
Zpráva hospodáře MO ČRS Rožnov p/R za rok 2011, přednesená na 
výroční členské schůzi dne 18. 3. 2012 

 
Dobrý den vážení přátelé Petrova cechu. 
 
Ve stručnosti Vás seznámím s činností hospodářského odboru naší místní organizace v 
minulém roce.  
 
Jsme pstruhový revír, začnu  tedy  pstruhem  obecným.  
V roce 2011 se po chudých letech v úlovkových listech výrazně projevila několikaletá práce 
lovící čety pod vedením pana Zuzaňáka a následná celková filozofie hospodářského odboru 
v chovu pstruha obecného. Nejenom, že se podařilo zastavit jeho dlouholetý katastrofální 
úbytek  v revíru, ale díky tvrdé práci se v celém  toku  Rožnovské Bečvy opět vyskytuje 
osádka tříletá a starší  k potěše nejenom lovících rybářů, ale hlavně jako genetická základna 
pro přirozený výtěr v potocích. 
 
Po premiéře v roce 2010 jsme i v loňském roce provedli umělý výtěr vlastních generaček 
pstruha obecného .  Počty nejsou tentokrát tak vysoké jako minule, z pohledu množství 
plánovaných stavebních oprav v chovných potocích a velkého sucha na podzim roku 2011 se 
cca 75 tisíc kusů jiker jeví jako počet dostatečný. Po dohodě s MO Vsetín máme možnost 
doplnit osádku plůdkem pstruha ze Vsetínské Bečvy. 
 
Nemůžu nezmínit nový trend, podporovaný VÚS, a to osazení pstruhových revírů Pstruhem 
obecným, odchovaným na sádkách. Prozatímní zkušenosti s vysazováním mluví o dobré 
lovitelnosti  této ryby po vysazení, ale i o úbytku váhy až o 30% po šesti týdnech v toku.  
V roce 2010 jsme osadili tuto rybu od Stříteže po Bučiský splav, v roce 2011 pak do přehrady 
Horní Bečva. I v letošním roce půjde tento pstruh do Bečvy a opět v úseku Střítež  - Zubří – 
Bučiský splav a rovněž do přehrady Horní Bečva.  
 
Vážná je situace kolem  Lipana. Bohužel se nám zde usadily Volavky popelavé, které  
důvěřivá hejna  mladých lipanů nad Rožnovem doslova zlikvidovala.  V tomto roce 
provedeme  osazení  Lipanem  na místa, kde predátoři nebudou mít tolik klidu k lovu -  takže 
co nejblíže zástavbě či komunikacím. 
 
Nyní několik údajů a čísel ve vztahu k zarybňovacímu plánu našeho revíru: 

- Kapra ve velikostech K 2 až K3+ bylo vysazeno 2700 kg v celkovém objemu 151 tisíc Kč 
co znamená, že nad zarybňovací plán byl vysazen kapr za 46 200Kč   

- Pstruh duhový byl ve dvou etapách vysazen nad zarybňovací plán v objemu 26 680 Kč 
- Siven byl vysazen nad zarybňovací plán za částku 8200,-Kč 
- Nad zarybňovací plán se podařilo vysadit i Lína za celkovou částku 5 000,-Kč,  
Zde je na místě poznámka, že počet odlovených línů našimi členy byl 162 ks a to při 
průměrné hmotnosti  skoro půl kilogramu - čísla, vzhledem k charakteru našeho revíru, 
až neuvěřitelná. 
- Zarybňovací plán se nepodařilo splnit ve dvou položkách -  a to je Parma obecná, 

prostě se ji v roce 2011 nepodařilo vytřít a odchovat         - a rovněž Amur Bílý, jehož 



vysazování do přehrady bylo po konzultaci s krajským hospodářem  pozastaveno.  
Úživnost přehrady H. Bečva je přece jen její  polohou dosti omezena . 

- Ostatní položky byly splněny 
- Nad zarybňovací plán byl do přehrady H. Bečva vysazen ještě Síh Peleď v celkovém 

objemu 4 200,-Kč a rovněž Candát v celkovém objemu 9 800,-Kč. V obou případech se 
jedná o jednoletou rybku. 

- Na závěr číselných údajů se vrátím k Pstruhovi obecnému. Z chovných potoků byl 
v roce 2011 odloven a do hlavního toku vysazen v počtu 5 380ks o velikostech PO2 a 
PO3. 

 
Na letošní rok navrhl Hospodářský odbor  osadit rybu nad zarybňovací plán v částce cca 
65 000,-Kč, tedy v podobném objemu  jako minulý rok. Je tu snaha posílit objemy Lína a 
u lososovitých bude hrát roli i cena násady jednotlivých druhů, takže poměr  Pstruh duhový/ 
Siven  a  v sádkách odchovaný Pstruh obecný není  zatím taxativně určen. 
 
 
Nyní mi dovolte poznámku k revíru Bečva Rožnovská 2 . 
 
 Možná jste si v loňském roce povšimli množství stavebních strojů v našich chovných tocích. 
Těch toků ve výstavbě či opravách bylo docela dost a už jsme si někdy připadali jako 
“stěhováci” pstruhů z potoka do potoka... 
Opravy povodňových škod a protipovodňové úpravy toků  se bohužel v letošním roce budou 
stupňovat a v plánu jsou opravy taky  po celé délce  lovného revíru Bečvy Rožnovské – od 
Rožnova až po Horní Bečvu. 
Chtěl bych poprosit všechny členy, aby si všímali pohyb či práce v jakýchkoliv tocích a v jejich 
blízkosti a informaci o těchto činnostech předali  na hospodářský odbor. Stačí SMS 
s uvedením místa a činnosti či kratičký E-mail. Na našich stránkách jsou uvedeny kontakty na 
hospodáře či jeho zástupce a další členy výboru.  Ve většině případů o práci v tocích víme,  se 
stavebními firmami spolupracujeme a pohlídáme si je , ale informace navíc budou přesto 
velmi vítány. 
 
Přeji  Vám  pohodové  zážitky u vody s rybářským  prutem i bez něho. 
Děkuji za pozornost. 
Petrův zdar. 
 
 


