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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. 

V souvislosti s koncem čtyřletého funkčního období v ČRS je tato konference spojena 

s volbou nových orgánů územního svazu.  

 Rok 2017 byl posledním 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. Přes dílčí nedostatky a nepřesnosti se v průběhu 2 let podařilo všem  MO 

ČRS registraci dokončit. V současné době je nutno zaregistrovat u všech složek nové 

statutární zástupce, pokud při volbách v r. 2018 dojde k jejich výměně. 

 Zásadní změnou v končícím funkčním období  bylo rozhodnutí o posunu termínu pro úhradu 

členského příspěvku z února na konec dubna běžného roku. 

K dílčím změnám došlo také v legislativě – novelizace vyhlášky č. 197/2004 Sb. k zákonu o 

rybářství umožnila vydávat rybářské lístky na dobu 30 dnů a následně také na dobu neurčitou. 

Zásadní problém se složitou administrativou při výdeji RL však vyřešen touto novelou nebyl. 

Poslední novelu citované vyhlášky asi vítají všichni aktivní rybáři – zjednodušení ustanovení 

o povolené době lovu a prodloužení doby lovu v měsících duben – až září s platností od 1. 

dubna t.r. od 04:00 hod. do 24:00 hod. 

V současné době musí řešit všechny složky Českého rybářského svazu evropské nařízení o 

ochraně osobních údajů (GDPR). Manuál a podrobná Směrnice pro ochranu osobních údajů 

v podmínkách ČRS, zpracovaná právním oddělením Rady ČRS, je srozumitelnou pomůckou 

k řešení této nesrozumitelné problematiky.  

 

 

 

II.  VÝBOR ÚZEMNÍHO SVAZU 

               

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 ( v únoru 2017 ukončil členství na vlastní žádost) 

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. Ve vedení jednotlivých odborů a komisí došlo 

v průběhu funkčního období k jediné změně: 

  

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, od 1.1. 2017 Jiří Kroča  

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.  V průběhu roku 2017  zúřadoval sekretariát více jak 1000 faktur, z toho 195 vydaných 

a  2 612 čísel jednacích běžné i závažné korespondence. V pravidelných měsíčních 

intervalech kontroluje a výkazy práce členů profistráže a potvrzuje fakturaci jejich činnosti na 

základě evidence dle GPS přístrojů 

 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 zásadním bodům jednání patří pravidelné informace 

z jednání hospodářského odboru. 

 

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

v předchozích létech: 

  

o Kritický stav populace pstruha obecného a lipana podhorního 

o Výskyt rybožravých predátorů, od 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. 2017 doplnit přetrvávající porušování BPVRP a zákonných ustanovení při 

rybolovu – celkem 239 odebraných a deponovaných povolenek k lovu a nedostatečnou 

aktivitu členů dobrovolné rybářské stráže. 

Stále větší problémy působí nedostatečné srážky a průtoky v tocích v chovu lososovitých 

ryb i ve správě pstruhových revírů. 

*Stále narůstající populace vydry říční je v současné době ve vztahu k obsádkám ryb 

v odchovných potocích i revírech hodnocena jako likvidační. V září 2017 uspořádal náš 

územní svaz konferenci za účasti ČRS, MRS, SRZ a zástupců Ministerstva zemědělství a 

životního prostředí ČR za účelem upozornění na zcela katastrofální predační tlak vydry na 

rybniční i sportovní rybářství v ČR. Dle současné legislativy a postoje orgánů ochrany přírody 

však není k této problematice řešení. 

**Problémem nejen v našem územním svazu je stále nejednotnost členských 

povinností a také úroveň služeb poskytovaných členům v některých místních organizacích – 

úroveň a výše brigádnické povinnosti, systém a počet termínů pro výdej povolenek a také 

řešení kárných  

 

 

 

 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.  

Pro rok 2018 byl tento příplatek zrušen a cena povolenky kalkulována dle skutečných 

předpokládaných nákladů. 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. V této souvislosti zbývá  vyjasnit postavení MO ČRS Studénka. 

 

 

Průběh investiční akce Školící a informační středisko ČRS v Roudně byl popsán 

v předchozích zprávách. Poskytnutá dotace ve výši 3 mil. Kč (cca ½ nákladů) od Krajského 

úřadu MS kraje byla řádně vyúčtována a středisko je v současné době vybavováno pro plné 

použití dle původního záměru, tj. výdej povolenek, informace k výkonu rybářského práva, 

obsluha půjčovny loděk, možnost školících a vzdělávacích akcí a ubytování pro rybářskou i 

nerybářskou veřejnost. Konečné proúčtování nákladů bude provedeno po úplném dokončení a 

vybavení střediska. 

Rovněž Investice Razová v důsledku nepochopitelné pasivity a nekonání především státní 

správy na celém levém břehu Slezské Harty komplikuje stále záměry ÚS. Parcela je stále 

v majetku územního svazu a v současnosti je nutno zvážit, zda pokračovat ve snaze prodat 

pozemek za 150 % kupní ceny potenciálnímu zájemci nebo vyčkat vyššího zhodnocení. 

Dosud účetně nedořešený náklad na koupi tohoto pozemku - 2 009 000 Kč - doporučuje 

ekonom územního svazu proúčtovat do FRR. 

 

 

 

 

 

 



III. ČLENSKÁ ZÁKLADNA 
 

              V 60  místních organizacích v působnosti Moravskoslezského územního svazu ČRS 

je podle zúčtování členských známek k datu 31.12.2017 organizováno 44 081 členů, z toho 

5 314 dětí a mládeže. 

Vývoj členů, dětí a mládeže od r. 2010 je v následující tabulce: 

 

 

roky 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2016/2017+- 

dospělí 40 935 40 517 39 706 39 237 38 705 38 714 38 678 38 767 89 

mládež 1 623 1 413 1 272 1 191 1 128 1 043 1 004 1 031 27 

děti 3 736 3 568 3 561 3 477 3 442 3 590 4 004 4 283 279 

celkem 46 294 45 498 44 539 43 905 43 275 43 347 43 686 44 081 395 

 

 

 Jak je ze shora uvedené tabulky patrno, došlo k nárůstu počtu u dospělých, mládeže i 

dětí celkem o 395 členů a stav naší členské základny se početně vrátil mezi roky 2012 a 2013. 

             

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

ČRS Ostrava je stále asi nejpočetnější složkou v ČRS – v současné době má 6 532 členů, 

z toho 447 dětí a 106 mládeže.  Naproti tomu organizace jako Olšovec nebo Tísek a MO 

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

– Frýdek Místek II nehospodaří na žádném revíru. 

 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. 2017 

 
       
  územní celosvazové celorepublikové nečlenské zdarma celkem 

mimopstruhové 27 432 1 609 208 226 1 502 30 977 

pstruhové 2 499 146 15 28 611 3 299 

 

I v roce 2017 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. 

 

 

 



IV. ZPRÁVA O ČINNOSTI HOSPODÁŘSKÉHO ODBORU  

 

        Hospodářský odbor (HO) pracoval v roce 2017 ve stejném složení jako v roce minulém. 

Činnost odboru byla řízena „Ročním plánem práce pro  rok 2017“ a zpracovanou „Vizí 

hospodářského odboru při VÚS ČRS Ostrava pro roky 2015-2018“ doplněnou také o přílohu  

„ Zásady hospodaření na pstruhových revírech a odchov lososovitých násad“,  která 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, ten je vždy projednán v zasedání VÚS a je přílohou jeho zápisu z jednání. 

Tímto opatřením je o činnosti HO informován celý ÚS a funkcionáři ( hospodáři ) 

jednotlivých MO. Díky této skutečnosti není nutné v této zprávě uvádět všechny podrobnosti 

o práci HO. Je dobrým výsledkem, že čtyř zasedání HO se zúčastnilo 44 hospodářů, což je 

téměř  85% účast. Vyplývá z toho, že členové HO mají o práci zájem a to je dobrým 

základem pro každé jednání odboru.  

     Na všech zasedáních HO byl hodnocen velmi negativně vliv predátorů na stav rybích 

obsádek jak v rybochovech, tak i ve všech  revírech.  V kombinaci s neutěšenými 

hydrologickými podmínkami se pak potýkáme s katastrofálními stavy v chovu pstruha 

potočního - původní formy a lipana podhorního. Je vážně ohrožena jejich další reprodukce 

vzhledem k naprostému nedostatku přirozeného generačního materiálu. HO projednal 

začátkem roku 2017 celou tuto situaci a inicioval u VÚS a Rady ČRS uskutečnit konferenci 

na téma vliv vydry na rybí obsádky v revírech a rybochovech. Návrh podpořil nejen ÚS, ale i 

rada ČRS a konference Vydra 2017 se uskutečnila 9. září 2017 ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

Byl zpracován materiál, který je důležitý pro další postup jednání se státními institucemi. 

     HO téměř na všech zasedáních projednával změny zarybňovacích plánů revírů jak 

z důvodu zavedení nových, tak úprav stávajících. Všechny původní plány však byly upraveny 

hlavně ve prospěch dravců a reofilních druhů násad. HO přijal takovou koncepci, že 

v revírech se nebude dále navyšovat obsádka kapra.   

   Rámcová příprava na celou činnost HO pro rok 2017 byla započata na prověrkách 

hospodaření MO v roce 2016 organizovaných VÚS ČRS. Následné prověrky roku 2017 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 2018. Celá tato úvaha je také důležitá pro zajištění výše potřeby nákupu násad od 

externích dodavatelů. MO ČRS zajišťují ve svých rybochovech asi ročně 25-30% finanční 

hodnoty násad do revírů a zbytek je nutné zajistit u externích dodavatelů. Dodavatelé jsou pak 

vybráni dle ceny a kvality násad. Přihlédnuto je také k tomu, jaký sortiment jsou schopni 

dodat a to hlavně v nedostatkových druzích ryb. Můžeme konstatovat, že se nám podařilo 

ceny násad udržet vzhledem k cenám roku 2016, což považujeme také za dobrý výsledek. 

     Za zmínku stojí i ta skutečnost, že HO 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 2018 zůstává na stejné úrovni. V souvislosti 

s klimatickými podmínkami, populací vydry říční a stavem  a    počty lovených násad byla do 

ceníku násad pro rybářské revíry zakotvena i cena ročka pstruha obecného  V případě 

mimořádných odlovů násad, jejichž velikost nesplňuje ceníkové parametry, je nutné jejich 

vysazení a úhradu ze společného hospodaření zkonzultovat s hospodářem ÚS a rybářským 

technikem. 

           V roce 2017 taky HO prováděl při výlovech rybochovů kontrolu kvality a množství 

vysazovaných násad. Velmi se osvědčila na tomto úseku spolupráce s profesionální rybářskou 

stráží. 



         Jednání HO často zaměstnávají požadavky místních organizací, formulované 

v usneseních z členských schůzí - návrhy na změnu BPVRP. V roce 2016 byly na aktivu 

hospodářů MO dále ve výboru ÚS a na jednání konference projednány BPVRP platné od roku 

2017 na další 4 roky. Jsme si vědomi nutných změn v popisu revírů, ale změny v systému 

rybolovu odlišné od společných pravidel nepřinášejí pro rybáře pocit jistoty při rybolovu. 

Jedná se o změny míry ryb, limity úlovků, hájení ryb na revírech atd. HO v systému 

společného rybolovu nemůže tuto problematiku řešit bez názoru všech účastníků rybolovu. 

Nesmíme zapomenout, že VÚS je uživatelem revíru a má povinnost udržovat na těchto 

revírech zákonné předpisy. 

   

 

 
PLNĚNÍ ZARYBŇOVACÍCH PLÁNŮ V R. 2017 

  

        
v Kč PLÁN SKUTEČNOST Z ROZPOČTU ÚS FONDY ÚS *** DOTACE* MO ČRS, OSTATNÍ** MONTÉ 

MP revíry 19 620 178 27 012 049 19 620 181 489 742 3 111 869 2 802 276 987 981 

P revíry 4 200 000 4 721 715 4 137 357   397 525 397 525   

 

* Operační program Rybářství EU, Státní rozpočet ČR 

   ** Dotace KÚ, sponzoring 

     *** Fond otrav, Fond zarybňovací 

 

               Přehled o prodeji povolenek k rybolovu je uveden výše. Přes mírný nárůst v porovnání 

s r. 2015 a 2016 je nutno konstatovat, že stále značná část členů povolenky na revíry 

územního svazu nekupuje a k rybolovu využívá jiné možnosti. Náš vážný handicap je však 

proti ostatním ÚS v hrazených nájmech za rybářské revíry, které neustále stoupají, a to má 

negativní dopad na úroveň zarybnění. Částka v roce 2017 za pronájmy revírů činí 5,337mil. 

Kč a meziročně roste. Existují i takové revíry, u kterých výše nájmů dosahuje finanční 

hodnoty srovnatelné s finanční výší zarybňovacího plánu.  

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

VÚS vlastní vozidlo, 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. Je však 

nutné, aby tato vozidla poskytovaly jednotlivé MO pro potřebu rozvozu násad v rámci celého 

ÚS. 

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

Dlouhodobě je náš ÚS v popředí ČRS v dravých rybách a na 1. místě v úlovcích pstruha 

obecného. 

    Jednání a činnost hospodářského odboru také 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 MO v Domašově 

nad Bystřicí má velmi dobře nakročeno. Stejného výsledku pak musíme dosáhnout i v líhni 

v Pstruží (MO Frýdlant n. Ostravicí). Již dnes však můžeme říct, že hlavního cíle bylo 

dosaženo a netrpíme nedostatkem násad lososovitých ryb. 

 

 



Čeká nás však v budoucnu nová práce a tu si HO vytýčil na posledním zasedání v roce 

2017. Chceme pokračovat v zajišťování výroby násad reofilních druhů ryb. Nechceme to 

nechat na jednotlivých MO ČRS, ale zpracovat koncepci, která by tuto problematiku řešila ve 

spolupráci líhní a jednotlivých MO ČRS. Prvním krokem postupu je společné zasedání HO a 

líhňařů v rámci ÚS. Věříme, že v průběhu dalšího období se nám podaří tento úkol splnit. 

   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. Všichni členové PRS jsou vybaveni kamerami a v roce 2018 

plánujeme také zakoupit pro jejich potřebu loď s elektropohonem. 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 2017 dobré 

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

výsledky zasloužili. 

 

 

 

Přehled úlovků některých druhů ryb v revírech územního svazu: 

 

 

kg 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

kapr 360 926 377 425 416 284 343 601 340 012 369 572 312 904 279 592 

celkem 447 643 465 563 511 296 429 015 424 178 425 895 393 478 362 869 

     
        

kg 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

štika 14 992 17 636 14 839 14 097 15 145 14 161 12 596 13 443 

candát 14 510 17 775 16 117 16 264 15 991 12 253 12 199 12 093 

sumec 4 915 5 707 7 039 7 617 6 269 8 843 5 988 6 586 

cejn 8 844 8 426 8 585 8 839 7 025 7 283 8 254 7 160 

 
 

    
        

kg 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

pstruh 
obecný 3 347 5 387 5 956 4 621 5 894 4 651 4 403 3 173 

pstruh 
duhový 7 151 6 669 4 047 5 702 6 865 7 592 8 534 8 282 

lipan 364 206 254 382 382 316 174 4 

 

 

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

celkem 368 394 kg ryb. 

 

 

 

 



V. ODBOR ČISTOTY VODY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

Obsáhlou a vyčerpávající zprávu o činnosti odboru obdržely všechny místní organizace  

Několik základních informací k práci odboru – vodohospodářským haváriím a problematice 

rybožravých predátorů – je pro přehled níže: 

 

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.  

 

 

 

- žádná havárie nebyla bez úhynu ryb 

- 21 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, přestože 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 

- jarní virémie 

 

- Nejvyšší zaznamenaná škoda byla vyčíslena ve výši 420.000 Kč, bohužel nebyla 

prokázána vina znečišťovatele, tudíž ČRS nemohl uplatnit náhradu škody způsobené 

původcem havárie. 

 

- V roce 2017 nedošlo k negativním změnám kvality vody trvalejšího charakteru ani 

zhoršení kvality vody v tocích, neboť je už postavena a zrekonstruována, 

případně 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. 

 
Rybářské revíry Chovné vody 

Celkem 
MP P MP P 

Počet havárií 11 2 2 6 21 

Škoda na rybách (Kč) 613 050 124 500 77 250  597 120  1 411 920 



 

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

prováděn členy MO ČRS každoroční úklid (odpadky, kosení břehu, náletových 

dřevin 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 individuálním 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.   

 

 

B. Rybožraví predátoři 
Celkové vyhodnocení počtu a škody rybožravých predátorů se provádí podle 

vyplněných výkazů o činnosti jednotlivých MO ČRS, které byly průběžně zasílány do 15. 

února 2018.  

 

- Počet kormoránů velkých – 6.181 – 6.354 kusů z toho cca 350 ks stálá hnízdící 

populace.  

- Počet volavek popelavých – 3.945 – 4.102 kusů + 750 mladých jedinců. 

- Počet vyder říčních – 942 – 1023 kusů, dále 212 mladých vyder, 7 vyder usmrceno 

automobilem. 

- Počet norků amerických – 20 - 25 kusů. 

- Počet morčáků velkých – 211 kusů + 50 mladých jedinců.  

 

- U kormorána velkého došlo ke zvýšení populace, která byla způsobena klimatickými 

podmínkami v zimním období (dlouhá zima). Také se zvýšil počet hnízdících 

kormoránů, kteří jsou v ČR celoročně.  

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

přirozeným procesem. 

- U vydry říční došlo k nepatrnému nárůstu 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 morčáka velkého došlo ke zvýšení populace, oproti roku 2016. Nárůst byl způsoben 

legislativní ochranou morčáka a dobrým rozmnožovacím podmínkám 

s celoroční potravní nabídkou. 

 

- Odhadovaná výše škody a získané náhrady: 

- Kormorán hnízdící populace – 315.000 Kč bez náhrady škody. 

- Kormorán tažná populace – 1.556.000 Kč bez náhrady škody. 

- Volavka – 1.286.280 Kč bez náhrady škody. 

- Vydra – 3.006.100 Kč. Finanční náhrady za škody způsobené vydrou říční byly 

získány ve výši 121.130 Kč (rybochovná zařízení). 

- Norek – 20.000 Kč bez náhrady škody. 

- Morčák velký – 321.200 Kč bez náhrady škody. 

 



- Bylo vydáno celkem 26 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. 2017 až do 31.3. 2018) může 

být vyhodnocen až po 30.4. 2018!  

 

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

- ČRS ÚS Ostrava vyplatil zástřelné ve výši 93.900 Kč za 626 odlovených 

kormoránů.  

 

- Moravskoslezský kraj – 9 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 74 kormoránů 

  ORP Ostrava - 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 610 kormoránů 

 ORP Krnov - 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. – 

platnost povolení do 30. listopadu 2020, odstřel kormoránů do 20 % 

z hejna v období od 1.10. do 31.3. – odloveno 0 kormoránů 

 ORP Opava – Opava 6, Čižina 1A (VN Pocheň) – platnost povolení 

do 31. března 2022, odstřel kormoránů do 20 % z hejna v období od 

1.8. do 31.3. – odloveno 0 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 29. ledna 2023, odstřel kormoránů do 

20 % z hejna v období od 1.8. do 31.3. – odloveno 38 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 17 kormoránů 

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

 

 

- Olomoucký kraj – 12 povolení od ORP + 2 povolení SPRÁVY CHKO 
 

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

platnost povolení do 31. března 2023, , odstřel kormoránů do 20 % 

z hejna v období od 1.8. do 31.3. – odloveno 49 kormoránů 

  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 12 

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 

131 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 7 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 3 kormorány 

  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 8 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 9 

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 29 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 



 ORP Olomouc – Majetín 1A, Morava Stará 1 – platnost povolení do 

31. března 2022, odstřel kormoránů do 20 % z hejna v období od 

1.11. do 31.3. – odloveno 0 kormoránů 

 SCHKO Jeseníky - Bělá Jesenická 1, Bělá Jesenická 2, Staříč 1– 

platnost povolení do 31. prosince 2022, odstřel kormoránů do 20 % 

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

 ORP Jeseník - Bělá Jesenická 1 – platnost povolení do 31. prosince 

2022, odstřel kormoránů do 20 % z hejna v období od 1.11. do 31.3. 

– odloveno 0 kormoránů 

 

 

 

 

VI.  MLÁDEŽ A SPORTOVNÍ ČINNOST 
 

   Odbor pro práci s mládeží pracuje od celé funkční období pod vedením p. Bronislava 

Bartoše. Díky jemu i svědomitému přístupu k organizaci práce s mládeží ostatních členů 

odboru je úroveň výchovy i rybářských dovedností v našem územním svazu velmi dobrá. 

Jako výsledek dlouhodobé koncepce činnosti a každoročních aktivů vedoucích mládeže v MO 

ČRS lze vyzdvihnout dvojnásobné vítězství územního družstva v Národním kole zlaté udice 

v posledních dvou letech i úspěchy v kategorii žáků a juniorů v rybářských sportech. Nad 

rámec vlastní činnosti odboru je nutno ocenit právě spolupráci se sportovními odbory 

v nejmladších věkových kategoriích. 

V souladu s přijatým plánem práce organizuje a zajišťuje pravidelné akce – soutěž 

Zlatá udice, setkání i tábor mládeže. Úspěchy reprezentace našeho ÚS vyústily v nominaci na 

mezinárodní setkání rybářské mládeže v r. 2018 ve Francii. Mimořádný podíl práce odvedli 

pověření členové odboru a jeho předseda při zajištění dotací pro místní organizace z MŠMT 

ČR i odbor mládeže územního svazu.   

   

 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 i žákovských 

kategoriích. Předsedové jednotlivých odborů jsou delegováni do odborů při Radě ČRS, kde se 

aktivně podílejí na rozvoji všech sportovních disciplín. Kromě nejvyšších republikových a 

mezinárodních soutěží, kde nás zastupují reprezentanti územního svazu, se družstva z řady 

místních organizací účastní ve všech disciplínách nižších – ligových, divizních a pohárových 

závodů. 

Podrobné výsledky všech republikových i mezinárodních soutěží jsou k nahlédnutí na 

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

 

V souvislosti s ekonomickou náročnosti činnosti odboru mládeže a sportovních odborů  

- v rozpočtu ÚS na r. 2017 bylo na sport a mládež přímo vyčleněno 824 000 Kč, rozhodl VÚS 

tuto částku pro příští roky považovat za maximální a rozpočty odborů pro další roky 

nenavyšovat.  

  

 

 

 

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. 2017.  

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 

a po dobu končícího funkčního období 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.  

 

 

 

Český rybářský svaz - Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko se sídlem v Ostravě 

 

         

 

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

 

 

Ostrava,  květen 2018 

 

 


