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Zpráva o činnosti a hospodaření výboru MO ČRS Rožnov p/R, 
přednesená na výroční členské schůzi dne 17. 3. 2013 

 
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 

vystihnout uplynulé období, tak bych uvedl, že toto období bylo charakteristické z pohledu 

činnosti naší organizace velkým úsilím o zachování atraktivity našeho revíru, spolu s ochranou 

ohrožených druhů ryb a to v kontrastu s velmi rozsáhlou stavební činností na jednotlivých tocích 

našeho revíru. Množství stavebních úprav, které byly provedeny na našem revíru a které budou 

ještě pokračovat v letošním roce, nejsou snad srovnatelné ani s opravami po povodních v roce 

1997. Z pohledu činnosti celého Českého rybářského svazu musím bohužel z mého pohledu 

minulý rok hodnotit jako období začínající krize. Problematice současného stavu celého Českého 

rybářského svazu je věnována druhá část mé zprávy.   
 

Nejdříve mi však dovolte provést kontrolu usnesení z minulé členské schůze. Výboru byly na 

poslední členské schůzí uloženy tyto úkoly: 

 

1. Vést další kroky vedoucí k ochraně lososovitých ryb na pstruhových revírech pro Sm a 
Slezsko v této souvislosti se aktivně účastnit schůzek pracovních komisí zástupců 
pstruhových revírů při VÚS Ostrava – tento bod byl splněn, bohužel závěry a doporučení 
pracovní komise zástupců pstruhových revírů nebyly z velké části akceptovány VÚS 
Ostrava 
 

2. Pokračovat v nastolené strategii vysazování a chovu PO ve vytipovaných chovných 
potocích našeho revíru – tento bod byl průběžně plněn 
  

3. Projednat a vyhodnotit všechny diskusní příspěvky a závěry z projednávání průběžně 
zveřejňovat na webových stránkách MO – tento bod byl splněn, navíc průběžná 
informovanost našich členů prostřednictvím webových stránek je dle mého mínění na 
vysoké úrovni. 
 

4. Zpracovat připomínky k Bližším podmínkám výkonu rybářského práva pro následující 
období a předložit je VÚS Ostrava – tento bod byl v termínu splněn, bohužel VÚS Ostrava 
neakceptoval naše návrhy na úpravu BPVRP, s výjimkou horní míry kapra na přehradě 
Horní Bečva.  

 

Nyní mi dovolte, abych krátce vyhodnotil činnosti výboru naší MO za uplynulé období 

v jednotlivých oblastech činnosti a následně Vás seznámil i se současnými problémy celého 

Českého rybářského svazu, neboť tyto problémy mohou mít dopad i na naší místní organizaci. 
  

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 se dozvíte ze samostatné zprávy hospodářského úseku naší MO. 
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Kompletní hospodářská činnost probíhala i v minulém období v souladu se strategií chovu a 

ochrany lososovitých ryb, která byla vytýčena již na jaře roku 2010. Udržení této strategie si ale 

na rozdíl od minulých let vyžádalo daleko větší úsilí. Standardní hospodářskou činnost po celý 

minulý rok totiž komplikovaly rozsáhlé stavební úpravy prakticky na celém našem revíru. 

Důsledkem tohoto pro nás nepříznivého stavu byl velký tlak na pracovní vytížení celého 

hospodářského úseku naší MO. Byli jsme nuceni se zúčastnit celé řady jednání na kontrolních 

dnech, a důsledně hájil naše zájmy, před zájmy stavebních firem a částečně tak eliminovat 

dopady těchto staveb na náš revír. Počet tzv. komerčních odlovů, zaměřených na transfer rybí 

obsádky z míst, kde se prováděly stavební úpravy, byl proti minulým letům enormní.  To se 

projevilo i na značném vytížení všech členů lovících skupin. Proto mi dovolte zde poděkovat nejen 

hospodářskému úseku naší MO, ale prakticky všem členům organizace, kteří obětovali značnou 

část svého volného času záchraně ryb před případnou devastací ze strany stavebních firem.  
 

Bohužel není v našich silách jinými prostředky ovlivnit, či dokonce zakázat realizaci těchto, často 

necitlivě prováděných staveb, neboť jednotlivé toky v našem revíru nejsou naším majetkem, ale 

jsou nám pouze pronajaty na základě příslušných dekretů. Přesto je v našich možnostech 

prosazovat v rámci ochrany ryb naše zájmy a to zejména již v etapě projekčních prací a následně 

při kontrole samotné realizace vodních staveb.  O tom, že se nám to mnohdy i daří, svědčí celá 

řada úprav toků, které byly v minulých letech provedeny právě s ohledem na přirozené potřeby 

lososovitých ryb. Příkladem toho, že lze úspěšně propojit zájmy správce toku se zájmy naší 

organizace, je například nedávno provedená rekonstrukce splavu s rybím přechodem a to na 

Rožnovské Bečvě, v místě zvaném Na Nové v k.ú. Prostřední Bečva. 
 

Minulý hospodářský rok byl rovněž negativně ovlivněn dlouhotrvajícím obdobím sucha, zejména 

v letním a podzimním období. Velmi malé průtoky vody v revíru spolu se stavebními úpravami 

zapříčinily mimo jiné 23. srpna 2012 úhyn ryb na Rožnovské Bečvě a to v Zubří, v úseku pod 

autobusovou zastávkou. Proto výbor naší MO následně inicioval společné jednání zástupců 

objednatele stavebních úprav, Povodí Moravy a vodoprávního úřadu Rožnov s cílem, eliminovat 

vznik podobných událostí. 
 

Co se týče plnění zarybňovacího plánu v minulém období a plánu práce na tento rok, tak s tím vás 

podrobně seznámí ve své zprávě hospodář naší MO. Já si dovolím se zde zmínit pouze o dvou 

výrazných změnách, týkajících se zarybňovacího plánu.  

První změna se týká vysazování pstruha obecného ze sádkového chovu ze Slovenska. Vysazování 

této ryby v minulém roce inicioval hospodářský odbor při VÚS v Ostravě, s cílem zvýšit atraktivitu 

pstruhových revírů a zastavit tak trend poklesu prodeje pstruhových povolenek. Tento možná 

bohulibý záměr se negativně odrazil ve výrazně vyšších finančních nákladech naší MO. A protože 

pro tento rok se navíc zvedla prodejní cena tohoto importovaného pstruha a to na úroveň 200 Kč 

za 1 kg, rozhodl výbor naší organizace na poslední schůzi o omezení vysazeného množství tohoto 

pstruha potočního. 

Druhá změna se týká zarybnění kaprem obecným na přehradě Horní Bečva. Zarybnění musí být 

vždy v souladu s ročním zarybňovacím plánem, který je pro každý revír definován platnou 

vyhláško. Pro nádrž Horní Bečva se jedná o 2.500 ks kapra. Ale jelikož s dlouhotrvajícím poklesem 

prodeje svazových povolenek klesají i finanční prostředky na zarybňování revírů, rozhodl VÚS 

v Ostravě o snížení hmotnostního limitu na jednoho vysazovaného kapra z 0,84 kg na 0,76 kg.  
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To v praxi znamená, že zarybňovací plán kapra obecného je na tento rok o 10.400 Kč nižší, než 

v předchozích letech, což se odrazí v množství kapra o velikosti K3. 
 

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 

stále dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných členů lovících čet. Z tohoto důvodu se nám stále 

nedaří při lovících pracích disponovat trvale minimálně dvěma stálými lovícími četami a tak 

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

hospodářských zásahů vyvolaných zvýšenou aktivitou stavebních firem. 
 

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

členům naší organizace, 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 nadále pokračoval trend, který byl v naší 

organizaci nastartován před několika lety. Díky tomu 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. V závěrečné účetní uzávěrce 

za rok 2012 došlo ve srovnání s návrhem rozpočtu k překročení čerpání finančních prostředků 

hlavně u výdajové položky za nákup materiálu a u výdajové položky mzdové náklady a to 

v souvislosti s hospodářskou činností naší organizace. Z účetní uzávěrky za rok 2012 je zřejmý i 

nárůst komerčních odlovů na našem revíru. Vždyť tržby za tyto komerční odlovy činily v roce 

2012 226.250 Kč. Po odečtení nákladů byla část zisku z této činnosti použita na vyplacení podílů 

těm členům naší organizace, kteří se nejvíce podíleli na komerčních odlovech a dále byla část 

tohoto zisku použita vysazování ryb do našeho revíru a to nad zarybňovací plán. Konečný 

hospodářský výsledek za rok 2012 byl kladný a činil + 87.334 Kč. Na tomto hospodářském 

výsledku má kromě placených služeb pro stavební firmy svůj podíl i vyšší příjem z brigádnické 

povinnosti a to vlivem zvyšujícího se počtu členů v naši MO – meziroční nárůst o více jak  35.000 

Kč. Proto jsme si mohli dovolit doporučit minulé členské schůzi ke schválení zrušit brigádnickou 

povinnost našim členům, kteří dovršili věku 70 let.  

S dalšími podrobnostmi účetní uzávěrky za rok 2012 a s návrhem rozpočtu na rok 2013 budete 

seznámeni v detailní zprávě ekonoma naší organizace.  

 

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

podrobně seznámí vedoucí rybářské stráže. Já bych se zde jen zmínil o dvou doporučeních, se 

kterými se výbor naší MO obrací 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, zejména se 

zavedením prodeje zvýhodněných místních pstruhových povolenek ve všech organizacích našeho 

územního svazu. 

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

při lovu ryb na pstruhových revírech.  Na posledním aktivu členů rybářské stráže, který 

organizoval VÚS v Ostravě se projednávala i otázka používání háčků s protihroty při lovu ne 
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lososovitých ryb na uzavřených pstruhových revírech. V závěru tohoto aktivu bylo ústně 

doporučeno tolerovat při tomto způsobu lovu protihroty. Proti tomuto stanovisku se výbor naší 

MO, spolu s vedoucím rybářské stráže ostře ohradili, neboť V BPVRP je otázka protihrou jasně 

definována a to úplným a jednoznačným zákazem používání protihrotů na pstruhových revírech. 

 

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

naší MO. Zde si dovolím pouze upozornit na stav a organizační zabezpečení kroužku mládeže při 

naší MO. Na rozdíl od ostatních organizací, kde stav dětí v rybářských kroužcích má klesající 

tendenci, tak v naší organizaci zaznamenáváme po letech poklesu v počtu dětí vzrůstající 

tendenci. Problémem ovšem je organizační zabezpečení jeho provozu, neboť zejména v Rožnově 

p/R máme pouze jednoho školitele a tím je pan Roman Zuzaňák. Proto výbor naší MO hledá z řad 

našich členů další obětavé a schopné zájemce o tuto prospěšnou činnost.  

 

A nyní mi dovolte pár postřehů k současnému stavu a problémům Výboru územního svazu pro 

severní Moravu a Slezsko. Své subjektivní hodnocení zde zařazuji proto, že tyto současné 

problémy mohou mít ve svém důsledku i vliv na existenci a rozvoj naší organizace v dalších 

letech. V podstatě celý Český rybářský svaz se dle mého mínění nachází na začátku krize, která je 

zapřičiněna zejména nereflektováním změn v celé naší společnosti po roce 1990. Ačkoliv celá 

společnost po tomto roce prochází řadou výrazných změn, organizační struktura, stanovy, jednací 

řád a BPVRP zůstávají až na pár drobných změn neměnné. Přestože se téměř na každém sněmu 

Rady ČRS hovoří o možné narůstající konkurenci ze strany soukromých revírů, přestože se vždy 

konstatuje, že je potřeba provést kroky nejen ke stabilizaci ale i k zvyšování počtu členské 

základny, skutečnost je bohužel jiná. Počet členů ČRS v posledních letech každým rokem klesá a 

to v řádu několika procent. Tento na první pohled nedramatický pokles má již dnes znatelný vliv 

na ekonomiku i našeho územního svazu a to hlavně ve finančním krytí zarybňovacího plánu 

jednotlivých revírů. Pokud bude trend v poklesu členské základny a tím i související pokles 

v počtu prodaných povolenek pokračovat, nastane situace, kdy budou chybět finanční prostředky 

na zarybňování revírů, neboť toto zarybňování je 100% kryto z výnosů za prodej povolenek. A tak 

bude nutné, při stávajících cenách povolenek zřejmě přistoupit k rušení některých současných 

revírů ve společném hospodaření. Tato situace může v konečném důsledku vést k likvidaci 

současné podoby Českého rybářského svazu. Hlavní příčinou poklesu zájmu o členství v Českém 

rybářském svazu je atraktivita, lépe řečeno neatraktivita našich revírů. Současný stav, kdy 

naprostá většina revírů je v obležení lovících vždy pouze tři týdny po jeho zarybnění a po zbytek 

sezóny zeje revír prázdnotou, neboť tam již není co lovit, nutí současné členy ČRS hledat alternaci 

a přivádí tak stále větší počet rybářů na soukromé revíry. K dnešnímu dni na území České 

republiky existuje již celá řada soukromých revírů a jejich počet se díky narůstajícímu zájmu 

každoročně zvětšuje. Vždyť jen na území bývalého severomoravského kraje existuje k dnešnímu 

dni již 15 soukromých revírů.     
 

Přitom existuje ve své podstatě vcelku jednoduché řešení, jak zvýšit atraktivitu našich revírů a 

zamezit tak poklesu členské základy. Kromě záruk skutečného a ne pouze papírového 

zarybňování je nutné velmi rychle změnit i současný trend, kdy například na jednu MP povolenku 

v hodnotě 1.400 Kč si může lovící přivlastnit až 40 ks ušlechtilých ryb, jejichž nákupní cena je 

přibližně 6.500 Kč. Pokud je zarybňování revírů a s tím související náklady na přepravu 100% kryto 



 5

z tržeb za povolenky, tak to ve finále znamená, že jednoho úspěšného rybáře, který „splnil“ 

povolený roční limit, dotují minimálně další čtyři lovící, kteří si sice zaplatili povolenku, ale 

pravděpodobnost, že si od vody odnesou úlovek nebo si pořádně zachytají metodou chyť a pusť, 

se blíží nule. Copak je to tak složité okamžitě snížit množství ponechaných ryb na jednu 

povolenku ze současného limitu například na polovinu nebo i na menší počet? Přitom obava 

z toho, že toto opatření povede k odlivu současného počtu členů je naprosto zbytečná, neboť 

toto opatření se dotkne jen hrstky těch, kteří vyhodnocují efektivitu ceny povolenky k počtu 

ulovených ryb. Naopak jsem si jist, že naprostá většina skutečných rybářů, kteří se dostanou 

k vodě jen občas, toto opatření jen přivítá. Důkazem tohoto mého tvrzení je i odezva na 

snížení limitu počtu ponechaných kaprů, které naše MO zavedla v rámci místní úpravy před 

dvěma lety na přehradě Horní Bečva. Nejenže nedošlo k poklesu našich členů, ale naopak každým 

rokem zaznamenáváme průběžný nárůst členské základny, díky zvýšenému zájmu o tento revír. 

Navíc se tento revír na rozdíl od okolních uzavřených revírů liší v tom, že je na něm po celou 

sezónu co lovit, což potvrdí každý, kdo tento revír navštěvuje.  

Bohužel tento náš návrh na snížení současného limitu ponechaných ryb na jednu povolenku není 

současným VÚS podporován a chybějící finanční prostředky na zarybňování jsou proto 

kompenzovány každoročním zvyšováním ceny povolenek. Toto řešení hloupého hokynáře, který 

když mu klesá prodej, tak automaticky zvedá ceny místo toho, aby hledal jiné cesty k zvýšení 

tržeb je ovšem vždy jednoznačnou cestou do pekel. Bohužel v případě Českého rybářského svazu 

to následně povede k dalšímu úbytku členů, což ve finále může způsobit i rozpad stávající podoby 

současného největšího občanského sdružení v naší republice.  

 

Nebylo mým cílem Vás ve své zprávě o činnosti zahrnovat negativními prognózami, jen jsem 

pokládal za nutné Vás s těmito fakty seznámit. Protože jen se znalostí skutečného stavu věcí a 

jeho případného dalšího vývoje, lze na případné změny včas a správně reagovat a eliminovat 

případné negativní dopady i na naši MO. 

 

Dovolte, abych na konci 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 

 


