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Velkou ztrátou je ztráta přímé komunikace
Současná pandemie viru Covid 19 zasahuje do všech sfér našeho života. Při-
náší nejen ekonomické ztráty, působí psychické problémy a ztráty životních jis-
tot.

To se nevyhnulo ani našemu územnímu svazu, kdy velké ztráty přináší hlavně
ztráta přímé komunikace, ať už při jednáních výboru našeho územního svazu,
při organizaci a jednáních na úrovni výborů místních organizací. 

Proto  se  například  loňské  hospodářské  kontroly  soustředily  pouze  na  vy-
účtování vydaných povolenek bez možnosti přímé komunikace se členy výborů
místních organizací, proto zřejmě letos v únoru neproběhne každoroční aktiv
předsedů místních organizací, v ohrožení je také plánovaný aktiv vedoucích ry-
bářské stráže a přezkoušení jak stávajících, tak nových členů rybářské stráže.

Prostě tu chybí přímý kontakt výboru našeho územního svazu s místními organizacemi. A to je velká škoda. Ne-
zbývá námnic jen doufat, že to tento stav snad brzy skončí a vše se vrátí do normálu.

Ing. Pavel Kocián

Možná že budete hodnotit  tuto mou reakci jako pozdní,  nicméně Vám chci sdělit,  že situace kolem Harty a
kritizovaného rozkolu BPVRP s obecně platnou vyhláškou se bohužel minuly. Podklady k dodatku pro rok 2021
byly hotovy a odeslány k tisku dříve, než vstoupila v platnost zmiňovaná vyhláška. 

Doufali  jsme v jednání s Povodím Odry alespoň pro
rok  2021  (dokonce  i  v možnost  tolerantnějšího
přístupu  k  výkonu  rybářského  práva).  K setkání  od
října  nedošlo.  Telefonicky  komunikujeme,  ale
termín se oddaluje již poněkolikáté díky situaci, která
sužuje nás všechny. Nechci tím rozhodně říci, že se
nám podaří vyjednat stávající podmínky, ale nemáme
spolu vykomunikováno spoustu dalších problémů. 

Asi  víte,  že  odpory  podané  proti  návrhu  Povodí
zařadit revír Slezská Harta do  II. stupně hygienického
ochranného pásma pro VN Kružberk neuspěly.  A to
nejen  fyzických  osob,  ale  i  obcí.  Pozice  našeho
Územního svazu je však oproti zmíněným odpůrcům
naprosto  odlišná.  Povodí  Odry,  s.p.  je  naším
stěžejním partnerem, který nám  kromě Slezské Harty

poskytuje v našem regionu další stovky hektarů vodních ploch. Vodní toky pak v téměř většině případů. A nutno
dodat, že formou nikoliv nájmu, ale výpůjčky. Je to přístup, který je v dnešní době velmi výjimečný.    

Opatření  kolem  Harty  se  dala  při  sledování  strategie  státu  v ochraně  vodních  zdrojů  očekávat,  respektive
nevyloučit. 
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 K aktuální situaci na Slezské Hartě
Ing. Rostislav Trybuček, jednatel územního svazu
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A nyní k Hartě samotné. Mnozí víte, že po dostavbě tohoto vodního díla bylo v plánu nádrž zatápět několik let.
Povodeň 1997 tak učinila oproti plánu zkrácení tohoto termínu na týden. K radosti rybářů byl vyhlášen revír,
přidělení  výkonu rybářského práva bylo uděleno.  To bylo velmi  pozitivní.  Zapomnělo se však na tu jednu z
nejdůležitějších věcí a to na obslužnost. V této, ale i dřívější době se začaly skupovat pozemky lidmi, kteří je
následně buď sami zemědělsky užívali, nebo užívají, anebo výhodně prodali, pronajali. Nedovedu si dost dobře
představit  reakci  rybářů,  jak  by  v oblasti  bez  zasíťování  byly  ochotni  odsouhlasit  Územnímu  svazu  nákup
pozemků. A ono to vlastně nebylo ani nutné. K vodě se dojelo, tolerovaly se jízdy přes cizí pozemky. A dnes, až
na několik málo míst, je Harta bez porušení zákazů limitována v přístupu velmi významně. 

A ke stavu pozemků správce Povodí Odry, ale i jiných, přiléhajícím k revíru? Věřím, že jsou rozhořčeni ti, kteří
jsou slušní a nenechají po sobě žádný nepořádek. Ale jako rybáři bohužel neseme kolektivní vinu. Je na nás tak
nahlíženo. Věřím v to, že je to kvůli menšině. Paradoxní je, že na soukromém revíru si to nikdo nedovolí, je pod
drobnohledem majitele a je tu odstraněna anonymita davu. 

Mimochodem, Harta není jediným revírem, kde je nám vyčítán stav okolí. Naším úkolem je se na těchto revírech
pokusit vytvářet systém, který bude eliminovat, respektive regulovat tlak na revír tak, aby byl „  zvládnutelný “.
Neučiníme-li tak, pronajímatelé již zmínili odstoupení od smlouvy.

Se  správcem Sl.  Harty  budeme v nejbližší  době  řešit  i  zakoupený  pozemek  v katastru  Razová  a  možnosti
vytvoření částečného zázemí pro rybáře. Problémem je již  zmíněná absence zasíťování a délka pobřežního
pásma Harty.  Jsme si vědomi, že je to na tak obrovskou plochu velmi málo, nicméně chceme tuto investici
uchovat a využít. Problematiku dojezdů jsme se pokoušeli řešit u LČR, zemědělců. Je to velké sousto a běh na
dlouhou trať. 

Zkusme se k tomuto revíru chovat tak, jak si zaslouží. Výkon rybářského práva je zachován, tlak na vodu se asi
omezí. Možná dojde i k úbytku prodeje povolenek rybářům, kteří zde jezdili na týdny zabivakovat a byli zejména
z větší dálky. 

Myslí-li si někdo, že jsme se nesnažili a že je nám situace lhostejná, nemá pravdu a velmi se mýlí. Nicméně
reakce jsou ze strany některých rybářů útočné zejména na sociálních sítích. Na to nelze reagovat podobně jako
na jiné útoky, které nemají pravdivý základ, jsou mnohdy i bez základní znalosti problému, neobjektivní. 

Reagovat jsme chtěli až po jednání se správcem, nicméně jsme se na zasedání VÚS rozhodli reagovat nyní
s tím, že po jednání Vás budeme průběžně informovat dále.

Redakční poznámka

Po uzávěrce došlo k plánovanému setkání se správcem vodní nádrže Slezská Harta. Výstupem bude
oboustranně odsouhlasená tisková zpráva, která vyjde v měsíci březnu. Předpokládám, že ji  obratem
zveřejníme na webových stránkách a rozešleme na všechny MO ČRS. 

Také jste si   Současná podoba stanov ČRS již dávno nereflektuje aktuální vývoj a dění v našem rybářském
spolku. Dokonce lze konstatovat, že v mnohých ohledech je jejich obsah doslova brzdou dalšího vývoje a změn,
které jsou pro životaschopnost naší organizace víc než nutné.

Kterých části stanov se to hlavně týká?
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 Naše stanovy se musí nutně změnit   
 Ing. Pavel Kocián
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Pracovní příspěvek (brigádnická povinnost) 

Současná  brigádnická  povinnost  a  její  pracovní  plnění  je  již
nevyhovující

Současné stanovy definují povinnost každoročního splnění pracovního
příspěvku (tzv. brigády), který je možno nahradit finančním příspěvkem.
Zde je nutné podotknout,  že v posledních letech značná část našich
členů preferuje finanční příspěvek před povinností si brigádnické hodiny
odpracovat.  Navíc v těch místních organizacích,  které nemají  vlastní
rybochovná zařízení nebo nespravují velké revíry je vůbec možnost si
pracovní příspěvek odpracovat velice sporná.

Ale i v místních organizacích, které pečují o velké revíry nebo mají vlastní rybochovná zařízení, dnes zjišťují, že
je daleko efektivnější si různé práce zajistit za úplatu externími dodavateli. 

Dnešní rozdílná výše finančního příspěvku za neodpracované brigády bývá příčinou migrace

Podle  současných  stanov  si  výši  finančního  příspěvku  za  neodpracované  brigády  určuje  každá  místní
organizace a tuto výši schvaluje její členská schůze. Výše konkrétního finančního příspěvku je vždy nastavena
tak, aby místní organizace měla dostatek prostředků na svou činnost. Proto dnes existují značné rozdíly u těchto
finančních příspěvků.  Místní  organizace obhospodařující  velké revíry  nebo vlastní  rybochovná zařízení  mají
nastaven daleko vyšší finanční příspěvek, než organizace, které nemají tak velkou zátěž. To přirozeně nahrává
některým našim členům, kteří přestupují mimo své bydliště do finančně „výhodnějších“ místních organizací. 

Tuto migraci navíc posílil i současný nouzový stav, kdy je možné si povolenku nechat zaslat např. poštou. Co se
pak stane,  až  budou v  budoucnu zavedeny elektronické povolenky,  není  těžké domyslet.  Díky  této  migraci
přicházejí některé produkční místní organizace o značnou část příjmu, na druhé straně „bobtnají“ ty organizace,
kterým nižší finanční příspěvek při vyšším počtu členů bohatě stačí.

Východiskem je zavedení jednotného finančního příspěvku.

Zavedení jednotného finančního příspěvku napříč celou naší organizací může mít dvě základní podoby:

I. buď v podobě jednotného členského příspěvku, který ve formě členské známky uhradí každý člen
našeho svazu starší 15 let, pokud v daném roce požaduje povolenku k rybolovu (tuto formu již mají
zavedenou v Moravském rybářském svazu)

II. nebo stanovením minimální výše finančního příspěvku, která bude závazná pro všechny organizační
jednotky našeho svazu (místní  organizace),  kdy každá místní  organizace bude mít  možnost  tuto
závaznou hranici kdykoliv zvýšit (nikoliv však snížit)

V současné době je podoba jednotného finančního příspěvku diskutována na Radě ČRS a finální podoba bude
projednávána a schvalována na podzimním Sněmu ČRS – pokud to současný nouzový umožní.

Důležitý bude rovněž systém nakládání s vybranými finančními příspěvky.

Zde existují dvě možnosti,  jak nakládat s těmito finančními prostředky. Obě možnosti mají své výhody, ale i
nevýhody:

- Veškeré vybrané finanční prostředky zůstávají místní organizaci  

Výhoda – každá místní organizace s finančními prostředky nakládá podle svého uvážení

Nevýhoda – produkčním organizacím s velkou rozlohou revírů budou chybět prostředky na jejich činnost
a naopak organizace s velkým počtem členů a nízkými náklady na správu revírů budou „bohatnout“
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- Část z finančního příspěvku je přerozdělována podle schválených kritérií   

V tomto případě každá místní organizace obdrží stejnou fixní část z vybraných příspěvků a zbývající část
bude  přidělena  místní  organizaci  podle  předem definovaných  a  schválených  kritérii,  kde  se hodnotí
například produkční činnost MO, velikost a náročnost při správě svěřených revírů apod.

Výhoda – výrazná podpora produkčních MO, včetně dostatečných prostředků na údržbu revírů

Riziko  –  při  špatně  nastavených  kritérií  pro  přerozdělení  finančních  prostředků  může  docházet  k  
deformacím

Jednotnost v posuzování přestupků

Současný  systém,  kdy  posuzování  přestupků  členů  a  následné
udělování trestů je plně v kompetenci dozorčí komise příslušné místní
organizace, je plný nešvarů. Posuzování ovlivňuje řada subjektivních
faktorů,  jako  například  vzájemné  vazby  mezi  přestupcem  a
posuzovatelem.  Výsledkem pak  jsou  velmi  rozdílné  tresty  za  stejné
přestupky.

V narovnání tohoto stavu jsou v současné době ve hře dvě varianty:

Zřízení  tzv.  kárného  senátu, kdy  by  všechny  přestupky  v  daném
územním  svazu  řešil  kárný  senát  složený  z  členů  územní  dozorčí

komise. Tím by se zvýšila objektivita v posuzování přestupků, ovšem za cenu zvýšené pracovní zátěže územní
dozorčí komise.

Jednotný sazebník trestů – o tom se na úrovni Rady ČRS vede v současné době diskuze, zda má být v tomto
sazebníku  jednoznačně  definována  podoba  trestu  za  konkrétní  přestupek  nebo  zda  má být  u  konkrétního
přestupku uvedeno rozpětí trestu, podle posouzení míry zavinění. Při jednotném sazebníku trestů by přestupky
tak jako doposud řešila dozorčí komise příslušné MO. Obě varianty jednotného sazebníku mají své výhody, ale
samozřejmě i nevýhody.

Posílení pravomoci územních svazů

Český rybářský svaz je kromě Rady ČRS tvořen celkem sedmi územními svazy. Každý z těchto územních svazů
má v některých oblastech své činnosti naprosto odlišné podmínky. Jako příklad lze uvést výši nájmů za revíry,
kdy náš územní svaz ročně za tyto nájmy musí uhradit téměř šest miliónů korun, kdežto v jiných územních
svazech jdou tyto částky do výše statisíců korun.

Proto v nových stanovách bude nutné posílit pravomoci územních svazů.

V roce 2020 pokračoval Ústav biologie obratlovců Akademie věd ve spolupráci s Územním svazem pro
Severní  Moravu  a  Slezsko  ve  výzkumu stavu  populace  pstruha  obecného  na  vybraných  revírech
územního svazu. 
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 Zpráva z  provedeného výzkumu Ústav biologie obratlovců  
 Akademie věd ČR

 Bc. Pavel Němec, Mgr. Radomír Bednář
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Na počátku roku 2020 se na pstruhové líhni v Domašově nad Bystřicí, uskutečnilo setkání, kde byly s pracovníky
AV Brno za přítomnosti hospodářů MO obhospodařující zkoumané toky probrány výsledky pilotního výzkumu
z roku  2019,  stanoveny  cíle  výzkumu pro  rok  2020  a  rámcově  domluven  harmonogram prací.  Na  základě
diskuze bylo dohodnuto, že v roce 2020 bude předmětem studie provést výzkum  již s požadavky, které budou
konkrétní pro jednotlivé zkoumané toky.

Oproti roku 2019 byl průzkum rozšířen o Jesenickou Bělou, Lomnou a Opavu. Tímto rozšířením výzkum pokryl
pstruhové toky na územní celého územního svazu. 

Celé  zpráva  z provedeného  výzkumu  má  67  stran.  Níže  v textu  je  uvedeno  zadání
výzkumu pro každý tok a poté stručný a obecný závěr.

Jesenická Bělá – zadáním bylo zjištění potravní nabídky.

Zjištěný obecný závěr: Hlavní potravní složky potravy lososovitých ryb jsou v toku bohatě
zastoupeny a tvoří více než polovinu makrozoobentosu. 

Lomná -   zadáním  bylo  zjištění  druhového  složení  společenstva  ryb,  populační
struktury pstruha potočního a potravní nabídky.

Zjištěný obecný závěr: V toku byly odloveny mřenka mramorovaná, střevle potoční a
pstruh  obecný.  Rybí  společenstvo  odpovídá  charakteru  toku.  Populace  pstruha
obecného je v toku tvořena více věkovými kategoriemi. Ryby v lovné délce však byly
vzácné.

Hlavní  složky  potravy  lososovitých  ryb  jsou  na  toku  Lomné  bohatě  zastoupeny  a
nejsou limitujícím faktorem pro populaci pstruha obecného ani jiných ryb pstruhového pásma.

Bystřice Hanácká - zadáním bylo zjištění návratnosti vysazených pstruhů duhových.

Zjištěný  obecný  závěr:  Data  získané  z terénního  výzkumu  ukazují,  že  mnoho
vysazených  ryb  v revíru  15  dní  po  vysazení  nezůstává.  Vyhodnocení  návratnost
vysazených pstruhů duhových v roce 2020 bude provedeno po sumarizaci povolenek.

Populace pstruha obecného zde byla poměrně početná a nebyl zjištěn potencionálně
konkurenční  vliv  vysazovaní  pstruha  duhového,  ani  pro  jiný  druhů  ryb.  Limitujícími
faktory jsou nízké průtoky a predace, usnadněná absencí vhodných úkrytů.

Moravice -  v loňském roce proběhlo skupinové značení odlovených ryb z Weishuhnova
kanálu  a  jejich  přesazení  do  revíru.  V letošním  roce  bude  proveden  průzkum  se
zaměřením na zjištění výskytu označených ryb.

Opava -   zadáním  bylo  zjištění  přežití  násady  pstruhů  obecných  odchovaných  na
pstruhařství, 5 měsíců po jejich vysazení. 

Zjištěný obecný závěr: Vysazení pstruzi obecní odchovaní na pstruhařství Domašov a
krmeni  granulovanými  krmivy  se  přizpůsobili  přírodním  podmínkám  a  přijímali
přirozenou  potravu,  což  prokázal  jejich  váhový  i  délkový  přírůstek.  Byla  zjištěna
dostatečně silná přírodní populace pstruha obecného.
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Ostravice -  v loňském roce  proběhlo  skupinové  značení  dvouletých  a  starších
pstruhů obecných speciálními značkami a jejich vypuštění zpět do revíru Ostravice
3.   V letošním roce bude proveden průzkum se zaměřením na zjištění  výskytu
označených ryb.

Březná -  zadáním bylo zjištění stavu rybího osídlení a populaci jednotlivých druhů
ryb pod vlivem antropogenních faktorů v povodí Březné.

Zjištěný  obecný  závěr:  Na  absenci  jednoletých  a  starších  věkových  kategorií
pstruha obecného  v toku se projevil vliv MVE snižující kapacitu v hlavním korytě
toku.  V pramenných,  hájených   úsecích  bez  rybářského   obhospodařování

vykazovaly  populace  pstruha  obecného  nejlepší  stav  s dostatkem  plůdku,  remontních  i  generačních  ryb.
V místech, kde se plůdek nevysazuje, byla potvrzena úspěšná přirozená reprodukce pstruha potočního.

Vsetínská Bečva – zadáním bylo:

• značení vysazených značených pstruhů obecných (dovoz ze SR – forma
Kolowrat) do revíru Vsetínská Bečva 4P a po skončení  lovné sezóny průzkum
lokalit.

Zjištěný obecný závěr: na úseku dlouhém 2,5 km byl zaregistrován pouze
jeden označený pstruh obecný.  Během odlovu byli  loveni  původní  pstruzi
obecní ve srovnatelné velikosti s vysazenými jedinci. 

•  populační struktura pstruha potočního a lipana podhorního v celém revíru 4P

Zjištěný  obecný  závěr:  v revíru  dochází  k úspěšné  přirozené  reprodukci  pstruha  obecného  i  lipana
podhorního 

• Kvantitativní ichtyologický průzkum čtyř úseků z roku 2019 (lokalita potok Ivanová, Miloňov nad Mostem,
Miloňov pod mostem a Fojtství)

Zjištěný obecný závěr: populace pstruha obecného je dobře zastoupena jednoletým a dvouletým pstruhem
obecným, ale s malým podílem ryb v lovné velikosti. Přirozená reprodukce je úspěšná.

• Vyhodnocení roštových jízků na potoce Stanovnice

        Zjištěný obecný závěr: roštové jízky vytvořily na horském potoce vhodné prostředí pro mladší generace
pstruha  obecného.  Jedná  se  o  vhodnou  variantu  úprav  pro  malé  potoky  zvyšující  přežívání  pstruhů
obecných.

Celkové závěry, které byly provedeným výzkumem zjištěny:

Potravní nabídka není limitujícím faktorem pro rozvoj rybích společenstev. 

Mimo Hanáckou Bystřici nebylo zjištěno zhoršení kvality vody v tocích.

Vysazený pstruh obecný, dovezený ze Slovenska, v lovné velikosti se nezapojil do populace a slouží  pouze
k uspokojení rybářské veřejnosti

Násada pstruha obecného z RZ Domašov těsně pod lovnou velikostí si zvykla po vysazení do revíru na přírodní
podmínky a část vysazených ryb se zapojila do populace.

Na většině lokalit probíhá úspěšná přirozená reprodukce pstruha obecného. Na všech lokalitách byly zjištěny
vhodné přírodní podmínky pro výtěr a odrůstání plůdku.
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Na Vsetínské Bečvě byla zjištěna překvapivě úspěšná reprodukce lipana podhorního, přestože v době odlovu
byla početnost generačních ryb malá.

I přes zvýšené průtoky v roce 2020 se na mnoha sledovaných tocích jako zásadní nedostatek jeví nedostatek
hlubších míst pro generační ryby.

Až to epidemiologická situace dovolí, proběhne schůzka s pracovníky Ústavu biologie obratlovců, kde budou
prodiskutovány závěry z provedených výzkumů v roce 2020, stanovení cílů pro letošní rok a provedení dalších
konkrétní opatření na jednotlivých tocích.

Rád bych touto cestou reagoval na poslední články v lednovém Zpravodaji. Rybáři tyto články čtou povrchně a
reakce některých členů je až odporná. Opírají se o články ve zpravodaji a tak různě. Viz diskuze na stránkách
územního  svazu,  kde  se  veřejně  propírají  praktiky  v nejmenované  MO  Ostrava  a  další  pro  mne
neakceptovatelné bláboly. Diskuzní fórum bych na stránkách svazu zrušil (již se stalo – poznámka redakce),
protože tam píšou blbci - rybáři. Posláním diskuze je opravdu něco jiného, MO Jablunkov má také diskuzní
fórum, ale je o práci a diskuzi a ne o osobních útocích a pomlouvání. Zjišťoval někdo z vedení, jak spolky vlastně

fungují,  na  co  se
vynakládají  peníze  od
sponzorů  a  drobných
dárců,  kupují  některé
spolky  ryby  za  svoje
peníze  –  zarybnění
navíc,  rozšiřují  majetek
spolku?  Proč  jsou  v
článku „Kam tečou naše
peníze“ uvedeny obecné
názory ohledně brigád, u
nás  to  je  naprosto
opačně.  V roce  2015
jsme měli  512 členů a
v roce  2020  již  621
členů  a  to  máme
brigádnickou
povinnost  100  Kč  na
hodinu. Odpovím  Vám
proč  je  o  nás  takový
zájem,  náš  člen  má

servis, který nemá nikdo v okolí. Proč to je? Umíme se prezentovat, super stránky a perfektní spolupráci s pár
obcemi v okolí a také firmami, které i přes pandemii pomohli. Patříme mezi spolky, které vlastní majetek a starají
se o chovné toky cca 80km délky, takže pro nás je brigádnická činnost stěžejní. Již čtvrtým rokem máme rozjetý
vlastní projekt  VIBERT - BOXY, zapojujeme se do projektů pana Křesiny (Repatriace pstruha a lipana),pana
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Lojkáska a nově letošní rok do projektu pana Kubína „Life River Continuum“, spolupracujeme na ichtyologických
průzkumech, provádíme záchranné odlovy, pořádáme rybářské soutěže pro děti a dospělé a to dvakrát ročně.
Finančně se spolupodílíme na činnosti rybářského kroužku. Ženy jsou bez brigádnické povinnosti, hranice pro
muže 15-63 let a pokud má člen zdravotní omezení, oproti potvrzení nemusí odpracovat brigádnickou povinnost.
Dále máme i členy, kteří mají legitimaci v depozitu, a ti také nepracují, ale platí členské, odvody z členských
známek jdou i na ÚS. Za posledních pět let jsme dali do ryb ze svého 597.827korun. Naše další činnost je
spojená s tripartitou mezi spolky MO Třinec a MO Bystřice, kde si každoročně vyměňujeme zkušenosti a řešíme
různé problémy, máme dlouholeté partnerství s MO Námestovo, které trvá přes 40 let. Další téma, které se ve
zpravodaji objevilo, je počet delegátů na konferenci. Přemýšlel jsem proč někdo takto uvažuje. Postupně jsem si
to seřadil a dospěl jsem k výsledku.

Každá MO jeden hlas, podle mne demokratické, jsme samostatné subjekty s právy a povinnosti a statutáři přímo
odpovídají za chod spolku, to je aktiva i pasiva.

Modul, který by byl podle některých  demokratičtější, je - velké spolky mnoho delegátů. Podle mne by hrozil
kolaps  na  úrovni  územního  svazu.  Dovedete  si  představit,  že  se  domluví  třeba  5  velkých  organizací  a
demokraticky budou mít většinu hlasů a přehlasují demokraticky většinu spolků s menším počtem delegátů?

Rád bych tímto předal pomyslnou štafetu i dalším spolkům, málo se známe a přivítal bych informace o
tom, jak si vedete, jaké máte starosti a radosti.

Komise předsedy územního svazu zahájila svou činnost

Na lednovém zasedání VÚS oznámil předseda všem členům VÚS zřízení odboru předsedy územního svazu ve
složení: Kocián, Trybuček a Drobek. Tento odbor bude zpracovávat aktuální materiály ve formě návrhů, které
budou následně předkládány členům VÚS k projednání a případnému schválení. Podle potřeby nebo povahy
projednávaných materiálů může být tento odbor na svých schůzkách aktuálně posílen o další členy VÚS. Toto
opatření má zjednodušit a zpřehlednit jednání a urychlit rozhodovací proces výboru našeho územního svazu.

Ověřování kvalifikačních předpokladů pro vydání prvního RL 

Na základě potvrzení Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 1. 2. 2021 mohou pobočné spolky ČRS (místní
organizace a územní svazy) organizovat ověřování kvalifikačních předpokladů pro vydání prvního rybářského
lístku (zkouška na první rybářský lístek)

Je ale nezbytně nutné dodržovat důsledně opatření, která minimalizují možnost přenosu nákazy koronaviru.

Je nutné zajistit následující body:

Zakazuje se v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, dalších
více než 3 osob z řad veřejnosti.

Je  nutné  zajistit  minimální  rozestup  mezi  členy  2 metry  (nejde-li  o osoby  ze  společné  domácnosti).
Umístěte dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí) tak, aby byly členům
k dispozici a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci.

Zajistěte informování členů o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím vašich webových stránek
a informačních plakátů u vstupu a v provozovně.
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Zajistěte maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez
recirkulace vzduchu v objektu.

V případě konání zkoušek prezenční formou důrazně doporučujeme:

Omezit  množství  osob  na  nezbytně  nutný  počet  s ohledem  na  podmínky  pro  vykonání  zkoušky.
V průběhu  zkoušky  zajistit  dodržování  všech  bezpečnostních  opatření  (doporučujeme  v průběhu  zkoušky
používání respirátorů třídy FFP2 a KN95).

Ministerstvo zemědělství ČR uvedlo, že vhledem k tomu, že prováděcí vyhláška č. 197/2004 Sb. k zákonu
č.  99/2004  Sb.,o rybářství  neřeší  formu zkoušky  pro  první  rybářský  lístek,  nespatřuje  jako  problém
zkoušku provést formou videokonference on-line a osvědčení následně zaslat např. poštou.

Přezkoušení a zkoušky členů RS nelze provádět tzv. na dálku 

Přezkoušení a zkoušky na rybářskou stráž je dle prováděcí vyhláškou č. 197/2004 Sb. k zákonu č. 99/2004
Sb.,o rybářství přesně rozdělena na písemnou a ústní část a je tedy nutné minimálně písemnou část zkoušky
konat prezenční formou za předpokladu, že budou dodržena aktuální vládní opatření.

Aktuálně z jednání VÚS
ze dne 21. 1. 2021

Výbor územního svazu mimo jiné projednal a schválil toto usnesení:

I. Bere na vědomí: 

• Informace ke kontrole usnesení z minulých zasedání a došlou poštu

• Informace a zprávy podané k bodům dle plánu práce  

• Informaci ekonoma o uskutečněné inventarizaci na sekretariátu ÚS ČRS

• Informaci o zřízení odboru předsedy ÚS a jeho hlavním poslání  

II.Schvaluje:

• Zrušení diskuzního fóra na našich www a jeho náhradu konkrétním dotazováním na členy VÚS,  
ÚDK formou elektronického dotazu zveřejněných kontaktů – oboustranně jmenovitě

• Vydat prohlášení o situaci a kolizi BPVR (dodatku 2021) s Obecně platnou vyhláškou (VN Slezská  
Harta - vyhlášení II. Ochranného hygienického pásma) s následnými doplňky o informace z jednání se  
správcem VN Slezská Harta 

• Navrhovaná vyznamenání MO ČRS s výtkou a návrhem odkladu (viz. Ukládá)              

III.Ukládá: 

137.  Jednateli  připravit  prohlášení  k situaci  a  rozkolu  informací  v Dodatku  2021  s Obecně  platnou  
vyhláškou  na revíru Slezská Harta.

138.  Jednateli  provést  s webmasterem kroky  k ukončení  diskuzního fóra,  vytvoření  „zásobníku“  pro  
potřeby členů VÚS – materiály k jednání, upravit grafiku www – transp. účet -  neměnná pozice.

139. Jednateli  vykomunikovat s konkrétními MO výtku k udělení vyznamenání s návrhem odkladu.
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