
zpravodaj
květen 2019

Pravidelný zpravodaj pro místní organizace, funkcionáře a členy Českého rybářského svazu, z. s.

vážení rybáři, příznivci petrova cechu.

Jeden z článků
Tady by měla být upoutávka s textem/ 
perexem jednoho článku. 

Doplníme, až bude hotov:-) 

Článek si můžete přečíst na straně 6 .

Poslední měsíce byly z pohledu Českého 
rybářského svazu pestré. Povedlo se 
prosadit několik dlouho diskutovaných 
změn, zejména změna systému 
redistribuce je téměř historický úspěch.

Historický hlavně proto, že potřeba 
změny systému redistribuce financí 
z prodeje celosvazových povolenek 
rezonuje Českým rybářským svazem už 
více než deset let. Dosavadní systém, 
kdy veškeré finance šly “za rybou”, 
tedy výhradně na základě množství 
dosažených úlovků, nereflektoval 
současné trendy ani potřeby rybářů  a 
organizačních složek ČRS.

Stejnou “náhradu” za kilogram úlovku 
dostal uživatel revíru bez ohledu na to, 
zda si rybář ponechal “levného” kapra, 
nebo “drahého” candáta, původního 
pstruha obecného nebo duháka ze 
sádek.

Kategorizací ryb a rozdílnou výší 
náhrad za jednotlivé úlovky se snažíme 
alespoň částečně motivovat uživatele 
revíru k vysazování (a produkci) dravců, 
lososovitých ryb, lína... Samozřejmě, 
uživatel revíru má pevně stanovenou 
povinost zarybňovacího plánu, který 
je ale na všech úrovních o desítky 
procent překračován - a právě toto 
“vícezarybnění” může být využito k 
podpoře druhů, kterých se nám na 
řadě míst nedostává.

Nový systém redistribuce ale 
zohledňuje celou řadu dalších faktorů, 
než jenom prostý počet ponechaných 
úlovků (které jsou v dnešní době díky 
Chyť a pusť stále méně vypovídající).  
Zohledněn je i počet docházek na revír 
bez ponechání úlovku, eliminovány 
jsou i disproporce mezi držiteli 
územních a celosvazových povolenek 

- do redistribuce nově vstupují jen 
úlovky a docházky držitele celosvazové 
povolenky, který loví na revírech 
územního svazu, kterého sám není 
členem. 

A co je v této době nejdůležitější - 
nejenže byl nový systém redistribuce 
schválen, ale byl schválen jednomyslně. 
Dokazuje to, že je možné se dohodnout, 
pokud všechny strany jsou ochotny 
přistoupit na kompromis a táhnout za 
jeden provaz. V budoucnu to budeme 
potřebovat. 

Na závěr bych rád poděkoval všem 
kolegům z Republikové rady za vstřícné 
a konstruktivní jednání nejen nad 
tématem redistribuce. 

S pozdravem Petrův zdar!
PhDr. Karel Mach

předseda ČRS
mach@rybsvaz.cz

ČeSKý RybářSKý SVAZ, z. s.

249 tisíc 35 tisíc 485členů, které ČRS 
sdružuje

hektarů , na kterých 
ČRS hospodaří

místních organizací,  
pobočných spolků ČRS

rybářský

02  vývoj členské základny  
počet dětí trhá rekordy

04  počet prodaných povolenek        
opět meziročně vzrostl

05  Nový systém redistribuce
financí za prodej CS povolenek

06  pstruhařská sekce Ho 
a její první zasedání

07  Hospodaření Črs
za rok 2018 skončilo v plusu

08  pozvánka
na veletrh Natura Viva 2019

10  Úspěchy českých reprezentantů
na Světových rybářských hrách

12  dotace   
pro činnost s dětmi a mládeží na rok 2019

14  přehled usnesení rady
z období leden - duben 2019

15  Novinky územních svazů 
a přehled závodů na stránkách ČRS

16  Lososi se vrací
a dalších 40.000 jich bylo vysazeno

4. číslo



Statistiky vývoje členské základny z roku 2018 byly finálně uzavřeny a jejich výsledkem je velmi pozitivní 
zpráva; počet členů se opět meziročně zvýšil o 2.400 příznivců Petrova cechu. Počet prodaných celosvazo-
vých povolenek je v posledním desetiletí nejvyšší.

Podařilo se tak nejen udržet trend nárůstu členů posledních let, a členská základna se tak pomalu vrací k 
původním počtům před poklesem po roce 2010, ale nejdůležitějším ukazatelem je nárůst počtu členů v ka-
tegorii dětí, kterých je nyní historicky nejvíce od roku 2006. 

2018 členská základna v 
číslech 
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134 741 136 388 137 410 134 417 137 186 140 207 142 502 144 560 144 278

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Prodej územních MP povolenek

10 602 10 277 9 988 9 113 10 081 10 518 10 798 10 568 10 351

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Prodej územních P povolenek

49 877 46 498 42 015 38 552 38 254 38 904 42 063 44 307 50 270

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Prodej celosvazových MP povolenek

2 123 1 937 1 691 1 546 1 573 1 682 1 729 1 846 1 949

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Prodej celosvazových P povolenek

2018 prodej povolenek v 
číslech 

Velmi vysoký nárůst zaznamenal zejména prodej celosvazových povolenek. Celosvazové pstruhové povo-
lenky v prodeji stouply o více než 6% a mimopstruhové celosvazové povolenky dokonce o 13% a poprvé od 
roku 2009 překročil počet rybářů preferujících celosvazovou povolenku hranici 50.000.
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Český rybářský svaz, z. s.
Nad Olšinami 282/31

100 00 Praha 10
www,rybsvaz.cz

Republiková rada ČRS na svém mimořádném zasedání 
20. 3. 2019 jednohlasně schválila nový model redis-
tribuce finančních prostředků, získaných z prodeje ce-
losvazových povolenek mezi jednotlivé územní svazy. 
Poprvné bude uplatněn při výpočtu redistribuce  z ce-
losvazových povolenek prodaných v roce 2020. 

Redistribuce bude kalkulována na základě následující-
chc principů:

1. Pevně kalkulovaná cena celosvazové povolenky

Cena celosvazových povolenek bude pevně stanovena 
ve výši 1,8 násobku průměrné ceny územních povole-
nek pro daný rok.

2. Odečet 80 % hodnoty územní povolenky z každé 
příslušné prodané celosvazové povolenky jako příjem 

pro ÚS

Hodnota odečtu z každé prodané celosvazové povolen-
ky příslušným úzmením svazem jako příjem ÚS bude 
činit 80 % z ceny příslušné územní povolenky za rok 
výpočtu redistribuce.

Příklad: Cena roční celosvazové mimopstruhové (CS 
MP) povolenky pro dospělé je 2 200 Kč, cena roční 
územní povolenky pro dospělé je 1 200 Kč. Příslušný 
územní svaz, který svému členovi vydá CS MP povo-
lenku si ponechává 960 Kč (80 % z 1200 Kč, zbývající 
částka (2 200 Kč – 960 Kč = 1 240 Kč) vstupuje do re-
distribuce za docházky a úlovky.

3. Společná redistribuce za docházky a úlovky pro P i 
MP revíry

Výpočet redistribuce za úlovky a docházky bude pro-
bíhat společně pro pstruhové i mimopstruhové revíry, 
resp. pstruhové i mimopstruhové povolenky. Tím dojde 
k odstranění výrazné disproporce mezi výší náhrad za 
úlovky stejného druhu ryby na pstruhovém a mimo-
pstruhovém revíru. Do této chvíle byla výše náhrady 
např. za ponechaného pstruha obecného z pstruhového 
revíru několikanásobně vyšší než za pstruha z mimop-
struhového revíru (cca 145 Kč/kg na MP a 400 Kč/kg na 
P revírech).

4. Do redistribuce vstupují jen docházky a úlovky čle-
nů jiného územního svazu 

Do výpočtu redistribuce nejsou započítány docházky 
ani úlovky vlastních členů (držitelů CS povolenek) na 

redistribuce financí za prodej Cs povolenek:    

vlastních revírech. Náhrada za úlovky a docházky 
vlastních členů je řešena fixním odpočtem ve výši 
uvedených 80 % z ceny územní povolenky přísluš-
ného územního svazu za každou jím prodanou ce-
losvazovou povolenku  (viz bod č. 2). Tímto krokem 
dojde k eliminaci vlivu např. zkreslování výše dosa-
žených úlovků.

5. Zohlednění počtu docházek

Z celkové částky, která vstupuje do redistribuce za 
docházky a úlovky (výnos z prodeje celosvazových 
povolenek po odečtu 80 % hodnoty územní povo-
lenky a odečtu režijních nákladů) bude podíl ve výši 
15 % rozdělen  na základě počtu docházek. Do kal-
kulace docházek budou započteny pouze docházky 
na revíry územních svazů, ve kterých rybář není čle-
nem. Cílem je zohlednění faktu, že i návštěva revíru 
bez ponechání úlovku představuje pro uživatele re-
víru určitou zátěž (sekundární úmrtnost ryb po jejich 
puštění, náklady na nájem revíru, činnost rybářské 
stráže, úklid revírů, apod.)

6. Zohlednění dosažených úlovků podle druhu ryb

Zbylá část  redistribuce (po odečtu 15 % za docház-
ky) bude rozdělena mezi územní svazy na základě 
dosažených úlovků. Opět budou započítány pouze 
úlovky na „cizích“ revírech, tedy těch, kterých rybáři 
dosáhnou na revírech územních svazů, jejichž nejsou 
sami členy. Výše náhrad za kilogram bude odlišná 
podle druhu ponechané ryby (doposud byla náhrada 
za kilogram např. candáta ve stejné výši jako za kilo-
gram cejna). Ty jsou nově rozděleny do tří kategorií:

Kategorie 1 – candát, úhoř, pstruh obecný, lipan a 
hlavatka

Nejvýše ohodnocená kategorie bude odpovídat pev-
ně stanovené náhradě ve výši 400 Kč/kg úlovku.

Kategorie 2 – štika, sumec, pstruh duhový, siven, lín, 
mník a okoun

Druhá kategorie bude mít také pevně stanovenou 
výši náhrad – kilogram úlovku bude vyplácen ve výši 
300 Kč.

Kategorie 3 – ostatní rybí druhy

Třetí kategorie nemá výši náhrad stanovenou pev-
nou částkou, její výše bude každý rok vypočítávána 

nová pravidla platná od roku 2020
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Český rybářský svaz, z. s.
Nad Olšinami 282/31

100 00 Praha 10
www,rybsvaz.cz

oznámení
Po dlouhé nemoci nás 26. dubna ve věku nedožitých 68 
let opustil dlouholetý člen Republikové rady a funkcionář 
Východočeského územního svazu Zdeněk Kmošek.

Upřímnou soustrast jeho rodině, kolegům i přátelům.

Vzpomínáme.

<TK>

redistribuce financí za prodej Cs povolenek    
(pokračování)

ze zbývajících finančních prostředků v redistribuci 
po vyplacení úlovků ryb z první a druhé kategorie.

Příklad (velmi zjednodušený): Za kalendářní rok nachy-
tali rybáři 100 kilogramů ryb z kategorie 1, 250 kilogra-
mů ryb z kategorie 2 a 800 kilogramů ryb z kategorie 
3. Celková výše redistribuce, určená k úhradě úlovků, je 
235 000 Kč. Vyplaceno tedy bude 40 000 Kč za úlovky 
kategorie 1 (100 kg x 400 Kč/kg), 75 000 Kč za úlovky 
kategorie 2 (250 kg x 300 Kč/kg) a cena za kilogram 
úlovku ryby ve třetí kategorii bude po dopočtení 150 
Kč/kg a celkem 120 000 Kč (800 kg x dopočtených 150 
Kč/kg. Dopočteno jako: 235 000 Kč - 40 000 - Kč - 75 
000 Kč/800 kg.

Těchto šest bodů tvoří hlavní těžiště změny systému 
redistribuce. Doplněny jsou i o některé další změny 
převážně administrativně-technického rázu (např. 
náklady na tisk CS povolenek a CS soupisů revírů ne-
vstupují do nákladů CS rybolovu, ale budou účtovány 
jednotlivým územním svazům dle přesné odebrané-
ho množství).

Věříme, že tyto změny povedou ke spravedlivější-
mu systému, který bude lépe zohledňovat jak podíl 
jednotlivých územních svazů na tvorbě zdrojů celo-
svazového rybolovu (prodeji CS povolenek), tak na 
docházkách a úlovcích, které držitelé celosvazových 
povolenek dosahují. 
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pstruhařská sekce Hospodářského 
odboru rady Črs

V pondělí 4. března 2019 proběhlo první zasedá-
ní nově zřízené pstruhařské sekce hospodářského 
odboru Rady ČRS. 

Hlavním bodem jednání bylo představení sou-
časného systému hospodaření na pstruhových 
revírech a odchovných kapilárách v jednotlivých 
územních svazech, informace o počtu a produk-
ci líhní s umělým výtěrem lososovitých ryb a 
adaptační strategii jednotlivých územních sva-
zů, směřující ke zmírnění nepříznivé situace na 
pstruhových vodách, která se ve větší míře začala 
projevovat po roce 2000 (pokles živin, predátoři, 
změna klimatu).

Všichni členové odboru potvrdili výrazný úbytek 
populace pstruha obecného a dramatický pokles 
početních stavů lipana podhorního. Konstatovali 
postupný odklon od tradičního pstruhového hos-
podaření, charakterizovaného dvouletým cyklem 
nasazování a odlovování chovných potoků a vy-
sazováním takto získané násady pstruha do ry-
bářských revírů. Nově se experimentuje s polo-
přírodním odchovem jiker v inkubačních boxech 
(dnové, plovoucí) instalovaných přímo v toku. Je 
vyvíjena stále intenzivnější snaha o kategorizaci 
pstruhových vod podle způsobu obhospodařo-
vání. Některé toky jsou  ponechány přírodnímu 
vývoji s podporou přirozené reprodukce pstruha 
(chráněné rybí oblasti), nejvýše s vysazováním ra-
ných stádií plůdku.

Další kategorii představují chovné toky kombino-
vané s vysazováním jedno či dvouleté násady, a to 
i z násady z farmového chovu a poslední kategorií 
jsou pstruhové revíry s intenzivnějším vysazová-
ní pstruha duhového či sivena amerického, které 

umožní rybářům dosáhnout kýženého úlovku za 
účelem konzumace, aniž by tím byly poškozovány 
populace našich původních druhů salmonidů.

Poznámka: Grafy vysazování pstruha obecného 
a lipana podhorního v porovnání s dosaženými 
úlovky mluví za vše. Do určité míry sice dochází 
ke zkreslení na základě stále častější preference 
přístupu “chyť a pusť” i zavedení vyšší míry lipana, 
trend je nicméně jasný - i při relativně stabilním 
vysazování počet úlovků setrvale klesá, a to ze-
jména u lipana. 

Pstruhařská sekce hodnotila rovněž ekonomickou 
stránku odchovu násad lososovitých ryb a ceny 
povolenek – v rámci ČRS se ročně prodá necelých 
13 tisíc kusů pstruhových povolenek. Pro srovná-
ní, mimopstruhových povolenek se prodá kolem 
200 tisíc kusů.

Cílem pstruhařské sekce bude analyzovat 
pstruhové hospodaření ČRS, a na základě informací 
z jednotlivých územních svazů navrhovat opatření 
pro zlepšení stavu (kategorizace revírů, způsob 
hospodaření, úpravy rybářského řádu atd.).

Český rybářský svaz, z. s.,
Nad Olšinami 282/31

100 00 Praha 10
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Poznámka: Grafy vysazování pstruha obecného a lipana podhorního v porovnání s dosaženými úlovky mluví 
za vše. Do určité míry sice dochází ke zkreslení na základě stále častější preference přístupu “chyť a pusť” i 
zavedení vyšší míry lipana, trend je nicméně jasný - i při relativně stabilním vysazování počet úlovků setrvale 
klesá, a to zejména u lipana. 

Členové odboru jsou si vědomi, že na současný stav 
pstruhových vod působí řada neovlivnitelných nebo 
obtížně ovlivnitelných faktorů, ať jde o rybožravé 
predátory (eskaluje zejména vliv vydry), extrémní 
klimatické podmínky, nevhodnou morfologii toků 
po úpravách, chybějící jízky v malých tocích (k 
zadržení vody v období sucha), úbytek přirozené 
potravy (hmyzu), nebo vliv polutantů pocházejících 
ze zemědělské výroby (rezidua pesticidů), průmyslu 
(alkylfenoly, ftaláty, PCb, dioxiny), čistíren odpadních 
vod (syntetické hormorny, farmaka, detergenty, 
mikroplasty). byl diskutován také vliv vypouštěné 

studené vody ze základů přehrad a snížení genetické 
variability populací lososovitých ryb.

Na závěr jednání proběhla doporučující volba 
předsedy pstruhařské sekce, kterým se stal MVDr. 
Miroslav Kulich, hospodář MO ČRS Police nad Metují 
a provozovatel pstruhové líhně v Hynčicích. V jeho 
osobě se spojuje pohled veterináře, hospodáře a 
líhňaře, což mu dává pro výkon funkce předsedy 
sekce velmi dobré předpoklady.

pstruhařská sekce Hospodářského 
odboru rady Črs
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předsedové odborů a komisí rady Črs 
na období 2019 - 2022

Hospodářský odbor
Václav Horák
Východočeský ÚS

Pstruhařská sekce Hospodářského 
odboru
MVDr. Miroslav Kulich
Východočeský ÚS

Odbor čistoty vod a životního 
prostředí
Ing. Tomáš Straka
Středočeský ÚS

ekonomická komise
Ing. Karel Anders
ÚS města Prahy

Právní a organizační komise
JUDr. Jaroslav Holý
Severočeský ÚS

Odbor mládeže
Jiří Marek

Jihočeský ÚS

Odbor LRU Plavaná
Radek Zahrádka
Středočeský ÚS

Odbor Rybolovná technika
Ivan Bílý

Severočeský ÚS

Odbor LRU Muška
Jiří Pejchar

Východočeský ÚS

Odbor LRU Přívlač
Ing. Tomáš Kepr

Jihočeský ÚS

Odbor LRU Feeder
Petr Bromovský
Středočeský ÚS

V rámci činnosti Republikové rady figuruje řada odborů a 
komisí. které slouží jako organizační, kontrolní, podpůrné 
a poradní orgány k jednotlivým oblastem činnosti 
Českého rybářského svazu.

Tyto komise jsou zpravidla jmenovány na čtyřleté období, 
které kopíruje cyklus mezi Republikovými sněmy (které 
se konají každé dva roky, ale sněm, na kterém je volen 
předseda ČRS, je jednou za čtyři roky).

Předsedové, jmenovaní na funkční období 2019-2022, 
jsou:
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Hospodaření Črs: rok 2018 
skončil v plusu

< TK >

Hospodářské výsledky činnosti Českého rybářského svazu, z.s. jsou každoročně schvalovány v rámci 
dubnového zasedání Republikové rady. Účetní rok 2018 z pohledu hospodaření hlavního spolku je 
možné považovat za úspěšný - skončil “v plusu”, tedy byl realizován zisk ve výši 2,4 mil. Kč. Důležité je 
zmínit, že  hospodářský výsledek hlavního spolku nijak nereflektuje hospodaření dalších organizač-
ních jednotek (územních svazů a místních organizací, které jsou samostatnými právními subjekty).

Rozpočet Republikové rady je vždy Radou schvalován na následující účetní období a je vždy koncipo-
ván jako vyrovnaný.

Účetní závěrka a hospodářský výsledek ve výši +2.400.099 Kč byl podrobně zkontrolován z pohledu 
účetní i faktické správnosti ekonomickou komisí i Republikovou dozorčí radou a následně schválen 
Republikovou radou.

Republiková rada dále schválila zúčtování hospodářského výsledku:
+ 1 729 567,54 Kč ve prospěch účtu nerozdělený zisk,
+    520 532,14 Kč ve prospěch fondu sportovní činnosti,
+    150 000,00 Kč ve prospěch sociálního fondu.

Kladný hospodářský výsledek signalizuje nejen rozpočtovou odpovědnost Republikové rady ČRS, ale 
také vysokou míru úspěšnosti čerpání dotačních titulů.

Předmětem činnosti ČRS služby s.r.o. jsou „komerční“ aktivity Rady ČRS – provozování ubytovacích kapacit 
ve Štědroníně a prodej výukových a propagačních předmětů ČRS. Přestože jsou náklady dočasně zatěžo-
vány splátkami půjčky od ČRS jako zakladatele, je dosažený hospodářský výsledek poměrně příznivý - za 
účetní období 2018 činil hospodářský výsledek +135.742 Kč.

Stejně jako hospodaření hlavního spolku i v tomto případě došlo k zevrubné kontrole ekonomickou komisí 
i Republikovou dozorčí radou a následně byal účetní závěrka Republikovou radou schválena. Hospodářský 
výsledek ve výši + 135 742,88 Kč byl zúčtován ve prospěch účtu nerozdělený zisk.

Účetní závěrky a další dokumenty je možné vyhledat i v rejstříku Ministerstva spravedlnosti na stránkách 
www.justice.cz.

Účetní závěrka a zpráva o hospodaření Črs služby s.r.o
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Natura Viva je jedinou každoroční odbornou výsta-
vou tohoto typu v České republice, na níž se sou-
středí takřka všechny významné firmy podnikající 
v oborech myslivosti, rybářství, včelařství a potřeb 
pro pobyt v přírodě. Spolupořadatelské svazy - Čes-
komoravská myslivecká jednota, Český rybářský 
svaz a Český svaz včelařů - připravily pro letošní vý-
stavu reprezentativní expozice, v nichž návštěvníky 
seznámí jak se svojí činností, tak i s řadou novinek, 
které jsou na úseku jejich působnosti aktuální.

expozice Českého rybářského svazu stejně jako 
každý rok nabídne celou řadu atraktivních ukázek 
pro děti i dospělé – nebudou chybět ani oblíbené 

pozvánka na veletrh 
Natura viva

22. 5. – 26. 5. 2019
Výstaviště Lysá nad Labem

24. mezinárodní výstava myslivosti, rybářství, včelařství a pobytu v 
přírodě

simulátory střelby kormorána nebo zdolávání 
úlovku. Zejména mezi dětmi jsou velmi populární 
i akvária s ukázkami sladkovodních ryb. V průběhu 
výstavy bude na místě expozice ČRS také možné 
nechat si zhotovit portrét s rybářskou tématikou 
od karikaturisty.

Tato výstava je velmi výjimečná nejen svým rozsa-
hem, ale také množstvím doprovodných programů 
a přednášek, kterých se mohou účastníci zúčastnit 
a kterých se v letošním roce v rámci výstavy bude 
konat několik desítek.
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Co vás v uplynulých měsících nejvíc 
potěšilo?
Z loňských výsledků mě rozhod-
ně potěšil opětovný nárůst čle-
nů, dětí i dospělých.  Po několik 
let trvajícím poklesu členské zá-
kladny zaznamenáváme od roku 

2015 zvýšený zájem o rybolov a o členství v ČRS. 
Od roku 2015 přibylo téměř 11 tisíc členů, z toho 
5600 dospělých a 5300 dětí. 

Odpovídá nárůst členské základny i počtu prodaných 
povolenek?
Kdo pozorně studoval údaje o počtu členů a 
počtu prodávaných povolenek, jistě si také všiml 
určitých rozdílů – konkrétně, že povolenek se 
prodává výrazně více, než kolik přibývá členů. 
Vezměme jen rok 2018 – členská základna se 
zvýšila přesně o 2400 členů, ale prodej povolenek 
(mimopstruhových územních a celosvazových) 
vzrostl o téměř  5700 kusů! To znamená, že se 
zmenšila nezanedbatelná skupina členů ČRS, kteří 
si z různých důvodů udržují členství, ale neberou 
si povolenku.

Čím je to způsobené?
O důvodech můžeme jen spekulovat, ale svoji roli 
rozhodně hraje zlepšující se ekonomická situace 

společnosti, nízká nezaměstnanost i rostou-
cí mzdy. A nepochybně také větší péče, kterou 
lidé věnují sami sobě formou trávení volného 
času. Jsou ochotni do svých koníčků investovat 
a jsem rád, že náš svaz nestagnuje a má co na-
bídnout. 

Je něco, co vás nepotěšilo?
Jednoznačně malá účast členů na členských 
schůzích, která se běžně se pohybuje na úrov-
ni  7–8%. Svaz je pro většinu členů evidentně 
pouhým poskytovatelem služby, která začíná a 
končí zaplacením členství a prodejem povolen-
ky. Zájem členů o správu  spolkových záležitostí 
je minimální. Na druhou stranu – chybí rybářům 
něco zásadního? Kdyby měli  podstatný důvod 
si stěžovat, jistě by si cestu na členskou schůzi 
našli a vymohli změnu.

Je cesta, jak to zlepšit?
Místní organizace by se měly snažit schůzi 
vést moderním způsobem, využít současnou 
prezentační techniku a nezatěžovat přítomné 
dlouhými čtenými zprávami. Tam osobně vidím 
dost velké rezervy. Pokud je schůze nudná, mo-
notónní a člen se nic podstatného nedozví, těž-
ko příště přijde. 

<TK>

ohlédnutí jednatele Črs Ing. 
jana Štípka

zpravodaje Ús pro severní Moravu a slezsko

Věděli jste, že Územní svaz pro Severní Moravu a 
Slezsko od srpna 2018 každý měsíc vydává Zpravo-
daj výboru ÚS SMaS?

Čtenáři v něm najdou vždy aktuální informace ze 
zasedání výboru, pozvánky na zajímavé akce (ne-
jen) místních organizací, výročí,  sportovní události 
a další oblasti z činnosti územního svazu. Zpravodaj 
je ke stažení na internetových stránkách územního 
svazu www.rybsvaz-ms.cz v sekci Aktuality nebo na 
stránkách Rady ČRS v sekci územního svazu.
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< PV, TK >

Medaile reprezentantů Čr na 
světových rybářských hrách

Světové rybářské hry jsou jednou z nejdůležitějších 
rybářských událostí v mezinárodním měřítku. Jedná 
se o sérii čtrnácti šampionátů v různých rybolovných 
stylech, konaných v jedné zemi. Zastřešující organiza-
ce CIPS (Mezinárodní konfederace sportovního rybo-
lovu) pověřila pořádáním letošního ročníku Jihoafric-
kou republiku.

Všechny vrcholné šampionáty probíhaly v období 11. 
- 17. února 2019. Česká republika měla zastoupení ve 
dvou šampionátech - Přívlači z lodi a Feederu.

Tým ČR (Přívlač z lodi), startoval pod vedením trenéra 
Josefa Zahrádky ve složení Petr Kubíče,  Jan Hubka, Ja-

kub Kolář, David Koudelka, Tomáš Koudelka, František 
Čáha a Tomáš Jírovec. 
Po velkém úspěchu této disciplíny na loňském MS se 
dokázalo naše družstvo posunout ještě výše. Z loň-
ského stříbra v soutěži družstev je dnes ZLATO!

V soutěži dvojic nejenže bylo obhájeno taktéž zlato, 
tentokrát sourozenci Davidem a Tomášem Koudelko-
vými, ale k tomu připadlo ještě stříbro  od loňských 
vítězů Jana Hubky a Jakuba Koláře.
Náš tým tedy získal maximum medailí, které získat 
mohl.

K tomuto obrovskému úspěchu srdečně gratulujeme!

< JZ,  TK>
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Český rybářský svaz, z.s. byl i v roce 2019 úspěšný 
se žádostí o dotaci na práci s mládeží.  Pro rok 
2019 mu byla přidělena částka ve výši 1,235 mil. 
Kč (ve stejné výši jako v roce 2018). Tato dotace 
byla přiznána na dlouholetý projekt s názvem 
„Rybářský svaz pro děti a mládež 2019“.

Projekt byl sestaven na roky 2017-2020. Částka, 
kterou ČRS na projekt získal byla rozdělena Od-
borem mládeže Rady ČRS dle schválených krité-
rií jednotlivým územním svazům a dále místním 
organizacím. Dotace byla použita na letní tábory, 
práci rybářských kroužků, víkendové a volnočasové 
aktivity pro děti, vzdělávání vedoucích kroužků a 
soutěž Zlatá udice.

Zmíněné prostředky tak představují vítané a ci-
telné posílení vlastních financí, které vynakládá 
Český rybářský svaz na činnost mládeže (ČRS or-
ganizuje téměř 30 tisíc dětí a mládeže do 18 let). V 
loňském roce se do čerpání dotace zapojilo celkem 
75 složek ČRS. V rámci projektu bylo hodnoceno 

dotace pro děti a mládež v 
roce 2019

120 akcí (116 podpořeno, 4 hrazeny zcela z vlastních 
zdrojů) ČRS.  

Na aktivitách, které byly podpořeny dotací MŠMT, se 
účastnilo celkem 3441 dětí do 18 let, 89 mládežníků 
do 26 let a 613 dospělých.  Dle jednotlivých okruhů 
projektu bylo podpořeno 43 kroužků (1839 dětí 
– 186 vedoucích), 21 letních táborů (587 dětí – 43 
mládežníků – 91 dospělých), 43 víkendových akcí 
(781 dětí – 24 mládežníků – 187 dospělých), 10 
soutěží Zlatá udice (227 dětí – 22 mládežníků – 113 
dospělých), 2 aktivy pro vedoucí rybářských kroužků 
(34 vedoucích) a 1 akce z mezinárodní činnosti (7 
dětí – 2 dospělí).

I v letošním roce počítáme, že se do čerpání zapojí 
minimálně 70 místních organizací.

<PH>
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přihlášky na letní rybářský tábor ve 
smetanově Lhotě

Odbor mládeže Rady ČRS pořádá v termínu 28.7. – 10. 
8. 2019 letní tábor rybářské mládeže. Jako tradičně se 
uskuteční v objektu ZO OS KOVO – buzuluk Komárov 
ve Smetanově Lhotě.

Letní tábor je zaměřen především na rybolov, nácvik 
rybolovné techniky a na prohloubení rybářských zna-
lostí a dovedností. Děti si v průběhu tábora mohou 
vyzkoušet rybolovnou techniku (házení na terče a do 
dálky muškou i zátěží) nebo lov ryb udicí, který bude 
zaměřen na všechny povolené způsoby lovu ryb (na 
plavanou, přívlač, umělou mušku i na položenou) dle 
zvoleného úseku řeky. 

Každý den je pro děti připraven pestrý program (sou-
těže, turnaje, závody, besedy, výlet atd.). Na letošní rok 
je naplánován celodenní lov na údolní nádrž Orlík 
- Štědronín. Na děti budou dohlížet zkušení vedoucí 
znalí jak v oboru rybolovné techniky, tak i v lovu ryb 
udicí.

Tábor se nachází v samostatném areálu uprostřed 
lesa. Obtéká ho řeka Lomnice s velice pestrým cha-

rakterem toku, jejíž šířka se pohybuje mezi 10 - 20 m. 
Nad jezem je hluboká asi 1,5 m. řeku Lomnici vytvá-
ří voda vytékající z rybniční soustavy v okolí města 
blatná. V areálu jsou k dispozici 3 - 6ti lůžkové chatky, 
jídelna, klubovna, sprchy, WC atd. Pro sportovní vyžití 
je zde bazén, hřiště, pingpongový stůl a jiné.

Vzhledem ke specializaci tábora je důležité, aby děti 
s sebou měly základní rybářské vybavení a především 
členskou legitimaci a rybářský lístek. Povolenku pro 
všechny děti, po dobu tábora zajistí pořadatel LTM. 
Tábora se může zúčastnit dítě od 8 do 17-ti let. Cena 
LTM je 5 200,- Kč.

Přihlášku i platbu zašlete na adresu příslušného územ-
ního svazu, pod který spadáte (kontakty uvedeny 
níže). Po převzetí a potvrzení přihlášky Vám územní 
svaz ČRS zašle údaje potřebné k platbě účastnického 
poplatku. Pokyny k příjezdu a odjezdy, vč. podrobněj-
ších informací k pobytu, budou odeslány cca 30 dní 
před zahájením pobytu na Vaši adresu nebo email. Při-
hláška ke stažení zde nebo na stránkách ČRS v sekci 
Činnost ČRS - Děti a mládež.

< JZ,  PH>
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Radu ČRS tvoří volení zástupci Územních svazů, její volební 
období je čtyřleté.  V rámci pravidelných zasedání se schází 
zpravidla jednou měsíčně (s výjimkou července a srpna).

leden 2019; Republiková rada ČRS:
• schvaluje založení odboru LRU položená,
• schvaluje alokaci prostředků darovaných ČRS pořadatelem 

závodu Pára nad Vltavou 2019 na zarybnění ÚN Orlík
• schvaluje rozpočet Rady ČRS na rok 2019
• schvaluje návrh na složení odborů a komisí na období 2019 – 

2022 a jmenuje v něm uvedené osoby za členy jednotlivých 
odborů a komisí

• souhlasí se zveřejněním informace o výši svých funkčních 
odměn

• schvaluje širší nominace závodníků do reprezentačních družstev 
pro rok 2019

• jmenuje Vladimíra Vyslyšela ml. do funkce státního trenéra 
reprezentace hendikepovaných rybářů a Jana Kropáčka do 
funkce státního trenéra reprezentace LRU přívlač ze břehu

únor 2019; Republiková Rada ČRS:
• jmenuje předsedou odboru mládeže Republikové rady ČRS 

Jiřího Marka a předsedou odboru lovu ryb udicí – plavaná 
Radka Zahrádku

• bere na vědomí oznámení p. Hýbnera o rezignaci na funkci 
předsedy hospodářského odboru

• bere na vědomí předložené plány práce odborů a komisí na rok 
2019

• bere na vědomí informaci o výsledku redistribuce financí z 
prodeje CS povolenek

• bere na vědomí oznámení o ukončení působení v pozici 
jednatele Ing. Štípka k 30.6.2019.

březen 2019; Republiková Rada ČRS:
• jmenuje na období 2019 – 2022 předsedou odboru LRU muška 

Jiřího Pejchara, předsedou odboru lovu ryb udicí – feeder Petra 
bromovského, předsedou odboru LRU přívlač Ing. Tomáše Kepra, 
předsedou právní komise JUDr. Jaroslava Holého, předsedou 

přehled usnesení rady Črs   
leden - duben 2019

odboru rybolovné techniky Ing. Ivana bílého, Ph.D., předsedou 
pstruhařské sekce hospodářského odboru MVDr. Miroslava Kulicha 
a předsedou hospodářského odboru Václava Horáka,

• schvaluje navržený postup při výběrovém řízení na obsazení funkce 
jednatele ČRS a jmenuje komisi pro první kolo výběru uchazečů o 
pozici jednatele ČRS,

• pověřuje Ing. bílého, Ph.D. revizí Kodexu reprezentanta,
• schvaluje termínové kalendáře sportovních odborů Rady na rok 

2019,
• schvaluje Ing. Ivana bílého, Ph.D. jako delegáta na 40. kongres CIPS,
• bere na vědomí informaci o pilotním projektu Mladý rybář ve 

spolupráci MŠMT a DDM pod hlavičkou ČRS ,
• dočasně pověřuje do doby jmenování nového státního trenéra 

vedením juniorské reprezentace LRU plavaná kategorie U15 
na období roku 2019 Michala Marka a vedením juniorské 
reprezentace LRU kategorie plavaná kategorie U25 na období 
roku 2019 Vladimíra Vyslyšela ml.

březen 2019; Republiková Rada ČRS v rámci mimořádného 
zasedání:
• schvaluje přijetí předloženého návrhu na změnu systému 

redistribuce prostředků celosvazového rybolovu s účinností od 
výpočtu redistribuce za rok 2020 

• ukládá jednotlivým ÚS sdělit ceny územních povolenek na 
následující rok vždy do konce června,

• ukládá sekretariátu Rady připravit návrh na změnu statutu 
celosvazového rybolovu do příštího zasedání Republikové Rady 
ČRS.  

duben 2019; Republiková Rada ČRS:
• jmenuje na období 2019 – 2022 Ing. Karla Anderse předsedou 

ekonomické komise a Ing. Tomáše Straku předsedou odboru 
čistoty vody a životního prostředí,

• schvaluje Statut celosvazového rybolovu (v souladu se změnou 
systému redistribuce),

• jmenuje komisi pro výběrová řízení na zakázky ve složení Ing. Karel 
Anders, p. Jiří Novák, Ing. Josef Kostka, Ing. Petr Votípka, Ing. bialek, 
Ing Podlesný,

• bere na vědomí stanovisko ekonomické komise a RDR k výsledkům 
hospodaření Rady ČRS za rok 2018 a schvaluje roční účetní závěrku 
za rok 2018 a hospodářský výsledek ve výši + 2 400 099,68 Kč.

• schvaluje zúčtování hospodářského výsledku ve výši: 1 729 567Kč 
ve prospěch účtu nerozdělený zisk,   520 532 Kč ve prospěch fondu 
sportovní činnosti, 150 000,00 Kč ve prospěch sociálního fondu

• schvaluje roční účetní závěrku  ČRS Služby s.r.o. za rok 2018 
a hospodářský výsledek ve výši +135 7428 Kč. a zúčtování 
hospodářského výsledku ve prospěch účtu nerozdělený zisk.

• stanovuje termín pro podání návrhů organizačních jednotek nebo 
členů ČRS na změnu Stanov ČRS do 31. 12. 2019. 

• schvaluje konání rybářských závodů „O pohár předsedy ČRS“ v 
termínu od 17. – 20. 10. 2019 na Veslařském kanále Račice.

bližší informace ze zasedání Republikové Rady ČRS jsou k 
dispozici na webových stránkách www.rybsvaz.cz a v časopisu 
Rybářství. < DZ, TK >
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Novinky z územních svazů na 
jednom místě

Společně s přechodem na novou podobu webových 
stránek došlo k propojení aktualit jednotlivých územ-
ních svazů; nově můžete zobrazit všechny publiko-
vané aktuality na jednom místě. Vždy je zobrazeno 
posledních deset zveřejněných novinek na webových 
stránkách příslušného územního svazu.

Do sekce novinek územních svazů na stránkách 
ČRS je možné vstoupit z hlavního menu (Aktuality - 
Novinky ÚS).

Každý územní svaz má také vlastní sekci, propojenou 
s profilem na sociálních sítích, pokud jsou v rámci 
územního svazu využívány.
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Věděli jste, že na revírech Českého rybářského svazu 
ročně probíhají stovky rybářských závodů pro regis-
trované sportovce?

Podpora sportovní činnosti je jedním z hlavních 
úkolů Českého rybářského svazu. Za tímto účelem 
je zřízeno šest sportovních odborů (Plavaná, Přívlač, 
Feeder, Muška, Rybolovná technika a nově také Po-
ložená), které organizačně zašťitují řadu závodů - od 
místních, přes ligové až po mezinárodní, kterých se 
účastní přes dva tisíce registrovaných sportovců Čes-
kého a Moravského rybářského svazu. 

Tyto závody jsou velmi zajímavé i z pohledu diváka 
- rozhodně doporučujeme některý z nich navštívit. 
Jejich seznam najdete na stránkách ČRS v sekci Pro 
členy -- Rybářský kalendář. Akce můžete filtrovat pod-
le rybolovné techniky, místa konání a případně si je 
jednoduše uložit do mobilního telefonu nebo kalen-
dáře v počítači. 

Kalendář obsahuje i nejdůležitější mezníky rybářské 
sezóny a nově také další akce,  atraktivní pro rybářskou 
veřejnost - oslavy výročí místních organizací, výlovy 
rybníků, závody pro neregistrované sportovce i akce 
pro děti a mládež.  

Připravuje vaše místní organizace nějakou zajímavou akci? Rybářské závody, oslavy výročí nebo dětský 
tábor? Nově můžete vložit akci do kalendáře ČRS - stačí vyplnit tento formulář (na stránkách ČRS v sekci 
Pro členy - Rybářský kalendář - Vložit akci) a po schválení administrátorem rádi vaši akci zařadíme do 
kalendáře.

kalendář rybářských akcí a 
důležitých mezníků
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Projekt repatriace lososa už na území České repub-
liky běží více než dvě desetiletí. Na jeho startu stála 
společná iniciativa Severočeského územního svazu 
a německého Anglerverband Dresden. Cílem je na-
vrácení lososa obecného do Labe a jeho přítoků.

Od roku 1999 probíhá každoroční vysazování plůd-
ku lososa do přítoků Labe - zejména Ještědského po-
toka, Libockého potoka, Kamenice a Chřibské kame-
nice. Za uplynulé dvě dekády bylo vysazeno bezmála 
4 miliony  kusů plůdku!

V polovině letošního dubna proběhlo další vysaze-
ní lososa do našich řek; tentokrát bylo vysazeno 40 
tisíc kusů váčkového plůdku. Pozitivní zprávou je, že 
úspěšnost vysazení je poměrně vysoká - v řekách, 
kde se losos vysazuje, odrůstá až několik tisíc roč-
ních a dvouletých lososů, kteří následně migrují po 
proudu Labe do Severního moře. Počet jedinců, kte-
ří se v dospělosti vracejí do naších řek k vytření již 
tak vysoký není - při kontrolních odlovech se jedná 
spíše o jedince (nejvíce - přibližně dvě desítky - jich 
bylo zjištěno v Kamenici v letech 2011 a 2017). 

První úlovky dospělého lososa na udici byly evido-
vány  na soutoku Labe a Kamenice; poslední známý 
úlovek (87 cm) je z podzimu 2018.

Losos znovu v Čechách: dalších 
40.000 kusů už plave!

Cesta lososa
Z oplodněných vajíček se vylíhnou mladí lososi, 
kteří v místě narození žijí 2 roky. Těmto mladým 
lososům se říká „strdlice“.  Po této době jsou mla-
dí lososi připraveni na cestu do Severního moře, 
kde stráví 1 až 3 roky života (vzácněji i déle), aby 
se zase mohli v době pohlavní dospělosti vrátit 
k vytření do rodných vod. K tomu, aby mohl lo-
sos přirozeně migrovat je nutné, aby byly pro něj 
řeky splavitelné. Lososi jsou známí tím, že jsou 
schopni vyskočit do značné výšky a tím se do-
stat přes překážku (např. vodopád). během mig-
race jsou schopni urazit vzdálenost až 4000 km 
a překonat bariéry, které jsou až 3 metry vysoké. 
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Losos znovu v Čechách: dalších 
40.000 kusů už plave! (pokračování)

16. duben je pro většinu rybářů spojen se začátkem 
pstruhové sezóny. Tomáš Kava,  jednatel Severočes-
kého územního svazu, letošní zahájení strávil vysazo-
váním plůdku lososa do Chřibské Kamenice. Zeptali 
jsme se ho na několik otázek...

Kolik lososů bude Severočeský územní svaz v letošním 
roce vysazovat?
V letošním roce vysazujeme 40 tisíc kusů váčkového 
plůdku, přibližné čtvrtina přijde do Libockého poto-
ka, zbytek rozmístíme po části Chřibské Kamenice. Je 
tu pro to přímo vytvořena téměř desetikilometrová 
chráněná rybí oblast. Plůdek se vysazuje ručně, nabě-
račkou po maximálně desítkách kusů.

Proč právě Chřibská Kamenice?
Chřibskou Kamenici využíváme hlavně proto, že má 
optimální prostředí pro plůdek z pohledu kvality vody. 
Její tok není příliš prudký, střídají se tu klidná hluboká 
místa s proudy. Na to je potřeba dbát už během vysa-
zování, pokud nemá plůdek možnost dostat se oka-
mžitě do úkrytu, rapidně klesá jeho šance na přežití.

Odhadnete, kolik ryb doroste migrační dospělosti?

Máme vyzkoušené, že plůdek skvěle přežívá do stádia 
smolta, což je fáze po přibližně dvou letech, kdy se 
jeho barva změní do stříbřita a je připraven na migra-
ci. Velikostně to odpovídá přibližně 15-18 cm.

Migrace probíhá každoročně ve stejnou dobu?
Neprobíhá. Odpovídá to přibližně období březen - čer-
ven, ale většinou je k tomu potřeba vnější podnět. 
Nejčastěji to bývá zvýšený průtok - buď vlivem jarního 
sněhového tání, nebo po velkých deštích.  

Je tento projekt jediný, který se snaží do českých řek lo-
sosa vrátit?
Paralelně s naší iniciativou běží ještě samostatný pro-
jekt národního parku České Švýcarsko. Čtenáři si ho 
možná budou pamatovat podle dárcovských SMS. Do 
určité míry oba projekty spolupracují, vysazování pro-
bíhá do stejných řek, ale technologicky je to řešeno 
trochu jinak - Národní park kombinuje podzimní vy-
sazování půlročků s odchovem v inkubačních boxech, 
umístěných přímo v toku.

Je možné nějak srovnat úspěšnost obou projektů?

Český rybářský svaz, z. s.,
Nad Olšinami 282/31

100 00 Praha 10
www,rybsvaz.cz
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Velmi obtížně, jsou to jenom odhady. Samozřejmě 
platí, že pro úspěšnou aklimatizaci je pro rybu nej-
lepší, pokud je ve stejném toku od plůdku - půlroček 
už si na jiné podmínky zvyká o něco hůř. S inkubač-
ními boxy jsme experimentovali také, ale s různou 
úspěšností - probíhá to tak, že se do boxu umístí 
jikra ve stádiu očních bodů a nechá se přímo v toku 
tak dlouho, dokud nespotřebuje větší část žloutko-
vého váčku. Je to podobné, jako přirozený výtěr, kdy 
je jikra uložena na dně v substrátu. Poté se z boxu 
vypouští plůdek přímo do řeky.

Má to i nevýhody?
Je to sázka do loterie. V jarním období přichází pra-
videlně větší voda, která s sebou nese řadu splave-
nin a hrozí zanesení jiker a jejich následné zaduše-
ní. Proto jsme od toho ustoupili, ztrátovost byla v 
některých případech skoro stoprocentní, vrstva usa-
zeného sedimentu jikry doslova pohřbila. Všechno 
se ale vyvíjí, moderní boxy už mají ochranu proti 
sedimentům výrazně lepší, než když jsme s projek-
tem začínali. 

Jaká je podle vás šance, že se v dohledném horizontu 
podaří vytvořit životaschopnou populaci lososů v Če-
chách?
Osobně si myslím, že to příliš reálné není. Na začát-
ku to vypadalo na velký úspěch, po čtyřech letech 
byli první dospělí lososi zpátky, dokonce byli pak 
další uloveni na udici. Pak se ale počet vracejících 
ryb ustálil a více méně se to drží na stejném počtu 
cca dvaceti (prokázaných) dospělých ryb ročně.

Budete tedy v projektu pokračovat?
Vyhodnotili jsme to tak, že nebudeme pokračovat 
v masivním vysazování, financovaném z dotačních 
titulů. Místo toho jsme zřídili vlastní fond a sníži-
li objem vysazování z 300.000 kusů na 40.000, a 
zároveň vybrali pouze nejúspěšnější lokality. Napří-
klad jsme přestali vysazovat do povodí Ploučnice, 
kde nebyl návrat dospělých lososů prokázán vůbec. 
Financování z vlastních zdrojů nám do určité míry 
rozvázalo ruce a snížili jsme tím řadu rizik.

Jaká rizika máte na mysli?
Dotace jsou vždycky rizikové. Například se stalo, že 
do Švédska se na sádky, odkud jsme dle projektu 
museli povinně odebírat plůdek, dostala parazitace. 
Veterináři zastavili export, najendou nebylo mož-
nost plůdek odebírat - ale v projektu žádná alterna-
tiva nebyla. Najednou vám hrozí, že budete muset 
dotaci vracet - a ne jen za ten jeden rok, ale třeba 
tři roky zpětně. 

Dá se odhadnout, proč není počet vracejících se lososů 
vyšší?
Faktorů je celá řada a nikdo vám to nemůže říct 
přesně. Hodně velký vliv má změna chemie vody a 
rybožraví predátoři, kteří dokážou populaci hodně 
naředit. Samozřejmě také migrační prostupnost - v 
současnosti je problém jez na řece Kamenici (pozn: 
v Hřensku u soutězek, kde probíhá převoz turistů 
na lodičkách), kde je sice vybudovaný rybí přechod, 
ale je často bez vody.  řada odborníků také jako zá-
sadní problém označuje globální klimatické změny, 
včetně teploty a změny proudění Golfského prou-
du.  Hodně lososů se také vytírá mnohem níže, než 
bychom pořebovali - během kontrolních odlovů na 
jednom z německých jezů přibližně 500 kilometrů 
od hranic s ČR se ukázalo, že většina migrujících 
lososů je už ve stádiu plné připravenosti na výtěr. 
Jenže ve chvíli, kdy se vytřou v Labi, jsou pro jikry 
vyhlídky na přežití samozřejmě minimální.

Díky za rozhovor.
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