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Atraktivita revírů, to je oč tu běží
Atraktivita  revírů,  spolu  s  úrovní  zákaznického  servisu  posky-
tovaného řadovým členům našeho svazu patří mezi rozhodující
faktory,  který  přímo ovlivňují  samotné  fungování  našeho  Čes-
kého rybářského svazu a jeho stabilitu.

Pokud je tato atraktivita na nízké úrovni, pak to vede k poklesu
členské základny, což v konečném důsledku může mít dopad na
samotné  plnění  zarybňovacích  plánů  i  s  následným  možným
odejmutím dekretů na revír.

Minulý Zpravodaj byl věnován zákaznickému servisu, teď nebu-
de od věci podívat se blíže na to, co jak je to s atraktivitou revírů.

Pokud  by  se  mezi  členy  našeho  územního  svazu
provedl  dotazníkový  průzkum  týkající  se  současné
atraktivity revírů, tak lze s velkou pravděpodobností by
dalo  konstatovat,  že  kladně  by  tento  parametr
hodnotilo  pouze  menší  procento  respondentů.   A
skutečně  na  naprosté  většině  našich  revírů,  až  na
některé rozsáhlé revíry, si lze kvalitně zachytat pouze
několik týdnů po jarním nebo podzimním vysazování
rybí  obsádky.  V mezidobí  mezi  vysazováním  zejí
zpravidla tyto revíry prázdnotou – nejsou pro rybáře
atraktivní.

ASPEKTY OVLIVŇUJÍCÍ ATRAKTIVITU REVÍRU

Současnou úroveň atraktivity revírů ovlivňují tyto čtyři
hlavní aspekty:

- Dotační systém povolenek

- Špatné nebo nedostatečné zarybňování

- Stavební zásahy do revírů

- Rybožraví predátoři

Poznámka: Procentuální  váha  jednotlivých  aspektů,
znázorněna v následujícím grafu se může mírně lišit
podle typu revírů (tekoucí,  stojatý, pstruhový, atd.)

DOTAČNÍ  SYSTÉM  POVOLENEK  (procentuální
váha aspektu 55%)

Současný  nepoměr  mezi  cenou  povolenky  a
povoleným  množstvím  ponechaných  ryb  vytváří  tzv.
dotační  systém,  kdy  většina  držitelů  povolenky
dotuje  malou  skupinu  ostatních  držitelů
povolenky,  kteří  mají  dostatek  volného  času  a  to
zejména v období po vysazení rybí obsádky.

Z kalkulace cen MP povolenek je zřejmé, že samotné
náklady na zarybnění revírů (tzv. spotřeba násad) jsou
na úrovni přibližně 65% z celkové částky vybrané za
prodej MP povolenek (přibližně 35 miliónů korun). Ze
zbylých 35% se hradí náklady na převoz ryb, správu a
údržbu  revírů,  profesionální  rybářská  stráž,  nájmy
(pachtovné) revírů atd.

Co ovlivňuje atraktivitu našich revírů
autor: Ing. Pavel Kocián
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Na vzorku deseti držitelů MP povolenek v hodnotě
1.600 Kč lze snadno dokázat, jak současný systém
vytváří  nezdravé  dotační  prostředí. V rámci
současných  BPVRP  si  smí  držitel  MP  povolenky
ponechat  maximálně  40  kusů  vyjmenovaných  druhů
ryb (kapr, štika, candát, amur).  

Deset držitelů MP územních povolenek zaplatí celkem
16.000 Kč, přičemž z této částky se na nákup násad
použije  pouze  65%,  tj.  10.400 Kč,  což  například při
nákupní ceně násady kapra (60,40 Kč s DPH za 1 kg)
představuje  78 ks  kapra  s průměrnou  hmotností  2,2
kg. 

Z uvedeného vyplývá, že v současném systému dva
„úspěšné“ lovce,  kteří  si  ponechají  současný roční
limit  kapra,  což  je  dohromady  80  ks, dotuje  osm
dalších držitelů MP povolenek

Samozřejmě, že dotující rybáři, kteří nemají zrovna
čas  přijít  k revíru  v době  krátce  po  vysazení  rybí
obsádky,  nebo  navštěvují  revíry  pouze  občas,  pak
sedí u vody v marné naději  na úlovek. Je pak jen
otázkou času, kdy se zamyslí nad tím, zda pro ně
není  ekonomicky  výhodnější  občas  navštívit
komerční  revír  s kvalitní  rybí  obsádkou,  než
zbytečně platit výdaje ve svazovém rybolovu.

Důkaz,  že  se  v tomto  případě  nejedná  pouze  o
teoretickou  úvahu,  dokládá  detailní  statistický  a
adresný  rozbor  sumářů  povolenek  členů  MO
Rožnov p/R,  zaměřený na úlovky  v revíru  přehrady
Horní Bečva.

V průměru každou sezónu  pouze 26 členů této MO
odlovilo více jak 63% z celkového množství všech
ulovených kaprů za jednu sezónu. Přitom povolenku
na  tento  revír  vlastnilo  175  členů  MO Rožnov  p/R.
Průměrný počet ulovených kaprů za jednu sezónu se

pohybuje na úrovni 1.200 kusů, přičemž jen 26 členů
(15  %)  odlovilo  celkem  756  kusů  kapra  a
zbývajících 149 členů (86%) odlovilo 444 kaprů. 

Z  těchto  důvodů  výroční  členská  schůze  na  jaře
2011 schválila místní úpravu BPVRP pro revír Horní

Bečva,  kde jednou  ze  zásadních
změn bylo i  omezení limitu úlovků

kapra na jednu povolenku na 20 ks
za  rok  a  to  s platností  od  sezóny
2011. 

Výsledek? První  tři  roky  po
zavedení  omezení  úlovků  kapra  se
na  tomto  revíru  dalo  chytat  kapry
celou sezónu. Pak se to „profláklo“ a

protože se jednalo o jediný revír s tímto omezením v
rámci ÚS, tak postupně se zvyšujícím tlakem okolních
rybářů  se z tohoto revíru  opět  stal  „běžný“  svazový
revír, kde se dá kvalitně zachytat kapry pouze nějakou
dobu po vysazení.

ŠPATNÉ NEBO NEDOSTATEČNÉ 
ZARYBŇOVÁNÍ
(procentuální váha aspektu 15%)

Zarybňování  rybářských  revírů  se  provádí  podle
závazně  deklarovaných  zarybňovacích  plánů.
Nedodržení  zarybňovacích  plánů  je  důvodem
k odebrání dekretů na příslušné revíry. 

Přes tyto skutečnosti  se v praxi  objevují  případy
špatného  nebo  nedostatečného  zarybňování
revírů. 

Hlavním důvodem špatného zarybňování bývá často
snaha zatraktivnit daný revír. 

Typickým příkladem špatného zarybňování na MP
revírech bývá často přerybnění revíru, u mnohých
rybářů  oblíbeným  kaprem  a  to  na  úkor  ostatních
druhů ryb,  s cílem „aby si  chlapi  pořádně zachytali“.
Dalším typickým příkladem je  nadměrné  vysazování
například  sumce  (hlavně  do  tekoucích  vod  nebo
malých revírů),  což má za následek naprostý úbytek
ostatních druhů ryb a bohužel i reofilních.
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Na  pstruhových  revírech  se  v poslední  době  pod
tlakem  stále  klesajícího  prodeje  povolenek  zase
prosazuje  vysazování  nepůvodních  druhů  pstruha
potočního v lovné míře z farmového chovu, převážně
ze Slovenska. Opomineme-li, že vysazování pstruha
potočního  v lovné  míře  neúměrně  zatěžuje
rozpočet  příslušné  místní  organizace,  tak  ani
v tomto  případě  nelze  docílit  kýženého  efektu
zatraktivnění  revíru,  neboť  takto  vysazené  ryba
(nejlépe do snadno přístupného místa)  je velmi brzo
vychytána  ne  sportovními  rybáři,  nýbrž  lidmi
s dostatečně velkými mražáky.

Na  rozdíl  od  špatného  zarybňování  je  motivací
nedostatečného zarybňování bezpracný zisk,  nebo
upřednostnění jedné části revíru před druhým revírem.

Typickým  příkladem  takového  „zarybňování“  je
falšování násadových listů s heslem „papír snese vše“,
hlavně když nám to svaz proplatí.

STAVEBNÍ ZÁSAHY DO REVÍRŮ 

(procentuální váha aspektu 14%)

V souvislosti  s protipovodňovými  opatřeními,  nebo
s odstraňováním  následků  po  povodních  narůstá
v poslední době i počet stavebních zásahů do revírů a
to hlavně na tekoucích vodách.Velké množství těchto,
ve  velké  míře  necitlivých  zásahů  může  nejen
jednorázově a krátkodobě poškodit rybí obsádku, ale
provedené stavební úpravy mohou na dlouhou řadu
let  negativně  ovlivnit  životní  podmínky pro  chov
ryb.

Proto  je  bezpodmínečně  nutné,  aby  zástupci  ČRS
zejména  na  úrovni  místních  organizací  se  stali
aktivními účastníky stavebních řízení. 

RYBOŽRAVÍ PREDÁTOŘI 

(procentuální váha aspektu 16%)

Rybožraví predátoři existovali v blízkosti vodních ploch
a  řek  odjakživa.  Pokud  byl  jejich  počet  v rovnováze
s počtem ryb, tak bylo vše v pořádku. 

Ovšem  intenzivní  nárůst  počtu  létajících  predátorů,
zejména kormoránů a volavek zhruba před dvanácti
lety,  měl  na počty ryb v revírech doslova devastující
účinek. V poslední době se k nim navíc přidala i vydra,
houfně  a  necitlivě  vysazována  do  našich  revírů
různými „ekologickými“ aktivisty.Bohužel dnes existují i
takové  revíry,  které  díky  opakovanému  útoku
rybožravých  predátorů  jsou  v takovém  stavu,  že  se
v žádném případě nedá mluvit o nějaké atraktivitě.

Co s tím?
Nejvíc  snižuje  atraktivitu  revíru  dotační  systém
povolenek,  kdy  cena  povolenky  dnes  neodpovídá
povolenému množství  ulovených a ponechaných ryb
(jedná se o vyjmenované druhy ryb, jako je kapr, štika,
candát a amur). Pokud by množství ponechaných ryb
mělo  odpovídat  ceně  povolenky,  tak  například  u
územní MP povolenky v ceně 1.600 Kč by se jednalo
pouze  o  možnost  ponechání  si  pouze  8  kaprů  (při
průměrné hmotnosti 2,2 kg). Jelikož dnes řada rybářů
chytá systémem chyť a pusť, tak velmi výrazný vliv na
atraktivitu  MP  revírů  (zejména  stojatých)  by  mělo  i
snížení  současného  povoleného  limitu  na  polovinu,
tedy  na  20  kusů  vyjmenovaných  druhů  ryb.  Při
dosažení  tohoto  limitu by  samozřejmě byla  možnost
zakoupení další povolenky.
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Přemnožení  sumce  v některých  revírech  je  stále
aktuálnějším  tématem.  V některých  revírech  se
sumcům daří natolik, že se velmi rychle množí, a jejich
počet roste a to i díky tomu, že sumec je na samém
vrcholu  potravinového  řetězce  našich  sladkovodních
ryb.  A  zvlášť  větší  sumci  dokážou  spořádat  velké
množství  potravy.  Na  některých  revírech  je  situace
vážná. Proto rybáři přistupují k rázným řešením.

PLÁNOVANÝ ODLOV SUMCE VŠECHNY 
PŘEKVAPIL

Přemnožený sumec nenechával klidným ani rybáře v
Bohumíně.  Proto  v  sobotu  25.  srpna  proběhl  na
Kališově jezeru odlov sumců a to formou rybářských
závodů.  Na  tento  odlov  byla  Ministerstvem
zemědělství ČR udělena výjimka z denní doby lovu a
bylo povoleno použití  loďky s ekologickým pohonem

pro  zavážení  nástrahy  a  zdolávání  úlovku.  I  když
počasí této akci moc nepřálo, byla tato akce úspěšná.
Dvacet  lovících  na  tomto jezeru  o rozloze  50  ha
odlovilo celkem šest sumců velkých v délkách od
105  cm  do  185  cm,  přičemž  tři  z  těchto  sumců

dosahovali rozměrů od 168 cm do již uvedených 185
cm.

K tomu je ještě třeba dodat, že pět dnů před touto akcí
zde byl na chleba uloven a nevrácen do tohoto revíru
sumec o délce 160 cm a v polovině července zde byl
uloven další sumec o velikosti 210 cm, kterého ovšem
lovící vrátil do vody.

Pokud je i na našich jiných revírech sumec zastoupen
v obdobném množství a velikosti,  pak je jasné, proč
návratnost  vysazených  kaprů,  línů  a  jiných ryb  není
vyšší a neodpovídá vysazenému množství ryb.

Část  našich  revírů  se  nachází  na  soukromých
pozemcích,  kde podle zákona o úpravě vlastnických
vztahů jsme povinni za tyto pozemky platit nájem. Jen
pro  představu,  každý  rok  zaplatíme  za  tyto  nájmy
celkem téměř 5,2 miliónu korun.  Ne jinak je tomu i v

případě  několika  revírů,  které  obhospodařuje  místní
organizace  Orlová.  Zde  za  revíry  Stará  cihelna,
Vítkovy stavy a Kozí Becirk zaplatí náš územní svaz
každý rok firmě Asental Land (nástupnická organizace
RPG Land) celkem 348 tisíc korun. 

Je sumec v našich revírech opravdu přemnožen ?
autor: Ing. Kamil Drobek, fotografie: Tomáš Nitka

V kauze Kozí Becirk je zřejmě dobojováno
autor: Ing. Pavel Kocián
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Nyní se ale situace změnila, neboť dosavadní vlastník
postupně  své  pozemky  rozprodává,  a  tak  nabídl  k
prodeji i vodní plochu Kozí Becirk o rozloze 8 hektarů,
spolu  s  přilehlými  pozemky.  Jelikož  dekret  na  tento
revír  má náš územní  svaz,  byli  jsme firmou Asental
Land osloveni,  zda nemáme o tuto lokalitu zájem. V
pochybném  výběrovém  řízení  (nabídky  jednotlivých
zájemců  byly  zasílány  e-mailem  a  ne  v  zalepených
obálkách)  jsme  firmě  Asental  Land  za  tuto  vodní
plochu spolu s přilehlými pozemky nabídli 3,4 miliónů
korun,  což  je  částka  o  něco  vyšší,  než  byla  cena

stanovená  odhadcem.  V  zápětí  jsme  však  dostali
odpověď že naše nabídka byla z důvodů nízké ceny
vyřazena z tzv. výběrového řízení a že firma Asental
Land  je  rozhodnuta  prodat  tyto  pozemky  zájemci  s
nejvyšší nabídkovou cenou.

Po  této  zprávě  se  do  celé  kauzy  zapojili  i  zástupci
místní organizace Orlová a oslovili vedení města, zda
by město Orlová nemohla lokalitu Kozí Becirk odkoupit

s  tím,  že  nájem za využívání  revíru  by náš územní
svaz  platil  nově  městu.  Rada  města  následně
odsouhlasila  nákup  této  velmi  atraktivní  lokality  i  za
cenu  9,8  miliónů  korun,  což  podle  vyjádření  firmy
Asental  Land byla nejvyšší  částka,  kterou jim nabídl
soukromý zájemce. Vše to ale ještě muselo „posvětit“
zastupitelstvo města.

Jelikož  dosavadní  vlastník  lokality  Kozí  Becirk
požadoval závazné rozhodnutí do 31. srpna 2018, bylo
právě na tento den svoláno mimořádné zastupitelstvo
města  Orlová  právě  k  tomuto  tématu.  Tohoto
zastupitelstva  se  zúčastnili  jak  zástupci  místní
rybářské  organizace  tak  také  předseda  našeho
územního  svazu.  Přes  to,  že  zde  byl  koaličními
zastupitely vysvětlen význam této přírodní lokality pro
obyvatele Orlové a i přes to, že Ing. Pavel Kocián zde
vystoupil  s  krátkou  prezentací,  kde  zastupitelům
přislíbil  plnit  veškeré  závazky  ze  strany  našeho
územního svazu při využívání revírů, včetně nájemní
smlouvy  a  údržby  břehových  partií,  tak  toto
zastupitelstvo  nepřijalo  žádné  usnesení,  neboť  pro
schválení  nákupu  Kozího  Becirku  chyběl  potřebný
počet hlasů.

Reportáž z  jednání  zastupitelstva  města Orlová je  k
dispozici na webu Televize POLAR:

https://polar.cz///p.rvy//ar.vynssaol/ol.aolvyr/1111kkkk110kk20
//rstupnteae-vy-ol.aolvye-jedsran-/dr-aolupn-./bsna-bezn.ea

Nejen muškaři v kategorii dospělí sbírají cenné kovy. Po roční pauze stáli i naši mladší reprezentanti na stupních
vítězů a to na Mistrovství světa juniorů v lovu ryb na umělou mušku, které se tentokrát konalo na východě
Polska, na řece San. 

Stejně jako v roce 2016 ve Španělsku se jim na krku opět blýskaly bronzové medaile, a to letos se mistrovství
světa zúčastnily týmy z deseti států, což je o dva týmy víc, jak před dvěma roky. Náš tým vyjel do Polského
Myczkowce pod vedením Jiřího Pejchara a Martina Musila ml. ve složení Radek Gračka, Patrik Martinec, Jakub
Adam (MO ČRS Rožnov p/R), Jan Bureš, Jan Carbol (MO ČRS Ostrava) a Antonín Pleskač (náhradník).

Celkově se tedy družstvo našich juniorů umístilo na krásném třetím místě za domácími Poláky a družstvem
Španělska.

Dva naši zástupci na mistrovství světa uspěli
autor: Jaroslav Adam

https://polar.cz/zpravy/karvinsko/orlova/11000014002/zastupitele-v-orlove-jednali-zda-koupi-rybnik-becirek
https://polar.cz/zpravy/karvinsko/orlova/11000014002/zastupitele-v-orlove-jednali-zda-koupi-rybnik-becirek
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Český  rybářský  svaz,  místní  organizace  Hustopeče  n/B,  ve  spolupráci  s
Územním svazem ČRS pro Severní Moravu a Slezsko, Krajským úřadem
Olomouckého kraje a městysem Hustopeče n/B si Vás dovolují pozvat na již
15. ročník mezinárodního závodu v lovu ryb udicí v přívlači.

Letošní Hustopečský pohár se koná 6. října 2018 na revíru Bečva 5A.
Veškeré informace k této akci jsou k dispozici na webových stránkách MO
ČRS Hustopeče n/B: 

http://www.crs-hustopece-nb.cz/aktuality/

Pozvánka na tradiční Hustopečský pohár
autor: Ing. Stanislav Pernický

http://www.crs-hustopece-nb.cz/aktuality/
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Výbor územního svazu projednal a schválil

- Návrh Stanov a Jednacího řádu, který se bude projednávat na sněmu
ČRS v listopadu t.r.

- Smlouvu o bezúročné půjčce na výstavbu zázemí rybochovného zařízení
MO Příbor a doporučil tuto smlouvu schválit pouze v případě kladného
stanoviska ekonomické komise.  Tato akce by byla spolufinancována z
Operačního programu Rybářství

- Pachtovní smlouvu s obcí Tatenice na vodní plochu, která bude zařazena
do společného hospodaření

- Požadavek na využití  statistiky úlovků z rybářských revírů pro Karlovu
univerzitu Praha

- Žádost  MO  Hranice  na  Moravě  na  dotaci  technického  vybavení  pro
převoz a distribuci ryb ve výši do 50.000,- Kč z FRR

- Vyúčtování nákladů na výrobu tepla, teplou vodu a vodu v budově ÚS ČRS Ostrava
- Prodloužení smlouvy s Mikroregionem Slezská Harta na pronájem mola na VD Slezská Harta na období

červen 2018 – červen 2019
- Úpravu BPVRP pro revír 471048 Morava 17A v tom smyslu, že v období měsíce srpna 2018 je povolen lov 

sumce velkého z lodí za použití vábničky

Dále VÚS rozhodl odmítnout současnou nabídku na odprodej pozemku v k.ú. Razová za 3 mil. Kč a to z důvodů,
že tato nabídka nepokrývá veškeré náklady, které byly v souvislosti s tímto pozemkem vynaloženy.

Aktuálně z jednání výboru územního svazu
ze dne 19. 7. 2018


