
ZPRAVODAJZPRAVODAJ  
výboru Územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezskovýboru Územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko

Aktuality z našeho územního svazu Červenec 2020

Mimořádné vydání

Proč mimořádné vydání?
Již  druhým rokem je  pravidlem,  že  o  prázdninách  nevychází  náš
Zpravodaj.  Porušili  jsme toto pravidlo již  v minulém roce, neboť o
prázdninách proběhla mimořádná územní konference prakticky s je-
diným  bodem  a  tím  bylo  schvalování  úprav  v  BPVRP  na  rok
2020.Stejně  je  tomu  i  letos,  jen  s  tím  rozdílem,  že  původně
plánovaná územní konference v květnu, musela být díky nouzovému
stavu v ČR odsunuta až na předposlední červencový den.

A protože si  myslím,  že rybářská veřejnost  má právo na důležité
informace, vydáváme i letos o prázdninách mimořádné vydání naše-
ho Zpravodaje prakticky s jedinou informací o průběhu a závěrech z
naší územní konference. 

Přeji všem hezký zbytek prázdnin.

Ing. Pavel Kocián 

Díky vyhlášenému nouzovému stavu nemohla být svolána naše územní konference ve standardním termínu v
květnu tohoto roku, ale musela být přesunuta až na červenec. Jednání této konference tudíž proběhlo ve čtvrtek,
30 července. Přesto, že se konference konala v době prázdnin a dovolených, byla účast oprávněných delegátů
poměrně vysoká.

Na  tuto  konferenci,  která  byla  zahájena  v  půl
čtvrté  se  dostavilo  75  procent  oprávněných
delegátů  z  našich  místních  organizací.
Konferenci  zahájil  a  přivítal  všechny  přítomné
předseda  našeho  územního  svazu,  Pavel
Kocián.  Po  standardní  volbě  pracovního
předsednictva  a  jednotlivých  komisí  seznámil
jednatel  územního  svazu  přítomné  s  kontrolou
usnesení  z  minulé  územní  konference  a  poté
rovněž  okomentoval  zprávu  o  činnosti  za  rok
2019,  kterou  měli  všichni  přítomní  k  dispozici
ještě  před  touto  konferencí.  Následně  náš
ekonom,  Kamil  Drobek  seznámil  delegáty  s
účetní uzávěrkou za rok 2019 a přednesl návrh
na rozdělení zisku ve výši 9.526.000 Kč tak, že
do našeho Fondu rozvoje revíru se převede
celkem 9.500.000 Kč a do rezervního fondu pak

zbytek ve výši 26.000 Kč. Návrh byl delegáty přijat.
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 Letošní územní konference je již za námi
  Ing. Pavel Kocián
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Pak  Kamil  Drobek  seznámil  delegáty  s
návrhem  vyrovnaného  rozpočtu  na  tento
rok. Poté delegáti vyslechli zprávu dozorčí
komise  a  následně  byli  seznámeni  s
cenami povolenek na rok 2021, jejichž výše
se  proti  roku  2020  nemění.  Pouze  se  z
důvodů úspory nákladů na tisk a distribuci
ruší pro rok 2021 krátkodobé  2 denní a 14
denní povolenky a budou se vydávat pouze
jednodenní, týdenní a měsíční.

Následovala  zpráva  o  čerpání  a  stavu
Fondu  rozvoje  revíru  v  minulém  roce,
kterou rovněž přednesl náš ekonom Kamil
Drobek.

Poté  byl  delegátům  předložen  návrh
BPVRP na  rok  2021.  Po  delší  diskuzi  a
předložení  pozměňovacího  návrhu  z  MO
Tovačov v otázce míry nástražní rybky bylo
delegáty  schváleno  toto  znění  úprav
BPVRP na rok 2021 (upozorňujeme, že u
bodu  5.  bude  znění  o  podpoře
hendikepovaných  rybářů  konzultováno  s
právníkem,  aby  text  vyhovoval  platné
legislativě) :

1. Každá jedna přisvojená zde uvedená ryba (amur, lín, parma), musí být zapsána neprodleně po přisvojení. 

2. Při lovu na nástražní rybku (nebo její část) o délce do 15 cm se smí použít jen jeden jednoháček. 

3. Minimální lovná míra se zvyšuje u štiky obecné na 60 cm a candáta obecného na 50 cm. 

4. U revírů, ve kterých je zmíněn „režim chyť a pusť“ musí být všechny ryby neprodleně a s maximální šetrností
vráceny zpět do revíru, ve kterém byly uloveny. 

5. U revírů s ikonou rybáře na invalidním vozíku se jedná o revír s místy vhodnými pro handicapované rybáře,
které jsou vyznačené tabulemi. Tato místa jsou přednostně určena pro držitele průkazu ZTP-P. Lovící na tomto
místě  „bez  průkazu“  je  povinen  toto  omezení  respektovat  a  místo  lovícímu  „s  průkazem“  na  požádání
neprodleně uvolnit. 

6. Při lovu na umělou mušku a muškařením na revírech mimopstruhových v době od 1. ledna do 15. června:

• je povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou výbavou skládající  se z muškařského prutu, muškařského
navijáku, muškařské šňůry a návazce o maximální délce odpovídající dvojnásobné délce používaného prutu a s
nástrahami v maximální velikosti 3 cm;

• je zakázáno lovit na jakékoliv gumové nástrahy a používat jakékoliv zátěže umístěné mimo tělo mušky, stejně
tak je zakázáno použití  jakýchkoliv  plovoucích zařízení  jako je kulové plovátko,  splávek apod.  Je zakázáno
vybavovat nástrahy doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost pro ryby, například rotující plíšek, vrtulka
nebo gumička; 
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• je dovoleno používat pouze jednoháčky. 

(Poznámka: Znění úprav v bodě 6. podporují a schvalují všechny
územní svazy ČRS)

V  následné  diskuzi  byly  delegátům  odprezentovány  Ing.  Pavlem
Haasem dosavadní zkušenosti  a výsledky z elektronické aplikace
pro  RS  a  dále  Kamil  Drobek  v  prezentaci  seznámil  přítomné  s
porovnáním  zarybňování  versus  úlovky  na  vybraných  MP  i  P
revírech  našeho  územního  svazu.  Poté  se  do  diskuze  zapojili
zástupci  MO Tovačov,  Karviná,  Hustopeče  n/B,  Vítkov,  Frýdek  –
Místek a Frýdlant n/O a další delegáti.

Posledním bodem bylo schválení usnesení a následoval závěr, kdy
předseda našeho územního svazu poděkoval všem přítomným za
jejich účast a věcnost při samotném jednání.

Konference byla ukončena před 19. hodinou.

Územní konference po projednání programu a vyslechnutí všech diskusních příspěvků a námětů: 

I. Bere na vědomí : 

1. Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání konference 

2. Účetní závěrku „ÚS ČRS“ za rok 2019 

3. Informaci o pohybech na účtu FRR od poslední řádné konference 

4. Rozpočet „ÚS ČRS“ na rok 2020 

5. Zprávu o činnosti ÚDK „ÚS ČRS“ za rok 2019 

6. Zprávu mandátové komise 

7. Prezentaci e-aplikace pro rybářskou stráž 

8. Předložené materiály k bodům programu, diskusní příspěvky a náměty 

II. Schvaluje : 

1. Pořad jednání a jednací řád územní konference 

2. Složení: 

Pracovního předsednictva: pp. Trybuček, Kocián, Hloušek, Bednář, Drobek 

Mandátové komise: pp. Machala, Širůček, Uherek 

3. Klíč pro stanovení počtu delegátů územní konference – každá MO volí 1 delegáta s hlasem rozhodujícím. 

4. Plán práce „ÚS ČRS“ na rok 2020 

5. Zprávu o činnosti „ÚS ČRS“ za r. 2019 

6. Rozdělení hospodářského výsledku „ÚS ČRS“ za r. 2019 

7. Ceny územních povolenek na r. 2021 
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8. Změny/doplňky „pravidel výkonu rybářského práva na revírech, které jsou ve společném rybolovu a 
hospodaření“ pro rok 2021 

III. Odvolává 

a) Ing. Přemysla Jaroně z pozice delegáta na Sněm ČRS 

IV. Volí 

a) Delegáta na Sněm ČRS: ing. Rostislava Trybučka 

V. Ukládá : 

1) VÚS zpracovat na základě výše přijatých usnesení Dodatek k Soupisu revírů, vydaného s platností od 
1.1.2017, pro rok 2021 

Za návrhovou komisi: 

Drobek Kamil 

Sklenář Václav 

Kubala Petr 

Výbor územního svazu mimo jiné projednal a schválil toto usnesení:

I. Bere na vědomí:   

1.   Předložené materiály k jednání a diskuzní příspěvky, včetně komentářů k proběhlým jednáním, došlou poštu.

2. Informaci o proběhlé schůzce s vedením CEMEXU – revír 471 051 účast na VŘ na nájem revíru ( IX/2020 ).

3 Komunikaci s Městem Bruntál v záležitosti pozemku v Razové – ochrana investice.      

II. Schvaluje:  

1. Uzávěrku za r. 2019 a rozpočet na rok 2020

2. Přepracování mzdové směrnice zaměstnancům sekretariátu, konkrétně zrušení 13. platu a převod těchto

prostředků do fondu odměn spadajících do kompetence předsedy a jednatele ÚS.

3. Založení nové stránky Facebook.             

4. Předání dárkového poukazu panu J. Matějovi k významnému životnímu jubileu ( MO  Vítkov )

5. Dotaci na pstruží líheň MO ČRS Zlaté Hory. 

6. Změnu BPVRP na revíru 473 044, pro letošní rok místní úpravou, od r. 2021 posunem horní hranice MP

7. Návrh hospodáře o zavedení hájení dravců na revírech po znovunapuštění – opravy, úpravy, otravy. 

8. Možnost zpoplatněné inzerce v dodatku 2021 firmě CADOX fishing  ( zjistit u dodavatele tisku ).
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 ze dne 18. 6. 2020
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III.   Ukládá:

103. Ekonomovi přepracovat směrnici týkající se mezd ( 13-tého platu )      - neprodleně

104. Jednateli zajistit za sebe náhradu do H.O. Rady         - neprodleně

105. Předsedovi založit nové stránky Facebook         - neprodleně

106. Jednateli dopracovat s MO ČRS Rýmařov dotaci k revíru        do 15.7.2020

107. Jednateli dopracovat s MO ČRS Zlaté Hory postup k dotaci na pstruží líheň      do 15.7.2020

108. Jednateli dokončit s MO ČRS Choryně žádost o dotaci, dle schválené

osnovy a časového harmonogramu.                   do 15.7.2020

109.      Hospodáři předložit návrh o hájení dravců na konferenci a požádat o

začlenění do Statutu hospodaření        dne  30.7.2020

110. Jednateli pokračovat v komunikaci a krocích vedoucích k ochraně investice Razová            průběžně

111. Jednateli ( dodání podkladů ) ve spolupráci s administrátorem www stránek

zveřejnit úlovky 2019, dořešit na www duplicitu revíru Olše 3A, absenci Slezská Harta        neprodleně

112. V. Sklenářovi ( členu VÚS ) provést šetření splněných kritérií a vyhodnocení sankčního řádu.   v termínu

113. Jednateli odpovědět na dotaz Magistrátu města Ostravy ohledně objasnění 

zákazu rybolovu na Porubce 1A ( Skalka )        neprodleně 

114. Všem MO vyplnit formulář o prodaných známkách a povolenkách a odeslat mailem 

ekonomovi (nebo na sekretariát)     do 15.7 2020

115. Rybářskému technikovi pořizovat fotodokumentaci Pašůvka v intervalech 14 dní.            průběžně

Termín příštího zasedání VÚS ČRS  bude definován v  27. týdnu

Zapsal: Ing. Rostislav Trybuček

Ověřil : Ing. Kocián, Mgr. Bednář
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