
ZÁPIS Z MIMO ŘÁDNÉ SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV p/R 
 
Ze dne: 2. 11. 2014 
 
Přítomni : 
 
Kocián Pavel, Ing.           – předseda 
Jašek Ondřej, Mgr.          - místopředseda  
Holčák Martin, Ing          -  hospodář 
Cvikl Zdeněk, Mgr.         -  jednatel  

Zuzaňák Roman             - zástupce hospodáře 
Kocián Tomáš                 - pokladník  
Rára Zdeněk                    - zástupce hospodáře,  
                                           omluven 
 

 
Za dozorčí komisi :  Románek Miroslav 
                                    
 
Informace hospodářského odboru v návaznosti na bod 7. Zápisu schůze výboru MO ČRS 
Rožnov p.R. ze dne 14.10.2014 – lovení generační ryby Po. 

 
„Ve dnech 4. – 5:10, 11. – 12.10 proběhlo lovení generační ryby Po. Sloveno cca 430 Po - 
jikernačka a 140 Po - mlíčňák. Ryby jsou v dobré kondici. Předpokládaný termín výtěru 1. - 2 .11., 
předpokládaná výtěžnost cca 160 000 ks jiker.“ 
 
Slovená generační ryba byla komorována (příprava na vlastní výtěr) v rybochovném zařízení u pana 
Miroslava Halamíčka, Dolní Paseky čp. 286 za splnění všech nutných veterinárích podmínek jako 
každý předcházející rok. 
 
V průběhu pravidelných kontrol byl zjištěn u části rybí obsádky výskyt povrchového zaplísnění ryb. 
Proběhl pokus o přeléčení rybí obsádky léčebnou lázní. I přes tyto kroky se „infekce“ šířila i na 
ostatní zdravé kusy rybí obsádky. 
 
Na základě vyhodnocení tohoto stavu byly zdravé kusy rybí obsádky ( 373 kusů)  ihned vráceny do 
toku Veřmiřovského potoka. 
 
Po konzultaci s dalšími chovateli bylo zjištěno, že výskyty plísňových napadení lososovitých ryb 
jsou v letošním roce enormní i u jiných rybochovných subjektů. Možným důvodem tohoto 
problému může být větší rozšíření zdroje nákazy v souvislosti s oslabenou imunitou generačních 
ryb v době tření, nestandardními klimatickými podmínkami (vysoká teplota vody).  
 
Dne 2.11.2014 byla provedena kontrola části revíru hospodářským odborem. Kontrolou byl zjištěn 
nadstandardní úhyn ryb velikosti 20 – 25 cm (Po) v prostoru  Bučiský splav až po úsek golfového 
hřiště. Další kontroly budou následovat. 
 
Rozhodnutí výboru 
 
1. Provést kontrolní odlovy v revíru. 
 
2. Zajistit laboratorní vyšetření odebraných vzorků ryb a vody.  
 
3. Náhradní zajištění plůdku Po v rámci zarybňovacího plánu na rok 2015 bude předmětem jednání 

na schůzi výboru MO v listopadu. 
 
 
Zapsal:  jednatel Mgr. Zdeněk Cvikl 


