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 Konal se XIX. Republikový sněm ČRS 
     Radomír Bednář 

24.9.2022 se konal v Kongresovém centru FLORET v Praze Průhonicích XIX. Republikový sněm ČRS. Sněmu 
se zúčastnilo 162 delegátů za všechny územní svazy a 4 hosté z politických a státních institucí. Ve Zprávě za 
volební období 2019–2022 byly podrobně rozpracovány dosažené výsledky ze všech oblastí činnosti ČRS, 
zejména hospodářská oblast a ekonomika svazu, ale i sportovní činnost, legislativa, propagace a jiné úseky.  

 

Důkazem stability ČRS je zejména nárůst členské základny napříč všemi kategoriemi. Poslední údaje z konce r. 
2021 uvádí celkem 262 568 členů, a to se pozitivně odrazilo i na počtu prodaných povolenek k lovu ryb.  

To umožnilo v loňském roce vysazení ryb do revírů za více než 230 mil. Kč s důrazem i na vysazování 
nedostatkových druhů ryb. Tím je ze strany ČRS plněn jeden z jeho hlavních úkolů, a to je zachování  
biodiverzity rybích společenstev formou podpory vysazování dravých, lososovitých a reofilních druhů ryb. 
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Mimo běžné body programu, jako je volba pracovní a mandátové komise, zpráva Republikové dozorčí komise, 
kontrola usnesení minulého sněmu apod., bychom chtěli informovat o zejména hlavních bodech programu a tím 
byla bezesporu volba předsedy Republikové rady ČRS. Kandidoval pouze jediný kandidát, a to dosavadní 
předseda Ing. Karel Mach. Byl zvolen naprostou většinou přítomných delegátů, není třeba jej představovat, 
neboť je dostatečně znám celé rybářské veřejnosti za uplynulé volební období. K jeho zvolení mu tímto 
blahopřejeme a doufáme, že bude i v nadcházejícím období tvořit důležitý spojovací článek mezi jednotlivými 
územními svazy, které nemají vždy na danou problematiku jednotný názor. 

 

Dalším z bodů programu byl návrh na zvýšení členského příspěvku od r. 2023 na 700 Kč dospělí, 300 Kč mládež 
a 150 Kč děti, s rozdělením v poměru 13% Republiková rada ČRS, 37% územní svazy ČRS a 50% místní 
organizace ČRS. I tento bod byl schválen naprostou většinou delegátů. V odůvodnění návrhu zaznělo mimo jiné, 
že 5 let byl příspěvek beze změny a se zvyšováním cen základních vstupních komodit, jako je elektřina, plyn, 
pohonné hmoty a nájmy, je stále více obtížné pokrývat provozní výdaje u všech organizačních složek ČRS. 
Navýšením členského příspěvku dojde ke stabilizaci financování všech organizačních složek, zejména v 
nynějším turbulentním období s rostoucí inflací. 

Na základě návrhu našeho ÚS byl předložen i drobný návrh na změnu Stanov, který byl rovněž přijat většinou 
delegátů a je již zapracován v platných Stanovách od 24.9. 2022. Jednalo se o paragraf 8 odst. 4 písm. a) 
Stanov ČRS – Členská schůze. Nebudeme zde citovat doslovné znění, ale jen vysvětlíme, že členská schůze již 
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neschvaluje roční účetní závěrku a rozpočet, pouze tyto body bere na vědomí. V řadě MO totiž probíhají členské 
schůze později, např. v dubnu i květnu a daňové přiznání je třeba podat do konce března. Schválení závěrky po 
tomto termínu je pouze formální. Rovněž s rozpočtem je třeba pracovat od začátku roku a nelze čekat, na jeho 
dodatečné schvalování v průběhu roku. Proto tyto důležité body jsou v kompetenci výboru MO, nutno dodat, že 
je tak tomu i na vyšších úrovních svazových orgánů (územní svazy, Republiková rada). Dalšími změnami prošly i 
paragraf 14 odst. 7 Stanov ČRS – Územní dozorčí komise a paragraf 18 odst. 6 Stanov ČRS – Republiková 
dozorčí rada, kde bylo doplněno, že členové dozorčí komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o 
skutečnostech, se kterými se při kontrolní činnosti seznámili. Stejný bod byl v původních stanovách pouze pro 
dozorčí komise MO, nyní platí pro všechny úrovně DK. 

Zajímavým bodem programu byla rovněž informace o průběhu tvorby Rybářského informačního systému, který 
je nyní rozpracován a v příštím roce je naplánován jeho zkušební provoz, přenos dat a od r. 2024 by měl být k 
dispozici pro všechny složky ČRS. Bylo demonstrováno několik ukázek týkajících se zejména evidence členů a 
proběhla obsáhlá diskuze k tématu. 

V závěru sněmu bylo odhlasováno usnesení, jehož celé znění je na webových stránkách, avšak nejdůležitější 
body jsou obsaženy v tomto článku. Staronový předseda Ing. Karel Mach poděkoval všem účastníkům sněmu za 
důvěru, popřál mnoho zdaru do dalšího volebního období všem nově zvoleným funkcionářům a poděkoval všem 
delegátům za účast na tomto sněmu. 
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Energetika Třinec podpořila vznik umělého ostrova 
     Libor Kocinec 

Díky vstřícnému postoji ředitele Energetiky a.s. Ing. Petra Matuszka mohl vzniknou zajímavý ekologický projekt 
reflektující situaci extrémní sluneční aktivity v posledních letech. Na hladině chovného rybníka ve Stříteži se 
vznáší nový umělý ostrov. 

 

Firma Energetika a.s. poskytla demontované plastové potrubí PE 110, které sloužilo k dočasnému účelu. 
Použitelné zbytky se vyřezaly a odborně svařily do tvaru pontonu. Výplň plováku je tvořena vyřazeným 
polystyrenem a prázdnými PET lahvemi. Tyto materiály nepodléhají degradaci jako např. dřevo. Plášť ostrova 
byl zhotoven z geotextilie. 
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Použité materiály se zrecyklovaly bez energetické náročnosti a vrátily se do koloběhu s novou funkcí prospěšnou 
životnímu prostředí. 

Umělý ostrov má několik funkcí. Je prakticky další z možností boje proti suchu. Poskytuje rybám, především 
násadě candáta, stín na volné hladině, a tak je chrání před UV zářením. Voda se v letních měsících pod 

ostrovem neprohřívá. Na geotextilii ulpívají vodní organismy, které se rozmnožují a slouží jako potrava drobným 
rybkám. Rostliny na ostrově prorůstají kořeny do vody, kde odebírají dusík. Nepřímo tak přispívají k eliminaci 
vzniku sinic. Poslední benefit ostrova je ornitologický. Na jaře zde instalujeme budku pro kachny. Malá káčata 
tak budou mít větší šanci na přežití než v hnízdě na břehu, kde se často stávají potravou kun, lišek nebo jiných 

predátorů. 

  

 

Poděkování patří kamarádům, kteří se na práci podíleli. Dušan Matušek odborně svařil plastové trubky. Ostrov 
realizovali Radim Landecki, MUDr. Roland Szuscik a Jaroslav Marosz. Speciální dík patří Michalovi Latochovi z 
Hodonína, který bezplatně zajistil a dovezl polystyrénové tabule. 
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Na Rožnovské Bečvě opět řádí račí mor, tentokrát na Horní Bečvě 
Václav Liška, Daniel Gebauer 

V neděli 9.10. 2022 při záchranném transferu ryb MO ČRS Rožnov pod Radhoštěm narazila v toku Bečvy na 
mrtvé raky říční a další umírající postrádající únikové reflexy, většině chyběla i klepeta. Raky jsme 
zdokumentovali, nechali na místě a informovali o podezření na račí mor SCHKO Beskydy. Dne 10.10. 
2022 telefonicky po šetřeni na místě zoolog SCHKO pan Tomášek předběžně potvrdil, že se jedná o račí mor, 
na místě našel další uhynulé a hynoucí raky. Rozbor vzorků to s jistotou potvrdí. 
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Račí mor vyvolává plíseň Aphanomyces astaci, česky hnileček račí. Je to vysoce infekční onemocnění a 
způsobuje masivní úhyn našich původních druhů raků. Plíseň roste na jejich těle a do vody uvolňuje pohyblivé 
spory, kterými se rozmnožuje. Prorůstá do celého račího těla a postupně zvířata zahubí. V současné době 
bohužel neexistuje žádný účinný prostředek, kterým by se dali raci vyléčit. Trvalým zdrojem nákazy jsou 
nepůvodní druhy raků ze Severní Ameriky, kteří jsou vůči nákaze imunní. Jedná se o raka signálního, 
pruhovaného, červeného a mramorovaného, kteří byli do přírody vypouštěni např. z akvarijních chovů. Co dělat, 
aby se račí mor nešířil dál? Pokud se pohybujete v oblasti, kde se račí mor vyskytuje, tak prosím dodržujte 
následující pokyny: 

• Nesnažte se zachraňovat raky přesunem na jiná místa  

• Předměty, které se dostaly do kontaktu s vodou, jako jsou holínky či rybářská výstroj, důkladně 
dezinfikujte teplou vodou nad 25 °C, Savem nebo vysušením na slunci  

• Nepřevážejte vodu z Rožnovské Bečvy na jiná místa (třeba kvůli zalévání zeleně, z vodohospodářských 
nebo rybářských potřeb). Voda je kontaminovaná a můžete ohrozit zdravé raky. Nevypouštějte 
nepůvodní raky z chovů do vodních toků. 

.  
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XV. Mistrovství ČR v přívlači – Přerov, revír Bečva – 1, 2 
Stanislav Pernický 

Ve dnech 2. – 4. 9. 2022 byl odbor přívlače Výboru územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko pořadatelem 
XV. Mistrovství České republiky v přívlači. 

Za náš ÚS se zúčastnil reprezentační tým ve složení: 

Robert Forst, Martin Janeček (všichni MO ČRS Litovel), Michal Kovář (MO ČRS NJ) a Radek Michalík (MO ČRS 
Bravantice). Tým byl sestaven podle dosažených výsledků v závodech Krajského přeboru, když na poslední 
chvíli byl kvůli covidu Jan Němec nahrazený Martinem Janečkem. 

Vedoucí týmu a garant mistrovství v jedné osobě byl Ing. Stanislav Pernický (MO ČRS Hustopeče nad Bečvou) 

Letošní mistrovství České republiky bylo po dlouhé době naplánováno uskutečnit na řece Bečvě. Byl to z našeho 
pohledu trochu risk, protože jsme nevěděli, jaká bude situace s rybí obsádkou po otravě řeky v roce 2020. Poté, 
co naši závodníci po odhájení prošli uvažované části řeky a ryby zde nachytali, musíme konstatovat, že toto 
rozhodnutí bylo správné. Situaci nám komplikovalo bagrování řeky v Oseku, které zakalilo vodu, ale aktivitu ryb 
to výrazně neovlivnilo, stejně jako nedělní déšť. Přes naše obavy 32 mužů a 5 žen za dva dny mistrovství ulovilo 
3.108 ryb. Zcela nepochybně to bylo opět jedno z nejlepších MiČR, protože průměr na jednoho závodníka dělal 
84 ryb. Tento výsledek se blíží výsledkům MMiČR v roce 2013, kdy na Bečvě v Hranicích a Lipníku byl průměr 
106,5 ryb na závodníka. 

Bylo škoda, že se MiČR nemohly zúčastnit dva reprezentační týmy Slovenska, které by zcela jistě úroveň 
mistrovství zvedly. 
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V soutěži týmů bylo pořadí: 

1. Jihočeský ÚS 

2. Západočeský ÚS 

3. Středočeský ÚS 

 

Jednotlivci – muži: 

1. Michal Mareš (ZČ ÚS) 

2. Miroslav Zvolánek (JČ ÚS) 

3. Martin Gigal (JČ ÚS) 
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Jednotlivci – ženy: 

1. Soňa Moravcová (ÚS Praha 

2. Denisa Šoltýsová (SČ ÚS) 

3. Hana Hoffmannová (SČ ÚS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náš tým skončil na 6. místě a nevyužil tak výhody domácího prostředí k lepšímu výsledku. Je třeba však 
poděkovat všem členům týmu za perfektní přípravu mistrovství, která byla docela náročná. 

Nejlepšího úspěchu v závodě jednotlivců z našich závodníků dosáhl Martin Janeček, který skončil na 14. místě.  

Žen nastoupilo pouze 5 a oba dny lovily na řece Bečvě v Grymově. Mistryní ČR se stala Soňa Moravcová z ÚS 
Praha. 

 


