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Vážené rybářky, vážení rybáři.
V uplynulých měsících proběhly ve všech
místních organizacích ČRS členské
schůze, v některých územních svazech
už i územní konference.
A protože letošní rok je rokem volebním,
doznávají složení výborů a dozorčích
komisí pro další čtyřleté funkční období
značných změn. Přeji všem zvoleným
funkcionářům, aby je neopouštěl elán,
se kterým budou službu ve prospěch
rybářství vykonávat.
Problémem členských schůzí MO je, až
na opravdu vzácné výjimky, velmi malá
účast členů, často se pohybující pod 10%
členské základny. Z této poměrně malé
skupiny členů pak většina „odhlasuje“
usnesení, které je samozřejmě závazné
i pro všechny ostatní (a že jich mohou
být, a také jsou, stovky). Nikdo ovšem
dosud nenašel recept k vyléčení to-

246 tisíc

členů, které ČRS
sdružuje

hoto neduhu. Návrhy na zakotvení
povinné účasti na členské schůzi ve
Stanovách ČRS naráží na řadu úskalí.
Předně by takové nařízení, resp. jeho
porušení, muselo být považováno za
nesplnění členských povinností se
všemi důsledky, tedy od nevydání povolenky až třeba po kárné řízení; dopad na členskou základnu si lze jistě
domyslet. Zastánci takového řešení by
si rovněž museli připravit argumentaci, že uložení této povinnosti není v
rozporu s principy a právem svobodného spolčování.
Prakticky
na
všech
jednáních
členských schůzí a konferencí jsou
nejčastějším předmětem diskusí návr
hy na různé úpravy „rybářského řádu“
prostřednictvím BPVRP. Těch výjimek
už bylo uživateli revírů přijato a
vyhlášeno tolik, že zcela oprávněně si

35 tisíc

hektarů , na kterých
ČRS hospodaří

rybáři stěžují z hlediska celosvazového
rybolovu na jejich nepřehlednost. Rada
ČRS už asi před dvěma lety vyvinula
značnou snahu o sjednocení BPVRP na
revírech sdružených ke společnému
výkonu rybářského práva. Výsledku
nebylo dosaženo, protože v zásadě
každý uživatel revírů preferoval právě
tu svoji úpravu jako nutnou a nanejvýš
potřebnou. Na řešení tohoto problému
ovšem nelze rezignovat, a i to tedy bude
jedním z důležitých úkolů, s nimiž se
nově ustanovené orgány rybářských
spolků budou potýkat. Přejme jim v jejich snažení úspěch.
Petrův zdar!
JUDr. Alexander Šíma
předseda ČRS
sima@rybsvaz.cz
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místních organizací,
pobočných spolků ČRS

Úlovky

roku 2017
na celosvazové povolenky

Tím je v rámci redistribuce zajištěno rozdělení veškerých financí, získaných z celosvazového rybolovu, mezi jednotlivé
územní svazy – vždy je rozdělen celý výnos za prodané povolenky. U územních povolenek však platí jiné principy, územní
svaz získá vždy jen cenu územní povolenky (bez ohledu na
to, kolik ryb si její držitel ponechá). V případě celosvazové
povolenky získá uživatel revíru v redistribuci hodnotu všech
úlovků držitele této povolenky na revírech územního svazu, i
když přesahuje cenu celosvazové povolenky. Zde je na místě
zdůraznit, že povolenky podléhají pečlivé ruční kontrole, a při
Návratnost povolenek a sumářů
zjištění náznaku falšování jsou nejen prověřovány a případně
V roce 2017 bylo celkem prodáno 44.269 kusů mimopstruhových vyřazeny, ale dotyčný rybář se vystavuje i riziku postihu.
celosvazových povolenek. Vyplněných úlovkových sumářů se na
konci roku vrátilo 38.938, tedy 88 %. Toto procento je poměrně Poměrně vysoké rozdíly jsou vidět i v „úspěšnosti“ držitelů CS
nízké – podmínkou vydání povolenky na následující rok je vrácení povolenek v rámci jednotlivých územních svazů. Zaměřme se
sumáře z předcházejícího roku, 12 % rybářů tedy ztrácí na vydání na základní ukazatele.
povolenky v tomto roce nárok.
Celkový objem CS povolenek podle územních svazů
Toto kritérium je důležité z pohledu přínosu financí do systému
Úlovky na CS MP povolenky
Celkový úlovek na CS MP povolenky je 635 tisíc kilogramů ryb. celosvazového rybolovu; jedná se o celkový počet prodaných
To odpovídá průměrnému (ponechanému) úlovku 16,3 kilogra- CS MP povolenek (v % z celkového počtu). Zde jednoznačně
mu na jednu vydanou celosvazovou povolenku. Řada rybářů ale vede ÚS Praha – 35 % prodaných CS povolenek koupili jeho
odevzdává povolenky s evidovanými docházkami bez ponechaných členové, v závěsu s členy Středočeského územního svazu (27
úlovků, svědčí to o stále rostoucí popularitě přístupu Chyť a pusť. %).
Samozřejmě nejsme schopni vždy přesně určit, zda nulový úlovek
znamená aplikaci uvedeného sportovního přístupu, nebo jenom
nedostatek štěstí při lovu, případně nedostatek času na rybolov; Preference celosvazových povolenek
vzhledem k tomu, že obecně jsou revíry poměrně dobře zarybněny, Toto kritérium je rovněž finančně důležité. Udává, kolik probude zřejmě převažovat první důvod. Množství úlovků menší cent členů daného územního svazu preferuje celosvazovou
než 1 kg v loňském roce mělo 27 % rybářů, 73 % si tak alespoň povolenku před územní. I v této statistice jednoznačně vítězí
občas rybu ke konzumaci ponechalo. Zde je vidět poměrně výrazný ÚS Praha – 47 %, na druhém místě je opět Středočeský územní
rozpor mezi realitou a tvrzeními na sociálních sítích a diskuzních svaz (39 %). Je možné předpokládat, že hlavními příčinami jsou
fórech, kde jsou rybáři s fotografií úlovku, který skončí v kuchyni relativně malá výměra vlastních revírů vzhledem k počtu členů
velmi často poměrně nevybíravým způsobem lynčováni.
a časté cestování na chaty a chalupy v případě obyvatel velkých
měst a jejich okolí.
Statistiky úlovků na celosvazové povolenky jsou pro fungování
ČRS velmi stěžejní nejen z důvodu samotné evidence ulovených
a ponechaných si ryb, ale jsou také důležité pro redistribuci Preference „Chyť a pusť“, přesněji počet povolenek bez úlovků
finančních prostředků, získaných z prodeje CS povolenek, mezi I počet povolenek odevzdaných bez ponechané ryby (respekjednotlivé územní svazy. Princip redistribuce je relativně jed- tive s úlovkem nižším než 1 kilogram – v rámci zohlednění
noduchý: celková hmotnost ulovených ryb ze sumářů se vydělí např. nástražních rybek) se liší mezi územními svazy poměrně
celkovým příjmem získaným z prodeje celosvazových povolenek výrazným způsobem. Nejvyšší počet „pouštěčů“ či rybářů bez
(sníženým o náklady na jejich tisk, zpracování, apod.), a vyjde koe- úlovků ale opět najdeme v Praze (32 %) a ve Středočeském
ficient ceny jednoho kilogramu ulovené ryby. V rámci redistribuce kraji (31 %). Nejméně naopak mezi členy Severomoravského
dostávají územní svazy zpět finance na základě násobku tohoto ÚS (20 %). Počet vrácených CS povolenek bez evidovaných
koeficientu a hmotnosti ryb, ulovených držiteli celosvazových pov- docházek je na úrovni všech územních svazů poměrově téměř
olenek na revírech daného územního svazu. V případě pstruhových totožný a pohybuje se kolem 4-5 %.
revírů je tento koeficient rozdělen na lososovité a ostatní ryby (aby
nedocházelo k proporcionálním deformacím například nasazením Průměrný úlovek na povolenku
kapra na pstruhový revír). Pro rok 2017 tyto koeficienty vyšly na Zde jsou vidět velmi výrazné rozdíly – nejvyšších úlovků na
135 Kč/kg za nelososovité (pstruhové i mimopstruhové revíry) a CS MP povolenku dosahují členové Jihočeského územního
379 Kč/kg za losovité ryby (pstruhové revíry).
svazu (27,5 kg), druhý nejvyšší průměr má s velkým odstupem Severočeský územní svaz (17,4 kg na povolenku). Nejnižší
Od minulého vydání Zpravodaje
máme k dispozici kompletní
statistiky úlovků za sezónu roku
2017. V následujícím textu se
zaměříme na jejich strukturu z
pohledu jednotlivých územních
svazů.
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Úlovky

roku 2017
na celosvazové povolenky

průměrný úlovek vykazuje s 15 kilogramy ÚS Prahy. S výjimkou Jihočeského územního svazu jsou ale rozdíly mezi
územními svazy poměrně minimální. Vysoký úlovek na CS
povolenky Jihočeského územního svazu je možné vysvětlit
i tím, že v roce 2016 došlo k zavedení limitu ponechaných
vyjmenovaných druhů ryb na územní povolenky Jihočeského
územního svazu, proto někteří rybáři dosahující pravidelně
vysokých úlovků přešli na povolenku celosvazovou; v rámci

redistribuce se nicméně tato záležitost neprojevuje, rozhodnutím Republikové rady z roku 2016 došlo k upravení Statutu celosvazového rybolovu tak, aby bližší podmínky výkonu
rybářského práva stanovené uživatelem revíru platily na
revírech tohoto uživatele pro všechny druhy povolenek a nedocházelo k nerovnosti podmínek držitelů celosvazových a
územních povolenek na stejném revíru.

Počet prodaných CS MP povolenek (v % z celkem prodaných)

< TK >
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Jihočeský ÚS

Západočeský ÚS
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Severočeský ÚS

Východočeský ÚS Severomoravský ÚS

Aktualizace
Český rybářský svaz v současnosti organizuje nebo
spoluorganizuje více než 600 rybářských kroužků,
zaměřených na práci s dětmi a mládeží.
V prvním čísle Zpravodaje jsme požádali místní organizace o kontrolu a následnou aktualizaci kontaktních
údajů představitelů místních organizací. V tomto čísle
připojujeme prosbu další - tentokrát o aktualizaci kontatních údajů vedoucích kroužků pro děti a mládež.
V současnosti jsou veškeré kontakty na kroužky
soustředěny na webových stránkách ČRS v sekci “Sport,
mládež a mezinárodní činnost” v podsekci “Rybářské
kroužky”.

kontaktních údajů i fotogalerii, u některých kroužků ale
není kromě adresy uveden ani e-mailový kontakt.
Rádi bychom touto cestou požádali funkcionáře místních
organizací o kontrolu a doplnění kontaktních údajů, které
jsou u kroužků v této sekci uvedeny. Určitě je vhodné doplnit i případné webové stránky nebo profil na sociálních
sítích, pokud je má kroužek založen.
Pokud zjistíte, že je v současnosti uvedený kontakt neaktuální, zašlete prosím jeho aktualizovanou verzi na e-mailovou
adresu Bc. Petře Hnízdilové hnizdilova@rybsvaz.cz, která
má v rámci Oddělení sportu a mládeže Sekretariátu Rady
ČRS na starosti práci s dětmi a mládeží.
Předem děkujeme za spolupráci!

Obsažené informace se ale u každého kroužku
významně liší a mnoho kontaktů se rovněž ukazuje být
nepříliš aktuálními. Některé kroužky poskytly kromě

Návrh

< PH >

na sjednocení e-mailových
adres místních organizací

V zájmu aktuálnosti kontaktních e-mailových adres
místních organizací se Republiková Rada ČRS rozhodla podpořit návrh na zavedení jednotného formátu
e-mailů.
Elektronická forma komunikace je v současné době
pro většinu členů ČRS (a samozřejmě nejen pro ně)
nezbytnou součástí každodenního života. Plán na
sjednocení e-mailových kontaktů má za úkol zajistit lepší komunikační možnosti směrem k členské
základně. Místní organizace v nejbližší době dostanou
možnost založit vlastní e-mailovou adresu v podobě
organizace@mocrs.cz (například “kladno@mocrs.cz”).
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
adresy (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
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kontaktů na dětské
kroužky

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).
Výhod, které jednotná forma e-mailu přinese, je celá řada.
Kromě atraktivní a snadno zapamatovatelné adresy je to zejména trvalá aktuálnost kontaktu při personálních změnách.
Zároveň tím odpadnou komplikace vyplývající z pravidel
Zákona o ochraně osobních údajů, neboť v současnosti jsou ve
velké míře využívány privátní adresy funkcionářů.
Využití těchto jednotných adres bude pro místní organizace
zdarma, náklady na provoz domény hradí Rada ČRS. Do budoucna plánujeme rozšířit nabídku i o možnost zavedení
vlastních webových stránek pod touto doménou pro organizace, které zatím webovou prezentaci nepoužívají. Podoba této
webové adresy potom bude o
 rganizace.mocrs.cz, postavena
bude na jednoduchém redakčním systému a bude velmi vhodná pro MO, které v současnosti buď web nepoužívají vůbec,
nebo využívají některou z volně dostupných služeb, která je
ale v neplacené verzi vykoupena zobrazováním reklam.
Bližší informace budou zaslány na místní organizace v horizontu několika týdnů.
S případnými dotazy se obracejte na kocica@rybsvaz.cz.

Český rybářský svaz, z. s.
Český
rybářský
svaz, z. s.,
Nad
Olšinami
282/31
Nad00Olšinami
282/31
100
Praha 10
100
00
Praha
www.rybsvaz.cz 10
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Studium

atraktivních oborů
na SRŠ Vodňany
prostředí (tj. jednak pstruhařství, ale také moderní faremní
chovy ryb v řízeném prostředí), chov vodní drůbeže, nemoci
ryb, ekonomiku v rybářství, zpracování ryb a obchodní činnost
a rybářství ve volných vodách (hospodaření v rybářských
revírech a sportovní rybolov).
Přípravu na zkoušky usnadňují odborné učebnice, které škola
vydává vlastním nákladem. Z uvedeného výčtu je patrné, že
studium pokrývá plnohodnotně celé spektrum technologií
chovu ryb.

Střední rybářská škola Vodňany otevírá od září letošního
roku dálkovou formu studia oboru Rybářství. Jedná se o
tříleté studium určené pro uchazeče, kteří již získali maturitní
vzdělání. Studentům jsou proto již „započítány“ všeobecně
vzdělávací předměty a studium je zaměřeno pouze na odborné
předměty související s rybářstvím a produkcí ryb.
Studium je organizováno formou třídenních konzultačních
soustředění vždy v režimu čtvrtek až sobota, a to jednou v
měsíci. Účast není přitom striktně vyžadována. Vždy na konci pololetí jsou pak skládány zkoušky písemnou nebo ústní
formou. Výuka probíhá ve Vodňanech, škola poskytuje nejen
učebny a laboratoře, ale nabízí i možnost stravování a ubytování v areálu školy a Domova mládeže. Vlastní studium je
bezplatné.
Zájemci o studium se mohou těšit na tyto odborné předměty:
obecné rybářství (anatomie, fyziologie ryb a přehled druhů ryb
a jejich biologie), hydrobiologie, vodní hospodářství (vodní
stavby a nakládání s vodami), rybníkářství, chov ryb v řízeném

Přestože výuka je oproti denní formě značně zkrácena, o to
více vyžaduje také domácí přípravu, zahrnuje i vybraná témata z rybářské praxe, která si studenti osvojují v laboratořích,
odborných učebnách a při školním pokusnictví v rámci praktických cvičení, popřípadě na exkurzích do rybářských firem
a rybochovných zařízení.
Absolvent získává také osvědčení pro výkon funkce
rybářského hospodáře a pro obsluhu elektrolovných zařízení
pro lov ryb.
Uvedená forma studia je určena hlavně zájemcům z řad profesních rybářů, kteří si chtějí prohloubit svou odbornost. Dále
také všem, kteří mají zájem o oblast ochrany vod a hydro
biologie v širším slova smyslu. Rovněž nabízí široké možnosti
pro uplatnění v oblasti vodního hospodářství.
Zájemci o toto studium mohou podat škole přihlášku. V
případě zájmu škola nabízí možnost prohlídky školy nebo
konzultace formou telefonických nebo e-mailových dotazů.
Více o studijních programech i o střední rybářské škole najdete na webových stránkách www.srs-vodnany.cz.

< TK >
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škody způsobené na
našich revírech

ORMORÁN
VELKÝ

O problematice kormorána toho již bylo řečeno hodně a
rybářům není nutné tohoto rybožravého predátora příliš
široce představovat. Jak ale mohou rybáři pomoci snížit
škody, které na rybí obsádce způsobí?
Za poslední vyčíslené období (zima 2016/2017) činí průměrné
roční odhadované ztráty na rybářských revírech ČRS 64 mil.
Kč. Vyčíslení škod ve finančním měřítku ale není dostatečné.
Většinu úlovku na našich řekách tvoří reofilní druhy ryb, jako
jsou plotice, podoustve, ostroretky nebo parmy, které není
možné na trhu běžně zakoupit, navíc jejich umělý výtěr je
často náročný vzhledem k jejich porcovému výtěru, lepivosti
jiker atd. Vzniká také škoda na genofondu populace, která je
finančně v podstatě nevyčíslitelná.
Pokud se hejno kormoránů usadí na pstruhovém revíru, jsou
škody ještě vyšší s ohledem na vysokou hospodářskou hodnotu lososovitých ryb a lipana, jejichž populaci dokáže kor
morán zcela zdecimovat. Samozřejmě kormorán nehoduje
jen na revírech ČRS, škody způsobuje i na chovných rybnících
produkčních rybářských firem. Na rozdíl od sportovních
rybářů ale mají produkční rybáři velkou výhodu. Škody
způsobené na rybnících v režimu rybníkářství stát hradí.
Argumentem proti úhradě škod způsobených predátory na
sportovních revírech je podle právního výkladu nulová škoda
na majetku žadatele o náhradu. A protože ryba v rybářském
revíru je v souladu s uplatňovaným právním názorem „věc
ničí“, podmínka škody na majetku není naplněna, a uživatel
revíru proto nemá nárok na náhradu škody (bez ohledu na
to, že prokazatelně vynaložil vlastní finanční prostředky na
vysazení ryb do revíru). Chovatelé ryb tak mohou žádat stát
o náhradu škody způsobené kormoránem až do výše 100
% (do konce roku 2019) a 80 % (do konce roku 2020). U
škod způsobených na revírech existuje pouze určitá forma
kompenzace formou státní dotace na mimoprodukční funkce
rybářských revírů, kde ČRS ročně čerpá přibližně 11 mil. Kč.
Eliminace škod způsobených kormoránem je obtížná. V první
řadě jej chrání zákon – podle směrnice 2009/147/ES platí
zákaz usmrcování všech druhů ptáků s výjimkou lovných
druhů, mezi které kormorán nepatří. Od roku 1992 byl rovněž
zařazen na seznam zvláště chráněných druhů, ze kterého
byl vyřazen až 1. dubna 2013 – což paradoxně situaci spíše
zkomplikovalo, protože nemohly být nadále vypláceny škody,
které způsobil kormorán na chovných rybnících (přestal
se na něj vztahovat zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování
náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými
živočichy). Pro upřesnění, do roku 2013 bylo produkčním
rybářským firmám vyplaceno odškodnění v celkové výši přes
350 milionů Kč. Vakuum ve vyplácení náhrad škod vyřešila
až další novelizace zmíněného zákona, platná od roku 2018,
která určuje výši odškodnění za škody způsobené kormoránem mezi lety 2018 a 2020 (opět ale pouze pro rybochovná
zařízení). V současné době kormorán velký požívá obecné
ochrany ve smyslu § 5 zákona č. 114/1992 Sb., který vychází

6

Kormorán velký je tažný pták s délkou těla dosahující až jeden metr a
s rozpětím křídel až 1,5 metru. S výjimkou Jižní Ameriky a Antarktidy je
možné ho nalézt na všech kontinentech. Jeho rozšíření v Evropě stoupá
– odhaduje se, že populace kormorána v Evropě dosahovala v roce
1960 počtu 4 tisíce párů, o dvacet let později už to bylo téměř 50 tisíc
párů a o dalších dvacet let později, v roce 2000, celých 370 tisíc párů.
V současnosti některé odhady hovoří až o 1,9 mil. kusech kormorána
velkého v evropském prostoru. Důvodů jeho expanze je mnoho, počínaje
globálním oteplováním, omezením používání pesticidů, až po plošnou
výstavbu přehradních nádrží, díky kterým většina řek nezamrzá, a pro
kormorána tak představují během zimy prostřený hodovní stůl.
Na území České republiky je tento nárůst rovněž evidentní – v polovině
devadesátých let hovořily odhady o přibližně 2 tisících kusech, v
současnosti však přes naše území přetahuje až 100 tisíc jedinců ročně.
Českou populaci kormorána je nutné rozdělovat na dvě skupiny – kormorány hnízdící, kteří na našem území zůstávají po celý rok, a migrující kormorány, kteří sem přilétají na zimu zejména ze severských zemí.
Celoročně hnízdících kormoránů je pouhý zlomek – v současnosti se
jedná o přibližně 400 párů, což představuje cca 0,8% z uvedeného počtu.

z výše uvedené evropské legislativy – směrnice 2009/147/ES
o ochraně volně žijících ptáků. To na jednu stranu komplikuje
jeho odstřel, na druhou stranu umožňuje vyplácet chovatelům
ryb kompenzaci za způsobené škody.
Odstřel a plašení kormoránů je možné na základě udělených
výjimek – nutné jsou dokonce dvě. První z nich je výjimka ze
zákona o ochraně přírody (§ 5a a 5b, zákona č. 114/1992 Sb.) –
tu podává ČRS jakožto uživatel revíru, a druhá ze zákona o myslivosti (§ 39 zák. č. 449/2001 Sb.), kterou podává příslušné myslivecké sdružení. Tyto výjimky jsou totiž vždy místně a časově
omezené – i po jejich vyřízení je odstřel kormorána možný
pouze v rámci honitby, která pod dané myslivecké sdružení
spadá. Počet vyřízených výjimek, které byly ČRS podány a
následně schváleny, se týká řádově stovek revírů – například ÚS
města Prahy má schválené výjimky pro odstřel kormorána na
všech hlavních tocích.

Český rybářský svaz, z. s.,
Nad Olšinami 282/31
100 00 Praha 10
www,rybsvaz.cz
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ORMORÁN
VELKÝ

škody způsobené na
našich revírech
(pokračování)

Je-li schválena výjimka na odstřel kormoránů, platí následující
zákonná omezení:
• Zákaz lovu kormoránů na nocovištích.
• Zákaz lovu kormoránů na hladině (nebezpečí odrazu deformovaného broku od vodní hladiny).
• Zákaz lovu kormoránů kulovou zbraní (malorážka, kulovnice) – povolena je pouze brokovnice.
• Lov může provádět pouze myslivec s platnou povolenkou
na lov kormorána, pouze v honitbě, kde je členem nebo
hostem.
Ačkoli ČRS zajišťuje povolení pro odstřel kormorána na
většině dotčených revírů, sám tuto regulaci provádět nesmí.
Český rybářský svaz se alespoň snaží myslivce motivovat vyplácením zástřelného ve výši až 300 Kč za zobák kormorána.
Celkem je podle oficiálních statistik v ČR ročně zastřeleno
kolem 6000 kusů kormoránů.
Odstřel nebo plašení kormoránů je nutné také pečlivě plánovat. Je-li kormorán v průběhu příjmu potravy či těsně potom
rušen či stresován, reaguje vyvržením dříve pozřené potravy
(aby mohl snáze vzlétnout), a dochází tak k nárůstu škod. Je
tedy vhodné synchronizovat odstřel kormoránů tak, aby byl
rušen na celém toku – popřípadě v celé oblasti. Část hlavních
kolonií a zimovišť kormorána se nachází v oblastech mimo

Jak

Odpověď na otázku, jaké změny je nutné realizovat pro
vyřešení „kormoráního“ problému, není snadná. Kromě pravidelné regulace početních stavů je nutné zaměřit se na systematické zlepšování ekologicko-morfologických charakte
ristik vodních toků. Zjednodušeně řečeno – vytvářet takové
podmínky pro ryby, které jim umožní tlaku kormorána úspěšně
odolávat. K tomu patří zastavení dalších regulací říčních koryt, podpora přirozených překážek/úkrytů a zimovišť, kde mohou ryby najít úkryt a ochranu zejména v zimních měsících.
Zvyšování migrační prostupnosti toků také pomůže splnit
účel – zlepší se tím přirozená reprodukce rybích druhů a sníží
množství „slepých cest“, kde se ryby hromadí a pro kormorány
představují velmi snadnou kořist.

< PV, TK >

zařídit výjimku na odstřel
kormorána na vašich revírech

K získání povolení odstřelu kormorána je nutné vyřídit dvě
zákonné výjimky. Obě administruje příslušná obec s rozšířenou
působností. 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, zabíjet atd. (vzor ke stažení zde)
2) Žádost o výjimku podle § 39 zákona č. 449/2001 Sb., o
myslivosti (kormorán není zvěří dle zákona o myslivosti –
nemá stanovenou 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)
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myslivecké honitby. Například na jednom z pražských ostrovů,
kde bylo na jednom místě na začátku března 2018 spočítáno
přes 800 jedinců kormorána, je legální lov nemyslitelný, navíc
zde není možné ani jeho systematické plašení. Okolní pozemky jsou takzvaně nehonební, tedy se na nich neloví. Ani v
oblastech, kde je výjimka zajištěna, neřeší plašení tento problém plošně – akustická děla mají význam pro ochranu malých
lokalit, například sádek, ale pokud je hejno vyplašeno, přesune
se jen nakrmit na jiný revír. Krom toho se často plašení setkává s odporem veřejnosti – zvukové efekty totiž plaší jiné
ptáky, psy na procházkách a v konečném důsledku často i
občany samotné.

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.

Český rybářský svaz, z. s.,
Nad Olšinami 282/31
100 00 Praha 10
www,rybsvaz.cz

< PV, TK >

Přehled

nejdůležitějších
usnesení Rady ČRS
•

•
•

Radu ČRS tvoří volení zástupci Územních svazů, její volební
období je čtyřleté. V rámci pravidelných zasedání se schází
zpravidla jednou měsíčně. Od tohoto vydání Zpravodaje
budeme přinášet přehled nejdůležitějších usnesení Rady
ČRS za uplynulé období.
Březen 2018; Republiková rada ČRS:
• souhlasí s uzavřením dohody o spolupráci s Rybářským klubem Příbram
na pořádání rybářského závodu Pára nad Vltavou 2018 na ÚN Orlík,
• schvaluje termínové kalendáře sportovních akcí na rok 2018 a zařazení
závodu „O pohár předsedy ČRS“ v lovu kapra do termínového kalendáře
sportovních akcí pro rok 2018 do sekce plavaná. Termínové kalendáře
je možné zobrazit na webu ČRS ve sportovní sekci,
• bere na vědomí propozice závodu „O pohár předsedy“ a schvaluje
poskytnutí finančních prostředků na nákup propagačních materiálů
ČRS s podmínkou předložení cenových kalkulací a grafických návrhů.
Mezi dalšími body jednání byly informace o udělených vyznamenáních,
připravovaných metodických pokynech aplikace GDPR, výsledcích činnosti
na úseku životního prostředí a čistoty vody za rok 2017 (materiál postoupen
k revizi) a jmenování delegáta na kongres CIPS 2018.
Duben 2018; Republiková Rada ČRS:
• schvaluje s drobnými úpravami předložený Kodex reprezentanta ČRS,
• bere na vědomí zprávu Republikové dozorčí rady stran otázek,
vznesených JčÚS, k rozpočtu na rok 2018. Republiková dozorčí rada
doporučila se připomínkami dodatečně nezabývat, protože veškeré
dotazy a připomínky k rozpočtu byly zodpovězeny již při projednávání
rozpočtu,
• bere na vědomí vzor Směrnice pobočného spolku k ochraně osobních
údajů (GDPR) a manuál k této směrnici a žádá územní svazy o úpravu
směrnice na vlastní podmínky a poté o její postoupení místním organizacím,
• bere na vědomí stanovisko Ekonomické komise a Republikové dozorčí
rady ČRS k výsledkům hospodaření Rady ČRS za rok 2017 a schvaluje roční účetní závěrku za rok 2017 sestavenou k 23. 2. 2018 a
hospodářský výsledek ve výši + 2.070.729,90 Kč, a schvaluje zúčtování
hospodářského výsledku ve výši + 1.320.729,90 Kč ve prospěch účtu
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nerozdělený zisk, + 600.000 Kč ve prospěch fondu sportovní činnosti a +
150.000,00 Kč ve prospěch sociálního fondu,
bere na vědomí stanovisko Ekonomické komise a Republikové dozorčí rady
k výsledkům hospodaření ČRS služby s.r.o. za rok 2017 a schvaluje roční
účetní závěrku za rok 2017 a hospodářský výsledek ve výši + 324.032,79 Kč
ve prospěch účtu nerozdělený zisk,
bere na vědomí zprávu o plnění zarybňovacího plánu, statistice úlovků a
činnosti rybářské stráže na rybářských revírech Rady ČRS za rok 2017.
schvaluje doplnění termínového kalendáře SO LRU přívlač na rok 2018 o
mezinárodní závod Romania Trout Game.

Květen 2018; Republiková Rada ČRS:
• bere na vědomí informaci o zajištění Národního kola Zlaté udice a zajištění
Dětského rybářského tábora ve Smetanově Lhotě,
• schvaluje provedení navržené korekce redistribuce prostředků celosvazového rybolovu na mimopstruhových revírech za rok 2017. Dodatečně
byly započítány úlovky držitelů CS povolenek z JčÚS nevyjmenovaných
druhů ryb do systému redistribuce CS povolenek. Částka určená ke korekci
redistribuce byla vypočítána ve výši 61.723 Kč,
• bere na vědomí informaci o poskytnutí dotace MŠMT z programu REPRE v
celkové výši 615.000 Kč pro reprezentanty v rybářském sportu,
• bere na vědomí informaci o přípravě setkání ČRS a Zemědělského výboru
Poslanecké sněmovny ČR, které se bude konat v červnu tohoto roku,
• bere na vědomí informaci o přípravě Sněmu ČRS a požaduje zaslat případné
náměty na změny Stanov ČRS právní komisi Rady, a to nejpozději do 31.
7. 2018,
• nemá připomínky ke změnám Soutěžních řádů a Závodních řádů, schválených jednotlivými sportovními odbory.
Červen 2018; Republiková Rada ČRS:
• bere na vědomí Zprávu o činnosti 2018,
• schvaluje návrh dodatku k Rybářskému řádu ČRS pro rok 2018 a 2019 se
změnou nejmenší lovné míry okouna říčního z původně navržených 20 cm
na 15 cm (viz článek na straně 15),
• schvaluje následující změnu Statutu CS rybolovu ČRS: původní text čl. V.
bod 1. se ruší a nahrazuje textem: „Ceny CS povolenek pro nadcházející rok
stanovuje nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku rozhodnutím
Rada ČRS.“ Článek 2 a čl. 3 bodu V. se ruší,
• bere na vědomí informaci z valné hromady Rybář s.r.o. Hospodářský
výsledek je zisk ve výši 678.201 Kč. Podíl ČRS, z.s. na této společnosti,
vydávající časopis Rybářství je 76 %. Celkový podíl na zisku za dobu
trvání společnosti je pro ČRS, z.s. 2.188.360 Kč při počátečním vkladu ve
výši 204.000 Kč a nákladech na odkoupení dědického podílu zemřelého
společníka ve výši 180.000 Kč,
• schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč MO ČRS
Přelouč na pořádání 11. ročníku rybářských závodů pro obyvatele osmi
domů sociální péče Handicap Fish Cup,
• schvaluje realizaci nabídky pro MO na fakultativní jednotné e-mailové ad
resy a úhradu spojených nákladů na provoz domény z prostředků Rady
ČRS .

Bližší informace ze zasedání Republikové Rady ČRS jsou k dispozici na webových stránkách www.rybsvaz.cz a v časopisu
Rybářství.

Český rybářský svaz, z. s.,
Nad Olšinami 282/31
100 00 Praha 10
www,rybsvaz.cz

< DZ, TK >

110

let místní organizace Humpolec
oslavy založení významné jihočeské MO

MO ČRS Humpolec patří mezi
významné jihočeské organizace. V letošním roce oslavila
110 let od svého založení, při
této příležitosti uspořádala
Den otevřených dveří pro
veřejnost.
MO Humpolec se stará o 42 hektarů mimopstruhových revírů,
z nichž nejvýznamější je údolní nádrž Sedlice (Želivka 6) o
rozloze 38 hektarů a téměř 30 kilometrů pstruhových revírů
(Želivka 7 a Martinický potok 1P). Dalších téměř 20 hektarů
zabírají chovné rybníky v čele s desetihektarovým rybníkem
Hadina, na kterém také provozuje doplňkový sportovní rybolov a pořádá řadu rybářských závodů. Rybník Hadina byl
postaven místní organizací s využitím státních dotací v roce
2008 a příjmy z prodeje doplňkových povolenek na tento
rybník tvoří významnou část financování rybářských kroužků
a sportovní činnosti, kterou tato místní organizace zajišťuje.
MO Humpolec je velmi aktivní v oblasti pořádání akcí pro
veřejnost. Ročně jich realizuje téměř dvě desítky. Patří mezi
ně rybářské závody, tradiční rybářský ples i velmi oblíbené
rybí hody (letos se budou konat 2. listopadu). O jejich
velké popularitě svědčí i to, že v uplynulých ročnících se
množství zkonzumovaných ryb na této slavnosti blížilo 1500
kilogramům.

Na slavnostech k příležitosti oslav 110. výročí založení
nesměly chybět ukázky moderní i tradiční rybářské techniky,
expozice dokumentující historii organizace od jejího vzniku v
roce 1908 ani akvária s ukázkami života pod hladinou nebo
oblíbená kormorání střelnice a simulátor zdolávání ryb.
Organizaci přejeme mnoho úspěchů i elánu do dalších dekád!
Více informací o této organizaci najdete na stránkách www.rybarihumpolec.cz
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Okénko

do minulosti
(archiv roku 1926)

V této pravidelné rubrice se budeme vracet do archivů a věstníků.
Je překvapivé, kolik problémů, které řešili naši předchůdci v Unii
rybářských spolků a družstev v Československé republice před
téměř stoletím, je stále aktuálních.

že vznikají nové organisace na nejzazších obvodech vodstva,
na malých říčkách se sítí malých potoků, a co více váží, že
v těchto nových organizacích se probouzejí nové proudy a
porozumnění pro souvislost s celkem.

U nové mety

Je pravda, že bude ještě nějaký čas trvati, nežli všechny
články pochopí nutnost discipliny a najdou pro ni pevný
režim, ale i tato věc se poddá, když se neláme přes koleno. V tom směru přinesl uplynulý rok dvě direktivy velmi
důležité, jež se mají vžíti.

(A. Hofman, tajemník Svazu, Rybářský věstník leden 1926)

První touto direktivou je jednotná organisace stanov se
zřetelem na dvojí stránku zájmů rybářských spolků: sportovní a hospodářskou. Všechny, možno říci, vyrostly ze
zájmu sportovního, ale tento pozbyl pevné půdy, jakmile se
ukázalo, že by vyrybněním vod ztratil všechen podnět, a vystoupila proto do popředí stránka hospodářská. Jsou, pravda, ještě lidé, kteří toto poslední podceňují a domnívají se,
že dokonce budou na vlas chytat hned ryby smažené, které
spadnou odkudsi z nebe; jsou jiní, kteří stále nechápou, jak
obtížnou věcí je právě hospodářská stránka říčního rybářství
a že vyžaduje ostré a vážné disciplíny, ale všech těchto
ubývá, a jistě příští doba přinese pochopení pro organisaci
hospodářskou.
Pro tuto přinesl minulý rok ještě jeden podnět: návrh na
zavedení kontrolních lístků. Také věc, která se mnohým
nezamlouvá, dokonce proti srsti jde těm, kterým sport byl
jen prostředkem hmotného prospěchu, ale přece jen věc, pro
niž už se na všech stranách probouzí porozumnění, a která,
byť se zdála novotou málo záživnou, přece jen se vžije a
stane se obecným pravidlem.

Pohlížíme – li zpět a účtujeme práci vykonanou, můžeme
s jistým uspokojením doznati, že přes všechny obtíže a
překážky věc rybničního hospodářství je na postupu.
Organizace jeho se rozvětvuje a prohlubuje, ne sice ve všech
částech republiky stejným krokem, ale přece jen všude se
jeví stejná snaha. Nejdále postoupila v Čechách, ale také na
Moravě se buduje na starých dobrých základech.
Jako vždy a všude jsou i tu dissidenti, jimž se na první pohled
pevné organizační pouto nezamlouvá , dissidenti, kteří mají
jen svůj osobní zájmíček, o nemž se domnívají, že je něčím
velkým, a zapomínají, že naopak je čímsi hodně malým, co
utone, musí utonouti ve velkých zájmech celku.

Příklady, dobré příklady táhnou. Nikoli sliby plané. Počet
spolků, které představují pevné hospodářské jednotky , jednotky, jichž hospodářská síla roste, jichž finanční prostředky
a tím i jejich způsobilost roste, se utěšeně rozmnožují a jistě
v dohledné době se ještě více rozmnoží právě tou oporou,
kterou jim v tom poskytuje organisace svazů poříčních a
zemských.
Je-li možno pohlédnouti u nové mety, na prahu roku 1926,
zpět takto s uspokojením, je možno do budoucnosti hledět s
oprávněnými nadějemi.
Sotva si kdo dovede představiti, co je tu zapotřebí neúmorného úsilí a sebezapření, když na jedné straně není
dost energie a porozumnění na straně centrálních úřadů, na
druhé straně nepříznivé poměry vnitropolitické nijak neurovnávají cestu.
Ale u nové mety nutno povznésti výše naději a probuditi novou sílu, která neumdlévajíc spěje neúnavně k novým cílům.

Naproti tomu zaznamenati je s potěšením, že zájem se šíří,
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Natura

Viva 2018
ohlédnutí za výstavou

V neděli 27. května 2018 oficiálně skončil 25. ročník výstavy
Natura Viva 2018 v Lysé nad Labem, který jako každý rok
přilákal tisíce příznivců rybářství, myslivosti, včelařství,
zahrádkářství a pobytu v přírodě. Tato výstava je velmi
výjimečná nejen svým rozsahem, ale také množstvím doprovodných programů a přednášek, kterých se mohou účastníci
zúčastnit a kterých se v letošním roce konalo v rámci výstavy
téměř 70.

Jedním z výsledků jednání s poslanci v zázemí výstavní expozice ČRS je otevření tématu náhrad za škody způsobené
na revírech ČRS na půdě Poslanecké sněmovny, kde v této
věci interpeloval poslanec Zdeněk Podal. Následně bylo
přislíbeno další jednání ministrem životního prostředí Ri
chardem Brabcem.
Pro Český rybářský svaz je tato výstava velmi významná i z
toho důvodu, že zde dochází k řadě jednání nejen se zástupci
politické reprezentace, ale i s představiteli spolků, se kterými
dlouhodobě spolupracujeme. Velmi úzká spolupráce probíhá
například s Českomoravskou mysliveckou jednotou v oblasti
snižování stavů kormorána na našich revírech nebo v rámci
iniciativy Hospodáři v krajině, která představuje významnou
skupinu prosazující naše zájmy v oblasti připravované legislativy týkající se nepůvodních a invazních druhů.

Podle ministra Brabce bude v tomto případě zcela zásadní
očekávaný rozsudek Nejvyššího soudu ve věci náhrady škod
na rybářských revírech způsobených rybožravými predátory
(o problematice náhrad škod na rybářských revírech jsme již
informovali v minulém Zpravodaji).

Slavnostní zahájení výstavy Natura Viva 2018; u mikrofonu předseda ČRS
JUDr. Alexander Šíma

Součástí expozice ČRS jsou každoročně akvária s živými
exempláři ryb, infopanely i simulátor odstřelu kormorána a
zdolávání ryb.
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Další významnou výstavou bude expozice Země živitelka v
Českých Budějovicích, která se koná na Výstavišti od 23. do
28. srpna 2018 a na kterou všechny příznivce sportovního
rybolovu vřele zveme.
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M

istrovství Evropy v lovu ryb na umělou
mušku 2018
Od středy 6. června do
pondělí 11. června proběhl
jeden z nejprestižnějších
muškařských závodů 24. ročník Mistrovství Evropy v lovu ryb na umělou
mušku. Závody probíhaly
pod taktovkou Jihočeského
územního svazu a českým
reprezentantům se na nich
velmi dařilo.

Přes napínavý průběh se tak podařil českým závodníkům obrovský úspěch - zlatá medaile mužského týmu i zlatá medaile
v jednotlivcích, kterou si připsal výborný Pavel Chyba a stává
se tak úřadujícím Mistrem Evropy. Stříbrnou příčku v týmovém
bodování získal tým z Francie, bronzovou tým Španělska.

Do České republiky se takto vrcholný závod vrátil po čtyřech letech,
kdy v roce 2014 proběhlo v ČR 34. Mistrovství světa v lovu ryb na
umělou mušku. V uplynulých sezónách hostovalo Mistrovství Evropy v italském Trentinu (2015), polském Slupsku (2016) a portugalských revírech Olo, Coura, Vez a jezeře Falperra (2017).

Z českých žen byla nejúspěšnější Markéta Procházková na
vynikajícím 10. místě, následovaná Terezovu Rutovou na
místě jedenáctém.

Vynikajícím úspěchem je také čtvrté místo druhého českého
týmu, složeného z žen, které v tvrdé konkurenci suverénně
přechytaly většinu mužských týmů a uhájily bramborovou
medaili. Další dva ryze ženské týmy (Norsko, Finsko) skončily
hluboko na konci výsledkové listiny.

Reprezentantům gratulujeme!

Závod proběhl v pěti sektorech na třech revírech - na Vltavě 28 v
úseku od Vyššího Brodu po Herbertov (Sektor 1) a od Herbertova
po Rožmberk (Sektor 3), dále na pstruhovém úseku Vltava 29P
mezi nádržemi Lipno I a Lipno II (sektor 2) a na nádrži Květoňov
u Kaplice (revír Malše 6P, sektor 4 a 5). Zúčastnilo se ho 88
závodníků z celkem 15 států.
Českou republiku reprezentovaly dva týmy - mužský pod vedením
trenéra Antonína Peška ve složení Pavel Chyba, Tomáš Adam, Roman Heimlich, Ivan Vančura a Miloslav Hosenseidl a ženský tým
pod vedením trenéra Jaromíra Šrama ve složení Markéta Procházková, Tereza Rutová, Kateřina Švagrová, Štěpánka Marková a
Eliška Marková.
Od počátku závodu bylo jasné, že čeští reprezentanti jsou pro ostatní týmy velmi důstojným soupeřem - průběžné pořadí po všech
závodech se pohybovalo v horní polovině pole, což dávalo našim
týmům slušnou naději na úspěšný výsledek. Poslední den pak naši
reprezentanti vysloveně excelovali.

Mistr Evropy Pavel Chyba
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Domašov

- pstruží líheň
rozhovor s předsedou MO

Historie pstruží líhně Domašov sahá do roku 1946, kdy
započala její výstavba členy MO Olomouc 2 (která se postupem času přejmenovala na MO Domašov nad Bystřicí). V
současnosti tato pstruží líheň produkuje významnou část
pstruha obecného, duhového a lipana nejen pro Územní svaz
pro Severní Moravu a Slezsko.
Na otázky odpovídá předseda MO Domašov Radomír Bednář.

povedlo zvýšit obrat téměř šestinásobně.

Vaše líheň má více než padesátiletou historii. Jakým způsobem
se vyvíjela?
Spoluzaložil ji můj dědeček v roce 1946, těsně po válce na
pronajatém úseku řeky Bystřičky od arcibiskupství. V prvních
patnácti letech své existence byla na technologické špičce staralo se o ni jen pár nadšenců, ale na tu dobu se jednalo
o jednu z nejlépe vybavených líhní v ČR. Už tehdy produko
vala téměř milion jiker ročně. Po přidružení líhně do struktur
Českého rybářského svazu a odchodem mého dědečka a jeho
spolupracovníků do důchodu začala stagnovat, chyběli odborníci i finanční zázemí na nutné technologické investice. Až
do devadesátých let se líheň spíše protloukala.
Kdy se situace obrátila?
Na začátku devadesátých let vyhlídky moc růžové nebyly.
Produkce byla ztrátová, vybavení nedosahovalo potřebných
standardů a provoz bylo nutné dotovat z financí získaných z
členských známek a brigád. Podařilo se ale získat postupně
dotace od státu, Ministerstva zemědělství, SZIF i města Olomouc a podařilo se celou líheň kompletně zrekonstruovat.
Pořídili jsme nové vybavení, v hlavní budově také vzniklo
školicí středisko, které je často využíváno rybářskými kroužky i
na praxe rybářských škol.

Odrazilo se to i na ekonomických výsledcích?
Rozhodně ano. Dlouhá léta byla líheň dotována z jiných zdrojů,
každý rok končila ve ztrátě 100-200 tisíc. V posledních pěti
letech je situace obrácená - daří se nám být ziskoví, což nám
umožňuje neustále vylepšovat jak technologii, tak zázemí.
Jaké druhy produkujete?
Zaměřujeme se výhradně na lososovité ryby a lipana. Ročně
vyprodukujeme přibližně 40 metráků pstruha potočního, 80
metráků duháka a 25 metráků lipana. Do budoucna bychom
rádi rozšířili líhně i o produkci reofilních druhů.
Ryby míří výhradně do svazových revírů?
Z drtivé většiny ano. Přibližně tři čtvrtiny produkce zůstává
na zarybnění revírů Moravskoslezského územního svazu, 20
% odebírá Východočeský územní svaz a malá část jde úplně
mimo svazové struktury.

Zvýšila se po rekonstrukci produkce?
Velmi výrazně. V posledních letech se také podařilo zajistit
líheň personálně na vynikající úrovni. Náš zaměstnanec, který
se o líheň stará, má dar od Boha poznat, co ryby potřebují
ještě předtím, než to změří přístroje. Mnoha problémům tak
můžeme efektivně předcházet. Za posledních pět let se nám
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Tady to začíná. Oplodněné jikry čekají na vykulení.

Domašov

- pstruží líheň
rozhovor s předsedou MO

Zmínil jste predátory - způsobují vám škody i na líhni?
Bohužel ano. I když máme odchovné rybníčky pod ochrannými sítěmi s elektrickými ohradníky kam se podíváte, predátor
si najde cestu vždycky. Ať už je to volavka, nebo vydra.

Jakým problémům tu nejčastěji čelíte?
Problémů je samozřejmě hodně. Ryby se snažíme co
nejvíce odchovat v přírodních podmínkách - bereme vodu
do průtočných nádrží z Bystřičky. Je to ale povrchová voda,
navíc proti proudu je Moravský Beroun s čističkou, která má
už nejlepší léta za sebou. Poměrně často se stává, že po vydatných deštích vyletí ve vodě obsah bakterií. Snažíme se
tomu předcházet, ale bez občasné medikace to nejde zvládnout. Zakládáme si na tom, že máme krásnou zdravou
rybu v dokonalé kondici.
Všechny ryby odchováváte od plůdku; kde berete genetický
materiál? Máte generační hejno?
Samozřejmě máme vlastní generační hejno u všech druhů,
které odchováváme. Ta situace není úplně ideální - nechceme
brát generačky z líhní z jiných povodí, a díky dlouhodobému
suchu není možné získat generační rybu z volné přírody. Dřív
se prošly s agregátem kapiláry, slovila se generační ryba a po
vytření se vracela zpět do revíru. Díky suchu a problémům
s predátory ale generační ryby v potocích nenajdete. Stálé
generační hejno je tak jedinou cestou.

Většina odborníků se shoduje, že vydra je jedna z hlavních
příčin snížení stavu lipana v našich revírech. Souhlasíte s
nimi?
Určitě ano. Typický příklad je Hanácká Bystřice, na které
probíhal poslední dva roky intenzivní monitoring vydry. Na
této řece nenajdete úsek, kde by nebyl pobytový znak vyder.
Dříve jsme se snažili místa s výskytem vyder najít, dnes je
problém najít místo, kde vydra není. Menší řeky nemají šanci
to unést. Obzvlášť na to doplácí právě lipan, jehož životním
stylem to vydrám, kormoránům i volavkám značně ulehčuje.
Pomůže podle vás zvýšení míry lipana na 40 cm situaci
zlepšit?
Na to je celá řada názorů, osobně to za řešení nepovažuji.
Docílili jsme tím toho, že se zdeformovaly statistiky úlovků,
a netušíme, zda je naše snaha o vysazování úspěšná, protože
chybí srovnání s dlouhodobým trendem. Navíc každý revír
má úplně jinou úživnost, a tedy jinou rychlost růstu ryby.
Třeba Bystřička je málo úživná, a i když v ní lipani jsou, přes
35 centimetrů nedorostou - i kdyby byla lipanů plná, podle
statistik to nemůžeme ověřit. Na Moravici ale do takovéto
velikosti dokáže dorůst poměrně rychle. Rozdíl mezi podhorskými revíry a úživnými řekami je v tomto ohledu obrovský,
je velmi těžké zavést opatření, které bude fungovat všude.

Lipani ze sádek v Domašově jsou odchovaní v přirozených podmínkách

Díky za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů v chovu ryb.

Krmení generačních ryb je nezapomenutelný zážitek. Musí být ale chráněny
před predátory sítí.
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Poznámka: Několik týdnů po rozhovoru byl Radomír Bednář
konferencí zvolen místopředsedou výboru Územního svazu
pro Severní Moravu a Slezsko. Gratulujeme a přejeme
mnoho úspěchů!
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Konference

územních
svazů

S ohledem na volební rok proběhly všude volby
předsedy, výborů, zástupců do Republikové rady
ČRS, Republikové dozorčí rady a delegátů na Republikový sněm.
Předsedou pražských rybářů byl zvolen Ing. Karel
Anders, západočeských Ing. Jan Štípek a na severní Moravě se předsedou stal Ing. Pavel Kocián.
Konference Jihočeského územního svazu zvolila
předsedou Ing. Karla Korandu.

V uplynulém období proběhly čtyři volební konference územních svazů. Konkrétně se jedná o Územní svaz města Prahy,
Západočeský ÚS ČRS, Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
a Jihočeský územní svaz ČRS.

Změny

Republiková Rada ČRS schválila v rámci červnového
zasedání úpravu znění Bližších podmínek výkonu
rybářského práva pro rok 2019. Podmínkou jejich zavedení
do praxe je jejich schválení, respektive akceptování jednotlivými uživateli revíru; v případě, že uživatel revíru tuto
změnu neakceptuje, je povinen ji vyznačit v rámci bližších
podmínek formou dodatku k Soupisu revírů a BPVRP.
Ve zkrácené formě se jedná o:
•
•
•

zavedení minimální lovné délky okouna říčního na
15 centimetrů,
vyznačení změny povolené denní doby lovu v BPVRP
v souladu s platnou legislativou (říjen až březen 5-22
hod, duben až září 4-24 hod),
součástí povinné výbavy rybáře při lovu je nově i
podběrák,

Texty příspěvků :
<TK> Bc. Tomáš Kočica, tiskový mluvčí, PR ČRS | kocica@rybsvaz.cz
<DZ> Mgr. David Zdvořáček, právník Rady ČRS | zdvoracek@rybsvaz.cz
<PV> Ing. Pavel Vrána, Ph.D., Hospodářské oddělení Rady ČRS | vrana@rybsvaz.cz
<JZ> Ing. Jana Zemánková, vedoucí Oddělení sportu a mládeže Rady ČRS | zemankova@rybsvaz.cz
<PH> Bc. Petra Hnízdilová, Oddělení sportu a mládeže Rady ČRS | hnizdilova@rybsvaz.cz
Redakce:
Bc. Tomáš Kočica, tiskový mluvčí, PR ČRS | kocica@rybsvaz.cz

Současné složení Republikové Rady ČRS zůstává
v souladu se Stanovami ČRS beze změn do listopadového Republikového sněmu, kde budou
jmenováni noví členové, kteří byli jednotlivými konferencemi územních svazů zvoleni.
Všem nově zvoleným funkcionářům přejeme mnoho úspěchů!

BPVRP, schválené
Radou ČRS na rok 2019
•
•
•
•

na MP revírech zákaz používání dvoj- a trojháčků v
období od 1. ledna do 15. června,
zákaz používání vylovovacího háku (“gafu”),
zákaz lovu na srkačku.
při muškaření a lovu ryb na umělou mušku na MP
revírech nesmí být v období od 1. 1. do 15. 6. použity
mušky delší než 3 centimetry, nesmí být vybaveny
zátěží nebo nosným prvkem mimo tělíčko mušky a
maximální délka návazce nesmí být delší než dvojnásobek délky prutu; musí být použita klasická muškařská
výbava s výjimkou lovu na “Tenkaru” (třepačka).

Plné znění těchto změn a formu zapracování do dodatku
najdete v tomto odkazu.

Rybářský Zpravodaj
2. číslo, červen 2018
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