
                    ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV p/R  

Ze dne: 11.4.2016

Přítomni :

Kocián Pavel, Ing.          -   předseda - omluven
Jašek Ondřej, Mgr.          -  místopředseda
Holčák Martin, Ing          -  hospodář 
Cvikl Zdeněk, Mgr.         -  jednatel

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

Za dozorčí komisi :  Románek Miroslav, Javorek Martin
                                   
1. Kontrola úkolů z minulé schůze výboru.

Bod                             Výsledek   Bod                                Výsledek  

 1 Splněno 11
 2 Splněno 12
 3 Na vědomí 13
 4 Splněno 14
 5 15
 6 16
 7 17
 8 18
 9 19
10 20

2. Výroční členské schůze dne 22.3.2015
Jednatel MO provedl celkové zhodnocení průběhu VČS. Technicky a organizačně byla výroční
schůze dobře organizovaná a nevyskytly se žádné problémy. Pracovní část i díky prezentacím
výboru o činnosti organizace měla hladký průběh. Diskuze členské základny byla rušena vystu-
pováním člena MO pana Jaroslava Pavelky,  které  bylo  místy urážlivé až  vulgární  a nebylo
věcné. Mezi negativa patří i v posledních letech se opakující nízká účast členské základny. Vý-
bor územního svazu v Ostravě na naši schůzi nedelegoval svého zástupce.

3. Rybářské závody dětí
Vedoucí rybářského kroužku dětí pan Zuzaňák Roman podal informaci o proběhlém závodu dětí
v rybolovu. V letošním roce se poprvé konala na rybníku v Mlýnské dolině Valašského muzea. I
přes nepřízeň  počasí  se akce zúčastnilo 25 dětí.  Akce byla podpořena dotací  Města Rožnov
v rámci podaného projektu a starostou Města Rožnova p.R. panem Ing. Radimem Holišem. Fi-
nanční čerpání proběhlo v rámci schváleného rozpočtu. Akce byla medializovaná v TV Beskyd a
v novinách Jalovec. Finančním uzavřením této akce byl pověřen jednatel MO.

Výbor touto cestou děkuje všem organizátorům vydařené akce.

T: kv ěten 2016 Z: jednatel



4. Hospodářský odbor

- Hospodář  informoval  výbor  o  odlovování  potoků.  K datu  11.4.2016  bylo  odloveno
z chovných  potoků  1101  ks  Po2  –  Po3.  Toto  m,nožství  představuje  cca  15  –  20  %
očekávaného plánu. Potvrzuje se vliv sucha v minulém roce včetně aktivity predátorů (vydra).

-  Vysazení kapra do nádrže U Macečků. Po loňských problémech s letním vysazováním kapra
bylo hospodářským odborem rozhodnuto vysadit kapra (hrazeno ze zdrojů MO) již na jaře.
Dne 30.3.2016 bylo vysazeno 550 Kg násady kapra (1 – 1,5 Kg). Zároveň bylo do přehrady
vysazeno 8 ks trofejních kaprů (ryby nad 70 cm). Hrazeno ze zdrojů MO Rožnov p.R.

- Sazení  plůdku.  Dne 27.3.2016 proběhlo  vysazení  vlastního  plůdku z prvního  výtěru  (cca
54 000 ks). Druhý výtěr by měl být vysazen cca do 14 dnů.

- Sazení tržního Pd. V 15. Týdnu (před zahájením pstruhové sezony) bude vysazen tžní pstruh
duhový v objemu 100 Kg podle možností dodavatele. 

- Komerční odlovy. Ve dnech 2. – 3.4. 2016 proběhlo přelovení úseku toku v prostoru stavby
„přeložení řeky Bečvy“ v Zubří.

- V rámci  projednání projektu SCHKO Beskydy bude na zasedání výboru dne 9.5. v 17,30
pozván  pan Ing. Kubín.

5. Na  základě  upozornění  DK  provede  hospodářský  odbor  obnovu  informačních  cedulí
poškozených při těžbě dřeva v prostoru nádrže U Macečků. Obnova se týká i jiných částí revíru
473002. Je nutné doplnit informaci o číslech podrevírů ( tok – podrevíér 1, nádrž U Macečků –
podrevír 2).

T: kv ěten 2016                     Z: hospodář

4. Komorovací zařízení. Vypracováním projektu, včetně ověření legislativy byl pověřen pan Ing. Ladislav
Holiš. Smluvní podmínky (právní oblast), stavební činnost (výběrové řízení) zajistí MO Rožnov p.R.

T: 2016                   Z: výbor MO

5. Informace Rybářské stráže

Vedoucí RS pan Antonín Strnadel informoval výbor o výkladu RS při lovu na umělou mušku.
Základní pojem povoleného způsobu lovu:

Lov na umělou mušku v rybářských revírech mimopstruhových i pstruhových 
Při lovu na umělou mušku se použije 1 udice, která je při lovu držena v ruce; jiná udice není
nastražena. Na udici jsou nejvýše 3 návazce s jednoduchými háčky.  Nástraha je nahazována
pomocí muškařské šňůry nebo vlasce, kdy nosnou funkci zabezpečuje kulové nebo jiné plovátko,
popřípadě  jiná  zátěž.  Za  umělou  mušku  se  považuje  nástraha  imitující  hmyz  nebo  jiné
organizmy. Nástraha se nevybavuje doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost pro ryby,
například rotující plíšek nebo vrtulka. Při  lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou
vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou jinak.



Úprava bližších podmínek rybářského práva ČRS pro Severní Moravu a Slezsko:
Při lovu na umělou mušku nesmí být muškařská šňůra nahrazena vlascem a nesmí být na šňůře
ani  návazci  použito  žádné  nosné  zařízení. Jakákoliv zátěž  mimo  vlastní  tělíčko  mušky  je
zakázána (pokud  v  popisu  konkrétního  revíru  není  uvedeno  "lov  na  umělou  mušku  bez
omezení").

Pojem - " Lov na umělou mušku bez omezení "
Z pohledu Rybářské stráže a legislativy, je to přesně opak toho, co je vyznačeno červeně viz výše
a to:

- muškařská šňůra může být nahrazena vlascem

- muškařská šňůra a návazec může obsahovat nosné zařízení (kulové nebo jiné plovátko, sbiro-
lino atd...)

- zátěž mimo vlastní tělíčko mušky je povolena (olůvko, broček atd.)

I nadále však platí povinnost použití háčků bez protihrotů nebo s řádně zamáčknutými protihrty
v počtu max. 3 kusů.

Zároveň seznámil výbor MO s     podmínkami výkonu RS na rok 2016

- 20 kontrolních dnů (fyzických docházek k vodě) v našem revíru 473002 v období od 16.4.- 
31.8. 2016

- 5 kontrolních dnů ( fyzických docházek k vodě) v našem revíru 473002 v období od 1. 9. - 10.
11. 2016

- odevzdání ročního výkazu RS do 10. 11. 2016

- novým členem RS se stal pan Lukáš Konečný z Hutiska

Zapsal: jednatel Mgr. Zdeněk Cvikl


