
Zpráva hospodáře MO ČRS Rožnov p/R za rok 2010, přednesená na výroční 
členské schůzi dne 20. 3. 2010 

 
Vážení přátelé Petrova cechu. Dovolte, abych vás seznámil s tím, so se na hospodářském úseku 
událo v roce 2010. Tak jako každý rok, byl proveden jarní slov chovných potoků, ze kterých jak jistě 
víte zarybňujeme náš revír. 
Výsledky slovení nejsou opět uspokojující,  nepodařilo se nám splnit zarybňovací plán 8.000  ks 
Pstruha obecného z našich chovných potoků. Celkem se tak slovilo 4.520 ks PO. 
S touto žalostnou situací se pokoušíme bojovat již několik let, nutno říct, že v tom nejsme jako 
organizace hospodařící na chovných pstruhových potocích sami. Organizace v celé české republice 
se potýkají se stejným problém a to úbytkem odchovaných ryb. 
Proto jsme se začali zabývat možností, která by mohla tento problém vyřešit, a to že jsme se pokusili 
vytřít vlastní plůdek pstruha obecného z našeho revíru. V měsíci Listopadu jsme provedli odlov 
matečních ryb, po kterém následoval výtěr  a doprava oplozených jiker na pstruží líheň. Celkem se 
nám tak podařilo vytřít 145.000 ks jiker, a pokud nám příroda pomůže, mohli bychom dosáhnout 
konečného výsledku cca 110 000 ks plůdku PO.  
Tento plůdek pak vysadíme do našich slovených chovných potoků. Výsledek této práce se projeví 
bohužel až za 2 roky, ale i tak doufám, že bude uspokojujicí. 
Zároveň bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na pracích spojených při výtěru 
plůdku PO, hlavně pak Romanu Zuzaňákovi a Mirku Košutovi, bez kterých by se tato velmi důležitá 
práce vůbec neuskutečnila. 
Nyní vás seznámím s plněním zarybňovacího plánu v roce 2010: 
 
pstruh obecný, potoční 
(dvou až tříletý)          4.520  naše chov. potoky + 230 kg PO3-4 VÚS Ostrava splněn ZP 
pstruh duhový 
(jednoletý)   2.000             splněn ZP 
lipan podhorní 
(jednoletý)   3.000             splněn ZP 
kapr 
(K2 - dvouletý)           2.520             vysazeno 3.100 kg (50.000 kč hrazeno naše MO)  
ostroretka stěhovavá 
(jednoletá)   5.000             splněn ZP 
parma obecná 
(jednoletá)   2.000             splněn ZP 
Lín obecný 
(dvouletý)   500                vysazeno 750 ks (ZP 500 ks 250 ks hrazeno z MO) 
 
Plán práce hospodářského úseku v roce 2010 

- Jarní slovení chovných potoků 

- Plnění zarybňovacího plánu pro rok 2011 

- Pravidelná údržba majetku MO Rožnov 
 
Tak jak již bývá zvykem, bude opět v našem revíru vysazen PD 2 letý a to v měsíci dubnu (před 
zahájením sezóny) a měsíci červnu. Toto vysazení je nad ZP a bude provedeno v celkovém nákladu  
2 x 15.000 kč. 
Závěrem bych  chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na všech pracích v hospodářském úseku  a 
popřát vám všem mnoho rybářských úspěchů v nadcházející sezóně. 
Petrův Zdar! 
 
Lukáš Pavlica 


