
Český rybářský svaz, z. s. , 
místní organizace Rožnov pod Radhoštěm 
Palackého 2678, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

 
 

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 
 
Ze dne: 04.04.2022 
 
Přítomní: 
Kocián Pavel, Ing. - předseda 
Zdeněk Cvikl, Mgr. - jednatel MO 
Jašek Ondřej, Mgr. - místopředseda MO 
Holčák Martin, Ing. – hospodář MO 
Tomáš Kocián – pokladník 

Zdeněk Rára  
Martin Javorek - (dozorčí komise) 
Románek Miroslav (dozorčí komise) 
Václav Liška (dozorčí komise) 
Omluveni: 
Roman Zuzaňák 

  
PROGRAM DUBNOVÉ SCHŮZE: 

 
Ing. Pavel Kocián zahájil schůzi s informací o proběhlé Výroční členské schůzi. Kriticky zhodnotil nízkou účast 
a nezájem členské základny. Vyzdvihl organizaci schůze a místo konání. 
 
Proběhlo rozdělení funkci Výboru MO ve funkčním období 2022-2026, a to: 
  

Funkce Jméno a příjmení Telefonické spojení E-mail 

Předseda Pavel Kocián, Ing. 603 256 734 wilkop@wilkop.eu  

Místopředseda Ondřej Jašek, Mgr. 733 619 389 jaseko@seznam.cz 

Jednatel Zdeněk Cvikl, Mgr. 605 808 661 zdenek.cvikl@nmvp.cz  

Hospodář Martin Holčák, Ing. 732 733 739 MartinHolcak@seznam.cz  

Zástupce hospodáře Roman Zuzaňák 737 603 911 zuzanak4@seznam.cz  

Zástupce hospodáře Zdeněk Rára 604 158 032 zdenekrara@seznam.cz 

Pokladník Tomáš Kocián 777 647 089 kocian.tomas@seznam.cz 

 
Předseda MO Ing. Pavel Kocián navrhl, že se převede část financí z běžného účtu MO na terminovaný vklad 
u ČSOB s alokací 6 měsíců, aktuální zúročení je cca 4,3 %. Výbor MO schválil převod částky na terminovaný 
účet.  
Předseda MO Rožnov – Ing. Pavel Kocián + jednatel MO Mgr. Zdeněk Cvikl domluví schůzku v ČSOB Rožnov, 
na středu 13.dubna 2022 ohledně aktualizace podmínek běžného účtu MO Rožnov, zapsaného spolku + 
projednání podmínek možného vkladu částky na terminovaný vklad. Z jednání bude proveden písemný 
výstup, který bude přeposlán členům výboru a dozorčí komisi. 
 
Jednatel MO Mgr. Zdeněk Cvikl podal informace o připravovaných dětských rybářských závodech – sobota 
9.dubna 2022, od 09:00 hod. Zajištěna je dodávka ryb (pstruh duhový) – v pátek 8.dubna – potvrdil hospodář 
Ing. Martin Holčák. Ceny pro soutěžící a podpora hejtmana Zlínského kraje Ing. Radima Holiše je zajištěná. 
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Jednatel doplnil, že na Výroční členské schůzi byl také uložen úkol – účast zástupce MO Rožnov na jarní 
konferenci územního svazu pro Moravu a Slezsko, která by měla proběhnout koncem května. Navržen byl 
místopředseda MO. Termín konání bude ještě upřesněn. 
Jednatel ještě předal info, že v úterý 05.04.2022 proběhne školení členů rybářské stráže profesionálním 
porybným, panem Janem Kaločem. Školení proběhne v Rybářské Boudě MO Rožnov. 
 
Hospodář MO, Ing. Martin Holčák podal informace o prováděných hospodářských zásazích na toku. 
V posledních dvou víkendech přelovili z chovných potoků 1200 ks pstruha potočního, který byl vysazen do 
hlavního toku Rožnovské Bečvy.  
 
Zároveň předal výboru informaci o udělené výjimce Krajským Úřadem Zlínského kraje pro povolení přelovu 
zvláště chráněných živočichů s platností 2022-2027. 
 
V sobotu 02.04.  a neděli 03.04.2022 proběhl přelov z potoků Zakopeckého, Solaneckého a Popelář.  
 
V neděli byl zároveň proveden komerční přelov na Hažovce,  kterého se účastnil i Ing. Václav Tomášek 
z CHKO. Na přeloveném úseku cca 300 m nebyla během 3-hodinového zásahu odlovena žádná ryba. Pan 
Tomášek z CHKO ve spolupráci s panem Václavem Liškou podají výzvu na Vodoprávní úřad na prověření ČOV 
Hutisko-Vigantice. 
 
Hospodář informoval, že jsou připraveny jarní zarybnění – cca 150 kg pstruha duhového do toku + cca 100 
kg pstruha potočního do údolní přehrady na Horní Bečvě. Ryba bude vysazená před odhájením revíru. 
 
Dále je zajištěn plůdek pstruha potočního – dodavatel Pstruhařství p.Raška, počet cca 150 000 ks, bude 
vysazený dle povětrnostní situace v sobotu 23.04. nebo 30.04.2022. Případní zájemci o výpomoc při 
vysazování se mohou hlásit přímo hospodáři na tel. 732 733 739.  
 
Václav Liška doplnil, že sepsal dokument, týkající se toho, že naše MO by měla být účastníkem veškerých 
stavebních řízení, které se dotýkají toku i údolní nádrže na Horní Bečvě. Jde o reakci na dotaz člena MO, pana 
Tomáše Michalíka z Výroční členské schůze ohledně stavebních úprav v okolí přehrady, které výrazně 
omezily možnost výkonu rybářského práva na přehradě Horní Bečva. 
 
Pan Liška informoval dále o Vermířovském potoce, pod chaloupkou, kde dochází problémům s odkalovací 
nádrží. Domluvil si schůzku s pracovníkem Lesů ČR, panem Bc.Karlem Vaškem (724 523 980), který má na 
starost správu toků. 
 
Václav Liška informoval že P. Tomášek (CHKO) po společné dohodě s MO ČRS Rožnov podal dovolání, k 
zamítnutému trestnímu  oznámení kvůli úhynu ryb na Starozuberském potoce. 
 
Dozorčí komise se na základě voleb na Výroční členské schůzi sešla v pondělí 04.04.2022 v tomto složení  a 

zvolila  si  předsedu. 

 

Funkce Jméno a příjmení Telefonické spojení E-mail 

Předseda komise Václav Liška 725 585 345 vaclav-liska@seznam.cz 

Člen komise Miroslav Románek 603 209 787 miroslav.romanek@nmvp.cz 

Člen komise Martin Javorek 777 229 560 javor.martas@seznam.cz 

 



 

Úkoly z dubnové schůze MO Rožnov: 
 
Úkol č. 2022_16: Předseda MO Rožnov – Ing. Pavel Kocián + jednatel MO Mgr. Zdeněk Cvikl domluví 
schůzku v ČSOB Rožnov, na středu 13.dubna 2022 ohledně aktualizace podmínek běžného účtu MO Rožnov, 
zapsaného spolku a projednání podmínek možného vkladu částky na terminovaný vklad. 
 
Úkol č. 2022_17: Dětské rybářské závody – sobota 09.04.2022 – organizuje Výbor MO 
 
Úkol č. 2022_18: Jarní zarybnění revíru pstruhem potočním a pstruhem duhovým – zajistí hospodářský 
odbor – před zahájením pstruhové sezóny 
 
Úkol č. 2022_19: Účast místopředsedy MO na jarní územní konferenci – termín bude upřesněn – koncem 
května 
 

Zápis zapsal 04.04.2022, místopředseda MO, Mgr. Ondřej Jašek 


