
Zasadnutie Hospodárskeho odboru pri Českom 

rybárskom zväze s účasťou pracovníka 

Slovenského rybárskeho zväzu 

 

V Českom Těchoníne (východné Čechy, neďaleko 

mestečka Žamberk) sa v dňoch 30. a 31.5.2019 

konalo výjazdové zasadnutie Hospodárskeho odboru 

pri Českom rybárskom zväze. Jedná sa o pracovné 

stretnutie hospodárov príslušných Územných zväzov 

ČRS s bohatým odborným programom, zameraným 

na aktuálne problémy a zároveň nevyhnutné 

prerokovanie niektorých bodov pred júnovým 

zasadnutím Rady ČRS. Celým programom  nás 

sprevádzal jej predseda pán Václav Horák.  

Na základe pozvania českou stranou sa zasadnutia 

Hospodárskeho odboru ČRS zúčastnil aj zástupca 

Slovenského rybárskeho zväzu - referent Odboru 

tečúcich vôd a výroby Ing. Tibor Krajč, PhD., ktorý vo 

svojom vystúpení priblížil aktuálnu rybársku 

legislatívu, ktorá rieši problematiku športového 

rybárstva na Slovensku. V približne hodinovej 

diskusii zástupcov ČRS najviac zaujali informácie 

o lovných mierach, o §8 ods. 3 a o povinnosti 

informovať rybárov na dodatkovej tabuli pri 

rybárskom revíri o zaznamenanom zvýšenom 

obsahu zdraviu škodlivých látok v svalovine rýb. 

Veľký záujem bol aj o problematiku inváznych 

druhov a v neposlednom rade o obsahu novej 

vyhlášky č. 383/2018 Z.z. o migračnej priechodnosti. 

S ďalšou odbornou prednáškou vystúpil prof. Tomáš 

Randák z Vodňan z Fakulty rybářství a ochrany vod 

pri Jihočeskej univerzite v Českých Budějoviciach, 

ktorý sa venoval problematike poklesu početnosti 

pstruha potočného a lipňa tymiánového na 

pstruhových vodách v ČR (v ČR nemajú lipňové vody, 

pozn. autora). Poukázal na vplyvy, ktoré negatívne 

pôsobia na uvedené druhy a ich biotopy. Navrhol 

niektoré konkrétne riešenia a to hlavne v súvislosti 

s poznaním prirodzených neresísk pôvodných 

druhov rýb a ich ochranou. Vyzval zástupcov ČRS 

k spolupráci s možnosťou spoločného projektu 

zameraného na túto riešenú problematiku. 

Ako posledný odborný príspevok bola prezentácia  

prof. Pavla Jurajdy z Českej akadémie vied z Brna, 

ktorý spolupracuje s Východočeským územným 

zväzom na projekte zameranom na pstruha 

potočného v pstruhových revíroch tohto zväzu. 

Odprezentoval výsledky získané v prvom roku 

pozorovania, pričom prvé výsledky poukazujú na 

odlišnosť jednotlivých populácií pstruha potočného 

v jednotlivých rybárskych revíroch na základe 

genetických analýz. 

Hospodársky odbor ČRS následne pokračoval podľa 

svojho programu. Aktuálne kolegovia z Čiech riešia 

obsah textov do Spoločného rybárskeho poriadku na 

roky 2020-2021. Najväčšia pozornosť bola venované 

rozdielnym požiadavkám jednotlivých Územných 

zväzov, vzhľadom  jednoznačnosti ustanovení pre 

loviacich rybárov na rybárskych revíroch ČRS. 

Napriek dvojnásobne väčšej členskej základni 

rybárov v Čechách názorové rozdiely boli pomerne 

malé. Jednoznačne prioritným cieľom bolo aby 

loviaci pri čítaní Spoločného rybárskeho poriadku 

mali jasné a zrozumiteľné pravidlá rybolovu 

a nedochádzalo k porušovaniu pravidiel na základe 

nejednoznačných ustanovení. 

Milou udalosťou bolo poďakovanie Václava Horáka 

dlhoročnému predstaviteľovi Českého rybárskeho 

zväzu Ing. Janovi Štípkovi, ktorý uvedenú funkciu  

predstaviteľa zväzu vykonáva od r. 2006, nepretržite 

13 rokov a v septembri 2019 v tejto funkcii končí.  

 

 

Ing. Jan Štípek 

Nar. 1951, absolvent Střední rybářské školy Vodňany 
a Vysoké školy zemědělské České Budějovice. 
V ČRS působí od absolutoria vysoké školy v roce 
1976, z toho 29 let ve funkci jednatele 
západočeského územního svazu (dříve krajského 
výboru), 13 let jako jednatel ČRS. 

ČRS zastupoval v různých vědecko- výzkumných, 
školských a profesních orgánech a institucích (bývalá 
Vědecká rada VÚRH Vodňany, Šlechtitelská rada 
Rybářského sdružení, Školská rada SRŠ Vodňany, 
Monitorovací výbor Operačního programu rybářství, 
redakční rada časopisu Rybářství  

Zdroj: https://www.crsplzen.cz/inpage/novy-

predseda-zapadoceskeho-uzemniho-svazu/ 

 

Ing. Štípek, ako jednatel (u nás funkcia tajomníka 

SRZ)  zastupoval v predchádzajúcich rokoch kolegov 

z ČRS aj pri pracovných stretnutiach so zástupcami 

SRZ. Dovoľte nám preto sa mu touto cestou 

poďakovať za rozvoj Česko-slovenského rybárskeho 

priateľstva.   
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Súčasťou zasadnutia odboru bola aj prehliadky 

krásneho pstruhového revíru Tichá Orlice v užívaní 

Východočeského územného zväzu. Bol 

odprezentovaný spôsob obhospodarovania ako aj 

množstvo úlovkov  a taktiež nám poukázali na 

najvýznamnejšie problémy rybárstva v tejto oblasti.  

 

Záujemci o lov muškárením (jediný povolený spôsob 

lovu rýb na tejto rieke) mali možnosť vyskúšať si svoje 

šťastie. 

 

 

Následne program pokračoval prehliadkou rybej 

liahne v Žamberku, ktorú vlastní trojica súkromných 

osôb, pričom sprevádzajúci MVDr. Petr Šalanský má 

svoje korene na Orave na Slovensku a problematiku 

rieky Oravy a hlavátok, lipňa a pstruha potočného či 

reofilných druhov pozná veľmi dobre.   

Na liahni sa venujú umelému výteru lipňa, pstruha 

potočného a realizujú aj chov pstruha dúhového. 

Distribúcia násad z tejto liahni do rybárskych revírov 

je podľa záujmu jednotlivých organizácií ČRS 

a Moravského rybárskeho zväzu.  

 

 

 

 

 

Pohľad na vnútorný priestor liahne v Žamberku 

 

 

Ako najčastejšie skloňovanou témou bola 

klimatická zmena, nedostatok vody v krajine a jej 

otepľovanie, čo má priamy vplyv na zmenu 

druhového zloženia ichtyofauny.     

Po viac ako 15 rokoch tak dominantnú tému  

rybožravých predátorov vystriedala táto aktuálna 

téma, ktorá sa ukazuje ďalšou dominantnou témou 

všetkých rybárov v Európe.       

 

Viac na: 

https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/119-

vseobecne/494-zasedani-hospodarskeho-odboru-

rady-crs-kveten-2019 

 

Zaznamenal: Ing. Tibor Krajč, PhD. 
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