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Nový výbor našeho územního svazu má za sebou první rok
Ač se tomu nechce věřit, ale 2. června to bude přesně rok, kdy ve vedení
našeho územního svazu došlo k výrazné obměně a ve výboru začalo
pracovat sedm nových členů z jedenáctičlenného výboru. Co se za tuto
krátkou dobu podařilo? Podle mého mínění se zvýšila úroveň informačního servisu a otevřenost vůči místním organizacím a řadovým členům.
Díky kvalitní práci ekonomického odboru v čele s Ing. Kamilem Drobkem
byl za minulý rok dosažen kladný hospodářský výsledek, kdy výše ročního zisku dosáhla rekordní výše a to i při překročení zarybňovacího plánu. Jako první ze všech
územních svazů jsme se začali zabývat projektem elektronických aplikací pro naše členy.
Přesto je toho stále ještě hodně, co musíme vykonat. Jedním z prioritních úkolů bude zabezpečení našich revírů i do budoucna a to v případě, kdy vlastník vodní plochy se rozhodne tuto vodní plochu pro dat. Jestli na to budeme mít dostatek financí, rozhodnou vaši zástupci na letošní konferenci.
Ing. Pavel Kocián

Elektronické aplikace prezentovány na Radě ČRS
autor: Ing. Pavel Kocián, foto: Tomáš Kočica

Jak jsme vás informovali v minulém Zpravodaji, začal se výbor našeho územního svazu vážně zabývat
projektem elektronických aplikací. S úvodní části projektu se členové našeho výboru územního seznámili na
dubnovém zasedání. Jelikož se jedná o velice zajímavý projekt, tak prezentaci o elektronických aplikacích
zahrnula Rada ČRS do programu svého květnového zasedání.
Diskuze o možnostech plošné digitalizace
svazové agendy byla jedním z hlavních bodů
květnového zasedání republikové rady. S
možnostmi přípravy projektu mobilních
aplikací seznámil všechny členy sám rady
autor projektu, Ing. Pavel Haas, člen naší
místní organizace Karviná. V úvodu obsáhlé
prezentaci byly představeny možnosti a
výhody mobilní aplikace pro členy naší
rybářské stráže s cílem dosažení lepší
koordinace kontrolní činnosti na našich
revírech.
V druhé části prezentace byly projednány
široké možnosti a výhody elektronických
členských průkazů a nákupu elektronických povolenek. Zavedení této aplikace do praxe by zjednodušilo
dostupnost nákupu nejen klasických ročních povolenek, ale i krátkodobých a místenkových povolenek. Bez
významu není ani výrazná úspora nákladů na tisk povolenek, docházkových listů a popisu revírů.
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Na aplikaci pro výkon rybářské stráže lze již nyní pracovat
Vzhledem k poměrně nízkým nákladům a menší náročnosti projektu v podstatě nic nebrání tomu, začít pracovat
na mobilní aplikaci pro výkon rybářské
stráže. Navíc náš územní svaz již oslovil
a je v jednání s potenciálními dodavateli
kompletního softwaru. Celkové náklady
na tento aplikační software by se nám
navíc mohly brzo vrátit, neboť o tuto
aplikaci již projevili zájem další zástupci z
ostatních územních svazů.
Zavedení elektronických povolenek
zatím brání legislativa a jednotná
evidence
Nutnou podmínkou pro zavedení této
aplikace do praxe je legislativní změna
Zákona o rybářství a jeho prováděcí
vyhlášky, které s možností elektronické
formy evidence v současnosti neoperují
a
zejména
zavedení
jednotného
informačního systému (databáze členské základny), který je k tomuto datu v provozu pouze na úrovni tří
územních svazů. Zástupci společnosti, která zajišťuje provoz IS Lipan, budou přizváni na červnové zasedání
Rady k projednání možnosti implementace systému do všech organizačních složek ČRS. Na stole je i možnost
vytvoření vlastního databázového systému, který by byl ve vlastnictví ČRS a z kterého by mohly příslušná data
využívat všechny územní svazy.

Informační tabule na našem webu
autor: Ing. Pavel Kocián
Pro každého lovícího jsou závazné bližší podmínky výkonu rybářského práva (BPVRP), které vydává každý
územní svaz před zahájením nové sezóny. Jelikož v průběhu daného roku (lovné sezóny) může dojít k aktuální
úpravě BPVRP, je každý lovící povinen navíc respektovat pokyny a nařízení uvedená na informačních tabulích
daného revíru. Navíc tyto pokyny a nařízení musí být uvedeny i na webových stránkách územního svazu.
Doposud na webu našeho územního svazu tyto aktuální pokyny a nařízení z informačních tabulí chyběly, na což
mě před nedávnem upozornil i člen územní dozorčí komise, JUDr. Július Sobota. Proto byla ihned zajištěna
náprava, spočívající se zveřejňováním pokynů a nařízení z informačních tabulí na našich webových stránkách.
Kde lze informační tabule najít ?
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Nařízení a pokyny z informačních tabulí revírů naleznete na našem webu a to konkrétně na stránce BPVRP. Po
jejich rozkliknutí se aktuální údaje z informačních tabulí zobrazují v pravé části této stránky.
Kdo a jak je oprávněn zveřejňovat údaje z informačních tabulí ?
Údaje z informačních tabulí se žádostí o zveřejnění těchto pokynů na webu našeho územního svazu zasílá vždy
hospodář nebo jednatel příslušné místní organizace a to hospodáři našeho územního svazu, Janu Hlouškovi
nebo členu územního svazu, Petru Machalovi. Pouze tito oba jmenovaní mají po ověření údajů právo
zveřejňovat tyto pokyny a nařízení z informačních tabulí.

Moderní aplikace pro rybářskou stráž
autor: Ing. Pavel Kocián
Postupná digitalizace v rámci ČRS může přinést celou řadu výhod jak pro samotné členy, tak i pro územní svaz
a místní organizace. V minulém čísle našeho Zpravodaje byla představena koncepce elektronických povolenek.
V tomto čísle Zpravodaje vás seznámíme s další z uvažovaných elektronických aplikací, a to se systémem pro
sledování a organizování výkonů rybářské stráže.
V rámci našeho územního svazu funguje jak profesionální, tak i dobrovolná rybářská stráž. Všichni členové
profesionální rybářské stráže používají pro svou činnost tzv. mobitest, což je zařízení zaznamenávající čas a
trasu při kontrolní činnosti na revírech. Tyto mapové záznamy, spolu s evidencí počtu zkontrolovaných lovících
jsou následně vyhodnocovány a slouží také jako podklad pro odměňování členů profesionální rybářské stráže.
K vyhodnocení činnosti členů dobrovolné rybářské stráže je však k dispozici pouze roční výkaz o počtu
provedených kontrol a počtu zkontrolovaných lovících (ze zápisů v jednotlivých povolenkách). Dosavadní systém
neumožňuje on-line sledování výkonu rybářské stráže a ani organizování činnosti jednotlivých členů.
Mobilní aplikace přináší celou řadu výhod
Základ tvoří mobilní aplikace pro chytrý telefon, do
které má možnost se na začátku kontrolní činnosti
přihlásit prostřednictvím mobilního telefonu každý
člen rybářské stráže. Od této chvíle tato aplikace
ukládá v pravidelných časových intervalech mapový
záznam jeho pohybu na daném revíru. V případě
kontroly lovícího se rovněž záznam o povolence a
kontrolované osobě přenese prostřednictvím čtečky
čarového kódu do této mobilní aplikace. Pokud došlo
k porušení pravidel rybolovu, tak i záznam o
přestupku se automaticky ukládá do této aplikace.
Při ukončení kontrolní činnosti na revíru se člen
rybářské stráže odhlašuje ze systému a záznam je
tak ukončen. Následně má možnost si zvolit zda data
o kontrole odešle ihned prostřednictvím mobilní sítě nebo až později např. prostřednictvím wifi.
Kromě on-line sledování výkonu každého člena rybářské stráže tento systém navíc umožňuje příslušným
vedoucím rybářské stráže organizovat a plánovat kontrolní činnost tam, kde je jí momentálně nejvíc zapotřebí.
Navíc se v tomto systému mohou nastavit pravidla (limity) pro případné odměňování členů rybářské stráže.
Mobilní aplikace se tak stává významným nástrojem kontrolní činnosti na našich revírech.
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Nespornou výhodou, oproti elektronické povolence je snadnější uvedení této aplikace do praxe. A to nejen k
daleko menším pořizovacím nákladům, ale i proto, že jejímu zavedení nebrání žádná platná legislativa. O tuto
aplikaci projevily zájem i další územní svazy.

Činnost rybářské stráže za rok 2018
autor: Petr Machala, foto: Středočeský územní svaz ČRS
Na základě zpracovaných sumářů o úlovcích a docházkách za rok 2018, bylo možné též vyhodnotit činnost RS
provádějících ostrahu revírů ve společném hospodaření ÚS pro Severní Moravu a Slezsko. Ostraha rybářských
revírů byla v roce 2018 zajišťována rybářskou stráží dobrovolnou, vykonávající činnost při jednotlivých MO a
rybářskou stráží profesionální, která vykonává činnost na základě pověření Výboru územního svazu.
Začátkem roku 2018 ve dnech 6. a 7. února 2018 se
konalo setkání vedoucích RS při MO. Účast z MO byla na
velice dobré úrovni a diskuse byla též velice obsáhlá.
Celkem se aktivů zúčastnilo 56 zástupců z 44 místních
organizací. Na aktivu byli vedoucí informování o úpravách v
bližších podmínkách výkonu ryb. práva pro rok 2018 a též o
změnách v soupisu revírů. Byla diskutována řada námětů a
případů s kterými se RS při kontrolní činnosti setkává. Na
základě zkušeností, byly dohodnuty takové postupy, aby
činnost RS byla jednotná.
V roce 2018 úspěšně složilo zkoušky na RS celkem 20
nových uchazečů a byla rozšířena působnost 13 stávajícím
členům RS. Celkem na revírech ve společném hospodaření
v roce 2018 působilo 693 členů dobrovolné RS a 6 členů
profesionální RS.
Údaje o kontrolní činnosti
Ze zpracovaných přehledů o činnosti za rok 2018 jednoznačně vyplývají tato data:
a) Dobrovolná RS
členové dobrovolné RS zkontrolovali 43.164 lovících při 14.0005 kontrolních dnech
počet zjištěných přestupků – 958 – řešeno zápisem nebo domluvou
celkově bylo zadrženo 149 povolenek k rybolovu
celkově bylo zadrženo 44 pytláků
b) Profesionální RS
členové profi RS zkontrolovali celkem 9.746 lovících
celkově bylo zadrženo 76 povolenek
celkově bylo zadrženo 29 pytláků
Všechny povolenky, které byly zadrženy jak členy dobrovolné RS tak i profi RS pocházejí od členů čtyřiceti MO.
V roce 2018 bylo nejvíce povolenek zadrženo členům MO Ostrava, tento počet však nepřekračuje běžný průměr.
Je však možno konstatoval, že počet zadržených povolenek od zavedení ukládání do depozitu v roce 2014 má
klesající tendenci.
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Údaje ze záznamů o docházkách jsou odlišné
Na základě zpracování záznamů o docházkách a úlovcích bylo prokazatelně zaznamenaných kontrol ze strany
RS zaznamenáno celkem 40.378 z tohoto počtu provedli 7.484 kontrol členové prof. RS. Kontrolních dnů bylo
zaznamenáno celkem 9.065. Z celkového počtu 40.378 kontrol evidovaných v povolenkách se nepodařilo 1.084
kontrol přiřadit k žádnému evidovanému členu RS, část těchto kontrol je možno přičíst nečitelnému zápisu
kontroly do povolenky, popřípadě chybnému zápisu při sumarizaci. Na první pohled se jedná o poměrně velké
rozdíly, ale postupem času od zavedení sumarizace kontrol z „povolenek“ dochází každoročně k poklesu rozdílu
mezi údaji z MO a následně provedené sumarizace.
Vzhledem k výše uvedenému a dnes již běžně dostupným „chytrým“ telefonům, je uvažováno o možnosti
pořízení aplikace, která by byla schopna zaznamenávat kontrolní činnost všech členů RS, aby bylo jednoznačně
prokazatelné, zda člen RS činnost vykonává nebo ne. Díky této aplikaci by bylo možno též lépe koordinovat
kontrolní činnost RS v průběhu celého roku.
Lov mimo stanovenou dobu je nejčastějším přestupkem
Z přehledu o zadržených povolenkách zaslaných do depozitu je možno zjistit, že nejvíce povolenek bylo
zadrženo za lov mimo stanovenou denní dobu lovu 45x, překročení limitu a nezapsání úlovku 28x, lov na více
prutů 15x, nepřítomnost u prutů 13x, smazatelné pero 11x, nezapsání docházky, neplatný RL, ponechání
vyjmenovaných druhů ryb přes limit (měsíční) 7x, nepovolené vnadění 6x.
Většina zadržených povolenek byla odeslána do depozitu v sídle územního svazu. Bohužel bylo zjištěno několik
případů, kdy MO zdrženou povolenku v rozporu s přijatou metodikou, do depozitu nezaslaly a povolenku bez
řádného projednání lovícímu vrátily zpět.. Tento prohřešek byl s MO řešen při hospodářských kontrolách
s upozorněním, že takový postup je nepřípustný a nesmí se opakovat.
Nesporný význam profesionální rybářské stráže
Činnost prof. RS je kontrolována na základě dat
z Mobbitestu a měsíčních zpráv. Jak je patrné
ze statistiky kontrolní činnosti, tak role prof. RS
je nezastupitelná. Kromě běžně prováděné
kontrolní činnosti provádí též kontrolní činnost
při lovení a následném vysazování násady PP z
chovných potoků do revíru a také při výlovech a
vysazování násady do rybářských revírů
v průběhu celého roku. Tato kontrolní činnost se
opětovně ukázala jako velice potřebná.
V roce 2018 byli někteří členové Prof. RS,
dovybaveni záznamovými kamerami, tudíž již
všichni členové prof. RS mohou zaznamenávat
průběh kontroly a v případě potřeby tento
záznam použít jako důkazní prostředek v rámci
následných sporných řízení. Pro zlepšení
dostupnosti těžko přístupných pobřežních
pozemků byl v roce 2018 zakoupen nový člun
včetně výkonného elektromotoru. Používání tohoto člunu se při kontrolní činnosti velice osvědčilo a řada lovících
byla nemile překvapena, když byla přistižena při nezákonném počínání.
Celkově lze kontrolní činnost prof. RS a dobrovolné RS při MO hodnotit kladně s pozitivním přínosem na
zlepšující se kázeň rybářské veřejnosti při výkonu rybářského práva.
Jak je patrné z počtu zjištěných přestupků a zadržených povolenek, tak činnost prof. RS i RS při MO je
nezastupitelná a stále potřebná.
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Téměř rekordní úlovky kapra na našich revírech
autor: Ing. Pavel Kocián, foto: MO ČRS Bohumín
Atraktivita rybářských revírů je mezi rybářskou veřejností často diskutované téma. Ve většině případů je slyšet
názor, že naše revíry jsou špatně a málo zarybňovány. Je pravdou, že celoročně udržet zejména menší revíry
atraktivními je docela problém. Většinou jsou vychytány již po několika týdnech po jejím zarybnění. Jinak jsou na
tom velké revíry, kde se daří ulovit ryby opravdu kapitálních rozměrů.
Jedním z takových revírů je i 100 hektarový revír Odra 1A. Díky kvalitní péči a ochraně tohoto revíru místní
organizace Bohumín, která tento revír obhospodařuje, se zde dají chytit opravdu kapitální kapři, jak dokazují
následující fotografie.
Jelikož je na tomto revíru stanovena
horní míra kaprů (K70), tak všechny
ryby byly vráceny do revíru.
Dalším takovým revírem je víc jak
100 hektarový revír Opava 2C,
který
obhospodařuje
místní
organizace Hlučín. Tento revír má i
vyznačený úsek s režimem Chyť a
pusť a s místenkovým systémem,
který využívají zejména příznivci lovu
velkých kaprů. Na přelomu dubna a
května letošního roku se na tomto
revíru uskutečnily rybářské závody
European
Fishing
Competition
Morava 2019.
Výsledková listina je jasným důkazem, s jakými rybami se lze na tomto revíru potkat.
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Aktuálně z jednání výboru územního svazu
ze dne 18. 4. 2019
Výbor územního svazu mimo jiné projednal a schválil toto usnesení:
I. Bere na vědomí :

1.
2.
3.

Kontrolu plnění usnesení.

4.
5.
6.

Informaci o činnosti odboru RT a zajištění akcí na r. 2019.

Předloženou korespondenci, materiály k jednání a diskusní příspěvky.
Informace z jednání Rady ČRS Praha.
Výsledky inventarizace majetku ÚS ČRS Ostrava a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za r. 2018.
Písemnou Zprávu o činnosti rybářské stráže za rok 2018, přednesenou panem Machalou

II. Schvaluje :

1. Revokovat usnesení minulého zasedání VÚS v tom smyslu, že vodní dílo Pašůvka se kupuje jako rybářský
revír č. 471212 Pašůvka 1A.
Odklad splátky dle smlouvy ze dne 19.12.2016 s MO ČRS Frýdlant za r. 2018 do 30.6.2019.

2.
3. Poskytnout finanční příspěvek ve výši 8.000,- Kč na účast reprezentanta ÚS na Světovém poháru v
4.

Japonsku rybolovné technice.
Zakoupit z prostředků Fondu rozvoje revírů vodní dílo Dvorce, součást revíru Budišovka 1A, dle nabídky
Povodí Odry, s.p. za cenu do 2 000 000,- Kč.
Provedenou přípravu územní konference.

5.
6. Koncepci hospodaření na pstruhových vodách dle předloženého materiálu včetně zajištění potřebných
7.

finančních prostředků v rozpočtu ÚS ČRS na příslušné roky.
Částku 9.000,- Kč MO ČRS Třinec u příležitosti vzniku místní organizace ČRS.

III. Ukládá:
40. Jednateli ÚS ČRS – zajistit jednání k problematice financování MS veteránů v rybolovné technice.
T- ihned
41. Jednateli ÚS ČRS – zajistit úpravu smlouvy s firmou Fishing Competition ve věci pořádání rybářských
závodů.
T – ihned.
42. Ekonomovi p. Drobkovi – zpracovat návrh pravidel čerpání a tvorby FRR a tento rozeslat všem členům
výboru elektronicky. T - ihned
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