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Důležité je vždy chybu přiznat a napravit
Na jaře letošního roku výbor našeho územního svazu projednal a schválil, tak
jako minimálně jedenáct let předtím pravidla rybolovu na další rok. Snad díky
„tvrdosti“ navržených úprav a otevřenosti (pravidla byly zveřejněny v červnovém
Zpravodaji) se okamžitě ozvalo několik místních organizací s tím, že tyto
pravidla dle Stanov neschvaluje výbor územního svazu, nýbrž je musí projednat
a schválit konference zástupců místních organizací.
Výbor našeho územního svazu tuto chybu uznal a proto neprodleně svolal mimořádnou konferenci, kde byly BPVRP projednány a schváleny.
Ing. Pavel Kocián

Mimořádná konference schválila BPVRP pro rok 2020
Ing. Pavel Kocián
V úterý, 30. července se v budově MO Ostrava sešli na mimořádné konferenci delegáti z místních organizací,
aby projednali a schválili v podstatě jeden bod jednání, a to pravidla rybolovu (BPVRP) zejména na rok 2020.
Nejdříve se projednávaly BPVRP z předchozích lett
Jelikož minimálně za posledních jedenáct let nebyly pravidla rybolovu
řádně schvalovány na konferencích, bylo nutné v souladu s § 12, odst. 3f)
Stanov dodatečně schválit pravidla rybolovu, tedy BPVRP uvedená
v Soupise revírů s platností od 1.1.2017, včetně dodateku k Soupisu
revírů platný pro rok 2018 a také aktuální Dodatek k Soupisu revírů platný
pro rok 2019. Hlasováním byly uvedené materiály převážnou většinou
přítomných delegátů schváleny
Pak přišly na řadu BPVRP pro rok 2020
Bližší podmínky výkonu rybářského práva projednal a schválil výboru
územního svazu na červnovém zasedání v roce 2019 a v souladu
s požadavkem Rady ČRS k předložení tohoto materiálu v termínu do 30.6.2019.
Hospodář územního svazu Jan Hloušek a dále pánové Machala aTrybuček postupně všem delegátům zdůvodnili
znění těchto podmínek. Materiál byl navíc opakovaně projednán v hospodářském odboru územního svazu a
konzultován s řadou místních organizací a s členy rybářské stráže. K zásadním změnám BPVRP oproti r. 2019
podali shora uvedeni pánové podrobný komentář, srovnání s ostatními územními svazy ČRS a také statistické
údaje z revírů v ČRS, kde jsou obdobné podmínky zavedeny.
Po těchto zdůvodněních byla zahájena diskuse k navrženým změnám.
V diskusi vystoupili pánové Martinek, Uherek, Harabiš, Kalus, Cholasta, Pupík, Kolář, Šmotek, Matěj, Frous,
Šefčík, Vařeka, Timrák a Němec. Diskutována byla především problematika limitu úlovků lína, parmy a sumce,
zařazení těchto tří druhů ryb do uvedených druhů ryb s ročním limitem úlovků, zavedení K70 na všech revírech,
stanovení minimální velkosti nástražní rybky, změna nejmenší lovné míry u štiky a candáta a formulace
ustanovení lovu po setmění a před východem slunce.
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Návrh na minimální velikost nástražní rybky byl největším
problémem
Největší prostor v diskuzi byl věnován navržené minimální velikosti
nástražní rybky (15 cm). Zastánci tohoto návrhu argumentovali tím, že
toto opatření sníží již tak vysokou mortalitu dravých, ryb, které při
ulovení
nedosahují
zákonné
velikosti.
Naopak
protistrana
argumentovala tím, že to omezuje rybáře, aplikující při lovu dravých ryb
výhradně techniku lovu na živou nebo mrtvou rybku. Po velmi dlouhé
diskuzi nebyl návrh na zavedení minimální velikosti nástražní rybky
schválen. Ostatní předložené návrhy BPVRP byly v podstatě
schváleny.

JAK HODNOTÍTE LETOŠNÍ MIMOŘÁDNOU KONFERENCI?
Pavel Beliančin, jednatel MO Orlová
Myslím, že dobré věci neprošly. Nejlepší by bylo, nechat o BPVRP rozhodovat pouze hospodářský odbor,
samozřejmě s využitím podnětů z jednotlivých místních organizací. Pokud je však nutné schvalovat podmínky
rybolovu na konferencích, tak bych nechal předem rozeslat do všech místních organizací jednoduchý dotazník
týkající se BPVRP. Možná by se předešlo tomu „kabaretu“, který tu dnes byl. Po dnešním jednání jsem ve
vedeních některých MO jen těžko hledat opravdové rybáře.
Ing. Přemysl Jaroň, jednatel územního svazu
Účast vzhledem k termínu překvapivě dobrá, je to důkaz, že na rozdíl od organizačních či ekonomických
problémů je pro většinu MO ČRS otázka pravidel rybolovu zásadní. Kriticky hodnotím návrhy některých delegátů
projednávat BPVRP na členských schůzích – jednak účast je vesměs velmi nízká a jednotný výsledek takového
projednávání je iluzorní. Jednání konference prokázalo konzervativní přístup delegátů k ke snaze ochránit
populace dravých ryb před prokázaným úhynem v důsledku používání malých nástražních rybek mrtvých i
živých.
Jestliže uživatel revíru a jeho vedení odpovídá ( dle zákona č. 99/2004 Sb., O rybářství) za stav a vývoj
hospodaření ve svěřených revírech, tak by měl mít v této problematice rozhodující slovo.

Libor Kocinec, MO Třinec, člen výboru ÚS
Příjemně mě překvapila vysoká účast. Konference byla věcná. Ukázala potřebu s předstihem zapojit do
diskuze kompetentní skupiny. Respektování a přijetí názoru většiny.
Petr Machala, MO Litovel, člen výboru ÚS
Mimořádnou konferenci hodnotím velice kladně, jelikož byla dána možnost všem organizacím vyslovit
svůj názor k připravovaným úpravám BPVRP pro rok 2020. Názory na připravované úpravy byly různé
a je potěšující, že většina navržených úprav byla schválena. Osobně mě mrzí, že neprošel návrh na
zavedení minimální délky nástražní rybky, která by významným způsobem eliminovala mortalitu
ulovených dravců tímto způsobem, zejména candátů. I přes kladné hodnocení mimořádné konference
jsem, ale přesvědčen, že pravomoc pro stanovení BPVRP by měla být svěřena územnnímu svazu jako
uživateli revíru, který je zároveň zodpovědný za hospodaření na těchto revírech.
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Ing. Roman Heimlich Ph.D. je novým jednatelem ČRS
Tomáš Kočica
Od 1. září 2019 se pozice jednatele ČRS ujímá Ing. Roman Heimlich, Ph.D. který ve funkci nahrazuje Ing. Jana
Štípka, který odchází do plánovaného důchodu. Nového jednatele do funkce uvedl předseda ČRS Dr. Karel
Mach.
Ing. Heimlich přichází do Českého rybářského svazu z Ministerstva zemědělství ČR, kde působil od roku 2008; v
posledním období na pozici vedoucího Oddělení rybářství a včelařství. Vystudoval Střední rybářskou školu
Vodňany, vysokoškolský titul získal nejprve na Mendelově univerzitě v Brně v oboru Rybářství, doktorský titul
poté v oboru Ekologie a životní prostředí. S činností ČRS má dlouhodobé zkušenosti také jako úspěšný
reprezentant LRU muška - posledním úspěchem je týmové zlato z mistrovství Evropy z roku 2018 ve Vyšším
Brodě.

Předseda ČRS Dr. Karel Mach s novým jednatelem Ing. Romanem Heimlichem
Podle platných Stanov jednatel společně s předsedou Svazu tvoří statutární orgány a zastupují ČRS navenek;
jednatel svazu se účastní jednání Republikové rady a má zde hlasovací právo. Od zasedání v září 2019 tak
bude Republiková rada patnáctičlenná - dosavadní jednatel Ing. Štípek se nadále bude zasedání Rady účastnit z
pozice předsedy Západočeského územního svazu (do této chvíle díky tomu měla Rada 14 členů).
Přejeme panu jednateli mnoho úspěchů.
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Dalších 130 miliónů čeká v 16. výzvě OP Rybářství
Bc. Pavel Němec
Již 8. října 2019 letošního roku začíná příjem žádostí v 16. výzvě Operačního programu Rybářství 2014-2020.
Konkrétně se jedná o opatření Inovace, Investice do akvakultury, Recirkulační zařízení a průtočné systémy
s dočišťováním a Investice do zpracování produktů. V rozpočtu je připraveno 130 milionů korun a žádosti bude
možné podávat do 29. října 2019.
V této výzvě se investice zaměřují na tradiční akvakulturu a
intenzivní chovné systémy včetně recirkulačních s cílem
zvýšení produkce sladkovodních ryb. Další podpora
směřuje do zvyšování podílu zpracovaných ryb a také do
uplatňování vědeckých poznatků v podnicích akvakultury.
Prvním opatřením 16. výzvy jsou Inovace. Spadají sem projekty zaměřené na produktové i procesní inovace,
posílení rozvoje a také předávání znalostí.
V rámci opatření Produktivní investice do akvakultury je možné získat prostředky například na výstavbu,
modernizaci nebo odbahnění rybníků s rozlohou menší než 2 hektary. Patří sem také investice do sádek, líhní
nebo rybářského vybavení.
Třetím vyhlašovaným opatřením jsou Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním. V něm můžete
získat dotace na výstavbu nebo inovace recirkulačních systémů včetně líhní a průtočných systémů
s dočišťováním.
Čtvrtým opatřením jsou Investice do zpracování produktů. Sem mohou žadatelé zahrnout investice na výstavbu
nebo rozšíření zpracoven ryb, stejně jako na vybavení a modernizaci již existujících provozů a budov.
V podmínkách místních organizací ČRS lze s využitím tohoto Operačního programu lze investovat do
vlastních rybochovných zařízení - odbahňování, nejrůznější opravy, instalace ochranných prvků proti
predátorům i vybudování rybníků. Stavební výdaje mohou zahrnovat investice do sídla MO jako je
například zateplení, výměna oken atd. Využít dotaci lze i na nákup automobilu, nejrůznějšího zařízení
jako jsou motorové pily, křovinořezy či elektrocentrály, návěsy, valníky apod. Výše dotace je 50% z

uznatelných výdajů.
Minulou výzvu Operačního programu Rybářství využily dvě místní organizace - MO Ostrava a MO Domašov nad
Bystřicí. Celkové výše dotace u obou organizací dohromady činí 1 429 tis. Kč.
V případě zájmu o dotaci vám s administrativním zpracováním žádosti pomoci Ing. Pavel Válek z MO Opava –
kontakt vám zprostředkuje Bc. Pavel Němec (+420 777 696 679 , pavelnemec69@gmail.com )

Finišuje příprava aplikace pro rybářskou stráž
Ing. Pavel Kocián
V květnovém vydání Zpravodaje jsme vás informovali o možnostech a výhodách elektronické aplikace pro
organizování a sledování výkonu jednotlivých členů rybářské stráže. Koncepce této elektronické aplikace byla
jejím autorem, Ing. Pavlem Haasem z MO Karviná představena jednak členům našeho výboru územního svazu
a také se s ní měli možnost seznámit i členové Rady ČRS.
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Po projednání výbor našeho územního svazu rozhodl zahájit přípravu realizace této
elektronické aplikace. Zpracováním jednotlivých požadavků na tuto aplikaci byl pověřen
jednak Petr Machala, který má ve výboru územního svazu na starosti rybářskou stráž a
dále Ing. Pavel Haas, jako koordinátor celé akce.
V současné době je již hotova koncepce elektronické aplikace a jsou definovány
veškeré požadavky na její funkci. Dále byly definovány zadávací parametry na výběrové
řízení pro potencionální dodavatele aplikace. Součástí zadávacích parametrů je i
požadavek na předložení návrhu smlouvy o dílo a také licenční smlouvy, která by
našemu územnímu svazu umožňovala případný prodej licence této elektronické aplikace dalším územním
svazům, čímž by se nám částečně vrátily vynaložené finanční prostředky.
K dnešnímu dni již byli osloveni potenciální dodavatelé. Je reálné, že členové výboru našeho územního svazu
projednají předložené nabídky a provedou výběr dodavatele již na svém zářijovém zasedání. Pokud se tak
stane, tak testovací provoz této elektronické aplikace by mohl být zahájen v prvním čtvrtletí příštího roku.

Usnesení z mimořádné územní konference
konané dne 30. 7. 2019
Územní konference po projednání programu a vyslechnutí všech diskusních příspěvků, námětů :
I. Bere na vědomí :
1. Zprávu mandátové komise
2. Předložené materiály k bodům programu, diskusní příspěvky a náměty
II. Schvaluje :
1. Složení :
Pracovního předsednictva:
Mandátové komise:
Návrhové komise:
2.
3.
4.
5.
6.

pp. Jaroň, Kocián, Hloušek, Drobek, Sklenář
pp. Machala, Širuček, Uherek
pp. Drobek, Sklenář, Kubala

Pořad jednání a jednací řád konference.
Soupis revírů s BPVRP s platností od 1.1.2017.
Dodatek k platnému Soupisu revírů pro rok 2018.
Dodatek k platnému Soupisu revírů pro rok 2019.
Změny/doplňky „pravidel výkonu rybářského práva na revírech, které jsou ve společném rybolovu a
hospodaření“ pro rok 2020 – viz příloha zápisu.

III. Ukládá :
1.

VÚS zpracovat na základě výše přijatých usnesení Dodatek k Soupisu revírů, vydaného
s platností od 1.1.2017, pro rok 2020.
Za návrhovou komisi: Drobek Kamil, Sklenář Václav, Kubala Petr
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