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Způsob a pravidla rybaření ovlivňujeme svým chováním
Pravidelně každým rokem na jaře se mnoho dobrovolníků
z našich místních organizací pouští do náročného úklidu
pobřežních ploch kolem svých revírů. Má to své důvody.
Tím prvním je samozřejmě udržet naše životní prostředí
na přijatelné úrovni. Ale na revírech, které si pronajímáme
od jiných  vlastníků  hrozí,  že  těmto  vlastníkům díky  ne-
pořádku  na  jejich  pozemcích  dojde  trpělivost  a  zakáže
nebo nám značně omezí pravidla rybolovu. Revír Slezská
Harta je toho neblahým důkazem.

Proto, pokud chceme i nadále využívat naše revíry k rybo-
lovu a to bez jakýchkoliv omezujících pravidel, bude nutné
začít se skutečně chovat jako lidi. 

Copak je to problém po skončení rybolovu po sobě řádně uklidit těch pár prázdných plastových lahví nebo obalů
od jídla?

Pavel Kocián

V březnu proběhl již proběhl jarní úklid okolo dvou našich velkých revírů – v Antošovicích a Vrbici. Třetí revír,
Kališova jezera spolu s meandry Odry na úklid teprve čeká.

Antošovice (Jiří Plachý)

Nejenom naučit děti lovit ryby je posláním dětských kroužků místních organizací Českého rybářského svazu. Je
důležité v nich probudit i lásku k přírodě, která obklopuje řeky a rybníky, a starost o ni. I to byl jeden z důvodů,
proč se v sobotu 19. března sešlo v klubovně tenistů u revíru „Antošovice“ více jak 50 mladých rybářů a rybářek i
se svými rodinnými příslušníky a dalšími dobrovolníky. Jak lépe ukázat dětem důležitost pořádku u vody než
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 Dva velké revíry již uklizeny, třetí na úklid teprve čeká 
     Jiří Plachý, Kamil Drobek



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

Aktuality z našeho územního svazu Duben 2022

akcí, při níž budou hledat a uklízet nepořádek po těch, co jsou k přírodě lhostejní. Díky tomu je pak velká šance,
že až vyrostou, nebudou se chovat jako ti, po nichž se nepořádek musel uklízet.

Pořadatelství  akce  se  ujal  odbor  mládeže  ČRS  MO  Ostrava  a
především díky kroužků všech místních skupin se sešlo skutečně
mnoho uvědomělých mladých rybářů a rybářek, a tak bylo možné
zahlédnout  na  srazu  lidi  ze  Zábřehu,  Poruby  1,  Poruby  4,
Mariánských Hor, Šenova a Slezské Ostravy, ale také dobrovolníky
z okolních  měst.  S pořádáním  celé  akce  významně  pomohl  sám
předseda místní  organizace Ostrava,  který pro akci  zařídil  pěkné
zázemí,  ochranné  pomůcky  od  firmy  Canis,  svoz  odpadu  firmou
OZO a  podporu ze strany městského obvodu Slezská Ostrava, na
jehož  území  se  revír  nachází.  Osobní  účastí  na  akci  nás  přišel
podpořit  i  místostarosta  ostravského  městského  obvodu  pan
Ladislav Lička.

Akce se zúčastnilo celkem 46 dětí a 44 dospělých z řad dobrovolníků. Akce probíhala poklidně a za pěkného
počasí,  i  když  se tu  a  tam ozval  nepříjemný
studený  vítr.  Nakonec  ale  všichni  po
několikahodinové  akci  dorazili  zpět,  kde  je
čekalo malé občerstvení a pro mladé rybáře a
rybářky i drobné věcné ceny poskytnuté firmou
Canis za jejich úsilí při úklidu lokality. Výsledek
akce  poukázal  na  poměrně  značnou
lhostejnost  některých  rybářů  i  nerybářů  k
životnímu  prostředí.  Naplnění  téměř  všech
připravených  pytlů  odpadem  a  následné
zaplnění  dvou velkoobjemových kontejnerů  je
toho viditelným důkazem. I proto je třeba velmi
poděkovat  všem  zúčastněným  akce  za  jejich

práci, protože právě díky jejich dobrovolnické snaze je revír na území Slezské Ostravy zase o něco krásnější.

Vrbice (Kamil Drobek)

V sobotu 19.3.2022 provedli členové bohumínského dětského rybářského kroužku spolu s některými rodiči a
členy rybářské stráže jarní úklid břehů Vrbického jezera (revír Odra 1A - 471064). Bylo sesbíráno celkem 97 ks
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velkých plastových pytlů různého odpadu (převážně sklo, papír a plasty), které pak byly ve spolupráci s firmou
BM servis a.s. odvezeny na městskou skládku.

Ročně je na tomto revírů evidováno cca 23.000 docházek rybářů (z toho docházky rybářů z MO Bohumín činí jen
cca 4.000). Čili bohumínští mladí rybáři dělají pravidelně "popeláře" nevychovaným návštěvníkům Bohumína a
rybářům z okolních obcí a měst !

Kdy už se konečně rybáři naučí, jak se v přírodě chovat a že to, co si s sebou na ryby přinesou si také zase
odnesou ? 

Nejhorší situace byla v místech na poloostrovech, kde je během roku pravidelně největší výskyt bivakujících
rybářů. Pokud se situace letos výrazně nezlepší, bude od příštího roku na celém revíru bivakování zakázáno a
pobyt rybáře u vody bude omezen jen na povolenou denní dobu lovu (plus 15 minut před a 15 minut po této
době). 

Vážení rybáři, další způsob a pravidla rybaření na tomto revíru jsou jen a jen  ve vašich rukou.

Kališovo  jezero  a  meandry  řeky
Odry

V  sobotu  9.  dubna  proběhne  úklid
Velkého  a  Malého  Kališova  jezera  a
meandrů řeky Odry. 

Tato  akce  je  pod  organizována  pod
záštitou 

Města Bohumín, 

Diagnostického ústavu v Bohumíně,

dobrovolných a profesionálních hasičů

Povodí Moravy.
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V naší největší místní organizaci Ostrava se zaměřili na podporu candáta a to konkrétně na jejich přirozený
výtěr. Proto v rámci této podpory členové této místní organizace rozmisťují na některých revírech tzv. candátí
hnízda.

Začátkem  dubna  byla  tato  vytírací  hnízda
rozmístěna na revíru 471 066 a to konkrétně na
podrevíru č. 8, poblíž břehových partií.

Tato hnízda byla po jejich rozmístění označena na
vodní  hladině  žlutými  plastovými  bójkami,  aby
nedocházelo  k  jejich  nechtěnému  nebo
náhodnému vytažení lovícími na revíru.

Žádáme  proto  všechny  lovící,  aby  při
nahazování nástrah k takto označeným místům
dbali zvýšené opatrnosti.

Letošní rok je v Českém rybářském svazu rokem volebním. V převážné většině místních organizací již volby
nového výboru proběhly, na řadě jsou nyní volby členů výboru územního svazu a v závěru tohoto roku i volby
nových členů Rady Českého rybářského svazu. Naše územní konference se uskuteční koncem května a proto
Vám přinášíme základní informace ke kandidátce do výboru našeho územního svazu.
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 Pozor na candátí hnízda na revíru 471 066
     Václav Sklenář

 Termín volební konference se blíží
     Pavel Kocián
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Každá místní organizace má prostřednictvím svého výboru možnost nominovat své kandidáty jak do výboru
územního svazu, tak i územní dozorčí komise.

Návrh případné nominace musí být u každého výborem navrženého kandidáta (  kromě základních osobních  
údajů vč. telefonního a mailového spojení  ) doložen:    

1) krátkým profesním životopisem nominovaného kandidáta

2) přehledem jeho dosavadních aktivit v Českém rybářském svazu

3)  návrhem  na  konkrétní  funkci,  kterou  by  chtěl  po  případném  zvolení  zastávat  (zejména:  předseda,
místopředseda,  hospodář,  zástupce  hospodáře,  vedoucí  rybářské  stráže,  ekonom,  koordinátor  sportovních
odborů, propagační a reklamní pracovník, správce majetku, atd.)

4) písemným souhlasem navrženého kandidáta, že s nominací souhlasí

Místní  organizace  může  také  zaslat  požadavek,  aby  kterýkoliv  ze  stávajících  členů  VÚS nebo  ÚDK nebyl
zařazen na kandidátní listinu. 

Tento požadavek musí být stručně a konkrétně zdůvodněn. 

Termín pro doručení těchto nominací z místních organizací na náš Územní svaz je do 30. dubna 2022 včetně,
na pozdější návrhy nebude brán zřetel. 

Zastupitelé Valašského Meziříčí letos rozhodli o udělení mimořádného morálního ocenění zástupcům Českého
rybářského svazu. Město Valašské Meziříčí jim tak poděkovalo za obětavou a dobrovolnou práci, kterou odvedli
při  odstraňování  následků  ekologické  havárie  na  řece  Bečvě  a  nadále  odvádějí  během  jejího  opětovného
zarybňování. 

Letos radní města Valašské Meziříčí rozhodli o udělení mimořádného morálního ocenění zástupcům Českého
rybářského svazu. Město Valašské Meziříčí jim tak poděkovalo za obětavou a dobrovolnou práci, kterou odvedli
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 Morální ocenění našeho svazu
     Pavel Kocián
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při  odstraňování  následků  ekologické  havárie  na  řece  Bečvě  a  nadále  odvádějí  během jejího  opětovného
zarybňování.  Dne  20.  září  2021  došlo  na  řece  Bečvě  na  hranici  mezi  Zlínským  a  Olomouckým  krajem
k masivnímu úhynu ryb a dalších vodních živočichů. Tato událost zasáhla celé povodí spojené Bečvy a způsobila
milionové škody. Rybáři jako první zaznamenali úhyn ryb a oznámili jej dotčeným orgánům. Aktivně pracovali na
odstraňování  následků otravy řeky,  především sběru  uhynulých ryb  a  jejich  odvozu do kafilérií,  a  to  i  přes
možnost ohrožení vlastního zdraví. Nápomocni byli také orgánům činným v trestním řízení a během vyšetřování.
Bezprostředně pak zahájili kroky vedoucí k opětovnému oživení otrávených úseků řeky. Bez práce rybářů by
následky havárie mohly být mnohem větší. 

Ocenění rybářům je symbolickým poděkováním všem, kterým není jedno, v jakém prostředí žijeme. 

Prezentujte svou činnost jak na facebooku, webu, tak i v našem Zpravodaji

Proč  se  jako  místní  organizace  nebo  odbor  našeho
územního  svazu  nepodělit  s  ostatními  se  svými
zkušenostmi  nebo  i  problémy?  Náš  územní  svaz  má
celkem  tři  informační  média.  A  to  webové  stránky,
facebookový  profil  Severomoravský  rybář  a  vlastní
Zpravodaj.

Zde všude se jako místní organizace nebo odbor můžete
prezentovat. 

V podstatě stačí, když svůj příspěvek zašlete na 

sekretariat@rybsvaz-ms.cz 

a v předmětu zprávy uvedete buď : 

Příspěvek na FB

Příspěvek do Zpravodaje

Příspěvek na web – Aktualita a o další se již postaráme my.

Účast  na  členských  schůzích  MO  je  víc  jak
tristní

Členské schůze ve většině našich místních organizací
již proběhly. Přestože se jednalo o volební schůze, tak
účast na nich je více jak tristní – kolem 7% až 9% a to
včetně členů výboru a dozorčích komisí.

Výjimkou  je  snad  jen  místní  organizace  Javorník  s
účastí kolem 40%
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 Krátce z našeho územního svazu
     Pavel Kocián
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Dá se tomuhle individuu ještě říkat rybář?

26. března přistihl  jeden z našich členů profesionální  rybářské stráže lovícího,  který měl  u sebe celkem tři
podměrečné kapry, přičemž vykuchané vnitřnosti vyházel do revíru. Okamžité zadržení povolenky bylo logické.

Nově elektronická rezervace i na části našich pstruhových revírů

Kromě revíru 471 191 byl na našem webu www.rybsvaz-ms.cz spuštěn i rezervační systém na část pstruhových
revírů 473 051 a 473 104. Na pstruhových revírech si lze „na dálku“ zajistit pouze jednodenní místenky a to z
důvodu omezeného počtu lovících. Roční místenky se i nadále vydávají na našem sekretariátu.
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Máte zájem vykonávat funkci hospodáře ve vaší místní organizaci?

Tak právě pro vás je určena nabídka Střední škola rybářské a vodohospodářské
Jakuba Krčína v Třeboni.

Tato škola bude v měsících květnu a červnu pořádat nové kolo  Zkoušek pro
rybářské hospodáře a v případě zájmu je v kurzu ještě 5 volných míst.

Termíny:

20. - 22. května 2022

3. - 5. června 2022

Cena kurzu je 3 500Kč včetně ubytování. V ceně není pouze strava.

Pro bližší informace je možné kontaktovat Ing. Jiřího Srpa na e-mailu: jsrp@ssrv.cz 

Aktuálně z jednání VÚS
ze dne 17. 3. 2022

Výbor územního svazu mimo jiné projednal a schválil toto usnesení:

I. Schvaluje   

- Program zasedání VÚS dne 17.3.2022

- Návrhy MO na udělení odznaků ČRS

- Roční závěrku ÚS za rok 2021

- Zvýšení hodinové sazby na 250 Kč/hod od 1.3.2022 pro profi RS

- JUDr. Sobotu zástupcem příkazce ÚS

- Na základě hlasování „per-rollam“ JUDr. Bodnára členem kárného senátu ÚS

II. Ukládá:    

1. Předsedovi a místopředsedovi projednat na jednání Rady změnu pravidel redistribuce

2. Jednateli – doplnit na www stránkách ceník služeb v Roudně

3. Ekonomovi – doplnit do účetní osnovy středisko 416 – kárný senát+příkazce

4. MO Olomouc – odstranit neaktuální tabule z revíru 471056 (podrevír 55)
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