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Zpráva o činnosti a hospodaření výboru MO ČRS Rožnov p/R, 
přednesená na výroční členské schůzi dne 18. 3. 2012 

 
Vážené dámy a pánové, vážení hosté, vážení přátelé „Petrova cechu“, 
 

Scházíme se na pravidelné výroční členské schůzi, abychom provedli zhodnocení společně 

vykonané práce za minulé období od poslední členské schůze. Pokud bych měl ve zkratce 

charakterizovat uplynulé období, tak bych uvedl, že toto období bylo charakteristické úspěšným 

pokračováním v nastolené strategii chovu a ochrany ohrožených druhů ryb s cílem zvýšení 

atraktivity našeho revíru a další optimalizací veškerých nákladů spojených s činností naší 

organizace.  
 

Ještě dříve než se podrobně vyjádřím k jednotlivým oblastem naší činnosti, mi nyní dovolte 

provést kontrolu usnesení z minulé členské schůze. Výboru byly na poslední členské schůzí 

uloženy tyto úkoly: 
 

- Vést další kroky vedoucí k ochraně lososovitých ryb na pstruhových revírech pro Sm a Slezsko 

– průběžně plněno, podrobnosti uvádím ve zprávě o hospodářské činnosti 
 

- Pokračovat v nastolené strategii vysazování a chovu PO ve vytipovaných chovných potocích 
našeho revíru – průběžně plněno 
 

- Zajistit instalaci dostatečného počtu informačních cedulí na přehradě Horní Bečva (ještě před 
zahájením sezóny 2011), s upřesněním BPVRP a to jak v počtu odlovených ryb, tak i úpravě 
horní míry vyjmenovaných druhů ryb - splněno 

 

- Projednat a vyhodnotit všechny diskusní příspěvky a závěry z projednávání průběžně 
zveřejňovat na webových stránkách MO - splněno 
 

- Vyhodnotit stav členské základny z hlediska věkové kategorie důchodců ve vztahu k plnění 
brigádnické povinnosti, zejména u důchodců ve věkové kategorii nad 75 let – výbor v této 
souvislosti připravil na tuto členskou schůzi návrh změny brigádnické povinnosti, kterou 
výbor předkládá členské základně v návrhu usnesení k odsouhlasení  

 

- Projednat na konferenci VÚS problematiku revírů místního významu ve vztahu omezení 
počtu docházek na tyto revíry členy cizích MO – na jarní konferenci VÚS bylo většinou členů 
rozhodnuto ponechat statut revírů místního významu pro ty revíry, které splňují podmínky 
pro udělení tohoto statutu, ba naopak v minulém i tomto roce se zvýšil počet revírů 
místního významu – viz například kompletní revír 471 016 (Podlesí a Juřinka)    

 

 
Nyní mi dovolte, abych se krátce dotkl jednotlivých oblastí činnosti výboru a tím i vlastní práce 

naší MO za minulé období. 

  

Jako tradičně začnu tím nejdůležitějším úsekem naší činnosti a tím je hospodářský úsek. Ve svém 

vystoupení se dotknu jen těch nejdůležitějších aspektů v hospodářské činnosti výboru naší MO, 

neboť podrobnosti a konkrétní hospodářské výsledky za uplynulé období se dozvíte ze 

samostatné zprávy hospodáře naší MO. 



 2

Celá hospodářská činnost za minulé období probíhala v souladu s novou strategií v chovu a 

ochraně lososovitých ryb našeho revíru, která byla vytýčena a schválená již na jaře roku 2010.  
 

Zde mi dovolte připomenout tři nejdůležitější body zmiňované strategie: 
 

1) Metodika vysazování plůdků PO z vlastních generačních ryb pouze do vybraných lokalit, to 

znamená do těch chovných potoků, které již v minulosti byly zárukou dobré následnou 

výtěžností v produkci PO. Jedná se zvláště o ty chovné potoky, které procházejí intravilány 

jednotlivých obcí. To znamená těmi lokalitami, kde se předpokládá jednak snížený výskyt 

rybožravých predátorů a kde je i předpoklad dostatečné průtočnosti vody po celý rok 

2) Rovněž strategie slovování PO a jeho následná distribuce do lovného revíru doznala změny. 

V rámci jarních odlovů byl slovován PO převážně v kategorii PO2 a PO3. Tato skutečnost se 

sice projevila v částečném nesplnění zarybňovacího plánu, který byl v roce 2011 naplněn 

pouze z 68 %, ale na druhou stranu se zvýšil podíl mírových ryb v našem lovném revíru. 

Deficit v zarybňovacím plánu byl vyrovnán vysazením uměle odchovaného PO – toto 

vysazení bylo zajištěno a uhrazeno hospodářským úsekem VÚS Ostrava 

3) Třetím bodem výše zmíněné strategie je těsná spolupráce s projektanty vodních staveb a 

s pracovníky správy CHKO Beskydy. Nutnost této spolupráce si vyžádal rok od roku se 

zvyšující podíl stavebních prací zejména na chovných potocích našeho revíru. V rámci této 

spolupráce má náš hospodářský úsek možnost aspoň částečně eliminovat nepříznivý dopad 

těchto staveb na produkci PO. Zde si dovolím konstatovat, že kvalifikované připomínky 

k způsobu realizace těchto staveb jsou z velké části akceptovány, pokud jsou tyto 

připomínky zapracovány již do projektové dokumentace ať už na úrovni projektu pro 

stavební povolení nebo realizačního projektu. Oboustranně výhodná je i spolupráce se 

správou CHKO Beskydy, kdy jsme ze strany této organizace včas informováni o veškerých 

připravovaných stavebních akcích na vodních tocích a naopak hospodářský úsek naší MO 

poskytuje správě CHKO cenné informace o druhovém a množstevním výskytu jednotlivých 

druhů ryb v našem revíru.  
 

Cílem všech výše zmiňovaných bodů hospodářské strategie naší MO není jen ochrana a 

zachování produkce ohrožených druhů ryb v našem revíru, nýbrž i snaha neustále zvyšovat 

atraktivitu našeho revíru. Jedním z kroků ke zvýšení této atraktivity byla i úprava BPVRP na 

přehradě Horní Bečva, spočívající v omezení úlovků kapra a úpravě spodních i horních lovných 

velikostí vybraných druhů ryb, která začala platit již od začátku sezóny 2011. Již první statistické 

výsledky ze zpracovaných sumářů našich členů a hodnocení revírů ze strany lovících jsou 

přesvědčivým důkazem, že tato úprava BPVRP měla svůj nesporný význam. Na rozdíl od 

podobných MP revírů, kde je obsádka ryb téměř totálně zlikvidována nejpozději do měsíce od 

jejich vysazení, se na přehradě Horní Bečva dalo bez problému zachytat po celou sezónu 2011. 

Podle hodnocení rybářské veřejnosti se rovněž zvýšila i atraktivita na tekoucích vodách našeho 

revíru. Svědčí o tom i počet úlovků PO za rok 2011, který dosáhl rekordního čísla 1.064 

registrovaných úlovků (jedná se o údaje pouze ze sumářů našich členů – územních i 

celosvazových). 
 

V dalším mi dovolte provést krátkou rekapitulaci a zhodnocení hospodářské činnosti v roce 2011. 

Vzhledem k příznivému počasí, byly tyto práce zahájeny bez časového zpoždění. Hned na začátku 
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jarních prací byl výbor naší MO personálně oslaben odchodem dvou členů výboru. Poslední den 

v březnu 2011 na vlastní žádost ukončil své funkční období dosavadní hospodář naší MO, pan 

Lukáš Pavlica, a v květnu 2011 ho rovněž na vlastní žádost následoval i zástupce hospodáře, pan 

Martin Fuksa. Výbor naší MO na tuto vzniklou situaci reagoval kooptací Ing. Martina Holčáka, 

který se v posledních volbách umístil na prvním nevolitelném místě a který vzhledem ke své 

kvalifikaci nemusí skládat příslušné profesní zkoušky na funkci hospodáře. Bohužel se po celý rok 

2011 nepodařilo kooptovat nikoho z řad našich členů na funkci zástupce hospodáře, a tak výbor 

zajišťoval veškerou činnost pouze v šesti lidech. Přes tuto okolnost se podařilo zvládnout veškeré 

hospodářské práce, ale i velké množství hospodářských zásahů vyvolaných stavební činností na 

našem revíru. Zde mi dovolte vyzvednout a ocenit práci Miroslava Košúta, který kromě své 

funkce jednatele, se po celý minulý rok aktivně věnoval i práci v hospodářském úseku.  

I přesto, že se nám podařilo v minulém roce zvládnout všechny nezbytné úkoly, nedá se 

konstatovat, že se na tomto úseku nepotýkáme s určitými problémy. Tím hlavním problémem je 

dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných členů lovících čet. V současné době jsou proškoleni a 

dostatečně kvalifikováni na pozici vedoucích lovících čet pouze tři naši členové a to konkrétně 

pan Roman Zuzaňák, pan Pavel Divoký a Miroslav Košút. Z tohoto důvodu se nám dlouhodobě 

nedaří stabilně disponovat minimálně dvěma lovícími četami a tak vytíženost stávajících členů 

lovících čet je na hranici únosnosti a to i vzhledem ke každoročnímu nárůstu hospodářských 

zásahů vyvolaných zvýšenou aktivitou stavebních firem při realizaci úprav vodních toků. Protože 

posledně jmenované hospodářské zásahy jsou i zdrojem nemalých finančních prostředků naší 

organizace, rozhodl výbor na své lednové schůzi každoročně vyčlenit z těchto prostředků určité 

procento jako roční odměnu pro hospodářský úsek a to v přímé závislosti na hospodářském 

výsledku. Toto opatření si klade i za cíl zvýšit zájem a motivovat další členy naší organizace pro 

práci v hospodářském úseku.  

Závěrem mé zprávy o hospodaření naší MO za uplynulé období mi dovolte poděkovat všem 

členům, kteří se aktivně v průběhu celého období podíleli na hospodářské činnosti, která je pro 

naši organizaci tou nejdůležitější oblastí.      

 

I v ekonomické oblasti naší MO v minulém roce pokračoval trend, který byl v naší organizaci 

nastartován před dvěma lety. Díky tomuto trendu se výrazně zlepšila informovanost všech členů 

výboru o hospodářských výsledcích. Průběžné hospodářské výsledky, které jsou jednotlivým 

členům výboru k dispozici prakticky každý měsíc, jsou cenným pomocníkem v rozhodovacím 

procesu, zejména vzhledem k výdajovým položkám a které dokážou ovlivnit celkový hospodářský 

výsledek naší MO. Důkazem tohoto mého tvrzení je i skutečnost, že v konečné účetní uzávěrce za 

rok 2011 nedošlo ve srovnání s návrhem rozpočtu k výraznému překročení u žádné z výdajových 

položek, ba naopak u mnoha výdajových položek bylo čerpání nižší, než předpokládal návrh 

rozpočtu. Celkový hospodářský výsledek za rok 2011 je na rozdíl od minulých let kladný, a dosáhl 

částky něco málo přes 142.000 Kč. Po odečtení částky 70.000 Kč do rezervního fondu, činí celkový 

hospodářský výsledek něco málo přes 72.000 Kč – s podrobnými údaji o hospodářském výsledku 

a také s návrhem rozpočtu na rok 2012, vás ve své zprávě seznámí ekonom naší MO, Ing. Pavel 

Jakeš. 

V souvislosti s dosažením kladného hospodářského výsledku mi dovolte ještě jednu poznámku. 

Tohoto výsledku bylo dosaženo i přesto, že v průběhu minulého roku byla provedena vnitřní 
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stavební rekonstrukce našeho objektu, včetně nových elektrorozvodů a nového systému 

vytápění, kde celkové náklady na tuto akci dosáhly výše kolem 78.000 Kč a navíc podíl vysazených 

ryb nad zarybňovací plán – tudíž z našich prostředků byl v roce 2011 vyšší, než v předchozím 

roce. Pro srovnání – hospodářský výsledek za rok 2010 činil – 12.963 Kč.  

Na kladném hospodářském výsledku mají kromě výrazné optimalizace vlastních nákladů největší 

podíl příjmy z hospodářské činnosti prováděné na objednávku stavebních firem, dále výrazně 

vyšší podíl příspěvků za brigádnickou povinnost (nárůst v roce 2011 o cca 30.000 Kč), což má 

přímou souvislost se zvýšenou atraktivitou našeho revíru v roce 2011 a v neposlední řadě i 

úspora nákladů za nákup plůdku PO, zajišťováním výtěru z vlastních generačních ryb. Na základě 

zkušeností z minulých let je zřejmé, že tento příznivý trend může v následujících letech negativně 

ovlivnit celá řada faktorů, proto výbor naší MO rozhodl i v tomto roce o převedení zhruba 50% 

výnosu z celkového hospodářského výsledku do rezervního fondu naší organizace.  

 

Co se týče oblasti ochrany rybí populace členy naší dobrovolné rybářské stráže, s tím vás 

podrobně seznámí ve své zprávě vedoucí rybářské stráže. Já bych se zde jen zmínil o dvou 

doporučeních, se kterými se výbor naší MO obrácí na všechny členy rybářské stráže: 

První doporučení se týká zvýšeného dohledu všech členů rybářské stráže na chování rybářské 

veřejnosti a to v souvislosti s očekávaným zvýšeným tlakem na náš revír v tomto roce, aby se tak 

předešlo možnému porušování zákona o rybářství a to zejména v přestupcích jako je nezapsání 

přisvojené ryby, nešetrná manipulace s ulovenou rybou apod. 

Druhé doporučení se týká důsledné kontroly BPVRP, a to konkrétně zákazu používání protihrotů 

při lovu ryb na pstruhových revírech. Jestliže v minulém období byl tento přestupek řešen 

převážně domluvou, tak nyní bylo rybářské stráži doporučeno řešit tento přestupek 

nekompromisně v souladu se stanovami a jednacím řádem Českého rybářského svazu.     

 

S informacemi o stavu a vývoji členské základny vás podrobně seznámí ve své zprávě jednatel 

naší MO. 

 

Ve vztahu k Výboru územního svazu pro Moravu a Slezsko, jako našemu nadřízenému orgánu, 

byly zabezpečovány úkoly vyplývající z usnesení krajských konferencí VÚS. Zástupce naší MO se 

v minulém roce pravidelně zúčastnil obou krajských konferencí, kde byl seznámen s podstatnými 

změnami, zejména v úpravě stanov a jednacího řádu ČRS. 

Výsledky kontroly hospodaření naší MO na prověrkách VÚS v Ostravě v listopadu 2011 proběhly 

bez zjištěných nedostatků a závažných připomínek vůči naši MO ze strany VÚS. Naopak výbor 

naší organizace byl v minulém roce jedním z hlavních iniciátorů společné pracovní schůzky 

zástupců všech organizací územního svazu, kteří obhospodařují pstruhové revíry. První pracovní 

schůzky, která proběhla v únoru tohoto roku, se zúčastnil jednatel a předseda naší organizace. 

Hlavním cílem této schůzky bylo společné řešení problematiky chovu a ochrany PO na našich 

revírech. Tato schůzka nebyla ojedinělá, nýbrž bylo rozhodnuto, aby se zástupci MO 

obhospodařující pstruhové revíry scházeli vícekrát za rok a aby tato skupina pracovala jako 

poradní orgán hospodářského výboru při VÚS Ostrava. 

Hned na této první schůzce byly definovány jednotlivé společné body a priority v dlouhodobém 

řešení problematiky pstruhových revírů, jako jsou kroky k zvýšení celkové atraktivity revírů, dále 
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finanční podpora při zarybňování revírů a budování rybochovných zařízení, konkrétně 

z prostředků fondu rozvoje revírů. Všechny předložené návrhy nyní projednává hospodářský 

odbor při VÚS Ostrava a o vyčlenění výše finančních prostředků na ochranu a chov PO a zvýšení 

atraktivity pstruhových revírů formou průběžného zarybňování se bude rozhodovat již v květnu 

na letošní jarní konferenci VÚS. 

 

Dovolte, abych na konec svého vystoupení ještě jednou poděkoval všem členům naší MO, kteří 

se aktivně podílejí na naší práci, a sdělil jim, že si nesmírně vážím jejich obětavosti, nasazení a 

času, který je často „ukrajován“ na úkor rodiny nebo času stráveného u vody. 

 

Děkuji za pozornost a přeji vám krásně prožité chvíle na svých oblíbených revírech. 

 

 

Petru zdar! 

 

 

Ing. Pavel Kocián 

 


