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Ohlédnutí za konferencí ÚS pro severní Moravu a Slezsko
Výbor ÚS
V neděli 29.5.2022 proběhla konference ÚS ČRS pro severní Moravu a Slezsko v Hradci nad Moravicí. Jelikož je
letošní rok volební, proběhly i řádné volby do všech orgánů ÚS. Konference probíhala dle odhlasovaného
programu a řídil ji předseda Pavel Kocián. Bylo přítomno 66 delegátů s právem hlasovacím z MO včetně členů
výboru ÚS a členů DK s hlasem poradním. Dále byli přítomni hosté z Republikové rady v čele s předsedou
Karlem Machem a též kandidáti do orgánu ÚS, kteří nebyli zároveň delegáty územní konference.
Mimo obvyklých bodů, vyplývající ze Stanov ČRS, konference schválila například i návrhy na změnu cen
územních povolenek, úhradu první platby za RIS (Rybářský informační systém), omezení úlovku kapra na MP
revíru nebo podrevíru s výměrou do 5 ha na 2 ks týdně, zrušení režimu chyť a pusť na revíru Bečva 1 a 2,
zrušení místenek na revíru Lýsky a další. V závěru tohoto článku je celé usnesení konference.
Jedním z hlavních bodů této konference byly volby do orgánů ÚS. Předsedou ÚS byl zvolen Radomír
Bednář, kromě opětovně zvolených členů výboru ÚS se stal novým členem výboru ÚS Jaroslav Škrobánek. Do
ÚDK nekandidoval p. Kahánek – ÚDK po zvolení doplnil pan Pavel Šára. Členem Republikové rady byl zvolen
Petr Machala, člen Republikové dozorčí rady Lubomír Čilipka a bylo zvoleno rovněž 21 zástupců do
Republikového sněmu a jejich náhradníci.
Do funkce předsedy ÚS nebyl zvolen Pavel Kocián, který byl jedním z aktérů „Akce změny“ na předchozí volební
konferenci v r. 2018. Chtěli bychom mu poděkovat za jeho práci a nemalý podíl na zavedení velmi zdařilé
aplikace pro rybářskou stráž, pravidelné vydávání informací o dění v ÚS a MO ve Zpravodaji nebo na Facebooku
a jeho další činnosti vykonávané z titulu předsedy.
Volební komise v čele s jejím předsedou Markem Odložilíkem odvedla profesionální práci, výsledky voleb byly
řádně zdokumentovány a jsou uloženy na sekretariátu ÚS. Celé volby proběhly srozumitelně a v souladu se
schváleným Volebním řádem.
Poděkování zaslouží rovněž příprava všech ekonomických podkladů od našeho ekonoma Ing. Kamila Drobka.
Okomentoval velmi erudovaně rozdělení hospodářského výsledku, podklady pro tvorbu ceny územních
povolenek, ale i možné výhledy a dopady krize do budoucna.
Závěrem bychom chtěli popřát všem nově zvoleným i stávajícím funkcionářům pevné nervy, chuť do práce a
„tolerantní rodiny“, neboť tato práce ukrojí nemalý díl volného času.
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Upozornění pro rybáře na správný zápis čísel rybářských revírů
Lukáš Mareš, sekretariát Rady ČRS
Vážené rybářky, vážení rybáři,
na základě zjištěných informací ze zpracování statistiky úlovků za rok 2021 si Vás dovolujeme upozornit na
častou chybu, která se v odevzdaných povolenkách objevovala.
Prosíme rybáře, aby důsledně dbali na správný zápis čísel rybářských revírů, na kterých loví. Jedná se zejména
o rybáře, kteří navštěvují revíry více uživatelů a používají tak čísla rybářských revírů napříč územními svazy
ČRS. Vždy je nutné správně zapsat celé číslo revíru s důrazem na první trojčíslí rybářského revíru.
Nejvíce chybných zápisů bylo zaznamenáno v rámci Prahy a Středočeského kraje, a to zejména u rybářů
lovících na toku řeky Labe. Upozorňujeme, že uživatelem revírů Labe 20 a Labe 20A je ČRS, Územní svaz
města Prahy, kdy první trojčíslí v čísle rybářského revíru je 401 (Labe 20 - 401 029; Labe 20A - 401 032).
Uživatelem navazujících revírů na toku Labe, tedy Labe 19 a Labe 21 je ČRS MO Čelákovice a ČRS MO
Nymburk, kdy první trojčíslí v čísle rybářského revíru je 411 (Labe 19 - 411 051, Labe 21 - 411 053). Obdobně
bylo množství chybných zápisů zaznamenáno na revíru Vltava 10-14 ÚN Slapy, kde uživatelem tohoto revíru je
ČRS, Územní svaz města Prahy a správný číselný zápis je tak 401 022.
Chybné zápisy se však objevují i u dalších revírů napříč všemi územními svazy. Chyby pak způsobují, že
například úlovky z ÚN Slapy jsou rybáři vykazovány na malé potoky jiného uživatele, kde by reálně nebylo
možné takového hospodářského výsledku dosáhnout. V tomto duchu ČRS instruoval i členy rybářské stráže,
kteří budou důsledně dbát na správný zápis čísla rybářského revíru. Jak správně provádět zápis do úlovkových
lístků jsme již informovali v samostatném příspěvku.
Děkujeme všem rybářům za kontrolu správnosti svých zápisů v povolenkách.
Petrův zdar!
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Zábřežské rybáře hlídá rybářská stráž v nových uniformách
Jan Indra, předseda místní organizace Zábřeh na Moravě
S rybářskou stráží oblečenou do moderních uniforem se nyní setkávají příznivci Petrova cechu v zábřežských
revírech. Donedávna je kontrolovali strážci v zeleném „civilním“ oblečení. Nové uniformy včetně záznamového
zařízení pro rybářskou stráž přišly na bezmála 140 tisíc korun. Zastupitelstvo města Zábřeha jejich pořízení
podpořilo finanční dotací 120 tisíc korun, zbývající část nákladů doplatila místní organizace Českého rybářského
svazu Zábřeh.

Místní rybářská stráž má 13 členů, kteří v loňském roce provedli 673 kontrol a prověřili 1.435 rybářů.
Nejčastějšími přestupky, které porybní řeší, jsou porušování denní doby lovu, přisvojení si většího počtu ryb než
je povoleno, nedodržování stanovené míry a přisvojení si ulovené ryby v době hájení a v neposlední řadě
nepřítomnost u prutů.
„Málokdo ví, že většina porybných jsou dobrovolníci. To znamená, že dodržování zákonů a pravidel na našich
revírech kontrolují ve svém volnu a vybavení si musejí doplácet ze svých peněženek. Proto se jim zastupitelstvo
města rozhodlo v tomto ohledu pomoci,“ uvedl starosta František John.
V květnu proběhlo v prostorách Místní organizace Českého rybářského svazu Zábřeh předání třinácti
kompletních sad stejnokroje a minikamer členům rybářské stráže. Součástí každé sady jsou dvě bundy, kalhoty,
tričko, čepice, vesta, nášivky rybářské stráže a osobní mini kamera, která slouží k dokazování spáchaných
přestupků.
„Posláním rybářské stráže je kontrolovat rybáře, zda vykonávají rybářské právo dle rybářského řádu a bližších
podmínek výkonu rybářského práva, ale především chránit vodní živočichy a organismy a pečlivě chránit vodní
toky a díla. Kontrolovat kvalitu vody v tocích, průtoky u vodních elektráren, dohlížet na práci strojů a zařízení v
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tocích, zda nedochází při jejich činnosti k porušení ochrany životního prostředí a to v katastrálním území
Zábřeh,“ uvedl Jan Indra, předseda místní organizace Českého rybářského svazu Zábřeh.
Český rybářský svaz patří mezi největší zájmová sdružení v České republice. Sdružuje více než 250 tisíc členů
organizovaných prostřednictvím 481 místních organizací, které jsou součástí sedmi územních svazů. Místní
organizace Zábřeh sdružuje více jak 1 000 členů a patří tak mezi největší organizaci ve městě.

Usnesení Územní konference delegátů MO ČRS, konané
dne 29.05.2022
Územní konference po projednání programu a vyslechnutí všech diskusních příspěvků, námětů a
provedení voleb :
I. Bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.

Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání konference.
Zprávu DK ÚS ČRS o činnosti.
Zprávu mandátové komise.
Předložené materiály k bodům programu, diskusní příspěvky a náměty.
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II. Schvaluje:
1.

Složení:

pracovního předsednictva: pp. Ing. Pavel Kocián, Ing. Rostislav Trybuček,
Ing. Kamil Drobek, Bc. Jan Hloušek
mandátové komise: pp. Petr Machala, Bc. Libor Kocinec, Roman Uherek

návrhové komise: pp. Mgr. Radomír Bednář, Václav Sklenář, Petr Kubala
volební komise: pp. MVDr. Marek Odložilík, Bc. Pavel Němec, Michal Šefčík,
JUDr. Zdeněk Ščerba, Josef Pop
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jednací řád konference.
Volební řád konference.
Zprávu o činnosti a hospodaření VÚS ČRS Ostrava za rok 2021.
Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021.
Plán práce VÚS pro Severní Moravu a Slezsko na rok 2022.
Ceny povolenek k rybolovu na r. 2023:
mimopstruhová územní roční 2000,- Kč
pstruhová územní roční
2500,- Kč

8.
9.

Úhradu zálohové částky stanovené Republikovou radou k pokrytí nákladů tvorby RISu v r. 2022 z Fondu rezerv.
Úhradu částky ve výši 450.000, - Kč z Fondu zarybnění na prvotní zarybnění revírů:
Olše 4A (Svibice), Bartošovický potok 1A (Bartošovice), Jičínka 1A (Lamberk), Opava 2A (Hlučín).

10.

S platností od 1.1.2023 změna v BPVRP - omezení úlovku kapra na MP revíru nebo
ha na 2 ks týdně.
S platností od 1.1.2023 změnu u revírů č. 471 003, Bečva 1 a č. 471 005, Bečva 2
– revír s přivlastněním úlovku. (zrušení režimu CHaP)

11.
12.
13.

podrevíru s výměrou do 5

Doplnění bodu 3 a) ve Statutu FRR - o text „koupě rybníků a ostatních vodních ploch“.
Změna v BPVRP u revíru Lýsky 1A – zrušení místenkového lovu od 1. 1. 2023

III. Volí:
- předsedu územního svazu: Mgr. Radomíra Bednáře
- členy výboru územního svazu: pp. Ing. Kamil Drobek, Bc. Pavel Němec, Bc. Libor
Kocinec, Bc. Jan Hloušek, Petr Machala, Bc. Jiří Širůček, MVDr. Marek Odložilík, Václav Sklenář, Jaroslav Škrobánek
- členy dozorčí komise územního svazu: pp. JUDr. Zdeněk Ščerba, Lubomír Čilipka, JUDr. Pavel Šára, Milan Valica,
JUDr. Julius Sobota.
- člena do Republikové rady ČRS: p. Petr Machala, náhradník Bc. Pavel Němec.
- člena do Republikové dozorčí rady: Lubomír Čilipka, náhradník JUDr. Zdeněk Ščerba.
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- 21 zástupců a 7 náhradníků do Republikového sněmu ČRS – viz příloha zápisu.

IV. Ukládá:
- zástupcům VÚS v Republikové radě ČRS projednat návrh systému přerozdělení finančních prostředků z CS, CR povolenek
(redistribuce), v souvislosti s končícím obdobím Statutu CS rybolovu.
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