
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: 16.05.2022 
 
Přítomní: 
Kocián Pavel, Ing. – předseda MO 
Zdeněk Cvikl, Mgr. - jednatel MO 
Jašek Ondřej, Mgr. - místopředseda MO  
Roman Zuzaňák – zástupce hospodáře MO 

Zdenek Rára – zástupce hospodáře MO 
Kocián Tomáš – pokladník MO 
Václav Liška (dozorčí komise) 
Omluveni: 
Holčák Martin, Ing. – hospodář MO 

 
 

 

KONTROLA ÚKOLŮ Z DUBNOVÉ SCHŮZE: 
Úkol č. 2022_16: Předseda MO Rožnov – Ing. Pavel Kocián + jednatel MO Mgr. Zdeněk Cvikl domluví schůzku v ČSOB 
Rožnov, ohledně aktualizace podmínek běžného účtu MO Rožnov, zapsaného spolku a projednání podmínek možného 
vkladu částky na terminovaný vklad – PROZATÍM NESPLNĚNO 
 
Úkol č. 2022_17: Dětské rybářské závody – sobota 09.04.2022 – organizuje Výbor MO - PROBĚHLO 
 
Úkol č. 2022_18: Jarní zarybnění revíru pstruhem potočním a pstruhem duhovým – zajistí hospodářský odbor – před 
zahájením pstruhové sezóny – PROBĚHLO (viz. zpráva hospodáře níže) 
 
Úkol č. 2022_19: Účast místopředsedy MO na jarní územní konferenci – teprve bude splněno - termín 29.05.2022  

 
PROGRAM KVĚTNOVÉ SCHŮZE: 

 
Termín květnové schůze byl z důvodů nepřítomnosti předsedy a místopředsedy přesunut z původně plánovaného 
02.05. na 16.05.2022. 
 
Ing. Pavel Kocián zahájil schůzi s informací o připravované Územní konferenci delegátů MO ČRS územního svazu pro 
Severní Moravu a Slezsko, která se bude konat 29.05.2022 v Hradci nad Moravicí. V rámci této jarní Konference 
proběhnou volby do orgánů územního svazu ČRS. Na tuto konferenci byl delegován místopředseda MO, Ondřej Jašek. 
Předseda informoval, že účetní, paní Parmová podala v pořádku daňové přiznání a má zajistit ve spolupráci 
s jednatelem zápis do Sbírky listin obchodního rejstříku (spolkového rejstříku). V této souvislosti navrhl, že by bylo 
vhodné urychlit zřízení datové schránky. 
 
Jednatel MO, Mgr. Zdeněk Cvikl informoval, že aktuálně má MO (dle zaplacených známek k 30.04.) cca 560 členů (470 
dospělých, 70 dětí a 20 mládeže). Informoval, že k 31.03 byly odvedeny poplatky za I.vlnu vydaných povolenek, k 31.05. 
odvede poplatky za známky, k 30.06. odvede poplatky za II.vlnu povolenek, zbytek povolenek + platby FRR se hradí 
před podzimními hospodářskými kontrolami na VÚS. 
Jednatel předal veškeré podklady, včetně pozvánky a delegačního lístku na Územní konferenci místopředsedovi MO. 
Ten se seznámil s tím, že se bude volit 10 z 12 navržených kandidátů do územního výboru a 5 z 8 navržených členů do 
dozorčí komise VÚS. 
Jednatel dále doplnil, že z VÚS dorazila dotace ve výši 17 000 Kč na úhradu povolenek pro členy výboru a rybářské 
stráže (dříve bezplatné povolenky). 
Veškerou agendu, týkající se vodoprávních řízení předává jednatel hospodáři MO a panu Liškovi, který má na starost 
vodoprávní řízení na toku. 
 
Reagoval pan Václav Liška (předseda dozorčí komise), že se má účastnit 24.05.2022 jednání s vodoprávním úřadem, 
OŽP a Odborem výstavby ohledně zatrubnění potoka pod Koryčanskými Pasekami, u garáží na ulici Svazarmovská. 
 
 
 



 
Zprávu o hospodářské činnosti podal zástupce hospodáře, pan Roman Zuzaňák.  
10.4. ukončeny přelovy chovných potoků – celkově odloveno 1 391 ks násady Po, vše vysazeno do revíru. 
8.4. vysazeno 140kg Pd do toku a 100kg tržního Po do přehrady (hradí zaryb.plán) 
15.4. vysazeno do chovných potoků 150tis ks plůdku Po (třetina hrazena ze zaryb.plánu, dvě třetiny hradí MO Rožnov) 
23.4. vysazen kapr do přehrady 500kg (hrazeno ze zdrojů MO Rožnov) 
7.5. dvouletý lipan do toku (120kg – hrazeno ze zaryb.plánu) 
13.5. vysazeno 200 kg pstruha duhového – 70 kg do přehrady, 130 kg do toku (hrazeno ze zarybňovacího plánu). 
Vše proběhlo bez větších problémů Velké poděkování patří všem, kteří se aktivně na práci podíleli. 
28.5. školení na elektrorybáře – přihlášeni Roman Zuzaňák, Pavel Divoký, Martin Holčák, René Zuzaňák 
Roman Zuzaňák požádal výbor MO, aby kontaktovali pana Martina Sosnovského ohledně vedení rybářského kroužku 
mládeže. 
Pan Zdeněk Rára poukázal na jarní vysazení kapra, kdy bylo dovezeno 500 kg ryb, které se musely vysadit do přehrady 
jen s pomocí nádob. Je problém s příjezdem auta z Tovačova přímo až k přehradě + absence dlouhého rukávu pro 
vypuštění ryb přímo z přepravních nádob. 
Výbor byl upozorněn na větší počet zaplísněných kaprů na přehradě (5-10 ks pozorovali i samotní členové výboru – 
Rára, Cvikl, člen rybářské stráže pan Pavel Křenek navštívil na začátku výbor a informoval, že v neděli 15.05. viděl více 
napadených kaprů, kteří na přehradě plavali).  
Reagoval předseda, že hospodář má kontaktovat rybářského technika pana Jakuba Vávru ohledně možné změny 
dodavatele kapra. 
Dále bude informována celá rybářská stráž, která má mezi sebou diskuzní skupinu na WhatsUp. Vedoucí rybářské stráže 
bude kontaktovat pana Tomáše Michalíka (člena rybářské stráže), který bydlí pod přehradou, aby v případě 
pokračujícího zaplísnění ihned kontaktoval výbor MO. V případě většího výskytu by se musel zorganizovat výlov 
zaplísněných ryb, odběr vzorků apod. 
 
Předseda dozorčí komise pan Václav Liška vznesl dotaz ohledně přijímání nových členů do MO. Bylo projednáno, že 
přihlášky nových členů do naší MO (po složení zkoušek pro vydání Rybářského lístku, který si vyřídí na Odboru ŽP) 
budou schvalovány výborem MO. Již teď informuje školitel nových zájemců (Tomáš Kocián + jednatel) do 10 dnů krajský 
úřad + Ministerstvo zemědělství. 
Dále poprosil správce webu – Ondřeje Jaška, aby zkontroloval nesoulad aktuálně platného popisu revíru dle BVPRP a 
informacích na stránkách naší MO. Reagoval místopředseda, a tato nepřesnost je již upravena.  
V případě nejasností, týkajících se informací na webu kontaktujte, prosím přímo Ondřeje Jaška – jaseko@seznam.cz. 
 
Úkoly z květnové schůze MO Rožnov: 
 
Úkol č. 2022_19: Účast místopředsedy MO na jarní územní konferenci – teprve bude splněno - termín 29.05.2022 
 
Úkol č. 2022_20:  Účast pana Václava Lišky na vodoprávním jednání s OŽP a Odborem výstavby – termín 24.05.2022 
 
Úkol č. 2022_21: 28.5. školení na elektrorybáře – přihlášeni Roman Zuzaňák, Pavel Divoký, Martin Holčák, René 
Zuzaňák 
 
Úkol č. 2022_22: Hospodář MO bude kontaktovat rybářského technika VÚS Ostrava pana Jakuba Vávru ohledně 
možné změny dodavatele kapra – termín do dalšího vysazování ryb 
 
Úkol č. 2022_23: Vedoucí rybářské stráže informuje všechny členy rybářské stráže, hlavně pana Tomáše Michalíka o 
zvýšeném výskytu zaplísněných ryb a dalších postupech – termín ihned 
 
Úkol č. 2022_24: Školitel nových žadatelů o rybářský lístek a členství v naší MO – pan Tomáš Kocián zašle vždy info 
jednateli – ten bude informovat celý výbor, a proběhne případné schvalování nového člena – do odvolání 

 

 

Zápis zapsal 21.05.2022, místopředseda MO, Mgr. Ondřej Jašek 


