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ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 
 
Ze dne: 03.10.2022 
 
Přítomní: 
Kocián Pavel, Ing. – předseda MO 
Zdeněk Cvikl, Mgr. - jednatel MO 
Holčák Martin, Ing. – hospodář MO 
Jašek Ondřej, Mgr. - místopředseda MO  
Roman Zuzaňák – zástupce hospodáře MO 

Zdeněk Rára – zástupce hospodáře MO 
Kocián Tomáš – pokladník MO 
Václav Liška (dozorčí komise) 
 
Host: 
Martin Sosnowski - vedoucí rybářského kroužku

  
KONTROLA ÚKOLŮ ZÁŘIOVÉ SCHŮZE: 

 
Úkol č. 2022_25: Jednatel zajistí objednání povolenek a členských známek na rok 2023 – Mgr. Z. Cvikl do 
07.10.2022 – SPLNĚNO 
Úkol č. 2022_26: Zřízení datové schránky MO Rožnov – projednat na říjnové schůzi – termín buď říjen nebo 
počkat na automatické zřízení – jednatel MO – bude zřízeno v říjnu 
Úkol č.2022_27: Koordinace fakturační činnosti – hospodář, pokladník, externí účetní MO = průběžně - 
SPLNĚNO 
Úkol č.2022_28: Aktualizace vedoucího rybářského kroužku dětí v Rožnově na webu – O.Jašek = SPLNĚNO 
OBRATEM, - vývěsky – T.Kocián do konce září 2022 = SPLNĚNO 
 

PROGRAM ŘÍJNOVÉ SCHŮZE 
 
Jednatel MO, Mgr. Zdeněk Cvikl informoval o objednaných ceninách na rok 2023, upozornil na fakt, že stále 
nepřišel oficiální ceník všech typů povolenek, objednán byl tedy počet +- dle předchozích let. Byla zmíněná 
obava, že v souvislosti s rostoucí cenou povolenky pro pstruhové revíry na 2500 Kč, nejspíše dojde k poklesu 
zájmu o tyto povolenky. Nárůst členské známky na 700 Kč se dal očekávat. FRR ve výši 200 Kč zůstává stejný. 
K tomu dodal předseda poznámku a shrnul, co se v rámci VÚS Ostrava z tohoto Fondu rozvoje revíru podařilo 
během jeho předsednictví zakoupit. 
Jednatel upozornil, že veškerou poštu obratem přeposílá na dotčené osoby (vesměs hospodář nebo pan Liška 
– pokud jde o nějaké vodoprávní řízení na toku). Domluvil se s předsedou, že do konce října spolu zřídí 
datovou schránku pro MO. 
 
Předseda MO, Ing. Pavel Kocián zmínil prosbu soutěžního týmu muškařů (panové František Adam a Jakub 
Adam) o schválení dotace pro jejich činnost v následujícím roce, kdy postoupili do 1.ligy (viz. náš web). Dotace 
byla celým výborem MO schválená, s tím, že její výše bude ještě upravena dle blížící se účetní uzávěrky. 
V této souvislosti poprosil předseda jednatele, aby mu zajistil předběžný výpočet nákladů na odvody do FRR 
a za platby za prodané krátkodobé povolenky do listopadu, rovněž oslovil hospodářský odbor, aby vyčíslili, 
jaké ještě budou náklady a příjmy (z komerčních odlovů). Reagoval jednatel, který už má určitou představu o 
částce, která se ještě bude z účtu odvádět. Hospodářský odbor uvedl, že budou ještě dva komerční odlovy na 
Hážovce a na toku Rožnovské Bečvy na Horní Bečvě. Zároveň ještě hospodář projednává výši kompenzace za 
uhynulé ryby v souvislosti s havárii v Tylovicích 18.drpna 2022. Stavební firma řeší náhradu přes svou pojistku.  
 
Bylo dohodnuto, že faktura za dodání ryb nad Zarybňovací plán (ZP) při podzimním zarybnění nepřesáhne 
částku 30 000 Kč! Určitá část rybí obsádky nad ZP byla již dodána do toku v průběhu roku. 
 



Hospodář MO, Ing. Martin Holčák upřesnil, že v říjnu mají proběhnout ještě minimálně 2 komerční odlovy 
(spojené se záchranným transferem ryb), jeden opakovaný na Hažovce (stavba chodníku Tylovice), druhý 
v souvislosti s plánovanou výstavbou nové lávky na Horní Bečvě. Termín je předběžně již víkend 08.-
09.10.2022. 
Koncem října je plánováno vysazování ryb (kapr, amur, lín) do údolní nádrže u Macečků na Horní Bečvě. 
Termín ještě není upřesněn, bude dle dodavatele a koordinace s VÚS Ostrava. Stejně se čeká na vysazení 
ostroretky a parmy do dolní části revíru (od Zubří). 
Hospodář dále nadnesl otázku dodavatele plůdku pstruha potočního pro další období. Ve spolupráci se 
zbylými členy hospodářského odboru a dozorčí komisí (p.Liškou) vytvoří strategii výběru chovných potoků pro 
další období. Nejdříve proběhne monitoring současného stavu chovných potoků hlavně v zimním a letním 
období (zda nevysychají, nepromrzají,..).   
 
Předseda dozorčí komise, Václav Liška upozornil, že na toku a na přehradě jsou již vybledlé tabule, označující 
revír. Reagoval i předseda, že cedule bude potřeba vyměnit, do začátku nové lovné sezóny. Do listopadové 
schůze předloží hospodářský odbor + dozorčí komise požadovaný počet cedulí (obecný popis revíru, 
s legislativně správně uvedeným správcem revíru + popis Chráněných rybích oblasti + zákazu rybolovu). Na 

základě toho provede místopředseda řádnou objednávku cedulí u správce revíru, kterým je Český rybářský 
svaz, z. s.,  Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko. 
Pan Liška dále podal info, že poslední dvě události na toku, které řešil – Zákal v Rožnově z 9.září je vyřešen + 
černá stavba umělého jezera v Mečůvce -je odstraněná. 
V listopadu proběhne jednání s CHKO Beskydy ohledně udělení vyjímky z vyjímky pro povolení k odlovu a   
přelovu zvláště chráněných živočichů. Jde o to, že naše MO má povolenou určitou vyjímku, ale ta neplatí po 
celý rok, bohužel některé stavební práce na toku právě probíhají v měsících, kdy nemohou být provedeny 
záchranné transfery ryb a jiných živočichů. 
 
Pan Liška dále informoval, že se na naší MO obrátil jeden soukromý majitel malého rybníčku na Horní Bečvě 
s tím, že se mu  v něm přemnožili raci. Ve spolupráci s členy CHKO Beskydy bude proveden vylov těchto raků 
a  v případě, že nebudou pozitivně testováni na přítomnost račího moru, budou vysazení do toku Rožnovské 
Bečvy (do úseků kde byli vyhubeni právě račím morem) . Zoospory račího moru by zde již neměly být.  
Doplnil předseda MO, že majitel rybníčku naštěstí nejdříve kontaktoval samotného předsedu a nevysadil raky 
někam, kam nepatří nebo by se mohli nakazit račím morem. 
 
Hostem schůze byl pan Martin Sosnowski, který je od letošního roku novým vedoucím rybářského kroužku 
dětí a mládeže při SVČ Rožnov. Od 7.října už mu začíná běžet kroužek, prozatím má přihlášených 17 dětí, ale 
počet se určitě zvýší (přihlášky totiž dětí dávají běžně i koncem října). To potvrdil i dlouholetý vedoucí, pán 
Roman Zuzaňák. 
Jednatel MO, Mgr, Zdeněk Cvikl poprosil pana Sosnowského, aby u všech dětí evidoval nutné údaje, nechal 
si podepsat GDPR souhlas s poskytnutím těchto údajů. Během listopadu se upřesní termíny zkráceného 
proškolení mládežníků starších 15-let, kteří byli více než 2 roky v kroužku. 
 

ÚKOLY ZE ŘÍJNOVÉ SCHŮZE: 
 
Úkol č. 2022_26: Zřízení datové schránky MO Rožnov – jednatel  + předseda MO – říjen/listopad 2022 
Úkol č. 2022_29: Stanovení nákladů a příjmů do konce kalendářního roku – jednatel + hospodář – do 
listopadové schůze 14.11.2022 
Úkol č. 2022_30: Zajištění podzimního vysazení kapra, amura, lína, ostroretky a parmy  - hospodářský odbor 
do listopadu 
Úkol č. 2022_31: Zjištění celkového počtu požadovaných nových ceduli popisujících revír a CHRO – 
hospodářský odbor + dozorčí komise – do listopadu, následně budou cedule objednány místopředsedou 
 

Zápis zapsal 05.10.2022, místopředseda MO, Mgr. Ondřej Jašek 


