
Zpráva hospodářského odboru MO ČRS Rožnov p/R, 
přednesená na výroční členské schůzi dne 16. 3. 2014 

 
Dámy a pánové,  
 
vítám Vás na dnešní VČS naší MO a rád bych Vás nyní v krátkosti seznámil s činností 

hospodářského odboru v roce 2013. 
 
Začnu situací u pstruha obecného. V roce 2010 proběhl v naší MO první pokus o výtěr 

generačních ryb a v loňském roce jsme tyto naše ryby z chovných potoků poprvé odlovovali. 
A to s výtěžností blížící se 15%. Toto číslo je sice mírně zkresleno určitou statistickou chybou 
(neodlovené ryby, migrující ryby), nicméně i tak jej musíme hodnotit velmi pozitivně. Celkově 
jsme tedy z chovných potoků odlovili vloni 8 232 ks Po2-3, čož je po několika letech zase 
mírný nárůst, který lze přičítat jak po opravách výrazně zlepšenému stavu potoků, tak také 
vhodné strategii obhospodařování. Všechny tyto ryby byly vysazeny do lovného toku. Po 
odlovení násady z chovných potoků byly tyto osazeny opět plůdkem z vlastního výtěru. 
Samotné vysazení plůdku proběhlo ve dvou částech (7. a 28. dubna). Celkově jsme vysadili 
58tis ks Po0. V květnu pak bylo ještě do přehrady dosazeno asi 80kg komerčně odchovaného 
potočáka. Na podzim jsme se opět pokusili o odlovení a následný umělý výtěr generačních 
ryb a to s výsledkem 64tis ks jiker. Tyto byly dále odeslány k  inkubaci do líhně na Bystřičku. 

 
Co se týče lipana, ten dostával zabrat v minulých letech hlavně od stále častěji se 

vyskytujících volavek popelavých. Proto hospodářský odbor přešel ke strategii vysazování 
těchto málo plachých ryb do oblastí s větším ruchem kolem vody. A to především jako 
podporu zůstavších hejn. V loňském roce jsme tak vysadili 6 400 ks jednoleté rybky. Pro 
představu je to asi dvojnásobné množství oproti zarybňovací povinnosti dle dekretu. 

 
Tržní pstruh duhový byl vysazen  již tradičně ve dvou fázích, vždy po 100kg. (před 

zahájením a v polovině července) Většina šla do toku, pouze asi 10% odrostlejších ryb bylo 
vysazeno do přehrady. 

Dále bylo do přehrady vysazeno  
– 70kg tržního sivena 
– 2 300kg dvou a tříletého kapra 
– 100kg násady lína 
– 24kg násady amura 

Všechny tyto práce byly prováděny pod bedlivým dohledem členů dozorčí komise, 
mnohdy také s jejich významnou pomocí, za což jim patří velké díky. 

Bohužel je stále dlouhodobý problém s dodáním násady Parmy a v loňském roce i s 
Ostroretkou – tady se průběžně snažíme zajistit násady od nových dodavatelů. Nutno ale říci, 
že ne vše se zcela daří, a tak se nám v loňském roce nepodařilo ročka těchto ryb do revíru 
vysadit. Na trhu prostě parma ani ostroretka nebyly. 

 
Koncem srpna jsme se potýkali s úhynem síhů na přehradě Horní Bečva. Jednalo se asi 

o 60ks větších ryb. Tato situace byla konzultována i s odborníky na komerční rybníkářství, a 
jelikož nebyla zjištěna otrava, přiklonili jsme se k názoru, že šlo o následek dlouhodobého 
stresu ze snížené hladiny kyslíku, zvýšené teploty vody a menšího přítoku vlivem 
dlouhotrvajícího sucha. 

 



Na jaře loňského roku bylo iniciativou hospodářského odboru vyvoláno jednání s CHKO 
Beskydy. Byli přizváni zástupci ČSOP, Hnutí DUHA, MO Vsetín, LČR – Správa toků a VÚS 
Ostrava. Jednání se týkalo úprav vodních toků a jeho cílem bylo nalezení optimálních 
kompromisů mezi zájmy Správy CHKO Beskydy, rybářských organizací a Správy toků. 
V loňském roce proběhly tři schůzky a v současné době jednání stále pokračují. Konečným 
výsledkem všech sezení by měl být ucelený materiál, který by byl vodítkem při úpravách 
vodních toků tak, aby VT i po úpravách zůstaly dostatečně heterogenní a životaschopné. 

 Mj byl AOP vznesen požadavek na vymezení CHRO na našem revíru. Toto je stále 
v jednání. 

 
Dalším tématem do budoucna by měl být fenomén vydry říční, jejíž hustota osídlení 

(nejen našeho revíru) v posledních letech nekontrolovaně narůstá. 
V roce 2013 byly dokončeny velké stavební opravy Povodí Moravy v toku Bečvy 

Rožnovské.  Rovněž byly postupně dokončovány opravy přítoků správcem toků, tedy Lesmi 
ČR. Z posledních větších oprav bude v letošním roce dokončen do června potok 
Hornopasecký – tady je domluva se stavební firmou, že práce přímo v toku budou provedeny 
co nejdříve aby se omezil zákal Bečvy v době začátku sezóny. 
Jak opravy v toku Bečvy, tak i jednotlivých částí potoků byly členy hospodářského odboru 
pečlivě sledovány a většinou i úspěšně ovlivňovány jak účastí na kontrolních dnech staveb, 
tak přímým jednáním se správci toků a  konkrétními stavebníky. Za poslední tři roky se 
spoluprací MO Rožnov s Lesy ČR, CHKO a stavebními firmami podařilo v chovných potocích 
znovu vytvořit či velmi zlepšit podmínky pro úspěšný chov PO. 
 

Dále bych chtěl poprosit nás všechny, kdo se pohybujeme kolem vody. Pokud jste 
svědky jakéhokoliv porušování RŘ, neváhejte a kontaktujte RS, popř. hospodáře. Tel. čísla 
jsou na všech vývěskách a na internetu. Není v možnostech RS, aby byla všude tam, kde se 
podobné věci dějí. V revíru jsou naše ryby a měli bychom si je chránit všichni. 

 
Závěrem mi dovolte popřát Vám všem hodně zdraví a v nadcházející sezóně spoustu 

pěkných zážitků u vody. 
 
Díky za pozornost. 
 
Ing. Martin Holčák 
Hospodář MO 


