedná se o velký a pozitivní posun - do současnosti zástřelné za 
kormorána vyplácel Český rybářský svaz. Věřme, že do budouc-
na se podaří vyřešit i přetrvávající problém s přemnoženou 
(a chráněnou) vydrou,  která decimuje hlavně naše pstruhové 
revíry.

Kompletní metodiku i formuláře ke stažení je možné nalézt na 
stránkách Ministerstva zemědělství na portálu eagri.cz . 
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stránky Črs se dočkají 
zásadní obměny

Webové stránky Českého rybářského svazu se od počátku led-
na 2019 změní po grafické i obsahové stránce, přibude také 
několik nových funkcí. V období od ledna do března 2019 bude 
stále možné využívat stávající webové rozhraní (mezi stránka-
mi bude možné přepínat) , od dubna 2019 pak budou stávající 
stránky zcela odstaveny. 

Proces modernizace webového rozhraní probíhá  v posledním 
roce kontinuálně, výrazných změn se dočkala i současná šablona 
- zejména z pohledu optimalizace výkonu a responzivního zo-
brazení na mobilních zařízeních. Od nového roku ale budou we-
bové stránky v novém režimu. Jaké jsou nejvýraznější změny?

SEO optimalizace a podpora mobilních zařízení

Přistupujete na stránky pravidelně z mobilního zařízení? Pak 
tento posun jistě oceníte, stránky se budou načítat mnohem 
rychleji a s menším přenosem dat (snížení je více než o 40%) 
a pohyb na nich bude přehlednější a intuitivnější. Odkazy na 
jednotlivé články a sekce budou příjemnější uživatelsky i pro 
internetové vyhledávače.

Kategorizace novinek a jejich odběr

aktuality jsou kategorizovány podle jednotliých oblastí - je tak 
nově možné filtrovat zobrazené aktuality podle témat, kterých 
se týkají - například zprávy ze zasedání Rady, zarybnění revírů, 
Sport a mládež, Legislativa... Pokud vás informace z ČRS zají-
mají a nechcete neustále kontrolovat stránky, je nově možné 
přijímat RSS kanál pomocí čteček v prohlížeči nebo na mobil-
ních zařízeních - při zveřejnění aktuality tak budete upozorněni 
na novou zprávu. RSS kanál můžete odebírat i v jednotlivých 
sekcích aktualit, fotogalerii, kalendáři akcí...

Více informací z územních svazů

Územní svazy mají nově sekci, kam mohou zveřejňovat aktuální 
informace, vkládat události do společného kalendáře nebo up-
ravovat přímo informace ze svého územního svazu. 

Přehlednější menu a navigace

změnila se i struktura stránek, na titulní straně najdete přímo 
odkazy podle toho, kdo k webu přistupuje - nový člen, odborná 
veřejnost...

Nové stránky Odboru mládeže i sportovních odborů

Odbor mládeže i jednotlivé sportovní odbory budou mít k dis-
pozici nové stránky s rozšířenou funkcionalitou - nově tak bude 
možné například vstupovat do zabezpečené sekce se zápisy z 
jednání odboru, přidávat fotogalerie nebo zveřejňovat aktuality. 

Jednou z dalších novinek je například i interaktivní mapa míst-
ních organizací, integrace kanálů ČRS na youTube , zobrazení 
obsahu na profilu ČRS na Facebooku, fotogalerie a řada dalších 
novinek, které věříme že uživatelé ocení.

V náhledu je možné nové webové stránky zobrazit na adrese 
www.rybsvaz.cz/beta,  v průběhu dalších měsíců budou nové 
funkce a obsah dále přibývat.
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sjednocení e-mailových 
adres Mo

Návrat pstruhových revírů jčÚs do 
celosvazového rybolovu

Rada ČRS obdržela od Jč. ÚS ČRS sdělení, že výbor 
Jihočeského územního svazu rozhodl na svém zasedání 
dne 28.6.2018 o vložení pstruhových rybářských revírů 
v užívání Jč. ÚS ČRS do celosvazového rybolovu s 
účinností od 1.1.2019. 

Od příštího roku bude opět platit celosvazová pstruhová 
povolenka i na jihočeských pstruhových revírech. Rybáři 
budou, mimo svazových webových stránek, informováni 
v dodatku k soupisům revírů pro držitele celosvazových 
povolenek pro rok 2019.

Cena celosvazových povolenek na rok byla schválena 
Republikovou radou na pravidelném zasedání v červnu, 
vstupem těchto revírů do celosvazového pstruhového 
rybolovu se schválené ceny povolenek nemění.

Pro připomenutí jsou ceny CS povolenek pro rok 2019 
následující:

Celosvazová členská mimopstruhová:  

Dospělí: 2200 Kč

Mládež: 1400 Kč

Děti: 700 Kč

Celosvazová členská pstruhová:

Dospělí: 2300 Kč

Mládež: 1500 Kč

Jak jsme již informovali v minulém Zpravodaji,  proběhlo 
v souladu s rozhodnutím Republikové rady ČRS založení 
samostatných e-mailových schránek všech místních 
organizací ČRS. 

Místní organizace v nejbližší době dostanou 
možnost založit vlastní e-mailovou adresu v podobě 
 organizace@mocrs.cz    (například “kamenice@mocrs.
cz”). 

e-mailové adresy s přístupovými hesly mají v tuto chvíli 
k dispozici příslušné územní svazy, které je následně 
distribuují na všechny místní organizace.

adresa v této podobě by měla sloužit primárně 
ke komunikaci s členskou základnou, zodpovídání 
neadresných dotazů a zasílání pravidelných zpráv stran 
vyšších organizačních složek ČRS.

Důležité je zdůraznit, že nijak neovlivní možnost 
používat stávající e-mailové ad resy (například kontakty 
na hospodáře nebo vedoucí rybářské stráže), které 
využívají místní organizace ke komunikaci. Jedná se 
pouze o možnost doplnění kontaktních adres, a v této 
fázi je jen na místní organizaci, zda nabídku využije či 
nikoli.

adresu je možné využít jako plnohodnotnou e-mailovou 
schránku,  případně ji přesměrovat na některý již existující a 
využívaný kontaktní e-mail (to je vhodné zejména u organizací, 
které mají webové stránky a kontaktní e-mail mají hostovaný 
na vlastní doméně).

Využití těchto jednotných adres bude pro místní organizace 
zdarma, náklady  na provoz domény hradí Rada ČRS. 

Velikost jednotlivých schránek je neomezená,  zdůrazňujeme 
z důvodu bezpečnosti nutnost změny hesla po obdržení 
přístupových údajů.

Po obdržení přístupových údajů je nutné potvrdit příslušnému 
územnímu svazu, že je místní organizace připravena 
e-mailovou adresu používat,  poté dojde k doplnění kontaktu 
na stránkách Rady ČRS.

S případnými dotazy nebo technické problémy (ztráta hesla, 
pomoc s přesměrováním) se obracejte na  kocica@rybsvaz.cz. 

Český rybářský svaz, z. s.,
Nad Olšinami 282/31

100 00 Praha 10
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For Fishing 2019 - 10. ročník největšího 
rybářského veletrhu se blíží

Jubilejní 10. ročník největšího rybářského veletrhu v České re-
publice se uskuteční 14.–17. 2. 2019 v areálu PVA EXPO PRA-
HA v Letňanech v Hale 2, 3, 4 a 5. V rámci kulatého výročí je 
pro návštěvníky přichystaná celá řada novinek. Již nyní máme 
skvělou zprávu pro milovníky přívlače a to, že i v roce 2019 
bude na veletrhu obří akvárium AQUA – DEMO a každý den v 
něm budou probíhat prezentace přívlačových nástrah.
  
Na tomto veletrhu samozřejmě nesmí chybět ani stánek 
Českého rybářského svazu. Stejně jako na dalších výstavách 
pro na něm bude připraven simulátor zdolávání trofejních 
úlovků nebo laserová střelnice kormorána. 

Na místě také bude možné zakoupit řadu propagačních a výu-
kových předmětů, včetně oblečení pro děti i dospělé s motivy 
sportovního rybolovu.

Na místě se také potkáte po celou dobu výstavy se zaměstnanci 
ČRS na našem infopultu, kteří vám budou připraveni zodpovědět 
veškeré dotazy, týkající se sportovního svazového rybolovu.  

Vstupenky je již teď možné objednat za sníženou cenu v 
předprodeji na této adrese:

vstupenky-pva.cz/for-fishing-2019 

7
Český rybářský svaz, z. s.
Nad Olšinami 282/31

100 00 Praha 10
www.rybsvaz.cz

< TK, fotografie převzaty z webu Forfishing.cz  >



Dlouhých šestnáct let vedl redakci časopisu Rybářství 
Vladimír Urban, kterého nyní čeká zasloužený důchod. Na 
jeho místo šéfredaktora od ledna nastupuje bývalý redak-
tor a editor serveru sport.cz a později deníku Právo Ondřej 
Cupal.

Co pro vás pozice šéfredaktora Rybářství znamená?
Hrozně moc. Hlavně proto, že časopisů s tak dlouhou tradicí 
u nás moc nenajdete. Právě bohatá historie Rybářství je něco, 
co mě hodně zajímá a čím bych se na stránkách časopisu 
rád víc zabýval. V dnešní době je totiž tendence tradice spíš 
potírat a do popředí tlačit nové moderní věci. Myslím si, že 
je to škoda.

Už jste si něco o historii časopisu zjišťoval?
Něco málo. Sžívám se s chodem redakce, s výrobou měsíčního 
časopisu. Přece jenom jsem doposud působil v denním zpra-
vodajství, výroba magazínu má svá specifika. Já byl například 
zvyklý na úzkou spolupráci s vlastním grafikem, který seděl 
vedle mě. V Rybářství se text i fotografie zašlou grafikovi 
externímu. ale jde i o jiné změny: člověk má delší čas na 
zvažování témat a komunikaci s  redaktory a podobně. Těch 
odlišností je tam víc. ale abych se vrátil k původní otázce – 

Nový šéfredaktor rybářství:                        
Časopis je pestrý, moc změn není potřeba

ano, něco málo jsem zjišťoval, zaznamenal jsem významné jmé-
no pana doktora Schäferny a pročítal obšírnou reportáž o boji 
za zachování časopisu během druhé světové války. ale čekají mě 
mnohem rozsáhlejší rešerše, a na ty se těším.

Co se vám na Rybářství ve stávající podobě líbí a co byste 
naopak chtěl změnit?
za hlavní devízu časopisu považuju jeho různorodost. Když se 
podíváte do stránek naší konkurence, zjistíte, že se zabývají 
skutečně takřka jen čistě rybařinou, mnohdy pouze kaprařinou 
zaměřenou navíc na trofejní úlovky. Rybářství je časopis pro 
vnímavější obecenstvo, které se nehoní jen za lovem rekordních 
ryb, ale pozoruje živočichy, rostliny a například houby kolem 
vody. Pro čtenáře, kteří se nechají inspirovat kuchařskými tipy 
na přípravu ryb a zároveň ocení poetické články jako například 
od pana bráta. Skvělé jsou také stránky věnované vyloženě 
dětským rybářům, čtenářům nebo rubrika NeJ NeJ určená trofe-
jním úlovkům čtenářů. Ta se v časopise objevovala už v sedm-
desátých letech. a jsme opět u té tradice…

ale o klasické rybařině se čtenáři také dočtou, nebo ne?
Samozřejmě! zmiňoval jsem předchozí témata jako něco navíc, 
jako takovou nadstavbu. Co se rybařiny týče, jsem moc rád, že 
v Rybářství publikuje například Milan Tychler, jenž je profe-
sionálem nejen co se týče rybařiny, ale také při psaném projevu. 
Jsem vděčný za příspěvky od zděňka Hofmana, který má opravdu 
široký záběr a s chodem časopisu je úzce spjat, za aktuální a 
zajímavé informace z dění na Českém rybářském svazu od Jana 
Štípka. ale těch pravidelných přispěvovatelů a neotřelých témat 
je mnohem víc… a když jsem u té vděčnosti, nesmím zapome-
nout na pana Urbana, který časopisu současnou pestrost vtiskl 
a mně všechny fungující procesy ukázal. Navíc velmi nenásilně, 
toho si opravdu cením. Stejně jako fungování celé redakce. 
Všichni v ní svou práci odvádějí znamenitě a každý zná své pov-
innosti. Dobře funguje také redakční rada, kterou vede dnes již 
legendární ichtyolog inženýr Vostradovský.
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To skoro zní, jako kdybyste žádné změny neplánoval?
To není tak úplně pravda, ale vnímám stávající stav jako nad-
standartní. Co se týče obsahu, alespoň prozatím nepočítám s 
nějakými radikálními změnami. Ty přijdou spíše v jiných sfé-
rách.

Můžete to specifikovat?
Rybářství je ideálním médiem pro nejširší rybářskou veřejnost 
a svým obsahem na ni také skvěle cílí. Časopis ale podle mého 
názoru maličko zaspal dobu, takže je potřeba zacílit také 
na mladé rybáře, kteří si v trafice výtisk nekoupí, ale sledují 

novinky na chytrých telefonech, tabletech nebo na počítači. 
Takže se chystáme oslovit i tyto rybáře.

Jak?
Něco chystáme. Není úplně těžké naše následující kroky 
uhodnout, ale v současnosti na celém projektu intenzivně 
pracujeme, a tak bych ještě nechtěl víc prozrazovat. Při cestě k 
mladším generacím jsme ale začali třeba tím, že jsme časopisu 
založili facebookový a instagramový účet. Jako takové základ-
ní kameny digitalizace Rybářství.

Nový šéfredaktor rybářství:                        
Časopis je pestrý, moc změn není potřeba

< TK >
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V návaznosti na zprávu Evropské agentury pro chemické 
látky (ECHA), která slouží jako podklad pro připravované 
návrhy Evropské komise v oblasti použití olova ve volné 
přírodě, uspořádal Český rybářský svaz, z.s. a Českomoravská 
myslivecká jednota, z.s. společnou tiskovou konferenci, která 
proběhla 24. října 2018 za hojné účasti zástupců médií. 

Čeští myslivci a rybáři nesouhlasí se zprávou evropské 
agentury pro chemické látky (eCHa) ze dne 17. srpna 2018, 
která doporučuje evropské komisi přijmout „další opatření“ 
ve vztahu k používání olova v brokovém a kulovém střelivu 
a rybářských zátěžích, tzv. olůvkách. Dalšími opatřeními je 
míněn plošný zákaz prodeje, který však v České republice 
nemá opodstatnění.

Českomoravská myslivecká jednota a Český rybářský svaz 
vítají iniciativu evropské komise v oblasti ochrany přírody 
a respektují, že v jejím zájmu může být nutné lidské 
chování v přírodě regulovat. Jakákoli regulace však musí 
být opodstatněná a přiměřená. Je třeba, aby byly jasně 
pojmenovány a prokázány její důvody, potřebnost a kladné 
i záporné dopady. Východiska ani závěry předložené zprávy 
však nelze v České republice podložit mysliveckou a rybářskou 
praxí. Vláda České republiky by proto připravovanou regulaci 
evropské komise měla odmítnout.

Olovo v myslivosti

Podle eCHa je olovo příčinou primárních otrav zvěře. zpráva 
například tvrdí, že otrava olovem byla zjištěna u jednotek 
procent vodních ptáků, a pouhou extrapolací dovozuje, že 
olovo je v eU příčinou úhynu jednoho až dvou milionů ptáků 
ročně. Pravděpodobnost pozření olova je však u jiných než 
vodních ptáků extrémně nízká. Na mokřadech je přitom 
lov s použitím olova již dnes zakázán. Na základě údajů o 
množství ulovené zvěře odhadujeme, že honební plochy v 
České republice nezatěžuje více než cca 30-40 jednotlivých 
broků, tj. přibližně 10 gramů olova na hektar (10 000 m2) 
a rok. Pravděpodobnost ohrožení pernaté zvěře přímou 
konzumací olova je takřka nulová, tudíž jeho plošný zákaz 
zůstává neobhájen.

Podobně problematické jsou podle eCHa rovněž sekundární 
otravy predátorů, dravců i člověka kvůli možnosti 
pozření otrávené kořisti či fragmentů olověných střel. 
Pravděpodobnost takové otravy však již s ohledem na 
nízkou pravděpodobnost primární otravy leží v rovině 
teorie. Možnost, že predátoři či dravci pozřou otrávenou či 
postřelenou, ale neusmrcenou či nedohledanou kořist, je 
kvůli extrémně nízkému množství takové potenciální kořisti 
ve volné přírodě zanedbatelná až neexistující.

U člověka je situace podobná: Pravděpodobnost, že se do 

konec olověných zátěží v Čr? 
--- tisková zpráva ---

oběhu dostane zvěřina kontaminovaná olovem je v podstatě 
nulová. To spolu s velice nízkou spotřebou zvěřiny pouhých 0,9 
kg na hlavu (2016) vylučuje jakékoli relevantní nebezpečí pro 
člověka.

zpráva dále regulaci obhajuje existencí plnohodnotných 
alternativ olověného střeliva. Jako náhradu nabízí ocel, bismut 
či wolfram. Ne náhodou je olovo materiálem, který se pro výrobu 
střel využívá stovky let. Jeho fyzikální vlastnosti nelze většinou 
běžně dostupných materiálů plnohodnotně nahradit. Mezi 
nejvýznamnější nevýhody alternativních materiálů pro výrobu 
střel patří především vyšší tvrdost a nižší hmotnost a tím menší 
dopadová energie. Vyšší tvrdost znamená významně zvýšené 
riziko nepředvídatelných odrazů a tím zásahu nežádoucího cíle 
včetně jiného člověka. Menší dopadová energie způsobí menší 
účinek střely a tím přivodí či zvýší utrpení zvěře. Pro střelbu 
vzduchovými zbraněmi či malorážkami přitom adekvátní 
alternativa olova neexistuje vůbec, což může znamenat citelný 
zásah do sportovní střelby včetně jejích olympijských disciplín.

eCHa svou argumentaci opírá o tvrzení, že ve volné přírodě 
mimo mokřady je každoročně v důsledku lovu rozptýleno 
14 000 tun olova se všemi jeho výše již zpochybněnými 
negativními důsledky. S ohledem na skladbu zvěře mimo 
mokřady lze dovodit, že takové množství olova by muselo 
pocházet z vysokých stovek milionů, pravděpodobně více než 
miliardy jednotlivých výstřelů. Lovců je však v evropské unii 
pouze přibližně 7 milionů. Pokud by tento údaj eCHa měl být 
pravdivý, znamenalo by to, že průměrný lovec v eU každý rok 
vystřelí ve volné krajině téměř 200×. Tento údaj považujeme na 
základě myslivecké praxe v ČR za nadsazený nejméně o jeden, 
spíše však dva řády.

Kritice eCHa neunikly ani oficiální střelnice jako takové. Mají 
hrozit kontaminací půdy a podzemních vod. Spíše než plošně 
zakazovat olověné střelivo, by bylo vhodné ekologické dopady 
střelby vyhodnocovat pro jednotlivé střelnice a v případě, že se 
prokáží ekologické škody nad rámec předpokládaných, přijmout 
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místně účinná opatření k jejich minimalizaci. zpráva eCHa 
rovněž mezi negativními dopady regulace olova neuvádí nut-
nost nákladného přebudování střelnic kvůli jiným fyzikálním 
vlastnostem alternativních materiálů střel (odrazivost apod.).

eCHa navrhuje zákaz olověného střeliva implementovat v 
podobě úplného zákazu jeho prodeje. argumentuje přitom 
snazším vymáháním práva, kdy orgány veřejné moci nebudou 
muset řešit, zda střelec olověné střelivo jen drží, či jej použil. 
Takovou plošnou kriminalizaci považujeme za nepřijatelnou 
motivaci pro legislativní změny.

Olovo v rybářství

Olovo a jeho slitiny se používají také v rybářství. Vysoké 
hustoty olova se využívá pro odhazování nástrahy na velké 
vzdálenosti, případně pro udržení nástrahy ve zvolené hloubce 
s ohledem na rychlost proudění vody. Olověná zátěž je zde 
prostředkem a pevnou součástí udice. Uvíznutí zátěže pod 
hladinou samozřejmě nelze vyloučit, nikdy se však nejedná o 
záměr. Uvíznutí znamená pro rybáře ztrátu finanční i časovou.

V České republice není známo zvýšení obsahu olova ve 
svalovině ryb v souvislosti s výkonem rybářského práva. 
Lokálně byla prokázána pouze zvýšená zátěž olovem v sedi-
mentech dna v souvislosti s chemickým průmyslem či lodní 
dopravou, kde olovo tvoří podstatnou část nátěrů lodí.

aby přesto nedocházelo ke kontaminaci vodního prostředí, 
používají rybáři již dnes zátěže z alternativních materiálů. U 
olověných zátěží se dnes často používá povrchové potahování 
– olověné jádro je obaleno plastem či pogumováno, případně 
ošetřeno nalitím za horka do forem z mosazi či oceli. S vod-
ním prostředím tak dále nekomunikuje. Tam, kde neexistují 
požadavky na plasticitu zátěže, lze použít další druhy kovů, 

jako jsou měď, mosaz nebo wolfram.

V případech, kdy je třeba zachovat plasticitu zátěže (drobné 
vyvažovací zátěže – broky při lovu na plavanou), však olovo 
nahradit nelze. Na tom se shodují rybáři i eFTTa (evropské 
sdružení výrobců a prodejců rybářských potřeb).

Většina alternativních zátěží i střeliva představuje jen jinou 
formu negativního vlivu na životní prostředí. Měď je toxická 
pro vodní bezobratlé, zinek vysoce toxický pro rybí plůdek. Je 
lehčí a tvrdší než olovo, rychle oxiduje na povrchu, ve vodě je 
tak nápadný.

Další nevýhodou alternativ jsou špatná opracovatelnost a vy-
soká cena. Například wolfram má velkou hustotu, na druhé 
straně je extrémně teplotně stabilní (nedá se odlévat), spéká 
se ve formě prášku až za použití extrémně vysokých teplot. 
Jeho světové zásoby jsou omezené, proto je velmi drahý.  Není 
plastický, praská a nelze jej tedy použít jako náhradu v případě 
vyvažovacích zátěží – broků.

Olovo v české přírodě neškodí

zpráva eCHa má být podkladem pro restriktivní evropskou 
legislativu. Podkladem, který však staví na velmi slabých 
argumentech podložených nepřesnými údaji. bagatelizuje 
negativní dopady a zveličuje předpokládané pozitivní. 
Jakákoli nová povinnost či zákaz ukládané občanům by přitom 
měly být podloženy argumenty přesvědčivými a statistikami 
alespoň přesnějšími.

Olovo pocházející z lovu a rybolovu v české přírodě neškodí. 
Regulaci založenou na této zprávě eCHa je třeba beze zbytku 
odmítnout jako neopodstatněnou. Nezavádějme plošné 
restrikce tam, kde nejsou obhajitelné.

< PV, TK >

konec olověných zátěží v Čr? 
--- tisková zpráva ---
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Povolenky, členské známky a peněžité plnění brigád nejsou 
jediné zdroje, ze kterých Český rybářský svaz financuje svou 
činnost. Revitalizace rybníků, modernizace techniky i inten-
zivní vysazování ohrožených druhů ryb jsou oblasti, na které 
dlouhodobě úspěšně čerpá finance z dotačních titulů. Mnoho 
organizací nicméně tento zdroj financí nevyužívá. Jaké bylo 
čerpání v uplynulých letech?

Operační program Rybářství 2007–2013 (resp. do roku 
„2015“ – dvouletý doběh programu)

Velká pozornost centrálního svazového orgánu byla věnována 
vytváření podmínek pro využití dotačních prostředků z ev-
ropského rybářského fondu prostřednictvím národního 
Operačního programu Rybářství s  celkovou vyčerpanou 
alokací ve výši necelé 1 miliardy Kč na 1 180 projektů (při 
výši podpory 60 %).

Rada, územní svazy i jednotlivé místní organizace ČRS 
úspěšně podaly 330 žádostí o dotace v hodnotě téměř 122 
mil. Kč (schválené a proplacené projekty). Na oblast akvakul-
tury obdržely dotaci na 94 projektův hodnotě 46 mil. Kč, 
na vzdělávání, vysazování úhoře říčního a pilotní projekty 
na 236 projektů v hodnotě76 mil. Kč (při výši podpory 100 
%). z toho bylo 216 žádostí v hodnotě 55 mil. Kč na vysa-
zování úhoře říčního, 14 žádostí na publikace a konference v 
hodnotě 15 mil. Kč a 6 pilotních projektů v hodnotě 6 mil. Kč.

Rada ČRS podala 10 úspěšných projektů v celkové hodnotě 
14 mil. Kč – díky těmto prostředkům vydalaučebnici Lov ryb 
elektrickým agregátem (1. a 2. vydání), obsáhlou populárně 
vzdělávací knihu Rybářství a rybolov (1., 2. a 3. vydání), dále 
učebnici pro rybářské hospodáře (1. a 2. vydání) a publikaci 
Ryby našich vod s plakátem. z Operačního programu Rybářství 
byly také spolufinancovány mezinárodní konference na 
téma „kormorán“ a celosvazová konference na téma „lipan 
podhorní a pstruh obecný“.

Operační program Rybářství 2014–2020 

Stejně významná pozornost byla věnována tvorbě podmínek 
pro využití dotačních prostředků z evropského námořního 
a rybářského fondu prostřednictvím Operačního programu 
Rybářství v jeho druhém programovacím období 2014–
2020. S finanční alokací ve výši 800 mil. Kč a s podporou pro 
příjemce ve výši 50 % přispívá k provádění společné rybářské 
politiky a je určen zájemcům o podporu na realizaci projektů 
v oblasti akvakultury. Své projekty mohou do programu 
podávat jak podnikatelé v akvakultuře, tak i subjekty ČRS. 
Na jeho koordinaci se od prvopočátku aktivně podílí i pra-
covníci Českého rybářského svazu s cílem vytvářet a udržet 
pro organizační jednotky ČRS možnost čerpání dotačních 
prostředků, tak jak se to podařilo i v jeho prvním období, kdy 

dotace   získané Črs 2014-2018                     
--- ze Zprávy o činnosti ---

byl ČRS významným žadatelem. zástupcem ČRS v Monitoro-
vacím výboru OP Rybářství pro druhé období je Ing. Jan Štípek, 
náhradníkem Ing. Martin Podlesný. Ti jsou rovněž účastni jed-
nání monitorovacích výborů, odborných a plánovacích skupin 
pro řešení koncepčních otázek rybářské politiky. Velká řada 
agilních svazových subjektů dotací z Operačního programu 
Rybářství v novém období plně využila. Od roku 2015 bylo v 
rámci 12 vyhlášených dotačních výzev doporučeno/schváleno 
38 žádostí subjektů ČRS o dotace v hodnotě přes 34 mil. Kč. z 
toho 26 projektů za 18,1 mil. Kč, zaměřených na produktivní 
investice do akvakultury (např. výstavba rybníka, odbahnění a 
rozšíření rybníka, modernizace nemovitostí, rekonstrukce sádek, 
nákup dopravních prostředků, pořízení vybavení pro chov ryb 
a přepravu ryb a další), a 12 projektů v hodnotě 16,2 mil. Kč 
zaměřených na vysazování úhoře říčního. V rámci ČR bylo 
celkem v těchto výzvách vydáno rozhodnutí na 435 žádostí 
různých žadatelů v hodnotě 505,7 mil Kč. 

Další finanční podporou činností ČRS byla státní dotace 
Ministerstva zemědělství ČR pro nestátní neziskové organizace 
na zarybnění ekologicky postižených rybářských revírů, 
vysazování ohrožených a  nedostatkových druhů ryb, podporu 
sportovních aktivit handicapovaných rybářů, práci s dětmi a 
mládeží, školící aktivity, společensky prospěšné a vzdělávací 
aktivity – účast na celostátních veletrzích a výstavách, výroba 
vzdělávacích a propagačních předmětů a materiálů (pro 
potřeby Rady, ÚS i MO). Prostřednictvím projektů Rady byla v 
letech 2014 až 2018 ČRS poskytnuta dotace ve výši 23 300 
000 Kč při splnění celkových projektových nákladů 53 621 
353 Kč. Významný 70% podíl z těchto finančních prostředků 
byl dále poskytnut ÚS ČRS (přes 16 mil. Kč). Státní dotaci pro 
NNO využily samostatně i některé místní organizace a územní 
svazy, a to např. na zarybňování rybářských revírů, zvýšení 
kapacity pstružní líhně pro chov lososovitých ryb, podporu 
volnočasových aktivit pro handicapované rybáře nebo podporu 
výstavní a propagační činnosti.

Národní resortní podpory (dotace) jsou poskytovány po-
dle „zásad“, kterými se stanovují podmínky pro poskytování 
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dotací pro příslušný rok na základě zákona č. 252/1997 
Sb., o zemědělství. V roce 2015 se podařilo v rámci těchto 
zásad zřízení nového dotačního titulu č. 17 Podpora 
mimoprodukčních funkcí rybářských revírů, který je od tohoto 
roku pravidelně do zásad zařazován. z 15milionové alokace 
přináší Českému rybářskému svazu od roku 2015 každoročně 
zhruba 11 mil. Kč formou platby na hektar rybářských revírů 
ve prospěch jejich zvýšeného zarybnění. Podpora je zaměřena 
na zmírnění negativních vlivů působících na ryby v rybářských 
revírech (tedy i jako částečná kompenzace škod způsobených 
kormoránem). Některé svazové subjekty, které hospodaří na 
větší katastrální ploše rybníků, využily i další resortní pod-
poru v rámci programu 15. Podpora mimoprodukčních funkcí 
rybníků (výše dotace do 1 000 Kč / 1 ha katastrální plochy 
rybníka).

V roce 2016 Mze připravilo program 129 280 „Podpora retence 
vody v krajině – rybníky a vodní nádrže“, který podporuje 
výstavbu nových, obnovu zaniklých či rekonstrukce stávajících 
rybníků větších než 2 ha, dále také odbahnění značně 
zanesených rybníků o výměře 2–30 ha (výše podpory až do 
80 % celkových uznatelných nákladů, u odbahnění 250 Kč na 
1 m3  vytěženého sedimentu). Pravidla programu ale nově 
obsahují pro ČRS zásadní limitující podmínku, a to že žadatel 
musí být plátcem DPH (v předešlém programu tato podmínka 
stanovena nebyla – ČRS zde byl úspěšným žadatelem), kterou 
splňuje jen několik organizačních jednotek. Do roku 2017 
Mze vyhlásilo 2 výzvy k podání žádostí o poskytnutí podpory, 
MO ČRS (plátci DPH) zde mají podány 2 žádosti zaměřené 
na celkovou opravu a rekonstrukci větších rybníků včetně 
odbahnění.

ČRS pravidelně získává dotace na sport a mládež. Od 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy obdržel za 
období 2014–2018 dotaci ve výši 5 662 000 Kč z Programu 
na podporu práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové 
organizace, za období 2016–2017 dotaci 2 304 000 Kč z 
Programu V. Činnost sportovních svazů, a za období 2014–
2016 dotaci 886 400 Kč na sportovně talentovanou mládež, 
dále příspěvek od Ministerstva zemědělství na vzdělávací 
prostředky pro děti ve výši 499 374 Kč (za období 2014–
2017) a finanční dar od Českého olympijského výboru ve výši 
4 139 000 Kč (za období 2014–2017) – vše ve prospěch dětí 
a mládeže a rybářského sportu na úrovni územních svazů a 
místních organizací.

Všechny obdržené státní dotace byly neinvestičního charakteru 
a byly využity v rámci programů pro sportovní reprezentaci, 
sportovně talentovanou mládež, činnost NNO a sportovních 
svazů a také pro vybrané formy práce s dětmi a mládeží. ČRS 
získal od MŠMT titul „Organizace uznaná pro práci s dětmi a 
mládeží“ – tato pozice umožnila ČRS významněji a jednodušeji 
využívat dotace pro tuto oblast. 

Na regionální i místní úrovni byly územními svazy a místními 
organizacemi využívány i různé další formy dotační podpory a 
grantů – převážně od magistrátů, krajských, městských a obec-
ních úřadů, dále od Mze, MŽP, od MŠMT a také od právnick-
ých osob. Podle údajů územních svazů ČRS činila celková 
částka těchto dotací získaných organizačními jednotkami ČRS 
(ÚS a MO) v letech 2014 až 2017 téměř 20 mil. Kč. Jednalo 
se o nejrůznější neinvestiční, ale i investiční podpory, např. 
na činnost a provoz MO, sportovní činnost, výstavní činnost, 
rybářské závody, zarybnění, repatriaci lososa obecného, revital-
izace a opravy rybníků, technické vybavení k chovu ryb, opravy 
a údržbu rybářských revírů, opravy budov, škody způsobené vy-
drou a instalace elektrických ohradníků, na zmírnění škod na 
rybách způsobených povodněmi, vybudování míst k rybolovu 
pro hendikepované, vzdělávací, volnočasové a náborové akce 
pro děti, vydání vzdělávacích materiálů pro děti, vzdělávání 
vedoucích rybářských kroužků a rybářskou stráž.

Podstatné je, že základní činnost Svazu je pokryta příjmy za 
členské známky a prodej povolenek k rybolovu a není závislá 
na dotacích. Finance získané z dotací a grantů pak představují 
vítané zdroje nad tento základní rámec a umožňují po-
sílit prostředky např. na zarybnění ekologicky postižených 
revírů, zarybnění nedostatkovými a ohroženými druhy ryb, 
na sport a práci s mládeží, výstavní, propagační a publikační 
činnost a v neposlední řadě i na investice do akvakulturních 
hospodářství. Přístup k získávání a využívání dotačních 
prostředků a grantů je mezi organizačními jednotkami ČRS 
velmi rozdílný – některé realizovaly více projektů, jiné se o 
dotace vůbec nezajímaly. Důvody mohou být různé – od per-
sonálního a finančního zajištění projektů až po administra-
tivní náročnost a splnění stanovených podmínek. Některé 
dotační programy jsou odborně a administrativně jednodu-
ché, s krátkou dobou realizace, jiné velmi náročné, s dlouhou 
dobou realizace i udržitelnosti a s náročnými procesy kontrol 
a auditů ověřujících plnění podmínek dotačních pravidel a 
udržitelnost projektu (SzIF, Mze, auditní orgán MF apod.). 

V období 2014 - 2018 se tak podařilo získat více než 200 
milionů Kč na provoz a zarybnění revírů Českého rybářského 
svazu, podporu dětí, mládeže a hendicapovaných, revitalizaci 
vodních ploch i zajištění nezbytné techniky. 

< RB,  MP>

dotace   získané Črs 2014-2018                     
--- ze Zprávy o činnosti ---
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Radu ČRS tvoří volení zástupci Územních svazů, její volební 
období je čtyřleté.  V rámci pravidelných zasedání se schází 
zpravidla jednou měsíčně (s výjimkou července a srpna).

září 2018; Republiková rada ČRS:
• bere na vědomí odhad prodeje celosvazových povolenek a re-

distribuce prostředků celosvazového rybolovu v roce 2018,
• bere na vědomí informaci o výsledcích kontroly Finančního 

úřadu stran dotací na odbornou publikaci Rybářství; finanční 
úřad a auditní orgán konstatovali, že při daňové kontrole neb-
ylo zjištěno porušení pravidel rozpočtové kázně a příjemce do-
tace postupoval v souladu s platnou legislativou. 

• rozhodla o podání trestního oznámení na autora dehonestu-
jící kampaně na sociálních sítích pro křivé obvinění. Případné 
náklady s tím spojené ponese Republiková rada ČRS. 

• bere na vědomí oznámení výboru Jč. ÚS ČRS o vložení 
pstruhových revírů do celosvazového rybolovu od 1. 1. 2019

• souhlasí s podáním žádosti na mezinárodní federaci ICSF 
o přidělení pořadatelství MS veteránů v RT v roce 2019, a 
pověřuje MO ČRS Frýdek Místek 2 jeho uspořádáním

Mezi dalšími body jednání byly informace o udělených vyzna-
menáních,  přípravě XVII. Republikového sněmu a plánované účasti 
reprezentace na MS feeder a MS přívlač z lodi. 

říjen 2018; Republiková Rada ČRS:
• bere na vědomí oznámení o kooptaci Ing. Karla Korandy a Ing. 

Josefa Kostky jako zástupců JčÚS do Republikové rady
• rozhodla o předložení právní komisí připraveného návrhu na 

změny Stanov ČRS ke schválení XVII. Republikovému sněmu 
ČRS

• bere na vědomí návrh na zřízení samostatného pstruhařského 
odboru a žádá územní svazy o zaslání nominací svých zástupců 
v počtech uvedených v návrhu.  

Mezi dalšími diskutovanými tématy bylo pořádání dalšího ročníku 
soutěže World Carp Masters na revíru Rady ČR ÚN Orlík,  informace 
o přípravách XVII. Republikového sněmu ČRS, informace o činnosti 
z oblasti propagace a PR a tištěná zpráva o činnosti volebního ob-
dobí 2014-2018.

přehled usnesení rady Črs   
září - prosinec 2018

listopad 2018; Republiková Rada ČRS:
• bere na vědomí informaci činnosti na úseku sportu a práce s 

mládeží, kterou prezentoval předseda odboru mládeže Jiří Marek a 
koordinátor sportovní činnosti ČRS MUDr. Josef Doležal,

• ponechává rozhodnutí o zřízení pstruhařského útvaru na nové Re-
publikové radě ČRS,

• odkládá rozhodnutí o souhlasu s konáním dalšího ročníku WCM na 
příští zasedání,

• bere na vědomí informaci o konání konference Východočeského 
územního svazu, kde byl předsedou zvolen Václav Horák, členem 
Republikové rady Ing. Miroslav bialek a členkou Republikové 
dozorčí rady Ing. Petra Matoušková,

• bere na vědomí informaci o změně na pozici šéfredaktora časopisu 
Rybářství, kterým se od 1.12.2018 stává Ondřej Cupal,

• schvaluje předložené návrhy na udělení uvedených svazových vy-
znamenání,

• bere na vědomí zprávu o výsledcích kontrol provedené RDR - 
neohlášené kontroly pokladní hotovosti a kontroly průběžného 
hospodaření, při namátkové kontrole účetních dokladů nebyly 
zjištěny závady nebo nedostatky.

Prosinec 2018; Republiková Rada ČRS:
• schvaluje doplnění programu jednání o volbu místopředsedů, ve 

které byl 1. místopředsedou zvolen Ing. Karel anders, druhým 
místopředsedou JUDr. Jaroslav Holý,

• schvaluje zřízení odborů a komisí: hospodářský odbor, pstruhařská 
sekce hospodářského odboru, ekonomická komise, odbor čistoty 
vody a životního prostředí, právní komise, odbor mládeže, odbor 
rybolovné techniky, odbor LRU muška, odbor LRU přívlač, odbor 
LRU plavaná, odbor LRU feeder,

• odkládá rozhodnutí o návrhu na zřízení odboru LRU položená do 
příštího zasedání Rady a žádá územní svazy o sdělení stanoviska 
ke zřízení tohoto odboru v rámci ÚS i Rady,

• schvaluje pořádání dalšího ročníku WCM a Pára nad Vltavou 2019 
na ÚN Orlík za předpokladu, že spolupořadatelem bude ČRS,

• schvaluje postup pro vyřízení reklamace dodávky povolenek 
Jihočeskému územnímu svazu ČRS,

• konstatuje, že předložený návrh rozpočtu Rady ČRS na rok 2019 
byl připraven v souladu s obecně závaznými právními předpisy a 
pravidly Rady ČRS pro sestavování rozpočtu, s ohledem na časový 
prostor potřebný pro vypořádání dotazů, přesouvá schvalování 
rozpočtu na rok 2019 na příští zasedání Rady ČRS

• .schvaluje připojení se ČRS k  prohlášení a výzvě premiérovi 
a Vládě ČR za zachování používání olova

• jmenuje na období 2019 – 2022 do funkce státního trenéra 
juniorů LRU muška Rady ČRS bc. Martina Musila

• schvaluje předložené návrhy na udělení uvedených sva-
zových vyznamenání

bližší informace ze zasedání Republikové Rady ČRS jsou k dis-
pozici na webových stránkách www.rybsvaz.cz a v časopisu 
Rybářství.

< DZ, TK >
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složení republikové dozorčí rady Črs      
na období 2018-2022

složení republikové rady Črs na 
období 2018-2022

Západočeský ÚS   PhDr. Mgr. Karel Mach, MSc., MBA  předseda ČRS
     Ing. Jan Štípek    jednatel ČRS, předseda Západočeského ÚS ČRS

ÚS města Prahy   Ing. Karel Anders,    místopředseda ČRS, předseda ÚS města Prahy ČRS, 
          předseda ekonomické komise
     Zdeněk Mužík    jednatel ÚS města Prahy ČRS

Středočeský ÚS   Dušan Hýbner    předseda hospodářského odboru, 
          předseda Středočeského ÚS ČRS
     Radek Zahrádka     2. místopředseda Sč. ÚS ČRS pro sportovní činnost

Jihočeský ÚS   Ing. Karel Koranda     předseda Jihočeského ÚS ČRS
     Ing. Josef Kostka    člen výboru JčÚS ČRS, vedoucí odboru LRU plavaná JčÚS

Severočeský ÚS   JUDr. Jaroslav Holý   místopředseda ČRS, předseda Severočeského ÚS ČRS
     Ivan Bílý    2. místopředseda SÚS ČRS

Východočeský ÚS  Václav Horák    předseda Východočeského ÚS ČRS 
     Ing. Miroslav Bialek   jednatel Východočeského ÚS ČRS

ÚS pro Severní Moravu a Slezsko Ing. Pavel Kocián   předseda ÚS pro Severní Moravu a Slezsko ČRS 
     Mgr. Radomír Bednář   místopředseda ÚS pro Severní Moravu a Slezsko

V prosinci 2018 proběhlo první zasedání Republikové rady ČRS v novém složení. Předseda územ-
ního svazu je vždy členem RR z titulu své funkce, druhý zástupce je volen konferencí příslušného 
územního svazu. Volební období členů je vždy čtyřleté , začíná a končí vždy příslušným Republiko-
vým sněmem. 

Více informací o členech RR a RDR 
najdete na stránkách www.rybsvaz.cz

ÚS města Prahy   Ing. Leoš Křenek, PhD.   předseda Republikové dozorčí rady

Východočeský ÚS  Ing. Petra Matoušková   místopředsedkyně Reublikové dozorčí rady

Západočeský ÚS   Roman Moulis  
     
Středočeský ÚS   Mgr. Václav Pertl    
     
Jihočeský ÚS   David Havlíček      
     
Severočeský ÚS   Vlastislav Fanta   
     
ÚS pro Severní Moravu a Slezsko Lubomír Čilipka   
     

15
Český rybářský svaz, z. s.,
Nad Olšinami 282/31

100 00 Praha 10
www,rybsvaz.cz

http://rybarihumpolec.cz


Kateřina Marková patří bezesporu mezi 
historicky nejúspěšnější sportovkyně, 
reprezentující Český rybářský svaz na 
mezinárodních soutěžích v rybolovné 
technice. V letošním roce se navíc 
stala držitelkou světového rekordu 
v disciplíně zátěž dálka. Dosavadní 
rekord překonala o více než tři metry 
a stanovila tak jeho novou hodnotu na 
78,6 metrů.

Český rybářský svaz, z. s.
Nad Olšinami 282/31

100 00 Praha 10
www,rybsvaz.cz

Kdy jste se začala rybolovné technice věnovat?
začínala jsem jako úplně malá holka, v podstatě od školky. U nás 
v rodině se tomu věnoval táta, děda i brácha, takže mě brali na 
svoje tréninky. Tam jsem se tomu začala věnovat víc. 

Věnujete se jenom rybolovné technice, nebo i sportovnímu ry-
bolovu?
Jako malá jsem chytala dost, s dědou jsem jezdila často na Orlick-
ou přehradu na ryby. Postupem času jsem se ale začala věnovat 
hlavně závodění, na klasickou rybařinu už moc času nezbylo.

Patříte mezi úplnou světovou špičku, máte spočítané medaile? 
Přesně nemám, přehled mám vlastně jenom o zlatých medailí 
z vrcholových závodů, což je mistrovství světa. z nich jich mám 
zlatých 55, plus kolem třicítky stříbrných a bronzových. Kdybych 
měla počítat i domácí soutěže, odhadla bych to i s poháry na více 
než 500.

Letošní sezóna se vám hodně povedla - na mistrovství světa ve 
švédském Ronneby jste se stala držitelkou světového rekordu. 
Jaký to byl pocit?  
Neskutečný. Ideálně mi sedly místní podmínky, i vítr byl optimální, 
kousek pod povoleným limitem 2,5 metru za sekundu.  Původně 
jsem byla jenom šťastná že se mi povedlo trefit výseč, až kolegové 
mi po chvíli řekli, že padl rekord. Vůbec jsem to nečekala, byla 
jsem z toho pak dost vyplašená. 

rozhovor s kateřinou 
Markovou

 Jakou roli hraje v rybolovné technice vybavení, posouvají 
se limity? 
Já hážu se stejným prutem už sedm let. Nejsou pevně daná 
pravidla, někteří závodníci mají radši kratší, měkčí pruty, 
někomu se zase líp hází s tvrdším prutem, u délky prutů 
jsou jen nastavené limity. Hodně dělá vlasec, minimální 
povolená tloušťka je 0,18 mm, ale když si ho koupíte v 
obchodě, většinou pak zjistíte, že má přes 0,2mm. I proto 
si je nechávám vozit od kamaráda z Polska, který je vyrábí.  
Ve vybavení mě ale podporuje třeba i můj kamarád Jakub 
Vágner.

Na které závody vzpomínáte nejradši?
Určitě na mistrovství světa v roce 2015. bylo mi čerstvých 
osmnáct a poprvé se mi povedl zlatý tripl - zlato v pětiboji, 
sedmiboji i v družstvech, navíc jsem získala několik prvních 
míst v individuálních disciplínách. a samozřejmě letošní 
mistrovství, posunout světový rekord je sen. Hodně mě 
tam bavilo i to, že až do třetího hodu jsem měla výsledek 
co by stačil na první místo i v kategorii mužů, bohužel jim 
tam nakonec pomohl vítr, takže mužskou kategorii jsem 
nepřeházela. 

Světový rekord jste zvedla o téměř tři metry na novou 
hodnotu 78,6 m - házíte tyhle dálky i na tréninzích?
Vůbec netuším, na tréninku pokusy vůbec neměříme. 
ale nemyslím, že bych házela tyhle vzdálenosti zrovna 
pravidelně. 

Jak často trénujete?
V poslední době minimálně. Hodně času zabírá škola 
(pozn: Kateřina studuje Fakultu rybářství a ochrany vod na 
Jihočeské univerzitě), takže tréninkům už moc nedávám. 
Teď budu mít pauzu asi až do jara.

Už máte plány, čemu se chcete věnovat po skončení vy-
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rozhovor s kateřinou 
Markovou

soké školy? 
Vůbec! Taky bych ráda věděla co bude za pět let, ale nějak to 
teď moc neřeším. Možná se přidám k tátovi a budeme spolu 
vyrábět wobblery a gumy, to by mě asi bavilo. 

Myslíte, že popularita rybolovné techniky i díky vašim 
úspěchům roste?
ani ne. Učím děti v rybářském kroužku,  kde jim rybolovnou 
techniku ukazujeme a moc je to baví, ale rozhodně to není 
plošné. Navíc mezi dětmi pořád převládají zájmy o fotbal, 
hokej, počítač a mobily, v takové konkurenci je těžké se pro-
sadit. Tenhle sport neznají z televize ani z médií, což je velká 
škoda.

Je rybolovná technika nákladný sport?
Nijak zvlášť v porovnání s ostatními sporty. Na vrcholové 
úrovni je ale velký rozdíl ve financování mezi různými státy 
- každý stát to řeší jinak. U nás je to hodně specifické v tom, 
že závodíme za Český rybářský svaz a ne za Českou repub-
liku - třeba na Slovensku nebo v Polsku závodníci spadají 
pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a podpora 

za získané medaile na mistrosvtvích světa je tam obrovská, 
srovnatelná s účastí na olympiádě. V tomhle fungujeme 
úplně jinak.

Jak dlouho se dá rybolovné technice věnovat?
Celý život, dokud můžete chodit a hýbat rukama. Před dvěma 
lety jsme s rodinou postavili prvoligové družstvo - já,  brácha 
táta a děda, kterému je skoro 80. a vyhráli jsme.

Takže to není o fyzické náročnosti? 
Fyzická náročnost není nijak extrémní. Je to tak půl na půl 
fyzická příprava a půlka je psychika,  závodník to musí mít 
srovnané v  hlavě.  Hodně lidí je perfektně připravených, ale 
v ostrém startu během závodu znervózní a výkon jde dolů. 
 
Kdy můžeme znovu držet palce?
Další závody budou až na jaře, do té doby budu odpočívat a 
věnovat se zkouškovému:-)

Díky za rozhovor.
 

< TK, fotografie Kateřina Marková >


