
                  

 Zpráva  o činnosti  RS MO ČRS Zábřeh  za rok 2021

Počet členů RS: 13 členů, z toho z toho 8 s místní působností a 5 s rozšířenou 
působností

Počet kontrol na revírech a RCHZ za rok 2021 :celkem bylo provedeno 654 
kontrol, a zkontrolováno bylo 1435 rybářů. 

Nezištnou pomoc poskytují RS  poctiví rybáři ,kteří si všímají ve svém okolí 
porušování RŘ a na tato chování  RS upozorňují, za co jim děkujeme.  

V roce 2021 zjistila RS: celkem  27 rybářských přestupků, z toho bylo 
21přestupků napomenutím, zadržené byly  3 povolenky  a pytláctví bylo řešeno 
ve 3případech

 RS dále provedla: celkem 19 nočních kontrol ,mimo stanovenou denní dobu 
lovu na všech revírech a RCHZ.

Nejčastějšími přestupky jsou : porušování denní doby lovu, přisvojení si většího
počtu ryb než je povoleno, nedodržování stanovené míry a přisvojení si ulovené
ryby v době hájení a v neposlední ředě nepřítomnost u prutů.

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.  

Činnost RS Zábřeh

Poslání RS Zábřeh je především  chránit vodní živočichy a organismy a pečlivě 
chránit vodní toky a vodní díla. Kontrolovat kvalitu vody v tocích, kontrolovat 
průtoky u vodních elektráren, kontrolovat práce strojů a zařízení v tocích, zda 
nedochází při jejich činnosti k porušení ochrany životního prostředí a to v 
katastrálním území Zábřeh

RS se schází pravidelně 1x za 3měsíce a efektivně komunikuje přes aplikaci  
Whatsapp . RS se mimo kontroly rybářů , revírů a RCHZ aktivně účasní na 
rybářských brigádách a ostatních hospodářských činnostech, zejména pak u 
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výlovů a u vysazování ryb, kde zároveň působí jako kontrolní orgán, ale např. I u
sečení travního porostu na revírech a RCHZ.

Vize RS Zábřeh:

1.) Posílení naší RS o jednoho člena na kontrolu revíru Březná a řeky Březná 

2.) Zakoupení stejnokrojů od firmy Banner – nyní usilujeme o dotaci z Krajského
úřadu Olomouckého kraje

3.)Pořízení záznamového zařízení -minikamery pro členy RS – v současné době 
je to již nutností pro následné dokazování a prokazování spáchaných přestupků 
– nyní usiluji o dotaci, či příspěvek na pořízení a to jak ÚS Ostrava, tak Město 
Zábřeh

4)Pořízení nového člunu pro kontrolu na revíru Nemilka a pro využití i k 
hospodářské činnosti a to k rozvozu vysazovaných ryb na revírech a k 
umísťování výtěrových hnízd na revírech.

Závěr:

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům RS za jejich dosavadní činnost a za 
to, jak zvládli kontrolní činnost v nelehké covidové době, kdy svoji činnost 
vykonávali poctivě i za různých vládních opatřeních a nařízeních.

                                                            

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