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Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným
Známý výrok pana Antonína z románu Vladislava Vančury Rozmarné léto
asi nejlépe charakterizuje současné dění v našem územním svazu, zejména
ohledně reakcí na navrhované BPVRP na rok 2020.
Jelikož se jedná o hodně diskutované téma, tak jsme se rozhodli hlavně k
tomuto tématu vydat toto mimořádné číslo Zpravodaje. A to i přes to, že
jsme již dříve avizovali, že další číslo vyjde až v září.
Ing. Pavel Kocián

Co říkáte na současnou situaci v našem územním svazu
zeptali jsme se předsedy ÚS, Ing. Pavla Kociána
Během posledních dvou měsíců hospodářský odbor našeho územního svazu projednal Bližší podmínky výkonu
rybářského práva (BPVRP) pro příští rok. Akceptoval tak nejen připomínky a návrhy z jednotlivých místních
organizací, ale návrh BPVRP konzultoval i s některými členy rybářské stráže. Předložený návrh BPVRP pak
následně projednal a schválil výbor našeho územního svazu. Zveřejnění nových BPVRP v našem červnovém
Zpravodaji vyvolalo téměř okamžitě silnou reakci prakticky napříč celým našim územním svazem.

Myslíte si, že navrhované změny v BPVRP jsou správné?
Když se nad novými BPVRP pořádně zamyslíte, tak si uvědomíte, že většina
nových opatření jsou zacílena na maximální ochranu ryb, zejména dravců a
dále na snížení ročního limitu odlovených ryb, kterých je v našich revírech čím
dál míň (lín, parma). Je mi jasné, že navrhované změny se nemusí nutně líbit
každému. Já osobně, protože „pocházím“ z čistě pstruhové místní organizace,
jsem při projednávání BPVRP na výboru územního svazu nesouhlasil s
navýšením míry u lipana a to vzhledem ke krátkověkosti této ryby a k výskytu
velkého počtu predátorů na našich revírech. Jelikož jsem v tomto bodě byl
přehlasován, tak mi nezbývá nic jiného než se novým BPVRP podřídit.
Ještě mi dovolte jednu poznámku: BPVRP pro rok 2020 obsahují proti minulým
létům velmi razantní změny (dříve se jednalo spíše o kosmetické změny). To je
zřejmě i důvodem obsáhlé diskuze mezi řadovými členy. Přes to si já osobně
myslím, že BPVRP na rok 2020, tak jak je navrhl náš hospodářský odbor jsou
správné.

Která opatření vyvolala nejvíc negativních reakcí?
Pokud je mi známo, tak kupodivu téměř nikdo neprotestoval proti rozšíření spektra vyjmenovaných druhů ryb o
parmu a lína, které spadají do ročního povoleného limitu (40 ks) odlovených ryb. Také k ostatním opatřením
nebyly v zásadě výhrady, až na povinné osvětlení místa lovu, týkajícího se mimo jiné i pstruhových revírů
(osvětlení při vláčení nebo muškaření a zabrodění do toku). Zde je nutné ale zdůraznit, že osvětlení je povinné
až hodinu po západu slunce. Vzhledem k povoleným dobám lovu na těchto revírech si s tímto nařízením lovící
nemusí dělat problémy.
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Ovšem nejvíc negativních reakcí zaznělo na minimální velikost nástražní rybky (15 cm). Toto opatření má za cíl
eliminovat úlovky podměrečných dravců, u nichž zažrání nástrahy zvyšuje riziko mortality. Navíc, pokud by toto
opatření nevešlo v platnost, tak je zcela zbytečné zvyšovat nejmenší lovnou míru u candáta a štiky.

Byl postup schvalování v souladu s platnými stanovami?
Zde zabrousím trochu do historie, kdy minimálně posledních jedenáct let se při schvalování BPVRP praktikoval
stále stejný postup. Hospodářský odbor navrhl změny BPVRP a výbor územního svazu je následně projednal a
schválil. BPVRP se doposud nikdy neprojednávaly a neschvalovaly na konferencích. Když nový výbor před
rokem nastoupil do „rozjetého vlaku“, tak prvním úkolem který nesnesl odkladu bylo právě projednání a
schválení BPVRP na rok 2019. Stejný postup se aplikoval i letos v případě projednávání a schvalování BPVRP
na rok 2020. Přestože v obou případech se výborové schůze účastnil vždy i zástupce územní dozorčí komise,
nikdy jsme na tento postup, který je v rozporu se stanovami, nebyli upozorněni.
Nejvíce zarážející na této věci je to, že jsme ze strany územní dozorčí komise byli upozorněni na tuto chybu až
zápisem s jejich červnové schůze, která proběhla 18. 6. tohoto roku. Což bylo navíc v momentě, kdy takto
schválené BPVRP byly již odeslány na Radu ČRS. Proto jsme hned na tuto skutečnost reagovali a to svoláním
mimořádné konference na úterý, 30. 7. 2019, která má na programu pouze jediný bod – projednání a schválení
BPVRP.
Co mě ale osobně minimálně překvapilo, bylo rozeslání otevřeného dopisu všem MO a to zástupci místní
organizace Olomouc, ve kterém poukazují na chybu při schvalování BPVRP, přičemž jim už na stole pár dní
ležela pozvánka na mimořádnou konferenci, která by měla tento nedostatek odstranit. Tutéž pozvánku obdrželi
rovněž zástupci všech místních organizací našeho územního svazu.

Letošní Zlatá udice putuje na Severní Moravu
text a foto : Jiří Plachý
I v letošním roce proběhlo Národní kolo Zlaté udice. Tato akce proběhla v termínu 21. - 23. 6. 2019 ve Světlé
nad Sázavou a pořadatelství se tentokrát zhostil Český rybářský svaz a to konkrétně územní svaz Praha.
Náš tým složený z šesti závodníků Štefana Tichého (MO Ostrava), Natálie Kepákové (MO Ostrava), Johanky
Zemánkové (MO Frenštát p. R.), Tomáše Bernatíka (MO
Bohumín), Táňi Wroblové (MO Bohumín) a Dominika Dreslera
(MO Ostrava), dvou trenérů Jiřího Plachého, Jana Linharta a
vedoucího Igora Konvičky odcestoval na akci již ve čtvrtek
v odpoledních hodinách, aby páteční dopoledne mohl věnovat
přípravě LRU. Tato část proběhla bez problému a v pátek po
obědě bylo Národní kolo Zlaté udice zahájeno v prostorách
zámku ve Světlé nad Sázavou.
Po zahájení se všechny týmy postupně přesunuly do prostor
nedaleké Akademie – VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad
Sázavou, kde absolvovali první část soutěže „Rybářské
znalosti“. Tuto část zvládl náš tým bravurně, protože po
zveřejnění výsledků prvního dne bylo Moravskoslezské
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družstvo na prvním místě se slušným náskokem a hned čtyři závodníci tohoto družstva byli na medailových
umístěních v jednotlivých kategoriích konkrétně Štefan Tichý na třetím místě v kategorii Juniorů, Natálie
Kepáková na třetím místě v kategorii Žákyň, Johanka Zemánková na druhém místě v kategorii Žáků a příjemným
překvapením dne byl jediný nováček týmu Dominik Dresler, který na svém prvním Národním kole obsadil
v kategorii žáků první místo. Páteční úspěchy byly důvodem k radosti, avšak nebylo mnoho času na oslavy,
protože nás čekala druhý den další, náročná část soutěže. V sobotu brzy ráno se všechna družstva přesunula na
závodní úsek do Ledče nad Sázavou, kde se závodníci utkali v další části soutěže „Lovu ryb udící“. Tato část
soutěže byla bohužel poznamenána lehkými excesy hlavního rozhodčího a některých členů jeho týmu, kteří
místo sledování a zajišťování průběhu soutěže, byli v sektorech a působili spíš jako trenéři svých závodníků, než
rozhodčí. Což bylo nespravedlivé k ostatním družstvům, které měly jasně stanovený počet trenérů. Navzdory
tomu si ani v této disciplíně naši závodníci nepočínali
vůbec špatně, předchozí den si vyzkoušeli, co je na
vodě čeká a také díky rad zkušených trenéru se jim
povedlo bodovat i v této části soutěže. Naše družstvo
se umístilo na třetím místě, Štefan Tichý na druhém
místě a Natálka Kepáková na místě prvním. Po druhém
dni se v celkovém hodnocení náš tým přesunul na
druhé místo za družstvo Západočeského ÚS, ale i toto
umístění bylo vzhledem k vysoké konkurenci velmi
pěkné. Před námi byl poslední den a pro naše
závodníky dobře známá část soutěže „Rybolovná
technika“. I přesto, že závodníci věnovali přípravě
maximum a podmínky nebyly špatné, bylo zjevné, že
třetí děn soutěžení je pro mladé závodníky náročný. Od
první disciplíny byly výsledky našich závodníků nižší,
než byla očekávání. Avšak po zveřejnění výsledků po
terčových disciplínách, kdy závodníci zjistili, že
konkurence je již také unavená a má stejný problém
jako my se situace změnila, naše družstvo bylo po terčových disciplínách opět na druhém místě. Tato informace
zafungovala pro naše závodníky jako budík, který všechny nakopnul k dalšímu snažení. V dálkových disciplínách
podalo všech šest našich závodníku perfektní výkony a nedali tak konkurenci šanci k dotažení výsledků. Po
ukončení poslední disciplíny jsme netrpělivě očekávali výsledky, ty byly zveřejněny téměř okamžitě a my měli
opět důvod k radosti. V části „rybolovné techniky“ jsme sice skončili na druhém místě za družstvem MRS Brno,
nicméně jsme dokázali udržet náskok na družstvo Západočeského ÚS a díky tomu jsme se v celkovém
hodnocení posunuli zpět na celkové první místo.
V celkovém hodnocení se tak družstvo Moravskoslezského kraje umístilo na prvním místě a toto
umístění bylo podtrhnuto prvním místem celkového hodnocení Štefana Tichého v kategorii juniorů,
prvním místem Natálie Kepákové v kategorii žákyň a nádherným třetím místem nováčka týmu Dominika
Dreslera v nejpočetnější kategorii žáků. Družstvo by nemohlo zvítězit bez vydatné pomoci dalších žáků
Johanky Zemánkové, Tomáše Bernatíka a Táni Wroblové. Poděkování také patří celému týmu vedoucích a
trenérů Igorovi Konvičkovi, Janu Linhartovi a Jiřímu Plachému a podpoře Luboši Linhartovi, Romanu
Kaniščevovi, Zuzaně Plaché, Lucii Kepákové a Tereze Grznárové.
Všem výše jmenovaným děkujeme za pomoc, bez které by to nešlo, a všem závodníkům děkujeme za
kvalitní reprezentaci.
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K reakci MO Brodek u Přerova na zápis z VÚS
autor : Ing. Pavel Kocián
Pondělí, 8. července byl pro mě, opravdu „výživný“. Hned ráno jsem mailem obdržel Otevřený dopis zástupců
MO Olomouc ohledně navržených BPVRP a jejich schvalování a deset minut poté mi byl zaslán rozhořčený
dopis z MO Brodek u Přerova. O co šlo?
Na červnovém jednání výboru našeho územního svazu se mimo jiné projednávalo naše stanovisko k návrhu
firmy Zepiko na odprodej pískovny Krčmáň do majetku našeho územního svazu. Nabídková cena současného
vlastníka se z původních 11 miliónů korun vyšplhala na dnešních 15 miliónů korun. Vzhledem k této vysoké
prodejní ceně a také s ohledem na nevyjasněné spoluvlastnické majetkové práva k této lokalitě a problémy s
dlouhotrvajícím poklesem vodní hladiny se výbor územního svazu jednohlasně rozhodl koupi této vodní lokality
zamítnout. Dále bylo rozhodnuto pokračovat v jednáních s vlastníkem, firmou Zepiko, s cílem pokusit se
dosáhnout snížení současné nabídkové ceny.
V rámci projednávání možného nákupu pískovny Krčmáň padla rovněž zmínka o neúčasti zástupců MO Brodek
u Přerova na posledních konferencích a únorovém aktivu předsedů v Přerově. Přestože tato zmínka neměla v
žádném případě jakýkoliv vliv na stanovisko výboru územního svazu k nákupu pískovny Krčmáň, tak se
nedopatřením dostala do oficiálního zápisu z tohoto jednání. V konečném důsledku to pak vypadalo tak, že
jedním z bodů, proč byl nákup této lokality zamítnut, byla i nezájem MO Brodek u Přerova o tuto pískovnu. To
samozřejmě nenechalo klidnými zástupce této MO a proto mi v této souvislosti napsali velmi rozhořčený dopis.
Jelikož jsem za obsah zápisu přímo zodpovědný a protože jsem si tohoto nevhodného textu při
ověřování nevšiml, tak jsem obratem zástupcům MO Brodek u Přerova zaslal vysvětlení k této záležitosti,
kde jsem se jim osobně za toto nedopatření omluvil.

Odbor LRU muška má již za sebou čtyři akce
text a foto : Jaroslav Adam
V uplynulém období proběhly čtyři velmi důležité akce v LRU muška, kterých se náš odbor LRU muška
prostřednictvím svých závodníků zúčastnil či je sám pořádal.
25.-26.5.2019 - 1.liga jarní kolo, - Vltava Vyšší
Brod, Rožmberk, z našeho ÚS jsou v nejvyšší soutěži
tři týmy – MO ČRS Zábřeh, MO ČRS Příbor Knápek
Hooks a MO ČRS Odry. Bylo to nádherné chytání
převážně přírodních pstruhů na krásné řece, kdy na
jedničku v sektoru bylo nutno ulovit za tři hodiny přes
50 ryb. Z našich se nejlépe dařilo Zábřehu, který
obsadil druhé místo za vítěznou Jaroměří, Příbor byl
šestý a Odry osmé z deseti týmů.
25.-26.5.2019 – 2.liga skupina B jarní kolo – Jihlava
Templštejn – z našeho ÚS jsou ve 2.lize, která má 12
týmů, 4 družstva – Rožnov, Havířov, Bílovec a Ostrava.
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Hodně těžký závod, kdy na některých místech bylo možné ulovit až 70 ryb za závod a někde sotva 10, se
nejlépe vydařil družstvu Chotěboře, nejlepší z našich byl Rožnov na čtvrtém místě, Havířov obsadil 7.místo,
Bílovec byl 10. a Ostrava 11.
Mistrovství České republiky v říčním muškaření 8.9.6.2019 – Ohře pod Nechranicemi, pořádal
Severočeský ÚS. Z každého ÚS se zúčastní jedno
čtyřčlenné družstvo mužů a libovolný počet žen. Náš tým
mužů chytal ve složení Adam Tomáš, Adam Jaroslav ml.,
Adam Jakub a Cieslar Tomáš. Mezi ženami náš ÚS
reprezentovaly Jana Soukupová a Klára Štěpánková.
Nádherná řeka, v ní hodně ryb a samé lososovité, co více
si může muškař přát? Náš tým mužů získal bronzové
medaile, když nestačil pouze na vítězné domácí
Severočechy a zástupce MRS.
V jednotlivcích získal navíc Tomáš Cieslar skvělou
stříbrnou medaili! Ženám se tolik nedařilo a skončily v poli
poražených.
Krajská divize 2019- Bečva Vsetín – 15.-16.6. – do krajské divize se přihlásilo 6 týmů –
Pořádající Rožnov B, Hranice, Příbor, Opava, Ostrava B a Veteráni. Perfektní chytání převážně opatrných jelců
jsme si všichni užili. Zvítězil tým Příboru před Hranicemi a Rožnovem B.
Krajský přebor v LRU muška
2019 – Bečva Hranice – 22.23.6.2019 – zúčastnilo se 24
závodníků. Počasí nám o tomto
víkendu příliš nepřálo, voda byla
v sobotu kalná, a když se zdálo, že
se na neděli vyčistí, tak do rána po

prudkých deštích na Vsetínsku tekla v neděli ještě kalnější. Závod přesto
v těchto obtížných podmínkách proběhl a poznal vítěze. Krajským
přeborníkem v LRU muška pro rok 2019 se stal ještě nedávný junior Jakub
Adam před Romanem Šebestou a svým otcem Jaroslavem Adamem ml.
Těmito závody vlastně skončila jarní část soutěží, podzimní bude
probíhat po prázdninách.
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Aktuálně z jednání výboru územního svazu
ze dne 20. 6. 2019
Výbor územního svazu mimo jiné projednal a schválil toto usnesení:
I. Bere na vědomí :
1. Kontrolu plnění usnesení.
2. Předloženou korespondenci, materiály k jednání a diskusní příspěvky.
3. Informace z jednání Rady ČRS Praha.
4. Obsáhlou diskuzi k návrhu kupní smlouvy na lokalitu Krčmaň.
5. Výsledek jednání s CEMEX SAND ve věci nájemní smlouvy na Náklo.
II. Schvaluje :
1. Na základě hlasování zamítnout nabídku na koupi štěrkovny Krčmaň.
2. Na základě předchozích rozhodnutí a stanoviska ekonomické komise uhradit na podporu investic na RZ v MO
ČRS Kelč 75 000,- Kč, v MO ČRS Přerov 250 000,- Kč z FRR.
3. Na základě usnesení územní konference ze dne 25.5.2019, bod II/10 uhradit stanovený příplatek 200,- Kč ke
všem bezplatně vydaným povolenkám (pro RS, funkcionáře a reprezentanty).
4. Výjimku pro rybářské závody v lovu dravých ryb na revíru Odra 1B – Velké Kališovo jezero v termínu 6.-8.9.
2019 dle schválených propozic.
5. Pořádání MS Masters v lovu na mušku v termínu 18. – 29.5. 2020 na revírech Morava 21, Morava 23,
Desná 2.
6. Konečnou přípravu družebního setkání s představiteli PZW Katowice v termínu 24. – 26.6. 2019 v RIaŠS na
Slezské Hartě.
III. Ukládá:
46. Jednateli ÚS ČRS – vyřídit projednanou korespondenci. T- ihned
47. Předsedům odborů a komisí ÚS ČRS – veškeré informace o činnosti, výsledky sportovních akcí a aktuality
průběžně umísťovat na www.rybsvaz-ms.cz . T - trvale
48. Jednateli ÚS ČRS – informovat FY. ZEPIKO Brno o rozhodnutí dle bodu II/1. T - ihned
49. Jednateli ÚS ČRS – urgovat doručení návrhu smlouvy na revír Morava 19A. T - ihned
Trvá úkol z minulého zasedání:
45. Všem MO ČRS - řádně zpracovat a do 15.7.2019 zaslat Šetření o prodeji povolenek a známek v r. 2019.
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