Zápis z diskuze na výroční členské schůzi dne 18. 3. 2012
p. Miloš Martínek (host), předseda územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko: Hodnotil stav
ochrany Po na revírech severní Moravy. Obecně ¨kritizoval CHKO za přístup k opravám a revitalizacím
vodních toků – až příliš se betonuje. Informoval o podpoře Po částkou 400 000,- Kč pro rok 2012
z prostředků výboru územního svazu. Podařilo se zastavit pokles Po v revírech. Uvedl přehled úlovků na P
územních revírech:
2010
8056 ks Po
2361 kg
2011
15081 ks Po
4834 kg
p. Kocián Pavel: zdůraznil význam podpory ochrany Po. Informoval o setkání hospodářských odborů –
přelínání výnosů z MP revírů do P revírů. Jediná cesta pro P revíry je cesta jejich zatraktivnění. Poděkoval za
navrženou částku 400 000,- Kč z fondu rozvoje revíru.
p. Výstrk Jan: poděkoval p. Martínkovi – zastavení poklesu počtů Po na revírech.
Otázka k p. Martínkovi: Přehodnocení vybudování rybářského zařízení na Slezské Hartě v Roudně. Místo
toho raději vybudovat rybochovné zařízení.
p. Martínek – odpověď: Vzhledem ke smlouvě musí výbor územního svazu držet Roudno až do roku 2013,
pak bude od smlouvy odstupovat. Zařízení pro rybáře v Rázové se nebude realizovat. Záměrem je
vybudovat na vlastním malém pozemku přímo v Roudně zařízení pro rybáře. Prostředky na výstavbu by byly
použity z prodeje pozemku v Rázové a v Roudně včetně chatek. K otázce líhní, sdělil, že v současné době má
výbor územního svazu přebytek rybochovných zařízení, má přebytek i plůdku. Je snaha o produkci větší
ryby.
p. Výstrk Jan: Jak se chová ekonomicky místenkový revír, jaká je výtěžnost, budou zachovány?
p. Martínek – odpověď: Hodně navštěvovaný je revír „Ostravice II“. Zarybňování přišlo cca na 140 000,- Kč,
výtěžnost z prodeje místenek byla cca 115 000,- Kč. Další revír je ve Val. Meziříčí. Atraktivní revíry budou
zachovány, uvažuje se o dalším na řece Moravici (Hradec n. M.).
p. Výstrk Jan: vznesl připomínky ke zprávě DK – je příliš stručná, nedostačující. Nelze si z ní udělat
představu o činnosti DK. Ekonomika – nebyl splněn rozpočet za násady. Proč se sadí pstruzi do úseku
parmové vody (od Zubří dolů). Ve zprávě hospodáře chyběla informace o slovování chovných potoků
(časový dvouletý, tříletý plán). Navrhl, aby byli členové na výroční schůzi zváni elektronickou poštou.
Upozornil na možnost uzavření nájemní smlouvy s Valašským muzeem (rybníky a strouha v Mlýnské dolině).
p. Košut Miroslav – odpověď: upřesnil vysazování Po – ze Slovenska (150 ks). V roce 2010 úsek Střítež n. B.
– Rožnov p. R., v roce 2011 přehrada. Zdůraznil, že centrem P revíru je úsek Rožnov – H. Bečva, kde se
vytváří genofond Po. Je snaha držet v toku 1 až 3 generační rybu. Oproti minulým letům se vysadilo pouze
75 000 ks plůdku. Důvodem jsou stále probíhající stavební práce, sadilo se tam, kde jsou tyto práce
ukončeny. Otázka lovených potoků – Maretka se nebude lovit, probíhají zde stavební práce. V současné
době nemůžeme říci, které potoky jsou dobré a které ne. Musíme počkat 2 roky.
p. Kocián Pavel: ohledně zvacích e-mailů – míra informovanosti členské základny vzrostla, v současnosti je
vše na webových stránkách. Výbor se tomu nebrání.
p. Rára Zdeněk: Ostravice II – jsou na tomto revíru změny?

p. Martínek – odpověď: Na tomto místenkovém revíru se může ponechat 1 ryba. Podmínky pro lov v roce
2012 zůstávají stejné. Vše je ošetřeno vývěsnými cedulemi.
p. Veselý Roman (host), prof. RS: upozornil na změny u pstruhových revírů (Bližší podmínky výkonu
rybářského práva). Při lovu lososovitých ryb je rybář před započetím denního lovu datum povinen
zakroužkovat. Při lovu ostatních ryb datum zakřížkovat. Jestliže jde rybář v daný den chytat lososovité ryby,
zakroužkuje datum a může v ten samý den jít chytat i ostatní ryby jiné (kapry). Jestliže jde rybář v daný den
chytat ostatní ryby (kapry) nemůže již chytat lososovité ryby (změna způsobu lovu). Dále upozornil na
způsob zápisu ulovených ryb: P- obecný, P- duhový, kapr – zapsat celým slovem „kapr“. Dále upozornil na
omezenou docházku na revíru 471016 Bečva 7A – bude označeno cedulemi. Candát na Horní Bečvě – lze
lovit od 16. 4. při zachování míry 50 cm. Mezi vybrané ryby se od letošního roku počítá Amur.
p. Pavelka: možnost muškaření na přehradě s použitím umělého plovátka. Candát by vůbec neměl být
vysazován na Horní Bečvu, s právního hlediska to není ošetřeno.
p. Veselý – odpověď: umělé plovátko nelze. Candát se vysazuje k likvidaci perlínů, kteří jsou přemnoženi.
Potravinově vytlačuje kapra. O právní hledisko nejde. Schválila to členská schůze MO Rožnov p.R.
p. Martínek – odpověď: VÚS si pane Pavelka ni nevymýšlí, vychází z podnětů jednotlivých MO. Zároveň
požádal hospodáře a výbor MO o podklady pro připravované vydání Bližších podmínek pro výkon
rybářského práva (2013), vysvětlil, proč se vydávají na 4 roky (ekonomické důvody).
p. Nohavica František, p. Sosnowski Mariusz, p. Rek Tomáš: poděkování výboru MO Rožnov za jeho práci,
poděkování za dobře zarybněnou přehradu. P. Nohavica vyzdvihl práci výboru, zejména hospodáře Košuta,
Zuzaňáka a předsedy.
p. Pavelka: dotaz ohledně „Rýmařovské výzvy“, požadavek na audit hospodaření VÚS
p. Martínek – odpověď:. Rýmařovská výzva byla vyvolána určitou kritikou MO Rýmařov a byla podána
z neznalosti, konference ČRS ji odmítla. Vysvětlil panu Pavelkovi rozdíl mezi DK a auditem. DK kontroluje
VÚS, navíc finanční úřad kontroluje vše do hloubky a nebyly shledány žádná pochybení. p. Pavelkovi byla
nabídnuta možnost pozvání na VÚS, aby se seznámil s touto problematikou.
p. Kocián: přednesl návrh na brigádnickou povinnost pro seniory. Člen nad 70 let včetně je zproštěn
brigádnické povinnosti (od 2013). Člen od 63 let včetně do 70 let má poloviční plnění brigádnické
povinnosti. Hlasováním byl tento návrh přijat a schválen. Proti 2 hlasy.
p. Majorský Jaroslav: navrhl, aby účast na členské schůzi byla sledována na evidenčních listech rybářů.
p. Martínek – odpověď: Účast na schůzích je všude minimální. Bohužel, rada ČRS tuto povinnost vypustila
ze stanov. Budeme znovu připomínkovat, v letošním roce je sněm ČRS. Bylo by dobré, aby se každý člen
zúčastnil členské schůze.
Účast na schůzi: 108 členů z 363 dospělých členů, tj. 29,75 %
Zapsal: jednatel Mgr. Zdeněk Cvikl v. r.

