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 Ohlédnutí za rokem 2022 
     Radomír Bednář 

Vážení členové Petrova cechu, dovolte mi provést krátké shrnutí naší činnosti v letošním roce z pohledu 
předsedy územního svazu. 

Bodově se zmíním a stručně rozvedu některé zásadní události uplynulého roku. 

 

1. Ceny povolenek 

Na letošní konferenci ÚS ČRS jsme odhlasovali cenu mimopstruhové povolenky 2000,- Kč a pstruhové 

povolenky 2500,- Kč. 

Mnoho rybářů se nás ptá, zda toto navýšení ceny nebylo příliš radikální. Vzhledem k současným okolnostem, 

kdy ceny násadových ryb, krmiv a pohonných hmot raketově stoupají, byl tento krok nezbytný. Cena kapra se 

poměrně dlouho držela na úrovni 55 - 60,- Kč/kg. Nyní je cena 75-85,- Kč/kg a v příštím roce očekáváme 

atakování ceny kolem 100,- Kč/kg. Rovněž u lososovitých ryb dochází ke stejnému posunu. Dalším faktorem při 

tvorbě ceny povolenky, je položka za nájmy revírů. Ty v letošním roce dosahovaly téměř 7 mil Kč a řada majitelů 

chce v příštím roce navýšení o inflaci. 

 

2. Úprava BPVRP 

Po provedení ankety na všech místních organizacích našeho Územního svazu jsme na konferenci předložili 

návrh na omezení úlovků kapra na 2 ks týdně na MP revírech a podrevírech do 5 ha. 

Tento návrh podpořila většina MO, neboť umožňuje rozložit výlovek kapra do delšího časového období. Řada 

členů, kteří se nedostanou k vodě tak často, si vyloví svého kapříka i v delším časovém odstupu po vysazení. 

 

3. Zvýšení ceny členského příspěvku 

Na Republikovém sněmu ČRS bylo schváleno navýšení ceny členského příspěvku na 700,- Kč pro dospělé 

členy, 300,- Kč pro mládež a 150,- Kč pro děti. Tento příspěvek nebyl po dobu pěti let navyšován. Zde je nutno 

připomenout, že 50% ceny členského příspěvku zůstává MO a slouží k hrazení velké části režijních výdajů MO. 
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Všem organizacím, vlastnícím nějakou nemovitost (rybářské domy, výdejny povolenek) od letošního roku 

podstatně stoupnou náklady na jejich provoz a právě tento krok může situaci alespoň trochu kompenzovat. 

 

4. Změna Stanov ČRS 

Na základě návrhu našeho Územního svazu byla schválena Republikovým sněmem změna Stanov ČRS, a to ve 

smyslu úprav pravomocí výborů MO (nyní je ve Stanovách ČRS uvedeno, že výbor MO schvaluje roční účetní 

závěrku i rozpočet na běžný rok – dříve toto schvalovala členská schůze). 

Dále byly po návrhu našeho Územního svazu sjednoceny práva a povinnosti dozorčích komisí ve smyslu 

mlčenlivosti na všech úrovních orgánů ČRS. Původně platilo, že povinnost zachování mlčenlivost o 

skutečnostech, se kterými se při kontrolní činnosti seznámili, platila pouze pro členy dozorčích komisí MO. Nyní 

tato povinnost také platí pro členy dozorčích komisí územních svazů a také členů dozorčí komise Rady ČRS. 

5. Dokončení investiční akce vodní nádrž Pašůvka 

V listopadu proběhla kolaudace vodní nádrže Pašůvka, na které proběhly zásadní stavební úpravy. Tato nádrž je 

v majetku Územního svazu a je jí věnován samostatný článek v tomto Zpravodaji. 

6. Nákup revírů + nájmy revírů 

V posledních měsících probíhají intenzivní jednání se všemi majiteli revírů, kde platíme nájmy (pachtovné). V 

mnoha případech po nás chtějí majitelé razantní navýšení a z toho důvodu zvažujeme zrušení nájemních smluv 

u revírů, které nejsou dostatečně atraktivní a mají malou návštěvnost. Důkladně před tímto rozhodnutím 

jednáme s organizacemi, které poměry na uvažovaných revírech znají nejlépe a zpětně pracujeme se 

statistikami úlovků a docházek. Rozhodně nečiníme ukvapené kroky. Počátkem příštího roku, nestihneme-li v 

roce letošním, dojde k převodu revíru 471 180 Bartovice Hrázka 1A do majetku ÚS ČRS. Dojde tím k narovnání 

nesrovnalostí a pochybení z let minulých. Za vstřícný přístup děkujeme i MO ČRS Ostrava, která po vysvětlení 

skutečností s převodem souhlasila.  

7. Vybudování zázemí pro rybáře na Slezské Hartě 

Po složitých jednáních s podnikem Povodí Odry s.p. došlo alespoň k možnosti vybudovat na vybraných 

lokalitách zázemí pro rybářskou veřejnost. Zde je třeba upozornit na to, že nádrž Slezská Harta slouží primárně 

jako zdroj vody a ČRS je nucen respektovat veškeré požadavky a nařízení majitele. Byly zde vybudovány 

příjezdové komunikace a parkovací plochy pro vozidla rybářů. Dále byly instalovány vybavené kontejnery 

(loděnice) a zaveden rezervační systém na bivakování ve vybraných, pronajatých zónách.  

8. Ichtyologické průzkumy na revírech 
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V uplynulých letech jsme se zaměřili na průzkum stavu populací lososovitých ryb na vybraných pstruhových 

revírech. Výsledky těchto průzkumů nám slouží k úpravám zarybňovacích plánů s ohledem na změny v 

posledních letech. Bylo potvrzeno, že přirozené populace pstruha obecného jsou na mnoha revírech v dobré 

kondici. Vlivem rybářského tlaku, klimatických změn a tlaku predátorů se však snižují početní stavy starších ryb. 

Výzkumy rovněž prokázaly, že pokud jsou do vhodných revírů vysazovány dvouleté ryby z rybochovných 

zařízení, tyto se velmi rychle adaptují na přirozenou potravu a zaznamenávají značné přírůstky. U lipana 

podhorního je situace o něco horší, neboť ten je mnohem více náchylnější k současným klimatickým změnám, 

snižování letních průtoků v revírech a enormnímu tlaku predátorů. Na revírech s dostatečnou hloubkou a 

průtokem vody však dochází k dobré adaptaci vysazených ryb. Možná by stálo za úvahu vysazovat lipana i do 

horních částí mimopstruhových revírů navazujících na pstruhové revíry. 

U pstruha duhového se neprojevil negativní účinek na stavy původních populací ryb, vzhledem k relativně krátké 

době jeho působení v daných lokalitách. Je to ryba, která 

bývá zpravidla do měsíce od vysazení z revíru vylovena, tudíž dlouhodobě populace jiných ryb nemůže zásadně 

ovlivnit. 

9. Úspěchy našich reprezentantů v RT a ostatních disciplínách 

Naši závodníci v rybolovné technice (RT) mají za sebou další vydařenou sezónu. 

Na MS seniorů, které se konalo v Tallinnu, získali celkem 13 medailí (z toho 5 zlatých). O tento úspěch se 

zasloužily Zuzana Plachá (MO Ostrava) a Lucie Kepáková (MO Bohumín). Na MS „mládeže“, které se konalo v 

Budapešti, získali celkem 15 medailí (z toho 6 zlatých. Nejúspěšnější byla Lucie Kepáková (7 medailí) a Jan 

Bombera ml. (MO Litovel – 5 medailí). 

Další úspěch přidaly naše ženy ve světovém poháru, kdy zvítězily ve všech 4 závodech, kterých se zúčastnily a 

celkově obsadily první dvě místa (1. – Zuzana Plachá, 2. – Lucie Kepáková). Medailová umístění ve světovém 

poháru v mládežnických kategoriích přidali i Jan Bombera ml., Natálie Kepáková (MO Ostrava) a Tomáš 

Bernatík (MO Bohumín). 

Když k tomu přidáme desítky získaných medailí z mistrovství ČR a jednorázových závodů nebo umístění v I. lize, 

lize žen nebo lize mládeže, můžeme celou sezónu zhodnotit opravdu jako výjimečnou. Všem závodníků 

blahopřejeme a děkujeme i jejich trenérům za vzorně odvedenou práci (Břetislav Kedzior, Jiří Plachý, Jan 

Bombera st., Karel Světelský a další). 

Odbor práce s mládeží zajišťuje (kromě jednorázových závodů v LRU) hlavně naši reprezentaci v celostátní 

soutěži Zlatá udice. I letos nás družstvo ÚS (složené z mladých členů MO Ostrava a MO Bohumín) úspěšně 

reprezentovalo na národním kole, které se konalo ve Vodňanech. V konkurenci družstev z ostatních ÚS obsadilo 

cenné druhé místo. 

. 
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Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům výboru ÚS, dozorčí komise i pracovníkům sekretariátu za 

odvedenou práci a iniciativu v tomto roce a popřát i vám všem hodně úlovků a pěkné chvilky u rybaření v roce 

nadcházejícím. 

 

 

Dokončení investiční akce – vodní nádrž Pašůvka      
Jiří Šíruček 

Český rybářský svaz, územní svaz pro severní Moravu a Slezsko započal v podzimních měsících roku 2021 s 
rekonstrukcí rybníku Pašůvka, který leží nedaleko města Havířov v Horní Suché.  

Rybník je v majetku územního svazu od roku 2019. Nádrž vykazovala značné poruchy na betonových 

konstrukcích a tělese hráze, objem nádrže byl značně ovlivněn tloušťkou nánosů. Proto rybářský svaz rozhodl o 

celkové rekonstrukci. Ta spočívala v celkovém odbahnění, opevnění návodního líce hráze a rekonstrukci 

funkčních objektů.  

 

 

Opevnění návodního líce bylo provedeno z kamenného pohozu s filtračním podsypem v délce 470 m. Dále došlo 

k vybourání původní betonové šachty stavidla. Ta byla nahrazena novou železobetonovou šachtou se spodní 

výpustí s otevřeným požerákem a zavazovacím křídlem. Porušený betonový práh napouštěcího objektu na 

Životickém potoce byl vybourán a nahrazen novým prahem ze železobetonu. V levé boční hrázi byl obnoven 
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bezpečnostní přeliv rybníku. Součástí celé stavební akce bylo i odtěžení 3 500 m3 sedimentu. Náklady celé akce 

převýšily 5 mil. Kč bez DPH a byly hrazeny z vlastních zdrojů územního svazu.  

Stavební činnosti na základě výběrového řízení prováděla společnost K2 stavební Moravia, s.r.o. dle projektu 

vypracovaného Ing. Luďkem Halašem. Přesně po roce od zahájení prací, došlo ke kolaudaci celého objektu. 

Rybník tak může sloužit k chovu násad reofilních druhů ryb. 
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Baška – očima fyzicky zasahujících rybářů 
Rostislav Trybuček, Jakub Vávra, foto: Tomáš Čadan 

Na sociálních sítích proběhly informace o výlovu vodního díla Baška. Chtěli bych touto cestou uvést věci na 

pravou míru. Kritika ze strany lidí, kteří dokonce nebyli ani u Bašky samotné je pro nás neakceptovatelná. 

 

Plánovaný výlov nádrže Baška byl připraven na 1.11.2022 s tím, že jsme si pondělí 31.10.2022 ponechali na 

návoz techniky a náčiní. Externí firma – Rybářství David Dub - byl na tento termín objednán. Samozřejmě s 

plánovanou účastí zaměstnanců ÚS ČRS a členů MO Frýdek Místek. Pod vyústěním na odvodné stoce bylo 

nainstalováno hradící zařízení, které vyrobilo na základě našeho požadavku Povodí Odry, s. p.. To mělo sloužit k 

vystavení vyšší hladiny pod přehradou a sloužit ke kumulaci ryb. Byla upravena i příjezdová cesta pod těleso 

hráze k místu plánovaného výlovu. Rovněž v režii Povodí Odry, s. p.. 

Nádrž byla spouštěna a poslední dohled prostřednictvím profesionální rybářské stráže byl uskutečněn v pátek 

cca ve 23:00. Baška vykazovala vodní plochu přibližně 3 – 4hektary. Ráno v 6:30 nám telefonovala dobrovolná 

rybářská stráž a oznámila nám, že revír Baška je téměř bez vody. 
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Okamžitě jsme kontaktovali profesionální rybářskou stráž (2 osoby), a zaměstnance Povodí Odry, s. p. z 

rybochovného oddělení pod vedením Tomáše Marka. Všichni zareagovali velmi briskně, v řádu desítek minut se 

začali sjíždět, a to i s potřebným náčiním a vybaveni převozní technikou. 

Členy MO ČRS Frýdek Místek zorganizoval hospodář Jiří Šíruček, který se okamžitě po této informaci vrátil z 

Vysočiny. Během dopoledne jsme z přehrady vylovili téměř 40 q ryb. Ty byly převezeny do VD Olešná. Výlov 

probíhal před výpustí (před mřížemi) a to pouze ručním nářadím. Ryby byly nakládány do vaniček a řetězem 

dvojic podávány na korunu hráze. Šikmina návodní strany byla velmi kluzká, ale díky odhodlání zasahujících 

rybářů se podařilo ryby naložit na auta. 
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Přihlížející a fotící lidé nám situaci moc neulehčovali. Někteří nám radili, někteří kritizovali, někteří vyhrožovali 

oznámením na příslušné úřady. „Komentující odborníky“ jsme však museli ignorovat. 

Jedním z nejdůležitějších rozhodnutí bylo, vypořádat se s neplánovanou obsádkou cca 20–25 kusů tolstolobiků, 

kteří měli hmotnost odhadem od 15 kg do 35 kg. Ve vzniklém „lovišti“ před mříží začali ohrožovat obsádku 

ostatních druhů ryb. Učinili jsme velmi rychlé rozhodnutí a ryby jsme ručně vytáhli a usmrtili. Tento druh se v 

zarybňovacích plánech nevyskytuje, respektive je legislativně nepřípustný. Velikost ryb neumožňuje ani využití 

ke konzumaci. Převoz do jiného revíru byl nepřípustný. Před touto nepříjemnou záležitostí jsme vyšli na korunu 

hráze a přihlížející na nastávající počínání upozornil. Ryby (snad kromě 3 kusů, které si vzali občané) jsme 

odvezli a byli řešeny v pondělí odvozem do kafilerie. 

 

K újmě z ostatních druhů ryb, a to jsme při vzniklé komplikované situaci předpokládali, byl vystaven candát a 

okoun. Ty jsou i při standartních výlovech vždy nejcitlivější rybou. Ovšem na to jsou rybníky upraveny. A jsme asi 

u nejpodstatnějšího faktoru, který danou situaci učinil tak dramatickou. VD Baška nebylo spuštěno úplně na 

sucho od svého postavení. Nikdo neznal tedy stav, v jakém se bude nacházet. Tušili jsme, že komplikace budou 

velké, při spouštění jsme dno mapovali pomocí tyče z lodě. Plány byly odstranit mříž vevnitř nádrže pomocí 

potápěčů, aby odchod ryb byl co nejvíc šetrný a následně vše řešeno pod hrází s nachystaným zázemím. Nic z 

toho se nestalo, vše bylo jinak. 
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Vpravo od výpusti při pohledu z hráze vznikla „laguna“, v které uvízlo několik desítek ryb.Dva zasahující rybáři se 

vydali s přivázanou lodí pokusit se tyto ryby vytáhnout. Podařilo se. Oba pánové byli na pokraji fyzických sil, ale 

zvládli to. 

Již 2 roky jsme cíleně nevysazovali násady na VD Baška a to právě z důvodů avizované rozsáhlé opravy a 

především pak s eliminací potencionálních komplikací při slovení rybí obsádky. 

Nerad bych opomenul, že rovněž studenti univerzity pod vedením doc. Lojkáska odvedli obrovský kus práce 

posbíráním více než 800kg velevrubů a škeblí. Za tom jim patří dík. Poděkování také patří technickému řediteli 

Povodí Odry, panu Ing. Turečkovi, který dispečinku Povodí Odry, s. p., přikázal nadlepšit průtok v Ostravici 

manipulací na VD Šance na cca 7,5kubických metrů za sekundu. 

Uhynulé candáty jsme nařídili rozdělit mezi zasahující rybáře, kterým chceme touto cestou velmi poděkovat za 

ochotu ve dnech „komplikovaných“ státním svátkem. I přes tento fakt se nás na Bašce setkalo přes dvě desítky. 

Odhad rozdaných uhynulých candátů je kolem 150–180 kg. Místní organizace Frýdek Místek dále pokračovala s 

přelovováním odvaděče (toku Baštice) po soutok s Ostravicí. Uhynulé ryby byly zohledněny v povinné evidenci 

hospodaření hlášené každoročně krajskému úřadu na orgán státní správy rybářství.  

Ryby převezené, druhově rozlišené, byly vykázány do revíru Olešná, bez finančního ohodnocení, jelikož se 

jedná o již jedenkráte proplacené ryby. Ale to už je věc, kterou zpracují zaměstnanci Územního svazu pro 

Severní Moravu a Slezsko. 

Ještě jednou díky všem, jejichž jména se k nám dostala na seznamu, za skvělou a tvrdou práci a přeji si, aby 

nečetli kritiky lidí, kteří neví, o čem mluví a kritizují vše, aniž by měli ponětí, co tato práce obnášela.  
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Hustopečský pohár 
Stanislav Pernický 

 

V rámci plánu práce odboru přívlače VÚS pro Severní Moravu a Slezsko ČRS se v sobotu 15. 10. 2022 
uskutečnil mezinárodní pohárový závod v přívlači jednotlivců Hustopečský pohár 2022. 

Letos šlo o 18. ročník tohoto pohárového závodu. Proběhl opět v novém modelu jednodenního otevřeného 

závodu. Bylo to také proto, že přívlač se obecně potýká s nedostatkem termínů, závody se dostávají do kolize a 

dvoudenní (resp. třídenní) závod je již minulostí – pokud není pořádán na řece. Stejně jako v minulém roce i 

letos se v tomto termínu jak v ČR, ale i na Slovensku a v Polsku pořádalo několik podobných akcí (Polička, 

Čerenec, …), nicméně i přesto byla účast na tomto velmi dobrá, když na závod přijelo 37 závodníků. Potěšující 

byla skutečnost, že pozvání přijali a na závod přijeli i zájemci o přívlač z řad neregistrovaných závodníků (5) a 

také to, že 18 závodníků ze startovního pole bylo ze Severní Moravy a Slezska. 

 

Jsem rád, že se závodu zúčastnili také závodníci extraligy a první ligy ČR – Jan Němec, Karel Javůrek, Standa 

Poddaný, Brůžek Pavel, Zábranský Kamil, Tomáš Mareček, Michal Kovář a dále 6 závodníků ze Slovenska a 

jeden z Ukrajiny. 
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Závody se uskutečnily na revíru Bečva 5A – jezero č. 3 v Hustopečích. Za 4 kola závodu bylo uloveno celkem 

jen 902 ryb, což je o 799 ryb více než v minulém roce. Hlavní lovnou rybou byl pstruh duhový, dále okoun, štika 

a jeden jeseter. Ryby tentokráte spolupracovaly velmi dobře, a to ještě každému závodníkovi velké množství 

pstruhů spadlo, protože brali velmi jemně. 

 

Po celodenním klání byli nejlepší soutěžící odměněni krásnými poháry za celkové umístění a také za největší 

rybu (jeseter závodníka SMaS Stanislava Pernického měl 850 mm). Prvních 15 závodníků obdrželo také 

hodnotné ceny (navijáky a pruty od fy Cormoran a Daiwa), které byly financovány odborem přívlače VÚS a MO 

Hustopeče. Kromě 4 závodníků z nejlepší patnáctky si dalších 15 závodníků mohlo odnést ceny (uzenářské 

speciality) od firmy Váhala s.r.o. 

 

Závody byly všemi závodníky hodnoceny velmi dobře. Výsledková listina je přiložena k tomuto vyúčtování. Za 

zmínku také stojí to, že v první patnáctce bylo opět 7 závodníků Severní Moravy a Slezska (stejně jako v letech 

2019 a 2021). 

.  


