Výroční členská schůze MO ČRS Rožnov 26.03.2022 – Diskuze
Diskuzní fórum:
Pan Holzer Jiří se dotázal na přelovy lipana za rok 2021 na toku Rožnovské Bečvy.
Odpověděl hospodář, Ing. Martin Holčák:
Při přelovech byly většinou ve splavech 3-4 ks větší generační ryby lipana, par ks roční ryby, téměř
chyběly 2 leté ryby.

Další dotaz pana Jiřího Holzera byl ohledně hájení úseku pod koupalištěm. Odpověděl hospodář, že
by v daném úseku mohl proběhnout přirozený výtěr pstruha.

Dotaz člena MO Rožnov, pana Urdy, že by se měly dát na tabule na přehradu, že lín obecný je zařazen
do ušlechtilých ryb.
Odpověděl hospodář, že je stále problém s umístěním vývěsek na přehradě obecně. Ale co se týče
povinnosti informovat o změnách, kterých by se měl informovat každý člen – informace jsou
dostupné v rybářském řádě.
Doplnil předseda, že změny jsou také probírány na VČS, kterých se bohužel účastní mizivé % členů.

Pan Tomáš Michalík se dotázal ohledně cyklostezky a ohrazení na přehradě, kde tím ubyly místa pro
lov. Dotázal se, zda by nešla v ohrazení udělat alespoň branka. Dále, že na lovných místech na
panelovce se také nedá sedět. Situaci prý řešil i se starostou obce Horní Bečva.
Odpověděl předseda, že přehrada Horní Bečva je v majetku Povodí Moravy, MO Rožnov se ani
nemohla k výstavbě cyklostezky vyjádřit. Navíc hrozí riziko, že nám Povodí může zavést zpoplatnění
přístupu na revír.
Pan Šedo se dotázal k problematice vydry na revíru a případné kompenzace za predaci lipana a
pstruha. Odpověděl předseda, že za rybu v revíru není lehké dostat kompenzace, revír není
rybochovným zařízením! Doplnil hospodář, že problematika vydry jako predátora není asi řešitelná.
Vyjádřil se i pan Tomáš Michalík, že na přehradě Horní Bečvě se stále vyskytují 2-3 vydry a 2 bobři.
Doplnil pan Zdenek Rára, že problematiku predace by měl řešit i Územní svaz. Posléze dodal, že vliv
na teplotu vody mají i úpravy toku (změny v břehu, snížení vodního stavu – mělká voda, přehřívání
vody od velkých rozpálených kamenů).
Doplnil pan Václav Liška, že Českomoravská myslivecká jednota v roce 2021 dostala povolení
k odstřelu 5 ks vyder, 10 000 ks kormorána a 50 bobrů.
Poznamenal, že současné úpravy vodního toku by měly trošku snížit prohřívání vody. Došlo
k rozprostření kamenů k okrajům, aby vznikly „větší podkovy“, kde by se mělo držet více vody.
Pan RNDr.L.Orság doplnil, že na počty ryb má určitý vliv i změna klimatu, zlepšení stavu vod (v
souvislosti s čističkami a řešením odpadních vod), dále, že dochází k oteplování i vod, která má taky
negativní vliv na vývoj pstruha.

