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Územní konference již klepe na dveře
Epidemie koronaviru a následný nouzový ovlivnil i dění v Českém rybářském svazu. V řadě místních organizací neproběhly doposud v běžných
termínech členské schůze a v některých organizacích se bude členská
schůze teprve konat.
Bez ohledu na tento stav je však nutné uskutečnit územní konferenci,
která musí projednat a případně schválit nejen účetní uzávěrku za minulý
rok, ale také rozpočet a BPVRP na rok příští. Územní konference je naplánována na čtvrtek, 30. července 2020 na 15:30 hodin a proběhne
v sídle MO ČRS Ostrava.
Vyzývám tímto všechny místní organizace, aby na tuto konferenci vyslaly
opravdu fundované a kvalitní zástupce, aby jednání na této územní konferenci bylo na odpovídající úrovni.
Ing. Pavel Kocián

Položili jsme pár otázek novému jednateli
našeho územního svazu, Ing. Rostislavu Trybučkovi
Dne 19. března byla uzavřena pracovní smlouva na výkon funkce jednatele s Ing. Rostislavem Trybučkem a po
výběrovém řízení byl na květnovém zasedání výboru územního svazu Rostislav Trybuček oficiálně ustanoven do
této funkce. Proto jsme ho nyní oslovili a položili mu pár otázek.

Co jste musel řešit bezprostředně po svém nástupu do
funkce?
Při nástupu do funkce v březnu, bylo nejdůležitější seřadit si priority.
Nejpalčivější záležitostí bylo podání žádosti o dotaci na Státní
zemědělský a intervenční fond. Jednalo se o hrdelní termín do konce
dubna. „Naštěstí“ díky CORONAVIRU došlo k prodloužení lhůty o
jeden měsíc. Díky kolegovi, s kterým jsme se dohodli na tomto úkolu,
ing. Danielu Gebauerovi, se to však podařilo vyřešit a žádost byla
v termínu odeslána. Jedná se o dotace v hodnotě přibližně 3,5
miliónů korun, které lze použít pro zarybnění našich revírů nad
zarybňovací plán.
Druhým stěžejním bodem bylo odevzdání hospodářské evidence na krajské úřady. Termín byl rovněž poslední
dubnový den. Žádné prodloužení lhůta nebylo možné. A jelikož s tím nikdo ze zaměstnanců sekretariátu neměl
žádné zkušenosti, nezbylo nic jiného, než abych si to vzal osobně na starost.
No a do třetice, aby toho nebylo málo, byl server našeho sekretariátu počátkem dubna napaden hackerským
útokem. Po útoku jsme přišli o spousty cenných souborů a to i v účetnictví. Paní Grygarčíková a paní Gabalová
tuto záležitost spolu s naším IT technikem řešily až do minulého týdne. Ale naštěstí je již všechno v pořádku.

Co se Vám za tu krátkou dobu již podařilo?
Asi to, co jsem uvedl v odpovědi na první otázku. Sekretariát je nyní provozuschopný a můžeme se plně věnovat
práci. Soubory, šablony a formuláře si vytváříme úplně nové, není z čeho vycházet. No a abych nezapomněl na
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to nejdůležitější pro nás rybáře. Jarní zarybňování jsme zvládli ve stejném rozsahu, jako každým rokem. Jelikož
v té době jsem musel zastávat jak funkci jednatele, tak i rybářského technika, proto zarybňování pstruhových
revírů jsem předelegoval na Jakuba Vávru, který s tím má již z dřívějška zkušenosti a mimopstruhové jsem si
organizoval sám.

Jaké jsou Vaše plány na nejbližší období?
Jednoznačně dát do legislativě odpovídajícího stavu naše revíry, tak jak nám to nařizuje zákon. Je to běh na
dlouhou trať. Museli jsme oslovit ministerstvo zemědělství, a požádat je o součinnost. Naštěstí pracovníci
ministerstva jsou rovněž rybáři a vychází nám maximálně vstříc. To samé jsme učinili ve vzatu ke krajským
úřadům. I zde jsme se setkali se vstřícností a pochopením. Dále bude nutné zajistit a udržet smluvní vztahy
k revírům, a snažit se o odkupy strategických vod. Již proběhlo několik schůzek na toto téma. Je toho opravdu
mnohem víc, co je třeba udělat. Například mám v úmyslu objet všechny místní organizace našeho územního
svazu a ujistit je, že jsme tu pro ně a že se jim budeme snažit maximálně pomoci při řešení jejich každodenních
problémů.

Ceník náhrad škod v akvakultuře byl aktualizován
Informace z Ministerstva životního prostředí ČR
Pro účely vyčíslení náhrad škod na rybí obsádce se využívá schválený ceník náhrad pro jednotlivé druhy ryb a
jejich vývojová stádia. Dobrou zprávou je, že v posledních dnech MŽP projednalo a schválilo nový, aktualizovaný
ceník těchto náhrad, který definuje vyšší částky případných náhrad škod.
Ministerstvo životního prostředí projednalo s Rybářským sdružením ČR a za souhlasu Ministerstva zemědělství
využití ceníku ryb při stanovení výše náhrad škod poskytovaných podle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování
náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, v platném znění (dále jen „zákon“).
Rybářské sdružení ČR sestavilo (aktualizovalo) v r. 2017 ceník ryb ve spolupráci s odborníky z akademické sféry
na základě údajů 31 členských subjektů Rybářského sdružení ČR, tj. většiny producentů v oblasti akvakultury v
ČR. Ministerstvem zemědělství byl tento ceník přijat (č.j. 27184/2017-MZE-16232 ze dne 18. 5. 2017) a je
využíván jako závazný podklad pro kompenzaci ztrát na rybích obsádkách při mimořádných událostech, jako
jsou povodně atp.
Za účelem sjednocení postupu a usnadnění stanovení výše náhrady škod na rybách je možné doporučit využívat
tento ceník také pro potřeby stanovení výše škody dle § 7 odst. 4 a 5 zákona a § 1 odst. 1 vyhlášky č. 360/2000
Sb. Ceník se využije pro stanovení obvyklé ceny, ve smyslu jednotkové ceny ryb v rámci zpracování znaleckých
nebo odborných posudků (jež zákon v případě škod na rybách obligatorně předpokládá), a to zejména v
případech, kdy nelze cenu ryb doložit odpovídajícími doklady (např. při využití násady ryb z vlastní produkce).
V jednotlivých případech lze samozřejmě stanovit cenu odlišně a vycházet z konkrétních údajů o hodnotě
chovaných ryb. Ukázka aktualizovaných cen náhrad u vybraných druhů ryb
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Kompletní ceník náhrad bude zaslán do všech našich místních organizací.

Jak se projevilo omezení úlovků na Horní Bečvě
Ing. Pavel Kocián

Revír na přehradě Horní Bečva o rozloze 10 ha je
pstruhovým revírem, kde je provozován rybolov i v
mimopstruhovém režimu. Kromě lososovitých ryb
se zde běžně loví i kapr, lín nebo amur. Od
sezóny 2011 byly po předchozím odsouhlasení
členskou schůzí místní organizace Rožnov p/R na
tomto revíru (473002) upraveny dodatkovými
tabulemi BPVRP. V rámci těchto úprav byl
mimo jiné i snížen roční limit úlovků kapra z
původních padesáti kusů na dvacet kusů. Co
bylo důvodem tohoto opatření a jaké důsledky toto
opatření přineslo?
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Co bylo důvodem tak razantního omezení?
Důvod byl prozaický, postačily výsledky detailní analýza dat ze sumářů úlovků členů této místní organizace. Při
podrobném rozboru, kde se anonymně evidovaly úlovky kapra jednotlivých členů místní organizace a to jak v
množství odlovených ryb, tak i v čase, se potvrdilo to, co všichni již tušili. Převážnou většina odlovených ryb
měla „na triku“ pouze hrstka lovících a to časovém limitu zhruba do čtyř až šesti týdnů po vysazení. Na ty ostatní,
kteří neměli k dispozici tolik volného času v inkriminovaném úseku několika týdnů po vysazení, se již jaksi
nedostalo.
Prostě tento revír byl našim typickým revírem s menší rozlohou, který se vždy podařilo „vyčistit“ od kapra v
krátkém horizontu od jejich vysazení. Po zbytek sezóny se ulovit kapra podařilo jen náhodně a s velkým štěstím.

Jak to vypadalo před omezením úlovků
Abychom si udělali představu, jak to vypadalo ještě v roce 2010 (rok před zavedením ročního limitu úlovků
kapra), tak všichni členové MO Rožnov p/R, kteří ulovili minimálně jednoho a více kaprů, byli pro statistický
rozbor rozdělení do dvou skupin.
V první skupině (na následujícím obrázku červený řádek) byli ti, kteří ulovili 21 a více kaprů a v druhé skupině
(zelený řádek) pak ti, kteří za rok ulovil jednoho od 1 do 20 kaprů. Výsledek hovoří za vše.

Čtrnáct lovících odlovilo za rok 2010 víc jak 50% z celkového počtu úlovků.

A co se změnilo po snížení ročního limitu
Od roku 2011 byl na tomto revíru upraven dodatkovými cedulemi celkový roční limit úlovků kapra na maximálně
dvacet kusů. Následně, po ukončení sezóny se provedl stejný rozbor, jen s tím, že do první skupiny byli zařazeni
ti, kteří ulovili od 11 do 20 kusů kapra (v následující tabulce světle zelený řádek) a do druhé skupiny byli zařazeni
ti lovící, kteří odlovili od 1 do 10 kusů kapra (v tabulce tmavě zelený řádek)

Výsledek rozboru snad není ani nutné komentovat. Přesto že si nedělám iluze, že část kaprů byla odnesena od
vody jaksi bez zápisu do povolenky, tak se jednoznačně prokázalo, že větší počet rybářů tak dostal šanci dobře
si zachytat. A ještě jedna praktická zkušenost.
Z přehrady Horní Bečva se stal revír, kde se dalo chytit kapra po celou dobu lovecké sezóny a nejen pár
týdnů po jejich vysazení.

Případné snížení limitu úlovků má na malých revírech význam
Osobně se domnívám, že současný roční limit ulovených ryb, paušálně stanovený na všechny revíry není tou
dobrou volbou. Zvlášť v dnešní době, kdy zejména po podzimním vysazení ryb jsou pořádány doslova nájezdy
celých skupin „rybářů“ na jednotlivé revíry to vždy nejrychleji „odnesou“ revíry s malou výměrou. Takto
vypleněné revíry pak až do dalšího zarybnění převážně zejí prázdnotou. Proto si myslím že je na zváženou, zda

4

ZPRAVODAJ

výboru Územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko
Aktuality z našeho územního svazu

Červen 2020

na malých revírech nesnížit současný roční limit ponechaných ryb a u těch velkých revírů stávající limit
ponechat.

Nevíte jak začít s aplikací pro rybářskou stráž?
Ing. Pavel Kocián
Již od 16. dubna je ve zkušebním provozu elektronická aplikace pro sledování a vyhodnocování
výkonu jednotlivých členů rybářské stráže. Do dnešního dne byla tato aplikace na doporučení ze strany
rybářské stráže doplněna a vylepšena o další funkcionality. Lze konstatovat, že tato elektronická
aplikace je v současné době naprosto funkční a bez závad. Ze strany místních organizací roste zájem
o tuto aplikaci, ale mnozí zástupci místních organizací si nevědí rady s tím jak začít tuto aplikaci
využívat. Přitom je to docela jednoduché.
Co musí udělat vedoucí rybářské stráže u místní
organizace?
Nejdříve si musí mailem vyžádat od autora celého projetu, Ing.
Pavla Haase (pavelxhaas@gmail.com) přístupové heslo do
webového prostoru. Po přihlášení do webového prostoru pak
musí zanést příslušná data každého člena své rybářské stráže
(jméno, číslo odznaku, kontaktní údaje). Po tomto zadání
obdrží automaticky každý zaevidovaný člen rybářské stráže
elektronickou poštou svůj osobní autorizační kód (nebo mu ho
osobně předá vedoucí rybářské stráže). Detailní informace
obdrží vedoucí také na svém aktivu na přelomu června a
července.

Co musí nejprve udělat člen rybářské stráže?
Nejprve je nutné si stáhnout do svého mobilního telefonu
příslušnou aplikaci o velikosti 2,8 MB, která je dostupná v
rámci služby Google Play. Do takto instalované mobilní
aplikace se poté přihlásí prostřednictvím čísla rybářského
odznaku a zaslaného autorizačního kódu. Autorizační kód je
platný pro přihlášení pouze na jednom jediném zařízení. V případě změny zařízení je nutné zažádat vedoucího o
vygenerování nového kódu. Je možné se přihlásit vždy pouze s jedním autorizačním kódem a to pouze v jednom
jediném zařízení. Pak už se může vydat na první obchůzku. Veškeré konkrétní pokyny k provádění kontroly
revíru s touto mobilní aplikací jsou uvedeny v příslušném návodu. Během obchůzky není vyžadováno použití
mobilních dat, veškeré údaje o obchůzce se ukládají do mobilního telefonu. Teprve po příchodu do míst, kde je
dostupná WiFi síť se veškerá data automaticky přehrají na příslušný server a pro kontrolu jsou aktuální data o
obchůzce automaticky zaslána členu rybářské stráže na jeho mailovou adresu.

Jaké jsou požadavky na mobilní telefon?
Aplikace pracuje na mobilních telefonech s operačním systémem Android verze 4.4 a vyšší. Pro výkon rybářské
stráže je nejvýhodnější mobilní telefon s co největší kapacitou vnitřní baterie. Existují dnes mobilní telefony, které
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mají dostatečně velkou kapacitu baterie. Pro samotný výkon rybářské stráže dokonce nemusí být tento
telefon vybaven SIM kartou.

Ukončení provozu dosavadních MobiTestů
V souvislosti s novou elektronickou aplikací rozhodl výbor našeho územního svazu, že k 1. červenci tohoto roku
bude ukončen provoz Mobitestů, který doposud pro svou potřebu využívali členové profesionální rybářské
stráže. Zjistilo se totiž, že mobilní telefony s touto elektronickou aplikací je plně nahradí. Navíc používání
mobilních telefonů má proti těmto MobiTestům řadu dalších výhod, jako je on line přehled o obchůzkách a
možnost dokumentování kontrol prostřednictvím fotografií nebo i videa.

Krátce z našeho územního svazu
Ing. Pavel Kocián
Zpravodaj územního svazu v době prázdnin
Po dobu prázdnin tradičně nebude vycházet náš Zpravodaj. Pouze po skončení územní konference vyjde
mimořádné vydání Zpravodaje s informacemi o průběhu a jednání naší územní konference. Další pravidelné
vydání Zpravodaje bude až v září.
Redukce tisku krátkodobých povolenek
Na květnovém zasedání výboru územního svazu předložil Ing. Kamil Drobek návrh na redukci tisku
krátkodobých povolenek s tím, že v příštím roce již nebudou k dispozici dvoudenní a čtrnáctidenní povolenky. K
dipozici by tak byly pouze jednodenní, týdenní a měsíční krátkodobé povolenky.
Toto opatření jednak zjednodušuje administraci při finálním zúčtování, ale také šetří nemalé náklady na jejich
tisk.
Výsledek výběrové řízení na jednatele územního svazu
V termínu do 11. května 2020 byly výboru našeho územního svazu doručeny celkem tři přihlášky do výběrového
řízení na pozici jednatele. Jeden uchazeč nesplnil podmínky výběrového řízení. Ze dvou ostatních uchazečů
doporučila výběrová komise výboru územního svazu schválit na pozici jednatele Ing. Rostislava Trybučka.
Výbor územního svazu toto doporučení schválil a jmenoval Ing. Rostislava Trybučka do funkce jednatele.
Všechna auta našeho územního svazu jsou již vybavena GPS
Na dubnovém zasedání územního svazu bylo rozhodnuto vybavit všechny služební vozy GPS zařízením
společnosti CCS. Proto dne 17. června byly všechny čtyři vozy vybaveny zařízením GPS, která automaticky
registrují pohyb těchto vozidel, včetně vyhodnocování spotřeby paliva. Výhodou této aplikace je i automatická
kniha jízd.
Od data instalace do konce června bude aplikace GPS ve zkušebním režimu a to 1. července pak nabíhá do
ostrého provozu.
Rekonstrukce Pašůvky je prozatím odložena
Ačkoliv máme k dispozici kompletní projektovou dokumentaci od autorizovaného projektanta Ing. Halaše,
nemůžeme zatím zahájit stavební práce na rekonstrukci rybníku Pašůvka. Důvodem je probíhající vyšetřování,
které na základě našeho trestního oznámení vede PČR.
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Aktuálně z jednání výboru územního svazu
ze dne 21. 5. 2020

Výbor územního svazu mimo jiné projednal a schválil toto usnesení:
.Bere na vědomí:
1.
Předložené materiály k jednání a diskuzní příspěvky, včetně komentářů k proběhlým jednáním, došlou poštu.
2.
Informaci o proběhlé konzultaci s advokátem v právní záležitost výpovědi
3.
Informaci o dokončení projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu - Pašůvka.
4.
Požadavky obcí Roudno a Razová na výkon rybářského práva v souvislost s letním provozem lodní dopravy mezi
obcemi.
5.
Informaci o investční akci na štěrkovně Hlučín, omezení výkonu rybářského práva.
7.
Informace o zamýšlené změně ÚP města Bruntál – pozemek Razová - změna cenové mapy.
8.
Informaci o stavu sekretariátu po mimořádné událost hacker útoku a ztráty dat.
.Schvaluje:
1.
Profnancování příspěvku na kvalifkaci rybářských hospodářů předložených výše uvedenými O ČRS.
2.
Fakturu č.1. od IT podpory
3.
Příspěvek na opravu revíru Rýžoviště ( pouze v případě platnost smlouvy na revír, kontroly platnost dekretu , popř.
Rozhodnutí ) – ověří jednatel s hydrobiologem.
4.
Zábor na revíru Slezská Harta pro letní dětský tábor – informaci zveřejníme na www.
5.
Výdej 2ks bezplatných povolenek společnost STRABAG.
6.
Termín KONFERENCE 30.7.2020 v 15:30hodin v sídle O ČRS strava.
7.
Uzavření smlouvy na pronájem pozemku Razová soukromému zemědělci.
8.
Formulaci podmínky pro přijetí RS - používání aplikace
9.
Nákup záložní baterie k novému lodnímu motoru na Slezskou Hartu.
10.
Jmenování ing. Rostslava Trybučka na pozici jednatele Českého rybářského svazu, z. s., Územního svazu pro Severní
Ooravy a Slezska.
11.
Uzavření pracovního poměru s novým rybářským technikem, Jakubem Vávrou od 1.6.2020.
12.
O
pava – revír Sedlinka 1 A – na hájení dravců od 15.6.2020 do 15.6.2022.
. Ukládá:
96.
Jednateli - předložit novou smlouvu na IT servis (specifkace odpovědností, struktury sítě, zabezpečení ) následně
předloží ke schválení další fakturace spojené s mimořádnou událostí – hacker útok (18.6.2020).
97.
Jednateli – změnit smlouvu za služby spojené s čerpáním PHO ke společnost S ( od 1.7.2020 ).
98.
Jednateli - dokončit průzkum uskutečnění VČS a pojištění statutárů v O , ÚS ( 31.5.2020 ).
99.
Bc. Širůček, Ogr.Bednář, Bc. Hloušek – návrh na revizi bezplatných povolenek ( 31.8.)
100. Jednateli – kontaktovat LČR F.O. – nájemní vztahy prověřit ( 30.6.2020 )
101. Jednateli zajistt výjezdní zasedání září 2020 Roudno ( neprodleně )
102. Jednateli kontaktovat O ČRS horyně a připravit nový požadavek v souladu s FRR .
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