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I. ÚVOD 

 

    V souladu s § 12 odst. 2  Stanov Českého rybářského svazu svolal výbor územního 

svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko konferenci delegátů místních organizací. 

 Rok 2016 byl třetím rokem funkčního období, pro které zvolila statutární zástupce i 

členy výboru volební územní konference dne 24. května 2014 v Sedlnici. 

 V  roce 2013 vstoupil v platnost nový občanský zákoník – zákon č. 89/2010 Sb. 

(NOZ). Změny v oblasti evidence a registrace zájmových sdružení – dle NOZ – zapsaných 

spolků se s jistým časovým odkladem přímo dotýkají složek našeho svazu. Na  Sněmu ČRS, 

konaném 22.11. 2014  byly tyto změny a další dílčí úpravy zakotveny do Stanov ČRS a 

Jednacího řádu. Zásadní změnou bylo rozhodnutí o posunu termínu pro úhradu členského 

příspěvku z února na konec dubna běžného roku a příslušná změna  v názvu  složek svazu. 

Náročná registrace místních organizací, jejich sídel a statutárních zástupců byla pro některé 

MO ČRS značně náročná. Ke dni zpracování této zprávy nemá registraci dokončenu MO 

Frýdek Místek 2. 

  

 

II.  VÝBOR ÚZEMNÍHO SVAZU V R. 2016 

               

Územní výbor na ustavujícím zasedání bezprostředně po konferenci dne 24.5.2014 

provedl rozdělení funkcí mezi zvolené členy : 

 

Miloš Martínek                předseda,  MO Frenštát 

Milan Konvička        rybářský hospodář, MO Příbor 

Luděk Palička, Ing.          místopředseda, MO Stará Ves 

Jaroslav Filgas                 MO Ostrava 

Karel Běčák                     ekonom, MO Frýdlant 

Kamil Drobek Ing.               pověřen koordinací činnosti sportu a mládeže, MO Bohumín 

Petr Machala                    pověřen vedením rybářské stráže, MO Litovel 

Jaroslav Škrobánek          pověřen koordinací kontrol výlovů RZ, MO Vítkov 

Libor Kocinec   předseda odboru ČVaŽP, MO Třinec 

Pavel Bierski, Ing.  pověřen vedením komise pro výběrová řízení, MO Havířov 

Přemysl Jaroň, Ing.          jednatel /jmenován/,  MO Ostrava 

            

          Složení dozorčí komise Územního svazu ČRS Ostrava se volbou v r. 2014 nezměnilo 

a komise pracuje trvale v sestavě : 

 

Čilipka Lubomír                  předseda, MO Vrbno  

Kahánek Svatopluk, Ing.     člen, MO Frýdlant 

Sobota Julius JUDr.             člen, MO Frenštát 

Ščerba Zdeněk JUDr.           člen, MO Krnov 

Valica Milan   člen, MO Český Těšín 

 

Do Republikové Rady ČRS jsou za náš územní svaz delegováni předseda a hospodář. 

Předseda Miloš Martínek je navíc předsedou odboru ČVaŽP při Radě ČRS a vykonává také 

funkci místopředsedy svazu. Jednotliví předsedové odborů a komisí jsou členy poradních 

orgánů při Radě ČRS.  

 



Nedílnou součástí práce územního výboru je trvalá spolupráce s předsedy jednotlivých 

odborů a komisí, jako poradních orgánů. Jednotliví předsedové průběžně informují zasedání 

výboru o činnosti, potřebách a plánech odborů. Vedení jednotlivých odborů a komisí jsou 

pověřeni:  

  

odbor pro práci s mládeží - Bronislav Bartoš 

odbor rybolovné techniky - Jiří Plachý 

odbor LRU plavaná  - David Kolařík, Ing. 

odbor LRU muška   - Jaroslav Adam 

odbor LRU přívlač  - Pernický Stanislav, Ing.  

odbor LRU feeder                - Bořuta Pavel (odstoupil z funkce k 31.12. 2016)  

odbor ČVaŽP   - Libor Kocinec  

odbor hospodářský              - Milan Konvička 

ekonomická komise              - Karel Běčák 

 

 Za činnost sekretariátu odpovídá jednatel výboru. Sekretariát tvoří 5 pracovníků, 

zaměstnancem ČRS je trvale p. Roman Složil, hospodář revíru Slezská Harta a člen rybářské 

stráže.   

 Výbor územního svazu se ve své činnosti řídil po celé funkční období plánem práce, 

který byl projednán a schválen jarní konferencí delegátů v r. 2016. Mimo pravidelné úkoly 

řešil aktuální problémy a operativně rozhodoval o zásadních hospodářských a ekonomických 

záležitostech. Zasedání územního výboru se pravidelně účastnil předseda dozorčí komise 

nebo jím pověřený člen komise. 

 K přetrvávajícím problémům v činnosti svazu, uváděných ve zprávách o činnosti  

v předchozích letech : 

  

o Kritický stav populace pstruha obecného a lipana podhorního 

o Výskyt rybožravých predátorů, v r. 2016 především vydra říční 

o Úpravy toků nevhodné pro život ryb 

o Nejednotnost povinností členů v jednotlivých místních organizacích 

o Nepořádek a odpadky u rybářských revírů 

 

je nutno za r. 2016 doplnit přetrvávající porušování BPVRP a zákonných ustanovení při 

rybolovu a nedostatečnou aktivitu členů dobrovolné rybářské stráže. 

 

 V rámci vývoje hospodářské činnosti a zachování stávajícího rozsahu rybářských 

revírů ve společném hospodaření byl pro r. 2016 schválen příplatek k ceně mimopstruhové 

územní povolenky ve výši 200,- Kč s určením pro navýšení zdrojů do Fondu rozvoje a správy 

revírů. V návaznosti na předjednání v r. 2014 pokračoval ÚS v nápravě zjištěného rozporu 

s platným zákonem o rybářství, pokud jde o správu revírů v individuálně hospodařících 

organizacích u revírů, kde stanoveným uživatelem je územní svaz. Záležitost byla se zástupci 

příslušných MO projednána a revíry převedeny do společného hospodaření s platností od 

1.1.2017. 

 

Investiční akce Školící a informační středisko ČRS v Roudně se v průběhu projektové 

dokumentace zadrhlo odvoláním jednoho z účastníků v rámci stavebního a územního řízení. 

Po odvolacím řízení u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bylo konečně stavební 

povolení vydáno a dne 12.10.2016 nabylo právní moci. V následném výběrovém řízení byl 

vysoutěžen dodavatel stavby, který v březnu 2017 zahájil práce. 



Rovněž Investice Razová v důsledku nepochopitelné pasivity a nekonání především 

státní správy na celém levém břehu Slezské Harty komplikuje záměry ÚS. Důsledky 

odstoupení od smlouvy uzavřené v r. 2013 s budoucím kupujícím pozemku i projektu a 

nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu se snaží územní svaz vyřešit splněním podmínek pro 

nově uzavřenou kupní smlouvu v celkové hodnotě 5 mil. Kč za pozemek a projekt. 

 

Na základě dlouholeté kritiky z části místních organizací a následného návrhu 

hospodáře ÚS p. Konvičky k problematice statistiky úlovků a evidence členských záležitostí 

prostřednictvím softwaru Ryby profesionál (Ing. Jílek), který je v našem územním svazu 

používán od r. 2012, byla v závěru r. 2016 provedena anketa ve všech MO k názoru na tento 

systém evidence. Anketa zásadní rozhodnutí nepřinesla, neboť kladné a záporné stanoviska 

byla v poměru cca 30:30. V této souvislosti bylo na únor 2017 zajištěno předvedení 

Informačního systému LIPAN, který v současnosti využívají 3 územní svazy ČRS (Plzeň, 

Č.Budějovice, Ústí n. L.) a další včetně Rady ČRS o něm uvažují. 

 

 

III. ČLENSKÁ ZÁKLADNA 
 

              V 60  místních organizacích v působnosti Moravskoslezského územního svazu ČRS 

je podle zúčtování členských známek k datu 31.12.2015 organizováno 43 347 členů, z toho 

4 633 dětí a mládeže. 

Vývoj členů, dětí a mládeže od r. 2008 je v následující tabulce: 

 

roky 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2015/2016 
+- 

dospělí 41.665 41 466 40 935 40 517 39 706 39 237 38 705 38 714 38 678 -36 

mládež 1.951 1 794 1 623 1 413 1 272 1 191 1 128 1  043 1 004 -39 

děti 4.170 3 949 3 736 3 568 3 561 3 477 3 442 3 590 4 004 414 

celkem 47.756 47 229 46 294 45 498 44 539 43 905 43 275 43 347 43 686 339 

 

 Jak je ze shora uvedené tabulky patrno, došlo k poklesu počtu u dospělých a mládeže, 

nárůstu u dětí o celkem 414 registrovaných. Jistý podíl na tomto růstu má jistě 1. povolenka 

zdarma. V r. 2016 bylo těchto povolenek vydáno v našem ÚS celkem 1 184 ks v hodnotě 

téměř 363 tis. Kč. Je nutno posoudit – zejména vzhledem k rozpočtu územního svazu – zda 

v této aktivitě pokračovat i v r. 2018. 

            Poměr organizací ve společném a individuálním hospodaření se v r. 2016 nezměnil – 

individuální formu hospodaření provozují místní organizace Frýdek-Místek, Hustopeče n. 

Bečvou, Kelč, Olšovec, Studénka. V úvodu zprávy uvedené řešení revírů ve správě 

individuálně hospodařících MO se projeví až v r. 2017. 

 Ve velikostním složení našich místních organizací nedošlo k zásadním změnám. MO 

ČRS Ostrava je stále asi nejpočetnější složkou v ČRS – v současné době má 6 586 členů, 

z toho 460 dětí a 87 mládeže.  Naproti tomu organizace jako Olšovec nebo Tísek a Pustějov  

s počtem členů menším jak 100 osob, patří k nejmenším. Pouze 1 místní organizace – Frýdek 

Místek II nehospodaří na žádném revíru – také z tohoto důvodu je v jednání sloučení této MO 

s jinou místní organizací. 

 Prodej jednotlivých druhů povolenek zajišťují všechny místní organizace s výjimkou 

nečlenských, které si objednávají jen některé MO. V řadě případů, zejména v jarním období, 

se členové z těch MO, kde je naplánován nedostatečný počet dnů pro styk se členy, obracejí 

se žádostí o prodej povolenky na sekretariát územního svazu. 



 

PŘEHLED O PRODEJI POVOLENEK V R. 2016 
 

       
  územní celosvazové celorepublikové nečlenské zdarma celkem 

mimopstruhové 25 983 1 453 177 172 1 031 28 816 

pstruhové 2 593 141 17 51 247 3 049 

 

I v roce 2016 měli lovící možnost využít k rybolovu revíry s odchylným režimem a 

speciálními BPVRP: 

 473 051 Moravice 1P, 473 104 Ostravice 2 – úsek ChaP, místenka 

 473 300 Bečva Rožnovská 1, 473 301 Černý potok 1 – úsek ChaP 

 473 015 Bystřice Hanácká 3 – na nádrži č. 1 lov pouze na mušku 

 471 111 Ostravice 2A – na nádrži Kuboň 2 povolen pouze lov dravců 

 471 115 Petrůvka 1A, 471 185 Lubina 4B – výjimka pro lov na dírkách 

 471 062 Nemilka 1A, 471 207 Lýsky 1A – místenka. 

 

Stejně jako v předchozích zprávách je nutno konstatovat, že na stav členské základny 

má určitý vliv poskytovaný servis při řešení členských záležitostí – prodeji členských známek 

a povolenek, při organizování brigád a způsob předávání informací členům. Průměrná 

náhrada pracovní povinnosti dle odevzdaných výkazů o činnosti za r. 2016 se v našich 

místních organizacích zvýšila z 812,60 Kč v r. 2015 na 815,93 Kč. 

Celkový přehled členské základny podle jednotlivých MO je v příloze zprávy. 

 

 

IV.  ZPRÁVA O ČINNOSTI HOSPODÁŘSKÉHO ODBORU PŘI ÚS ČRS 

    

     Druhý rok funkčního období pracoval HO ve stejném složení, v jakém byl ustaven 23. 

června 2014. Činnost odboru byla opět řízena „Ročním plánem práce na rok 2016 a 

zpracovanou „Vizí hospodářského odboru při VÚS ČRS Ostrava pro roky 2015-2018“. Tento 

dokument má také přílohu a tou jsou „ Zásady hospodaření na pstruhových revírech a 

odchovu lososovitých násad“ a platí nadále.  Hospodářský odbor se již tradičně schází na 

čtyřech zasedáních naplánovaných čtvrtletně tak, aby navazovaly na zasedání VÚS. 

Výsledkem každého zasedání je zápis z jednání HO, který je vždy projednán ve VÚS a je 

přílohou jeho zápisu z jednání. Tímto opatřením je o činnosti HO informován celý ÚS a 

funkcionáři (hospodáři) jednotlivých MO. Z tohoto důvodu není nutné v této zprávě uvádět 

všechny podrobnosti o práci HO. Je dobrým výsledkem, že čtyř zasedání HO se zúčastnilo 42 

hospodářů, což je 80% účast. Z toho vyplývá a je jasné, že členové HO mají o práci zájem a 

to je dobrým základem pro každé jednání odboru.  

 V roce 2016 se dne 12.3. uskutečnil aktiv hospodářů MO. Zúčastnilo se jej 50 

zástupců MO a 14 hostů, kteří jsou členy VÚS a ostatní. Nejdůležitějším bodem programu 

byla diskuze k  BPVRP pro rok 2017 – 2020. Přítomní se měli možnost vyjádřit a následně - 

odsouhlasit návrh jeho znění. Dalšími body byly: 

- návrh na posílení Fondu rozvoje revírů,  

- informace o úlovcích členů ÚS ČRS,  

- školení o vedení hospodářské evidence, návrh na externí zpracování úlovků od firmy 

Novotný.  

 



Výsledkem tohoto aktivu byl zápis zaslaný na všechny MO. Aktiv měl příznivou 

odezvu přítomných hlavně díky skutečnosti, že měli možnost vyjádřit své názory na 

předkládaná témata. 

   Rámcová příprava na celou činnost HO pro rok 2016 byla započata na prověrkách  

hospodaření MO v roce 2015 organizovaných VÚS ČRS. Prověrky roku 2016 měly za úkol 

rekapitulaci daného hospodářského roku, vzájemné odsouhlasení odchovu násad, potřeb násad 

do rybochovů, potřebu zajištění násad do revírů dle jednotlivých druhů ryb pro rok 2017. Celá 

tato úvaha je také důležitá pro zajištění výše potřeby nákupu násad od externích dodavatelů. 

MO ČRS zajišťují ve svých rybochovech asi ročně 40% finanční hodnoty násad do revírů a 

zbytek je nutné zajistit u externích dodavatelů. Dodavatelé jsou pak vybráni dle ceny a kvality 

násady. Přihlédnuto je také k tomu, jaký sortiment je schopen dodat a to hlavně 

nedostatkových druhů ryb. Můžeme kladně konstatovat, že se nám podařilo ceny ryb udržet 

vzhledem k cenám roku 2015 a to je taky dobrým výsledkem. 

     Za zmínku stojí i ta skutečnost, že H.O. prostřednictvím rybářského technika zajišťuje 

již několik let nákup násad i do rybochovů MO v cenách, které jsou díky velkoodběru velmi 

výhodné a jsou smluvně vázány.  

   Ceník násadových ryb pro rok 2017 zůstává na stejné úrovni. V případě mimořádných 

odlovů násad, které nesplňují kritéria daná ceníkem, je nutné zkonzultovat s hospodářem ÚS a 

rybářským technikem. Všechny ceny jsou v přímé vazbě na cenu povolenek, kterou nechceme 

výrazně navyšovat.  

Roční zarybňovací plán (2016) pro MP revíry byl stanoven ve výši 20,36 mil. Kč. 

Vysazeno z financí rozpočtu bylo v hodnotě 20,199 mil. Kč (rozdíl - 181tis. Kč). Celkově 

bylo však vysazeno násad v hodnotě 27,101mil. Kč. Z toho 3,248 mil. Kč jsou dotační tituly 

(K 2016, KÚ Olomouc, FZ). Zbývající 3,653mil. Kč bylo profinancováno z vlastních zdrojů 

jednotlivých MO ČRS. 

Roční zarybňovací plán (2016) pro P revíry byl stanoven ve výši 3,8 mil. Kč. 

Vysazeno z financí rozpočtu bylo 4,025 mil. Kč. (rozdíl  + 225tis. Kč).  Celkově bylo však 

vysazeno násad v hodnotě 4,914 mil. Kč. Z toho 557,5 tis. Kč jsou opět dotační tituly (K2016, 

sponzor. dary). Zbývajících 331 tis. Kč bylo profinancováno z vlastních zdrojů jednotlivých 

MO ČRS.  

  Co se týče prodeje povolenek, nemůžeme být s jeho výší spokojeni. Jedná se zejména 

o MP povolenky. U P povolenek došlo k mírnému navýšení a to je dobrým výsledkem, který 

se projevil díky celoročnímu osazování revírů. Co se týče atraktivity revírů, můžeme se jistě 

srovnat s celým ČRS. Náš vážný handicap je však proti ostatním v jeho nájmech, které 

neustále stoupají a to má negativní dopad na úroveň zarybnění. Částka v roce 2016 za 

pronájmy revírů činila 5,36 mil. Kč. To je meziroční nárůst více než 1 mil. Kč. 

Nesmíme taky uvolnit systém kontrol při vysazování násad do revírů. H.O. pro tuto 

činnost určil jednoho svého člena a očekává v roce 2017 výrazné zlepšení v oblasti kvality a 

množství vysazovaných ryb. 

Další hlavní prioritou činnosti H.O. je rozvoz násad jak do revírů, tak do rybochovů. 

Za tímto účelem bylo v roce 2015 zakoupeno nové vozidlo pro ÚS, které odpovídá náročnosti 

a potřebám na přepravu násad. Velkým kladem je i to, že některé MO se vybavily taky dobrou 

technikou k přepravě a doplňují a pomáhají všem MO v rámci ÚS. Nesmíme zapomenout, že 

tato technika nám dopraví rybu do revírů nebo rybochovů v té nejlepší kondici a kvalitě a 

nesmíme hledět na pořizovací náklady. Všichni hospodáři jsou si toho vědomi a nechtějí 

srovnávat minulost s dneškem. 

 K úlovkům v rámci celosvazové statistiky. Náš ÚS ČRS je rozlohou na třetím místě. 

Nicméně bez ohledu na tuto skutečnost jsme v absolutní hmotnosti úlovků na 2. místě. 

Významně jsme však v popředí v úlovcích dravců a lososovitých ryb.  



Jednání a činnost hospodářského odboru taky směřovala na pomoc našim odchovným 

zařízením. Hlavně jsme se soustředili ve spolupráci s VÚS na odchov lososovitých násad. 

Jsme si vědomi toho, že z hlediska snížení nákladů na osazení P revírů je naprosto nutné mít 

vlastní P rybochov. S uspokojením můžeme říct, že líheň v Domašově nad Bystřicí má velmi 

dobře nakročeno. Stejného výsledku pak musíme dosáhnout i v líhni v Pstruží. Tímto 

opatřením si budeme z velké části zajišťovat lososovité násady do našich revírů. 

 

Dobrovolná rybářská stráž je základem pro činnost ostrahy rybářských revírů. 

Výsledky jejich činnosti jsou zpracovány jak vedoucími RS u MO, tak i elektronicky z 

„Povolenek rybolovu“. Jsme si vědomi, že pracují ve složitých podmínkách. Jsme toho 

názoru, že činnost DRS je každým rokem čitelnější a na vzestupu. 

  Profesionální rybářská stráž již dnes nepostradatelně patří do naší činnosti kontroly a 

hájení revírů. Velmi kladně hodnotíme jejich spolupráci s DRS i s Policií ČR. Členy jsme 

vybavili pro kontrolu v noci. Máme přesný přehled o jejich výkonech a jsou pololetně 

hodnoceni. Jejich profesionální jednání a vystupování je nám velkým pomocníkem. 

 

    Závěrem je třeba říct, že dle našeho hodnocení HO dosáhl v roce 2016 dobré výsledky. 

Ceníme si spolupráce s VÚS a všemi MO ČRS. Děkujeme všem, kteří se o dobré výsledky 

zasloužili. 

 

 

 
 

Celkový přehled úlovků na revírech Moravskoslezského územního svazu je v příloze zprávy. 

 

Členové našeho územního svazu zaznamenali do přehledů o úlovcích na všech revírech ČRS 

celkem 398 845 kg ryb. 

 

 

V. ODBOR ČISTOTY VODY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 
1. Vodohospodářské havárie a čistota vody 

 

Celkové vyhodnocení havárií a škod spojených s úhynem ryb se provádí podle 

vyplněných výkazů o činnosti jednotlivých MO ČRS, které jsou zpracovány v tabulce.  

 

 

kg/rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

kapr 371 838 394 191 406 853 360 926 377 245 416 284 343 601 340 012 369 572 312 904

Úlovky celkem 474 422 500 732 504 085 447 643 465 563 511 296 429 015 424 178 452 895 393 478

kg/rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

štika 17 565 20 518 17 637 14 992 17 636 14 839 14 097 15 145 14 161 12 596

candát 15 028 19 810 17 100 14 510 17 775 16 117 16 264 15 991 12 253 12 199

sumec 5 977 3 567 4 012 4 915 5 707 7 039 7 617 6 269 8 843 5 988

cejn 11 054 10 326 11 522 8 844 8 426 8 585 8 839 7 025 7 283 8 254

kg/rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2 016

pstruh obecný 6 190 5 141 4 132 3 347 5 387 5 956 4 621 5 894 4 651 4 403

pstruh duhový 6 399 7 170 7 395 7 151 6 696 4 047 5 702 6 865 7 592 8 534

lipan 858 1 004 1 055 364 206 246 254 382 316 174

PŘEHLED ÚLOVKŮ NĚKTERÝCH DRUHŮ RYB  v kg



 

- žádná havárie nebyla bez úhynu ryb 

- 9 havárií se neobešly bez úhynu ryb 

 

Pro podrobnější charakteristiku havárií obdržely MO ČRS vzor formuláře pro 

hlášení havárií spolu s žádostí o jejich průběžné odesílání (v případě zjištění havárie 

nebo úhynu ryb) na ÚS ČRS Ostrava. Návratnost rozeslaných formulářů v průběhu 

roku byla však minimální, přesto že jde o nutnost evidence uplatnění náhrady škod dle 

zákona a přijetí preventivních opatření.   

 

Z výše uvedeného důvodu lze vyhodnotit pouze ty havárie, které byly sděleny a 

ohlášeny na ČRS ÚS Ostrava a to následovně: 

 

- Příčiny havárie, škodlivá látka, původce: 

 

- organické znečištění v době minimálních průtoků a vysoké teploty vody, kolísání 

rozpuštěného kyslíku a amoniaku - původce neznámý 

- nedostatek kyslíku, vysoká teplota vody, dlouhodobý nepříznivý stav 

- anorganické znečištění - původce neznámý 

 

- Celková škoda byla vyčíslena ve výši 761.372 Kč a uplatnění náhrady škody 

způsobené původcem havárie nebyly evidovány. 

 

- V roce 2016 nedošlo ke změnám kvality vody trvalejšího charakteru ani zhoršení 

kvality vody v tocích, neboť jsou už postavena a zrekonstruována nebo 

plánována řada ČOV, které zlepšují kvalitu vody. Česká republika se zavázala 

plnit zejména Rámcovou směrnici vodní politiky (2000/60/ES – „Water 

Framework Directive“, dále jen WFD), která je promítnuta jak do novelizace 

vodního zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (novela č. 

150/2011 Sb.), tak i do specifického nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 

 

- U menších stojatých vod (nádrže, rybníky, štěrkovny, tůně, slepé ramena atd.) je 

prováděn členy MO ČRS každoroční úklid (odpadky, kosení břehu apod.), 

neboť tato povinnost je stanovena v nájemní smlouvě nebo v dohodě o 

využívání vodní plochy k rybolovu. U větších přehradních nádrží, které jsou 

využívány nejen ČRS, ale řadou rekreantů, je prováděn každoročně úklid 

odpadků ve spolupráci se zástupci Povodí Moravy, Odry, s.p., obcí, měst, 

vodáků, ČSOP a ostatních dobrovolníků. Také u tekoucích vod je situace 

obdobná, která je závislá na přístupu MO ČRS. Vzhledem k tomu, že toky 

nejsou intenzivně rekreačně využívány, není tato problematika natolik 

závažná, ale i přesto dochází k znečišťování břehů vodních toků aglomerací.   

 

 

 
Rybářské revíry Chovné vody 

Celkem 
MP P MP P 

Počet havárií 5 1 2 1 9 

Škoda na rybách (Kč) 702 872 10 000 45 000 3 500 761 372 



2. Rybožraví predátoři 

 

- Počet kormoránů velkých – 5.033 – 5.588 kusů z toho cca 200 ks stálá hnízdící 

populace.  

- Počet vyder říčních – 800 – 900 kusů, dále 200 mladých vyder, 5 vyder usmrceno 

automobilem. 

- Počet norků amerických – 25 - 30 kusů. 

- Počet volavek popelavých – 4.020 – 4.190 kusů + 800 mladých jedinců. 

- Počet morčáků velkých – 130 kusů + 30 mladých jedinců.  

 

- U kormorána velkého došlo k nepatrnému snížení populace, která byla způsobena 

klimatickými podmínkami v zimním období (průměrná zima). 

- U vydry říční došlo k opětovnému zvýšení populace, vzhledem k legislativní ochraně 

a dobrým rozmnožovacím podmínkám a potravní nabídce vydry. Také nebyl 

znám případ záměrného nelegálního vysazování dospělých jedinců vydry říční. 

- U norka amerického, došlo ke stagnaci populace, která byla pravděpodobně způsobená 

obsazení teritoria vydrou říční. 

- U volavky popelavé došlo k setrvalému stavu populace, která je způsobena 

přirozeným procesem. 

- U morčáka velkého došlo k ustálení populace, která byla způsobena přirozeným 

procesem. 

 

- Odhadovaná výše škody a získané náhrady: 

- Kormorán hnízdící populace – 143.000 Kč bez náhrady škody. 

- Kormorán tažná populace – 2.131.500 Kč bez náhrady škody. 

- Volavka – 1.857.620 Kč bez náhrady škody. 

- Vydra – 2.895.700 Kč. Finanční náhrady za škody způsobené vydrou říční byly 

získány ve výši 375.522 Kč (rybochovná zařízení). 

- Norek – 25.000 Kč bez náhrady škody. 

- Morčák velký – 233.600 Kč bez náhrady škody. 

 

- Bylo vydáno celkem 21 povolení na odstřel a plašení kormoránů velkých.  

- Počet kusů povolených k odstřelu/počet skutečně střelených kusů na revírech:  

- Skutečný počet odlovených kormoránů v období (1.8. 2015 až do 31.3. 2017) může 

být vyhodnocen až po 30.4. 2017!  

-  Výše zástřelného za kormorána byla stanovena ÚS ČRS Ostrava 150 Kč za zobák. 

 

- Moravskoslezský kraj – 7 povolení od ORP 
 

  ORP Vítkov – Moravice 3P, Moravice 3A, Moravice 4 – platnost 

povolení do 31. března 2019, odstřel kormoránů do 20 % z hejna 

v období od 1.8. do 31.3. – odloveno 0 kormoránů  

  ORP Vítkov – Moravice 2 – platnost povolení do 31. března 2019, 

odstřel kormoránů do 20 % z hejna v období od 1.8. do 31.3. – 

odloveno 0 kormoránů  

  ORP Opava – Moravice 1, Moravice 1P, Moravice 2, Hvozdnice 1, 

Opava 4, Opava 5 – platnost povolení do 31. března 2019, odstřel 

kormoránů do 20 % z hejna v období od 1.8. do 31.3. – odloveno 0 

kormoránů 



  ORP Kopřivnice – Lubina 2, Lubina 2P, RZ Borovec – platnost 

povolení do 31. března 2019, odstřel kormoránů do 20 % z hejna 

v období od 1.8. do 31.3. – odloveno 0 kormoránů 

  ORP Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice 4, Čeladenka 1 – platnost 

povolení do 31. března 2019, odstřel kormoránů do 20 % z hejna 

v období od 1.8. do 31.3. – odloveno 0 kormoránů 

  ORP Hlučín – Opava 2, Opava 2A, Opava 2C – platnost povolení 

do 31. března 2019, odstřel kormoránů do 20 % z hejna v období od 

1.8. do 31.3. – odloveno 45 kormoránů 

  ORP Ostrava na revíry Odra 2, Odra 3, Ostravice 1, Ostravice 2, 

Lubina 1, Opava 1, Lučina 1, Lučina 1P – platnost povolení do 31. 

března 2020, odstřel kormoránů do 20 % z hejna v období od 1.8. do 

31.3. – odloveno 154 kormoránů 

     

- Zlínský kraj – 3 povolení od ORP 
 

  ORP Valašské Meziříčí – Juhyně 1, Juhyně 2, Bečva 6 – platnost 

povolení do 31. března 2017, odstřel kormoránů do 20 % z hejna 

v období od 1.8. do 31.3. – odloveno 0 kormoránů 

  ORP Valašské Meziříčí – Bečva 7, Rožnovská Bečva 1, Vsetínská 

Bečva 1 – platnost povolení do 31. března 2017, odstřel kormoránů 

do 20 % z hejna v období od 1.8. do 31.3. – odloveno 0 kormoránů 

  ORP Vsetín – Vsetínská Bečva 2, Vsetínská Bečva 3, Senice 1, 

Bystřice Valašská 1P – platnost povolení do 31. prosince 2018, 

odstřel kormoránů do 20 % z hejna v období od 1.8. do 31.3. – 

odloveno 0 kormoránů 
 

- Olomoucký kraj – 11 povolení od ORP 
 

  ORP Hranice na Moravě – Bečva 4, Bečva 4A, Velička 1 – 

platnost povolení do 31. března 2017, odstřel kormoránů celkem za 

rok na všechny revíry 70 ks v období od 1.8. do 31.3. – odloveno 2 

kormoráni 

  ORP Hranice na Moravě – Bečva 5, Bečva 5A, Bečva 5B – 

platnost povolení do 31. března 2018, odstřel kormoránů celkem za 

rok na všechny revíry 360 ks v období od 1.8. do 31.3. – odloveno 10 

kormoránů 

  ORP Přerov – Blata 1, Morava 14, Morava 14A, Morava 15, 

Valová (Romže) 1 – platnost povolení do 28. února 2019, odstřel 

kormoránů do 20 % z hejna v období od 1.11. do 28.2. – odloveno 39 

kormoránů 

  ORP Přerov – RZ Kojetín, Měrovice na Hané – platnost povolení 

do 28. února 2019, odstřel kormoránů do 20 % z hejna v období od 

1.11. do 28.2. – odloveno 5 kormoránů 

 ORP Přerov – Bečva 1, Bečva 2, Bečva 2A, Moštěnka 1, Moštěnka 

2, Lásky 1A, RZ Předmostí Přerov a Želatovice – platnost povolení 

do 15. října 2020, odstřel kormoránů do 20 % z hejna v období od 

1.11. do 28.2. – odloveno 0 kormoránů 



  ORP Olomouc – Morava 15, Morava 16 – platnost povolení do 28. 

února 2019, odstřel kormoránů do 20 % z hejna v období od 1.11. do 

28.2. – odloveno 6 kormoránů 

  ORP Lipník nad Bečvou – Bečva 3 – platnost povolení do 31. 

března 2023, odstřel kormoránů do 20 % z hejna v období od 1.8. do 

31.3. – odloveno 0 kormoránů 

 ORP Lipník nad Bečvou – Bečva 2, Bečva 2A, RZ Podolší – Osek 

nad Bečvou – platnost povolení do 31. března 2025, odstřel 

kormoránů do 20 % z hejna v období od 1.8. do 31.3. – odloveno 0 

kormoránů 

  Správa CHKO Litovelské Pomoraví – Morava 19 – platnost 

povolení do 31. března 2019, odstřel kormoránů do 20 % z hejna 

v období od 1.11. do 31.3. – odloveno 0 kormoránů 

 ORP Litovel – Třebůvka 1 – platnost povolení do 28. února 2019, 

odstřel kormoránů do 20 % z hejna v období od 1.11. do 28.2. – 

odloveno 0 kormoránů 

 ORP Mohelnice - Třebůvka 1 a rybochovné zařízení Pužmil, Fučík, 

Závlaha, Starý rybník – platnost povolení do 31. března 2019, odstřel 

kormoránů celkem za rok na revír a všechny RZ maximálně 12 ks 

v období od 1.8. do 31.3. – odloveno 0 kormoránů 

 

- Probíhá správní řízení: 

 

  ORP Krnov na revíry Osoblaha 1, Osoblaha 2, Prudník 1, Opava 6, 

Opava 6A, Opava 7, Opavice 1A, Opavice (Zlatá) 1 a 2, Čižina 1A, 

Hrozová 1 a RZ Ježníky I. – V., Liptaň I. – II., Komora a Rudíkovy I. 

– II. 

 ORP Opava na revíry Opava 6, Čižina 1A 

 ORP Jeseník na revír Bělá Jesenická 1  

 SCHKO Jeseníky na revíry Bělá Jesenická 1 a 2, Staříč 1 

 ORP Olomouc na revíry Majetín 1A, Morava Stará 1 

 

 
3. Spolupráce s orgány státní správy a institucemi 

 

- Spolupráce mezi ČRS s orgány státní správy a institucemi je na velmi dobré úrovni. 

Dle správního řádu zákona č. 500/2004 Sb., byly podané 3 generální žádosti ze 

dne 13. ledna 2016 v návaznosti na zákony č. 254/2001 Sb., č. 114/1992 Sb., č. 

183/2006 Sb., a zákona č. 99/2004 Sb., které obdržely všechny orgány státní 

správy, je ČRS vnímán jako nezpochybnitelný účastník řízení dle zákona č. 

500/2004 Sb., a z 95% pověřených úřadů je požadavek ČRS akceptován. 

- Dále odbor ČV a ŽP propaguje problematiku ČRS v uvedených oblastech a navazuje 

osobně úzkou spolupráci s orgány státní správy (ORP, KÚ, Správa CHKO, 

AOPK ČR), kde se zaměřuje především na uplatňování svých připomínek a 

požadavků ve vztahu k povolování odběru vody pro MVE, MŘ, 

vodohospodářským úpravám vodních toků, provozu ČOV, vypouštění 

odpadních vod a jiným odběrům vody, kdy je pravděpodobný významný zásah 

do vodního ekosystému všech organizmů vázaných na vodní prostředí. Tyto 

náměty, stanoviska a vyjádření byly uplatňovány v návaznosti na platné 

ustanovení zákonů, vztahující se k právům a povinnostem ČRS.  



- Spolupráce se státní správou je dále zaměřena na podávání informací o výskytu 

chráněných druhů ryb, podmínek ČRS, členění rybářských revírů, působnosti 

jednotlivých MO ČRS apod.  

 

- Trvalá pozornost odboru ČV a ŽP je věnována stabilizaci a rozvíjení kontaktů se 

správci toků a vodních nádrží, kde ČRS provádí výkon rybářského práva, zde 

je navázána úzká spolupráce, která se odvíjí od dohod o spolupráci. Uzavřené 

dohody jsou průběžně hodnoceny a usnadňují vzájemný kontakt při řešení 

vzniklých situací.  

 

- Dohody mezi ČRS a správci toků jsou akceptovány a uzavřeny s organizacemi Povodí 

Odry, s.p., Povodí Moravy s.p., a LČR, s.p.    

 

- Taktéž rozvíjení kontaktů a osobní spolupráce se středisky AOPK a Správ CHKO, 

jejichž působnost se mnohdy kryje s našimi rybářskými revíry a mohlo by dojít 

ke střetu zájmů při výkonu rybářského práva a ochrany přírody, bylo 

nezbytnou součástí činnosti práce odboru v roce 2016. Tato praxe se osvědčila 

a přináší dobré výsledky. 

 

- V průběhu roku byly upřesněny podmínky oboustranné spolupráce s ČIŽP OI 

v Ostravě a Olomouci. Jedná se především o spolupráci na centrálním registru 

havárií, do něhož budou prostřednictvím MO dodávány dílčí (chybějící) 

informace o jednotlivých událostech. Oblastním inspektorátem ČIŽP v Ostravě 

a Olomouci bylo přislíbeno, že se budou průběžně zabývat kontrolami provozu 

MVE, znečišťování vodních toků, úpravám toků, které budou zahrnuty do 

plánů kontrol těchto institucí.  

 

- V oblasti výzkumných pracovišť a odborných organizací probíhá nadále dlouhodobá 

spolupráce s Ostravskou univerzitou, přírodovědeckou fakultou s panem Doc. 

RNDr. Bohumírem Lojkáskem, CSc., Ústavem biologie obratlovců AV ČR 

v Brně s panem Dr. Ing. Pavlem Jurajdou, AOPK ČR (střediska v Ostravě, 

Olomouci, Zlíně a Praze), Ing. Tomášem Randákem, Ph.D., s JČU 

Výzkumným ústavem rybářským a hydrobiologickým ve Vodňanech, 

Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka v Praze s panem 

Ing. Jiřím Musilem, Ph.D., RNDr. Lukášem Mertou, Ph.D., RNDr. Jiřím 

Křesinou, Mgr. Miroslavem Kubínem a dalšími renomovanými odborníky. 

Výsledky výzkumů jsou předkládány ČRS. 

 

- Mezi zajímavé výsledky výzkumu v oblasti ŽP a ČV na revírech ÚS řadíme projekt 

pana Mgr. Kubína a kolektivu akce: „Vliv technických úprav na rybí 

společenstva malých vodních toků“, „Vliv technických úprav na mortalitu, 

zranění a rozptyl ryb“ a „Restaurování vodních toků po technických 

úpravách“. Tento záměr byl zrealizován na podzim roku 2016. Dále proběhl 

monitoring migrace úhoře říčního v povodí Odry, dále migrační zprůchodnění 

a funkčnost rybích přechodů pro ichtyofaunu, monitoring karase obecného, 

slunky obecné, piskoře pruhovaného, podoustve říční, slunečnice pestré, 

vranky pruhoploutvé a vranky obecné včetně jiných druhů ryb, sledování 

biodiverzity a dlouhodobý výzkum plůdkového společenstva ve vybraných 

profilech toků, biomonitoring kontaminace cizorodými látkami v tělech ryb, 

monitoring a celoplošné mapování evropsky významných druhů pro návrh 



NATURA 2000, monitoring společenstev ryb v rámci rámcové směrnice 

v CHKO Poodří a jiné drobné výzkumy.      

 

 
4. Úpravy toků 

 

- Každoročně dochází k vodohospodářským úpravám toků, jednak udržovací práce na 

toku nebo investiční stavební akce. V obou případech a ne vždy jsou 

respektovány přírodní podmínky pro ryby a vodní živočichy obývající 

ekosystém vodního toku. Problémovou úpravou toku je regulace a 

zkapacitnění koryta na Q20 nebo na Q50 vodu s geometrickým profilem 

jednoduchého lichoběžníkového tvaru bez úkrytů a tůní. Rozšířením koryta 

dojde ke snížení průměrné hloubky vody v toku, dále jsou likvidovány trdliště, 

tůně a úkryty, čímž znemožní rybám přečkávat nepříznivé podmínky v takto 

upravených úsecích toků. Také při sanaci povodňových škod jsou opětovně 

upravovány toky dle původní projektové dokumentace, které jsou pro ryby 

těmito úpravami nevyhovující než v předešlém stavu, kdy došlo 

z renaturalizaci (obnovení přírodních podmínek). Nahrazování splávků, jízků, 

stupňů s vývařištěm na kapilárách balvanitými skluzy bez vývaru, nejsou vždy 

optimálním řešením pro ichtyofaunu.  

 

- Příklady nevhodně upravených úseků vodních toků v roce 2016 nebyly zaznamenány, 

jednalo se pouze o drobné opravy a údržby vodních toků a vodních děl.    

 

- Mezi vhodně upravené toky můžeme zařadit pouze takové, kde byly respektovány 

požadavky ČRS ve fází přípravy projektové dokumentace nebo, kde je záměr 

správce toku revitalizovat uvedený tok (tůně, zachování přirozeného 

charakteru toku, úkryty atd.). Vhodně upravené úseky toků jsou tyto: Odra, 

Desná, Lubina, Morávka, Bečva, Ostravice, Morava, Lučina, Tyra, Černá 

Ostravice  (povodí Odry a Moravy, s.p. a LČR, s.p.).   

 

- Jsou plánovány revitalizace toků (Odra, Bečva, Rychtářský potok, Trnávka, Lučina, 

Kozí potok, Lubina, Velké Bahno, Morava).  

 

- Dále restaurování vodních toků po technických úpravách (Čeladenka, Magurka, 

Kněhynka, Kyčerov, Velká Smradlavá, Lučovec).  

 

- ČRS je z větší části informován o záměru provádění stavebních úprav na základě 

dlouhodobé spolupráce se státní správou, AOPK ČR a vzájemné dohody se 

správci toků. Také zástupci sekretariátu ČRS ÚS Ostrava dlouhodobě udržují 

osobní setkání s dotčenými subjekty k řešení dané problematiky. Při správním 

řízení vedené státní správou je vnímán ČRS jako odborný orgán a přílohou 

žádosti žadatelů je nutné stanovisko ČRS. 

  

- ČRS má možnost se k projektu vyjadřovat (dohody, spolupráce). Může uplatňovat své 

podmínky (výstavba stabilizačních tůní, revitalizace a renaturizace toku, rybí 

úkryty, volně vložené kameny do toku, zprůchodňování příčných objektů, 

zlepšování přírodních podmínek - rekonstrukce apod.) pouze při investičním 

záměru, málokdy se podaří prosadit požadavky nad rámec investora a platné 

legislativy při opravě, údržbě nebo sanaci povodňových škod. 



- ČRS vždy reaguje na realizaci či záměr, který se týká jeho práv a povinností (uživatel 

toku, stanovy, dekret MZe, zarybňovací plán, platná legislativa, generální 

žádost).  

 
5. MVE + další odběry vody 

 

Problematika provozu MVE v roce 2016 nebyla tak kritická, neboť hydrologická 

situace ve vodních tocích byla dobrá, ale i přesto řada provozovatelů MVE porušovala 

stanovený MZP. Na základě této situace byly prováděny kontroly ČIŽP OI v Olomouci i 

Ostravě nad provozem MVE na jednotlivých tocích. Problematika provozu MVE je 

celorepublikovou záležitostí a vyžaduje přijetí potřebných kroků a opatření z úrovně Rady 

ČRS v této oblasti. Z výše uvedeného důvodu se jeví jako nezbytné prosazovat a uplatňovat 

technická opatření při odběru vody do náhonu nejen u derivačních MVE, ale i u jezových 

MVE a doplnit hladinovými čidly pro automatickou blokaci MVE při dosažení úrovně MZP, 

tedy u bezobslužných MVE včetně zaznamenání stavu. Odběry pro provoz MVE je také 

nutno zabezpečit jemnými česlemi rozteče do 20 - 25 mm v kombinaci s elektronickým 

odpuzovačem ryb. Zvýšená pozornost je věnována vodoprávnímu řízení týkající se 

schvalování manipulačních řádů pro vodní díla MVE, kde jsou rovněž uplatňovány podmínky 

ČRS dle vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů. 

 

- V roce 2016 byla pouze zrekonstruována 1 nová MVE Žermanice na nádrži 

Žermanice – doplnění turbíny. Plánovaná MVE Žihly na řece Olši u 

Jablunkova obdržela od ČRS nesouhlasné stanovisko.     

     

- Na základě platné legislativy nebo ukončení platnosti vodoprávní úřady, ČIŽP 

nebo majitele MVE provádí revizi starých platných povolení, zvláště u MŘ, 

které jsou připomínkovány i ČRS ve správním řízení.  

 

- Vodoprávní úřad nebo ČIŽP provádí kontroly buď na základě vodoprávního 

podnětu nebo v rámci systematické kontroly dodržování MZP a povolení 

k nakládání s vodami, které byly problematické. Spolupráce v této oblasti 

s ČRS je dobrá. 

- Mimo jiné dochází také k porušování povinností stanovených schváleným PMŘ a 

dalších povinností dle relevantních zákonů (např. osazení vodočetné latě, 

cejchu nebo značky, zajištění ekologicko-stabilizační funkcí VKP – toku, 

česle, odpuzovač ryb). MVE, které opakovaně nedodržují stanovené 

podmínky, jsou MVE Zábřeh na řece Odře, MVE Smolkov na řece Opavě, 

MVE Bartošovice na řece Odře a mnoho dalších provozovaných MVE. 

V současné době probíhá správní řízení a náprava. 

- Derivační MVE zpravidla provozem způsobují nedodržení MZP, což má za následek 

omezení průtoku v přirozeném korytě vodního toku s následným negativním 

dopadem na ekosystém koryta mnohdy bez průtoku vody, potřebné 

k překonání migrační bariéry v době rozmnožování ryb.   

 

- Prostřednictvím MO ČRS jsou zmapovány nelegální odběry vody převážně pro 

soukromé účely - zavlažování zahrádek, trávníků, napouštění bazénů apod. 

V závislosti na vodnatosti toku a místních podmínek jsou tyto nelegální odběry 

řešeny ústní domluvou, případně vodoprávním dozorem. Některý odběr vody 

je neškodný a nijak neohrožuje ekosystém toku, proto je ze strany ČRS 

tolerován.   



- Odběry vody, které využívají větší množství vody pro podnikatelské účely – 

zasněžování sjezdovek, zavlažování golfových hřišť, lesních školek, chladicí 

systémy palíren jsou průběžně kontrolovány ČRS (členové, rybářská stráž) 

nebo státní institucí (ČIŽP, obce s rozšířenou působností). V průběhu 

vodoprávního řízení ČRS k těmto činnostem dává podmínky k odběrům vody 

(budování akumulačních nádrží, studny, skruže, jímky, technické zabezpečení 

MZP, dodržování a kontrola MZP, zpracování PMŘ, vodočetné latě, cejchy 

apod.).  

 

 
6. Chráněné a ohrožené druhy ryb a mihulí 

 

- K výskytu jednotlivých druhů vede ČRS ÚS Ostrava evidenci zvláště chráněných 

druhů živočichů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., která byla zpracována v roce 

2003 ve spolupráci s AOPK ČR nebo jsou v databázi ČR. 

 

- Faktory, které představují ohrožení druhů ryb a mihulí jsou: 

- Expanze nepůvodních druhů ryb (invazní druhy) a jejich nemoci.  

- Rybožraví predátoři. 

- Protipovodňová ochrana obyvatel (regulace toků – tvrdým zpevněním koryta, 

nedostatečná výška vodního sloupce, likvidace úkrytů, tůní, trdlišť apod.). 

- Antibiotika, anabolitika a jiné hormonální preparáty obsažené ve vodě, které 

ovlivňují fyziologii ryb. 

 

- Řada MO ČRS vysazuje ohrožené druhy ryb (mník jednovousý, jelec jesen) do povodí 

toků Moravy a Odry. Od roku 2014 obdržel ČRS ÚS Ostrava výjimku na 

vysazování těchto ryb do revíru ÚS ČRS Ostrava od KÚ i Správy CHKO. 

Také ČRS může tyto ryby i lovit. Množství vysazovaných ryb do revírů je 

individuální a řídí se místními podmínkami a dekretem. 

 

 
7. Nepůvodní – invazní druhy ryb 

 
- Zhodnocení areálu současného rozšíření. Největší expanze nepůvodního druhu ryb 

byla zaznamenána u karase stříbřitého a střevličky východní. Tyto populace 

invazních druhů ryb obývají všechny stojaté i tekoucí vody na celém území 

působnosti ÚS ČRS Ostrava. 

 

- Zdroje šíření těchto druhů ryb je především rybnikářství, sportovní rybáři - nástražní 

rybky, akvaristika, ale i budování rybích přechodů. 

 

- Nové invazní druhy ryb zatím nejsou zaznamenány na území Severní Moravy a 

Slezska.  

 

- Zásahy a opatření za účelem omezení výskytu takových druhů ryb v současné době je 

prakticky velmi složitý proces, který je finančně nákladný s nejistým výsledkem. 

 

 

 



 
8. Rybí přechody 

 

- V roce 2016 v rámci ÚS ČRS Ostrava nebyly vybudovány žádné rybí přechody.  

 

- Zástupce ČRS ÚS Ostrava se zúčastní jednání, kde je řešena problematika a 

připomínky plánovaných rybích přechodu Komisí pro rybí přechody při AOPK 

ČR Praha nebo ve stanovisku prosazuje výstavbu rybích přechodů při 

správním řízením. V roce 2017 je plánována další řada RP, která bude 

postupně realizována.    

 

- Jsou plánovány v rámci ÚS ČRS Ostrava tyto rybí přechody nebo zprůchodnění toků:  

- jez ve Studénce v km 40,090 na řece Odře 

- jezy v Polance nad Odrou a Košatce v km 31,3 a 32,4 na řece Odře 

- jez Hranice v km 38,3 na řece Bečvě  

 

- V současné době nelze říct, že by rybí přechody byly vždy plně funkční, u řady RP 

není proveden ichtyologický průzkum nebo biologické zhodnocení funkčnosti 

těchto vodních děl. Většina RP není plně využívána ichtyofaunou, neboť je 

buď nevhodně postavena, neudržuje se, trpí nedostatkem vody, vstup je 

nevhodně volen, silný proud, vodní skoky atd. Nutno ověřovat a navrhovat 

řešení. 

 

- Závěrem lze konstatovat, že řada rybích přechodů v rámci ÚS je nefunkčních nebo 

mají určité nedostatky. Sjednání nápravy je mnohdy složitý proces a je tedy 

nutno tomuto problému trvale věnovat mimořádnou pozornost. Z tohoto 

důvodu ČRS ÚS Ostrava nekompromisně prosazuje výstavbu balvanitých 

skluzů ve sklonu minimálně 1:15 s tůněmi dle platné normy.  

 

 
9. Raci a mlži 

 

- V rámci ÚS ČRS Ostrava nejsou mapovány původní a nepůvodní druhy raků nebo 

mlžů. Při odbahňování nádrže Svésedlice byla objevena škeble rybničná. 

Objevují se masivní populace slávičky mnohotvaré v nádržích. Mapování 

těchto živočichů provádí AOPK ČR, které jsou uvedeny v databázi. V případě 

výskytu račího moru je v soupisu revírů popsán postup, jak preventivně 

zabránit dalšímu možnému šíření račího moru. Také se nevyskytují na Severní 

Moravě a Slezsku žádné záchranné chovy těchto raků a mlžů. Záchranné 

transfery provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem výjimky 

k manipulaci těchto zvláště chráněných druhů živočichů. 

 

 

 
10. Příspěvky a dotace 

 

ČRS Účel dotace Kč Kdo poskytl 

dotaci 

Název fondu, titul 

MO ČRS 

Olomouc 

posílení rybí 

populace řeky 

Moravy + K2016 

350.000  

56.000 

MZe ČR  



MO ČRS 

Frenštát pod 

Radhoštěm 

obnova zarybnění 

Tichávky 

9.000 Obec Tichá místní program rozvoje 

obce Tichá 

MO ČRS 

Frýdlant nad 

Ostravicí 

Nákup pstruha 

obecného 

20.000 New Remys, 

s.r.o. 

 

MO ČRS 

Karviná  

Okysličování 

chovných 

rybníků 

28.000 Obec Petrovice 

u Karviné 

 

ČRS ÚS 

Ostrava 

Podpora obnovy 

rybí obsádky 

Bečva 1 

50.000 KÚ 

Olomouckého 

kraje 

 

ČRS ÚS 

Ostrava 

K2016 2.076.812 MZe ČR  

 

 
11. Soudní procesy a jejich výsledky 

 

V roce 2016 nebyly konány žádné soudní procesy v oblastech (rybožraví predátoři, 

MVE, odběry vody, havárie, nepovolené stavby, RP apod.). 

 
 Závěrem této souhrnné zprávy konstatujeme, že odbor ČV a ŽP ÚS ČRS Ostrava se 

vyrovnal s přidělenými úkoly dle schváleného plánu práce pro rok 2016, který danou 

problematiku a povinnosti odboru v dané oblasti životního prostředí a čistoty vod plně 

vystihuje a je průběžně plněn. Dále je případně doplněn plánem odboru na rok 2017, přestože 

bude vyžadovat další nárůst a požadavek na časovou kapacitu pracovníka odboru ČV a ŽP 

v důsledku termínovaných správních řízení, jednání dle zákonů a správního řádu včetně 

provozních potřeb MO ČRS.   

 

 

VI.  MLÁDEŽ A SPORTOVNÍ ČINNOST 
 

   Odbor pro práci s mládeží pracuje od počátku funkčního období pod vedením p. 

Bronislava Bartoše. V souladu s přijatým plánem práce organizuje a zajišťuje pravidelné akce 

– soutěž Zlatá udice, setkání i tábor mládeže. Mimořádný podíl práce odvedli pověření 

členové odboru a jeho předseda při zajištění dotací pro MO i odbor mládeže územního svazu 

a také při spolupráci s ostatními odbory ÚS. Pravidelný jarní aktiv vedoucích mládeže je 

zásadním článkem činnosti odboru a poskytuje všem místním organizacím kvalitní 

metodickou podporu a pomoc v řešení problematiky výchovy rybářské mládeže. Důsledkem 

koncepční a obětavé práce členů územního odboru PM je jistě také 1. místo naší reprezentace 

v Národním kole Zlaté udice 2016. 

   

 Rozsah a účel této zprávy neumožňuje vyjmenovat všechny výsledky a popsat 

podrobně činnost sportovních odborů lovu ryb na plavanou, na umělou mušku, rybolovné 

techniky, přívlače a feedru. Na úrovni celosvazových i mezinárodních soutěží je náš ÚS 

zastoupen ve všech disciplínách a to jak v seniorských, tak juniorských kategoriích. 

Podrobné výsledky všech republikových i mezinárodních soutěží jsou k nahlédnutí na 

www.rybsvaz.cz/sport, mládež, mezinárodní činnost. 

  

http://www.rybsvaz.cz/sport


 

VII.  DOZORČÍ KOMISE 

 

Dozorčí komise předkládá konferenci delegátů samostatnou zprávu v souladu s §14, 

odst. 1 Stanov ČRS. 

 

VIII.  ZÁVĚR 

 

        Předložená zpráva včetně uvedených příloh stručně hodnotí činnost a výsledky práce 

Územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko a jeho orgánů za r. 2016.  

Plnění pravidelných i aktuálních úkolů a řešení problémů je stručně popsáno v jednotlivých 

zápisech ze zasedání územního výboru, které jsou rozesílány všem MO a členům dozorčí 

komise ÚS. Zásadní rozhodnutí jsou v usnesení z každého zasedání a jejich plnění je následně 

kontrolováno. 

 

          Všem řadovým členům, funkcionářům a předsedům odborů, kteří se v uplynulém roce 

podíleli na výsledcích ve výrobě násad, na péči o revíry a jejich zarybňování, výchově 

mládeže, a sportovních výsledcích na všech úrovních, i všem kteří se podíleli na vedení a 

provozu složek našeho územního svazu, je nutno v souvislosti s dnešní konferencí poděkovat 

a vyslovit uznání.  

 

 

 

Výbor územního svazu 

Ostrava 

 

 

 

 

Přílohy:  

- přehled o plnění ZP v r. 2016 

- přehled o stavu členské základy k 31.12.2016 

- celková statistika úlovků za r. 2016 

         

 

 

 

 
Zpracoval: Milan Konvička, Ing. Rostislav Trybuček, Ing. Daniel Gebauer, Ing. Přemysl Jaroň 

Ostrava,  květen  2017 

 

 

 


