
Český rybářský svaz, z. s. ,  
místní organizace Rožnov pod Radhoštěm 
Palackého 2678, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
 

 

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 

 

Ze dne:  05.11.2018 

Přítomní:       Omluveni:  Cvikl Zdeněk, Mgr. - jednatel 

Kocián Pavel, Ing. - předseda      

Jašek Ondřej, Mgr. - místopředseda  

Holčák Martin, Ing. - hospodář 

Zuzaňák Roman - zástupce hospodáře  

Kocián Tomáš - pokladník 

Rára Zdeněk - zástupce hospodáře  

 

Za dozorčí komisi: 

p. Románek Miroslav 

 

Program  listopadové  schůze: 

 

Kontrola plnění úkolů z poslední schůze (říjen 2018) výboru ČRS Rožnov: 

 

ÚKOLY Z ŘÍJNOVÉ SCHŮZE VÝBORU MO ROŽNOV: 

 

Úkol č.1 – Aktualizace webových stránek MO – správu a aktualizaci webových stránek převzal 

místopředseda MO –O.Jašek – SPLNĚNO 

Úkolč.2 – Příprava podkladů na Hospodářské kontroly MO – konané 19.11.2018  - jednatel MO a 

výdejce povolenek v jedné osobě – Mgr. Zdeněk Cvikl, hospodář MO – Ing. Martin Holčák a předseda 

dozorčí komise p. Miroslav Románek – termín do konce října 2018 – SPLNĚNO 

Úkol č.3 – Vysazení zbylých ryb dle zarybňovacího plánu (amur, lín, ostroretka, kapr)   - 

hospodářský odbor -  dle podmínek dodavatele (ideálně do konce října) – částečně – SPLNĚNO 

Úkol č.4 – Zajistit možnost provést kontrolu předávané ryby v  Tovačově + zajištění přebírky 

skutečné násady ryb – splněno částečně – dodavatel se ozval večer před dodávkou, podařilo se 

zajistit jen přebírku skutečné násady na místě vysazení – předsedou dozorčí komise panem 

M.Románkem  – SPLNĚNO 



Úkol č.5 – Hospodář MO vznese dotaz zástupci CHKO ohledně stavebních prací na toku Hažovky, 

zda probíhají v souladu s projektovou dokumentací  - hospodář MO – Ing. Martin Holčák, – 

SPLNĚNO (viz. níže) 

Úkol č. 6 – Hospodářský odbor zpracuje plán hospodářského zásahu v  souvislosti s přelovením 

ročka PO z horních úseků chovných potoků, kde hrozí vymrznutí – hospodářský odbor - termín 

ihned – pruběžně PLNĚNO 

LISTOPADOVÁ SCHŮZE: 

 
1. Předseda MO – Ing.P.Kocián  

 informoval o připravované kontrolní hospodářské uzávěrce MO ČRS Rožnov k 20.11.2018 

 předal informaci od jednatele o stavu připravenosti na hospodářské kontroly (prověrky) MO, 

které mají proběhnout 19.11.2018 na VÚS Ostrava 

 informoval o připravovaných právních změnách v kompenzacích za rybí predátory 

 informoval o připravovaných změnách v platbách do rezervního fondu rozvoje revírů 

 informoval o možnostech využití dotací a jejich průběžných ročních vyhodnocování  

2. Hospodářský odbor – hospodář MO – Ing. Martin Holčák 

 25.10. bylo vysazeno 1900 kg kapra K2-K3 do přehrady „U Macečků“, vysazená ryba byla 

přebrána předsedou dozorčí komise – panem M. Románkem, následně byl kapr od 27.10. do 

09.11.2018 včetně hájený, lov lososovitých ryb na umělou mušku povolen! 

 03.11. byl vysazený do přehrady „U Macečků“ amur – 150 kg – ryba byla přebrána a vysazena 

pod dohledem p. Z. Ráry 

 03.11. – komerční zásah na Hažovském potoce – záchraný přelov rybí osádky z důvodů 

prodloužení stavebních prací – hospodář informoval, že prodloužení lhůty je schváleno CHKO 

Beskydy 

 04.11. začaly hospodářské zásahy na chovných potocích, ve kterých hrozí v zimním období 

vymrznutí. Z horních úseků potoků Bučkový a Jeřábkový bylo přeloveno cca 400 ks ročka PO, 

ryby byly vysazenys do dolních úseků chovných potoků, kde nehrozí vymrznutí. Hospodářský 

úsek má v plánu v těchto zásazích ještě pokračovat na dalších potocích, kde v zimním období 

teče málo vody, ryby budou vysazovány do dolních úseků, popřípadě do toku Bečvy. 

 Informoval o stavu PO na toku, že probíhá na mnoha místech samovýtěr ryby 

 

3. pan Roman Zuzaňák informoval o zahájení činnosti rybářského kroužku mládeže, stav zájemců 

poklesl, momentálně probíhá jen čtvrteční kurz, kde je 7 nových + 3 opětovných účastníků, 

celkový počet mládežníků však bude určitě vyšší, někteří však možná využijí zkrácenou verzi 

kurzu, stav kroužku na Horní Bečvě je prozatím nulový 

 

4. Místopředseda MO – O.Jašek přednesl návrh člena MO pana Václava Lišky na vyhlášení chráněné 

rybí oblasti (CHRO) pod horním splavem v Rožnově p.R. až po ústí Hornopaseckého potoka. 

Reagoval hospodář, předseda MO i předseda dozorčí komise s tím, že návrh musí být 

projednán až na Výroční členské schůzi MO v březnu 2019 



ÚKOLY Z LISTOPADOVÉ SCHŮZE VÝBORU MO ROŽNOV: 

Úkol č.1 – Příprava hospodářské kontrolní úzávěrky MO ČRS Rožnov  – poslední plánované zásahy 

by měly být ukončeny do konce měsíce listopadu – hospodářský odbor, předseda MO 

Úkolč.2 – Hospodářská kontrola MO na VÚS Ostrava - jednatel MO a výdejce povolenek v jedné 

osobě – Mgr. Zdeněk Cvikl, p. Zdeněk Rára, hospodář MO – Ing. Martin Holčák a předseda dozorčí 

komise p. Miroslav Románek – 19.11. 2018 

Úkol č. 3 – Hospodářský odbor bude pokračovat v hospodářských zásazích v souvislosti 

s přelovením ročka PO z horních úseků chovných potoků, kde hrozí vymrznutí – hospodářský 

odbor - termín do konce listopadu 

Zápis ze schůze výboru zapsal místopředseda MO, Mgr. Ondřej Jašek 


