
                  

 Zpráva  o činnosti  RS MO ČRS Zábřeh  za rok 2019

Počet členů RS: 9členů, z toho z toho 4 s místní působností a 5 s rozšířenou 
působností

Počet kontrol na revírech a RCHZ : celkem 429 kontrol, na každého člena RS 
připadá v průměru 47 kontrol. 

Kontrolováno bylo: celkem 814 lovících , z toho  467 členů MO  a 347 členů  z 
jiných MO . V účinnosti  a  celkovém dopadu na odhalování  a postihování 
rybářských přestupků RS zaznamenala podstatné snížení přestupků.  Nezištnou 
pomoc poskytují RS  poctiví rybáři ,kteří si všímají ve svém okolí porušování RŘ 
a na tato chování  RS upozorňují.  

V roce 2019 zjistila: RS celkem  8 rybářských přestupků  a zadržela  5 povolenek
, pytláctví bylo zjištěno ve čtyřech případech.

 RS dále provedla: celkem 23 nočních kontrol ,mimo stanovenou denní dobu 
lovu ,především na revíru Nemilka, RCHZ, Oborníku, Lupěném a Postřelmově.

Nejčastějšími přestupky jsou : porušování denní doby lovu, přisvojení si většího
počtu ryb než je povoleno, nedodržování stanovené míry a nepořádek na místě 
lovu. 

RS doporučuje všem lovícím na revírech ,řádně se seznámit s RŘ a BPVRP pro 
jednotlivé revíry aby nedocházelo ke zbytečným přestupkům z pouhé 
neznalosti . 

Kontakty na vedoucího RS a na jednotlivé členy lze najít na stránkách ČRS MO 
Zábřeh a proto je v případě potřeby neváhejte kontaktovat.  

Změna nastává ve vedení RS MO Zábřeh, po odstoupení z funkce vedoucího RS 
Jana Holeni byl navržen členy RS a jednomyslně schválen Jan Indra. Poděkování 
zaslouží všichni členové RS, zvlášťě pak dlouholetý člen RS Břetislav Pulkert, 
který již ukončil svou činnost v RS a hlavně velké poděkování patří Janu 
Holeňovi za dlouholetou činnost ve funkci  vedoucího RS MO Zábřeh. Svoji 
funkci vykonával poctivě a pečlivě a za to mu ještě jednou děkujeme.

Adresa: ČRS,z. s., MO Zábřeh, Oborník 2397/41, 789 01 Zábřeh

email: info@crszabreh.cz  IČO: 18050514

Český rybářský svaz, z.s. – MO Zábřeh 



V průběhu listopadu a prosince 2019 proběhlo výběrové řízení na funkci RS a 
bylo vybráno pět adeptů, kteří v červnu 2020 zdárně složili zkoušky.

Dále chceme informovat, že RS bude přibližně od září 2020 přecházet na nový 
způsob kontrol, kdy kontrola a načítání povolenek bude probíhat přes aplikaci v
mobilním telefonu. Na tento způsob postupně přejde celý ÚS Ostrava. Od této 
změny si slibujeme úbytek nynější nutné agendy a administrativy, kdy nyní 
každý člen musí každou kontrolu zapisovat do protokolů, což by mělo 
odpadnout. Přechod na nový systém kontrol zajistí vedoucí RS.

RS se v roce 2020 zaměří mimo jiné i na kontrolu všech cedulí na revírech a 
RCHZ, tak aby bylo vše dle předpisů.

                                                            

                                                           Zapsal: Jan Indra, vedoucí R.S. MO Zábřeh
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