
Rybomilové migrují. 

 

Je přirozené, že všechny živé organizmy hledají pro svůj život optimální prostředí. (Česká) 

Ichtyologická sekce (IS) vznikla začátkem 90 let pod křídly České Zoologické Společnosti (ČZS). V r. 

2012 byl název IS změněn na Rybářskou a Ichtyologickou sekci (RIS) abychom demonstrovali 

otevřenost společnosti vůči odborníkům ze široké rybářské praxe.  ČZS má dlouhou tradici, avšak její 

vývoj v posledních dekádách nebyl příznivý. Je to paradox, když si uvědomíme boom mladých 

přírodovědců všech oborů. Členské základně a výboru se čerstvý vítr nedaří podchytit. RIS jakožto 

jedna z nejaktivnějších složek na pasivity ČZS a nepříznivý vývoj mnohokrát upozorňovala, leč marně.  

Na jubilejní XV České Rybářské a Ichtyologické Konferenci, proběhla během valné hromady rybářů a 

ichtyologů obsáhlá diskuze o dalším směřování RIS. Z diskuse vyplynula možnost přesunu do 

podstatně akceschopnější České limnologické společnosti (ČLS), která vytváří pro život společnost 

podstatně lepší prostředí. Po diskusi byli přítomí vyzváni, aby hlasováním vyjádřili svůj názor na další 

existenci RIS. Byly navrženy 4 možnosti:  

 

Možnost: Hlasy z řad členů RIS Hlasy z řad ostatní rybářské a 
ichtyologické veřejnosti 

1 setrvat v ČZS 4 3 

2 převést RIS do ČLS 10 10 

3. vytvořit vlastní subjekt 0 0 

4. jiný návrh 0 0 

 

Na základě takovéto bilance valné hromady RIS se výbor RIS rozhodl pro presun do ČLS. Práce RIS 

bude tedy pokračovat jako odborná skupina ČLS. Tato skupina se poprve sejde na XVIII. konferenci 

ČLS a SLS 25.–29. 6. 2018 v Kořenově http://www.limnospol.cz/cz/menu/20-0-0/xviii-konference-cls-

a-sls . Tímto vybízíme všechny zájemce o rybí a rybářskou problematiku k účasti. Dalším setkání, bude 

XVI Česká Rybářská a Ichtyologická Konference, která se bude konat ve středu a ve čtvrtek 10.-11. 

října 2018 v prostorách MENDELU v Brně. Bude též nutné zvolit nový výbor RIS. Nominace pro volby 

do nového výboru RIS prosím posílejte matrikáři ing. Pavlu Jurajdovi  (jurajda@brno.cas.cz).  Zájemce 

o ryby, kteří nejsou členy RIS vybízíme ke vstupu do ČLS a její nové RIS a k aktivnímu zapojení do naší 

zajímavé práce. 
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