
Tak nám začal nový hospodářský rok 
Nevím, jak to máte vy, ale u mě se relativita času projevuje
zejména tím, že čím jsem starší, tak ten čas nějak běží stále
rychleji. Jakoby před chvílí jsme tu měli vánoční svátky, kdy
se dalo na chvíli  zapomenout  na  pracovní  povinnosti  a  už
jsme v polovině ledna nového roku a nám rybářům začal nový
hospodářský rok.

Kromě běžných pracovních úkolů a povinností  nás v tomto
roce čeká jeden obzvlášť obtížný úkol a to zajištění finančních
rezerv  pro  nákup  vybraných  revírů  do  vlastnictví  našeho
územního  svazu.  Pokud  se  nám společně  nepodaří  nalézt
cestu jak naplnit navrhovaný Fond nákupu revíru, tak je doce-
la  možné,  že  v  budoucnu  přijdeme o  některé  revíry,  které
máme zatím jen pronajaty. 

S jednotlivými návrhy k zajištění financí pro nákup revírů budou 9. února seznámení všichni zástupci
místních organizací a to na poradě předsedů v Přerově. Podrobné informace k těmto návrhům zve-
řejníme samozřejmě i v našem Zpravodaji. 

Ing. Pavel Kocián 

Máme tu  již  další  rybářskou  sezónu  a  tak  spousta  z  nás  se  na  ni  usilovně  připravuje.  Kromě starostí  s
rybářskou výbavou a s obstaráním nutných dokladů k rybolovu na rybáře letos čeká další úskalí v podobě
změn v rybářském řádu a v bližších podmínkách výkonu rybářského práva (BPVRP),  které vydává každý
uživatel rybářských revírů.

Plíživé bobtnání BPVRP

Ti starší z Vás mi jistě potvrdí, že se rok od roku objem vydávaných omezení
uváděných v BPVRP zvětšuje. Neustále se pravidla rybolovu nejen mění, ale
přibývají další a další omezení. Na tomto neutěšeném stavu má hlavní podíl
nejen  zvyšující  se  tlak  na  revíry  spolu  s  narůstající  efektivitou  rybolovné
techniky, ale i požadavky na změnu BPVRP z jednotlivých místních organizací,
které  jsou  každým  rokem  předkládány  hospodářskému  odboru  příslušného
územního  svazu.  O  finální  podobě  BPVRP pak  rozhoduje  výbor  územního
svazu na základě doporučení hospodářského odboru.

Zejména požadavky na změny z jednotlivých místních organizací mohou být
mnohdy v rozporu s platným zákonem o rybářství, proto je při sestavování BPVRP vždy nutné řádně posoudit
soulad těchto požadavků se zákonnou normou. Ideálním stavem by měl být co největší soulad rybářského řádu
a BPVRP se zákonem o rybářství spolu s minimem bližších podmínek výkonu rybářského práva. 

Džungle zvaná BPVRP                 
autor: Ing. Pavel Kocián
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Pozor na celosvazové povolenky

Jak  jsem  již  uvedl  v  úvodu,  bližší  BPVRP určuje  a
vydává každý uživatel rybářských revírů samostatně. V
praxi  to  znamená,  že  každý  územní  svaz,  který  je
současně držitelem dekretů na své revíry,  si  vydává
své BPVRP. Proto se dnes běžně stává, že to co je
povoleno  v  jednom  územním  svazu  je  zakázáno  v
jiném územním svazu. Typickým případem pro letošní
sezónu je zákaz lovu metodou tzv. srkaček na revírech
některých  územních  svazů  nebo  zákaz  lovu  na
nástražní  rybku  nedosahující  stanovené  minimální
délky, konkrétně na revírech Rady ČRS. Proto apeluji
na  držitele  celosvazvových  povolenek,  aby  se  vždy
před  začátkem  lovu  řádně  seznámili  s  rybářským
řádem a BPVRP v konkrétním územním svazu a také
na konkrétním revíru. Jen tak se lze vyhnout možnému
postihu ze strany rybářské stráže.

Co se s tím dá dělat? 

V  rámci  celosvazového  rybolovu  lze  pouze
konstatovat, že centrální direktiva ze strany Rady ČRS
směrem  k  jednotlivým  územním  svazům  není  v
současných  podmínkách  možná.  Rada  ČRS  může
pouze vydat návrh BPVRP s doporučením, aby tento
návrh byl  v  konkrétním územním svazu akceptován,
ale  je  pouze  na  výboru  územního  svazu,  zda  tyto
návrhy bude v plné míře akceptovat.

Jiná situace je  v  podmínkách konkrétního územního
svazu. Současné bobtnání je důsledkem každoročního
„přilepování“  nových  a  dalších  omezení.  Dle  mého
názoru bude nutné systém BPVRP promyslet v rámci
dlouhodobé koncepce a následně definovat  tak,  aby
jeho  platnost  byla  v  podstatě  neměnná  po  dobu
několika  let.  Je  to  úkol,  s  kterým  se  bude  muset
„poprat“ náš hospodářský odbor.

Jak  velký  finanční
objem  představuje
každoroční
zarybňování revírů?

V  rámci  rozpočtu  činí
finanční objem násad do
všech  revírů  našeho
územního  svazu  pro
severní  Moravu  a
Slezsko  (zarybňovací

plán) celkem 25 miliónů korun.   Z toho pro pstruhové
revíry  je  určena  částka  4,2  miliónů  korun  a  u
mimopstruhových  revírů  se  jedná  o  částku  20,9
miliónů  korun.  Kromě  těchto  položek  máme  i
samostatnou kapitolu na vysazování úhoře říčního a to
s rozpočtem přibližně jeden milión korun. Celkem se
tedy jedná o finanční objem ve výši 26 miliónů korun.

Byl minulém roce zarybňovací plán splněn ?

V roce 2018 byly vysazeny rybí násady za zhruba 30,5
miliónů korun a v případě úhoře říčního se jednalo o
zarybnění za přibližně 800 tisíc korun. Zjevně je vidět,
že jsme zarybňovací plán finančně  překročili o skoro
5,5  miliónů  korun,  pouze  v  případě  úhoře  jsme
„ušetřili“  necelých  200  tisíc  korun.  Toto  „finanční“
přerybnění  bude  ještě  v průběhu  ledna  a  února
částečně kompenzováno započtením získaných dotací
(jedná  se ale  pouze  o  účetní  operaci).  Tím největší
dotačním titulem je  tzv.  K 2018,  který  je  poskytován
Ministerstvem zemědělství ČR. Pro rok 2018 nám byla
přiznána dotace ve výši 2,13 miliónů korun Odečteme-
li zmíněnou  dotaci, tak nám zbývá částka 3,37 mil. Kč,
což  představuje  finanční  objem  rybích  násad
vysazených nad původně stanovený zarybňovací plán.
Tento  rozdíl  je  tvořen  zejména  zarybňovacími  plány
samostatně hospodařících organizací, ale z větší části
také  financemi  některých  místních  organizací,  které
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Jak hodnotíte plnění zarybňovacího plánu v roce 2018 ? 
zeptali jsme se rybářského technika Ing. Rostislava Trybučka                



provedly zarybnění svých revírů z vlastních prostředků
nad stanovený zarybňovací plán.

Upřednostňujete některé druhy ryb ?

Hospodářský  odbor  před  několika  lety  započal
 pracovat  na  myšlence  posilování  násad  s určitou
druhovou  prioritou.  Za  priority  si  určil  jednak  ryby
lososovité,  jako  je  pstruh  obecný  (původní  forma)  a
lipan podhorní,  dále  ryby  reofilní,  jako je  ostroretka,
parma, jelec tloušť, jelec jesen a nakonec i ryby dravé,
jako  je  candát,  štika  a  okoun.  Pro  tento  záměr  si
hospodářský  odbor  každoročně  vyjednává  na
konferenci  možnost  čerpání  financí  až  do  výše  800
tisíc  korun.  Je  to  pro  případ,  že  by  dotační  tituly
nepokryly přerybnění těchto druhů násad. Tedy určitá
rezerva, kterou v letošním roce využijeme ve výši cca
100tis.  Kč.  Rezerva  je  vytvářena  a  čerpána  z tzv.
Fondu zarybnění. 

Právě  ve  výše  uvedených  druzích  se  nám  letos
podařilo  zarybňovací  plán  významně  překročit.

Bavíme-li  se  o  překročení  zarybňovacího  plánu,  tak
mám na mysli především finanční splnění jednotlivých
položek.  Jednalo  se  zejména  o candáta,  štiku,
ostroretku,  jesena,  lipana.  Podařilo  se  nám zajistit  i
parmu,  kterou  vidíme  jako  jednu
z nejproblematičtějších násad i do budoucnosti. 

Daří  se Vám plnit  zarybňovací  plán i  co se týče
množství ryb ?

Dodržet  množství  vysazovaných  ryb  v rámci
zarybňovacího  plánu  (myšleno  kusově),  bývá  někdy
problém.   Aby  byly  úlovky  atraktivní  a  pro  rybáře
zajímavé,  jsou  vysazovány  násady,  (a  teď  mám  na
mysli primárně kapra) často o vyšší kusové hmotnosti,
než je ta tzv. kalkulovaná hmotnost. A finanční limit na
násady je kromě započtených dotací a ryb vysazených
z vlastních  prostředků  místních  organizací  při
vyrovnaném rozpočtu nepřekročitelný.   A tak se nám
stává, že se prostě kusově někdy nevejdeme do plnění
zarybňovacího plánu, byť finančně ano. 

Účelem každoroční porady předsedů místních organizací, která se koná obvykle v polovině února, je seznámit
zástupce místních organizací s hlavními aktuálními úkoly a směry činnosti našeho územního svazu a to ještě
před konáním výročních členských schůzí. Na letošní poradě předsedů se bude mimo jiné projednávat jedno i
obzvláště „horké“ téma.

Jak  zajistit  naplnění  fondu
pro nákup revírů

Jak  jsme  vás  informovali  v
listopadovém Zpravodaji,  stojí
náš  územní  svaz  před
problémem  s  nákupem
některých  vodních  ploch,
které  máme  nyní  jako  revíry
pronajaté  a  u  kterých  jejich

vlastník  plánuje  jejich  odprodej.  V  současné  situaci
máme  k  dispozici  pouze  fond  rozvoje  revírů,  jehož
finanční  objem  by  nestačil  na  nákup  vybraných
vodních ploch do vlastnictví našeho územního svazu.
Proto, pokud budeme chtít vybrané revíry zachovat, je

nanejvýš  nutné  vytvořit  dostatečné  zdroje  na  jejich
nákup. Proto hlavním bodem letošní porady předsedů
bude  otázka  realizace  transparentního  fondu  pro
nákup revírů. 

Na výběr je více variant

V  souvislosti  s  tímto  novým  fondem  vypracoval
ekonom našeho územního svazu  Ing.  Kamil  Drobek
několik variant tvorby a naplnění tohoto fondu. Od těch
nejméně  „bolestných“,  které  zajistí  pouze  dílčí
naplnění  fondu,  až  po  skutečně  efektivní  varianty,
které  ovšem  mohou  více  zatížit  „kapsy“  nás  všech.
Nezbytnou  součástí  každé  z  variant  budou  i  změny
nynějších  pravidel  čerpání  stávajícího  fondu  rozvoje
revíru  a  omezení  některých  nákladových  položek  v
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Letošní porada předsedů bude zřejmě bouřlivá                
autor: Ing. Pavel Kocián



rozpočtu územního svazu. Se všemi variantami budou
předsedové  místních  organizací  seznámeni,  aby  se
tyto  informace  dostaly  prostřednictvím  členských
schůzí na vědomí i řadovým členům našeho územního
svazu.

Konečné rozhodnutí padne na konferenci

O  jednotlivých  variantách  naplnění  fondu  nákupu
revírů  se  bude  jednat  i  na  letošní  jarní  konferenci
územního  svazu.  Sami  zástupci  ze  všech  našich
místních  organizací  svým  hlasováním  rozhodnou  o
osudu tohoto fondu.

 

Problematika pstruhového hospodaření je v současných podmínkách velice složitá a náročná. Kdokoliv z oboru
vám dokáže vyjmenovat všechny příčiny ovlivňující současný neutěšený stav od vlivu klimatických změn až po
vliv rybožravých predátorů, ale nikdo zatím nedovedl jasně říct, jak z toho ven. V tomto článku si rovněž ani já
nedovolím definovat jasné a jednoznačné řešení, nýbrž chci pouze upozornit na určité mezníky pstruhového
hospodaření.

Od přirozeného výtěru k umělému

Ještě  někdy  na  začátku  minulého  století,  kdy  se  v
našich  potocích  prohánělo  dostatečné  množství
pstruha  potočního,  probíhala  každoroční  reprodukce
standardním  způsobem  a  to  přirozeným  výtěrem  v
horních  partiích  potoků.  Tento  způsob  reprodukce
garantoval  velmi  dobrou  genetiku  na  základě
přirozeného  výběru.  Ovšem  postupně  s  rostoucím
rybářským tlakem a se změnou klimatických podmínek
se  snižuje  početní  množství  pstruha.  Proto  byl
zaveden systém umělých výtěrů,  kdy se po umělém
oplodnění  jikra  uložila  do  pstružích  líhní  a  na  jaře

dalšího roku se ve vhodném období plůdek vysazoval
do horních partií většinou chovných potoků.

Tato změna zpočátku přinášela velmi dobré výsledky.
Sám si pamatuji, že v mé místní organizaci, v Rožnově
pod Radhoštěm ještě zhruba před šestnácti lety byla
„výtěžnost“ takto vysazeného plůdku kolem 15 až 18
procent.  To znamená, že po vysazení 100 tisíc kusů
plůdku  bylo  následně  v  dvouletém  chovném  cyklu
odloveno  až  18  tisíc  kusů  dvouletého  pstruha
potočního.  A  situace  dnes?  Ze  100  tisíc  kusů
vysazeného plůdku se běžně odloví a vysadí do revíru
pouze 3 až 4 tisíce dvouleté ryby, přičemž před třemi
lety to bylo pouze 2 tisíce pstruhů.

Přirozené prostředí má vliv na kondici ryb

Dnes  je  již  všeobecně  známo,  že  vývoj  ryb  v
přirozeném prostředí má významný vliv nejen na jejich
kondici,  ale i  na jejich instinkty a chování.  Důkazem
tohoto tvrzení jsou i pokusy s vysazováním čtrtročka
pstruha  obecného,  který  byl  uměle  odchován.
Například,  před  zhruba  devíti  lety  byl  do  potoka
Kněhyňka na Prostřední Bečvě vysazen čtvrtroček a to
v  počtu  kolem  300  kusů.  Následný  kontrolní  odlov,
který proběhl zhruba za půl roku od vysazení skončil
fiaskem.  Podařilo  se  „najít“  pouze  pár  původně
vysazených jedinců.

Inkubátory místo pstružích líhní
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Odchov  pstruha  potočního  pomocí  inkubátoru,
například Vibert boxu může pstruhům pomoci. Umělé
vytřený a oplodněný plůdky se již neukládají do líhně,
nýbrž právě do těchto boxů, umístěných na dno toků.
Ve stadiu váčkového plůdku pak pstruh sám opouští
prostor  inkubátoru  a  dostává  se  do  volné  přírody.
Tento  způsob  chovu  výrazně  ovlivňuje  instinkty  a
chování  pstruha  již  od  samého  počátku.  Možnou
nevýhodou však může být riziko velkého průtoku nebo
nadměrného  zakalení,  které  může  tento  proces
ohrozit.  V letošním roce tento způsob odchovu bude
realizován  například  v  místní  organizaci  Jablunkov,

která  již  obdržela  dotaci  na  nákup  Vibert  boxů  z
prostředků  fondu  rozvoje  revírů.  Část  produkce
pstruha  tímto  způsobem  hodlá  realizovat  i  místní
organizace v Rožnově pod Radhoštěm.

A proč se kruh pomalu uzavírá ?

Když  se  nad  tím  zamyslíte,  tak  od  kdysi  původně
přirozeného výtěru přes umělý výtěr pstruha a odchov
plůdku v pstružích líhních se dostáváme zase o něco
nazpět  k  odchovu  plůdku  v  přirozeném  prostředí.
Pokud  bychom  byli  schopni  zajistit  v  dostatečném
množství  přirozený  výtěr  pstruha  obecného,  tak  se
kruh již uzavřel.

Výbor územního svazu mimo jiné projednal a schválil:

1.  Zakoupit do vlastnictví ÚS ČRS rybník Pašůvka vč. nabídnutého majetku od MO ČRS Havířov za cenu 
500 000,- Kč.

2. Složení delegace pro družební návštěvu  PZW Katowice: Ing. Kocián, Bc. Němec, Bc. Kocinec, Bc.Širůček, 
Ing. Jaroň ve dnech 14. nebo 15.1.2019.

3. Inventarizační komisi pro inventarizaci 2018: Ing. Drobek, 2 zástupci DK, Bc. Hloušek Termín inventarizace 
majetku v sekretariátu ÚS je stanoven na 9.1. 2018.

4. Dle návrhu : Ing. Drobka mimořádnou odměnu předsedovi odboru PM p. Bartošovi ve výši 6.000 Kč 
  Bc. Kocince mimořádnou odměnu z rozpočtu odboru ČVaŽP ve výši 10.000,- Kč

5. Dle doporučení hospodářského odboru :

 - úpravu ceníku násad s platností od r. 2019 – násada kapra z produkce MO ČRS – 55,- Kč/kg

 - úpravu ceníku přepravného pro automobily MO ČRS

  - úhradu 50 % nákladů na využití systému BAKTOMA na revíru Bečva 2C

6. Kalendářní plán schůzí Výboru ÚS ČRS Ostrava a termín úz. konference v r. 2019.

7. Pověření fyzické osoby z MO ČRS Frýdlant výdejem povolenek a známek s osobní finanční zodpovědností a 
pravidelným odvodem tržby na účet ÚS ve stanovených termínech.  

8. V souvislosti s dlouholetým výkonem funkcí v ČRS připravit ocenění pro p. Konvičku u příležitosti územní 
konference v r. 2019.

9. Delegovat do komisí a odborů Rady ČRS zástupce územního svazu:

 ekonomická komise Ing. Kamil Drobek

 právní komise JUDr. Julius Sobota
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Aktuálně z jednání výboru územního svazu               
ze dne 12.12.2018



 hospodářský odbor Ing. Rostislav Trybuček

 pstruhařská sekce HO Bc. Pavel Němec, Ing. Rostislav Trybuček

 odbor mládeže Bronislav Bartoš

 odbor LRU plavaná Ing. David Kolařík

 odbor LRU přívlač Ing. Stanislav Pernický

 odbor LRU muška Jaroslav Adam

 odbor LRU feeder Jiří Kroča

 odbor  ČVaŽP Bc. Libor Kocinec
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