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ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV POD RADHOŠTĚM  
 
Ze dne: 14.06..2021 
 
Přítomní: 
Zdeněk Cvikl, Mgr. - jednatel MO 
Jašek Ondřej, Mgr. - místopředseda MO 
Holčák Martin, Ing. – hospodář MO 
Zuzaňák Roman - zástupce hospodáře MO 

Kocián Tomáš, pokladník MO 
Rára Zdeněk – zástupce hospodáře MO 

Románek Miroslav (dozorčí komise) 
Liška Václav (dozorčí komise) 
 
Omluven: 
Kocián Pavel, Ing – předseda MO 

 
 

   
 
Jednatel MO Rožnov, Mgr. Zdeněk Cvikl 
Informoval o veškeré důležité korespondenci, která  dorazila na ČRS MO Rožnov pod Radhoštěm do 
14.06.2021. Nejdůležitější byla pozvánka na územní konferenci ČRS (zaslána 07.06.2021) , která se má konat 
v sídle MO ČRS Ostrava, 24.06.2021, od 16:00. Na tuto konferenci byl delegován místopředseda MO, Ondřej 
Jašek, který s návrhem souhlasil. 
Dále jednatel informoval o nárustu počtu členů od počátku kalendářního roku a to konkrétně:  

 

Členstvo K 31.12.2020 K 14.06.2021 nárůst 
Dospělí 438 481 43 

Mládež 9 12 3 
Děti 74 87 13 

CELKEM 521 580 59 
 
V souvislosti s nárůstem počtu členů narostl i odběr povolenek od původního očekávaného, jednatel musel 
již 2x dokupovat ceniny (členské známky + dlouhodobé povolenky), prozatím bylo vydáno cca 317 MP, 304 
P a 90 JM povolenek. Krátkodobých povolenek má zatím prodejce povolenek dostatek, ale může se to změnit, 
podle zájmu v letním období. 
 

Dále informoval, že stále přichází zájemci o nové nebo obnovené členství v  MO Rožnov.  
V souvislosti s problematickou situací v epidemiologickém období proběhne i náhradní termín školení 
Rybářské stráže, a to 30.06.2021. 
 
Hospodář MO Rožnov, Ing.Martin Holčák 

Podal zprávu, že zatím neproběhly výraznější hospodářské zásahy na revíru, související s  přelovem ryb a 
vodních živočichů, které by souvisely se stavební činností na toku. Tato situace se zajisté ale změní od 

poloviny července (do tohoto data není v rámci CHKO Beskydy tato činnost povolena). Předal slovo členovi 
dozorčí komise, který je místní organizací delegován na vyřizování této agendy.  
 
Člen dozorčí komise, pan Václav Liška 
Podal informace o plánovaných úpravách na toku Rožnovské Bečvy, za MO se účastní veškerých řízení, do 

kterých je místní organizace pozvána k vyjádření ( v rámci Města Rožnov pod Radhoštěm – Odboru ŽP a také 
na CHKO Beskydy). 

Od 16.července je plánováno zahájení stavebních úprav toku Rožnovské Bečvy v úseku od Eroplánu až po 
Bučiska, dále úpravy ústí Vermířovského potoka od Polikliniky po Knihovnu, dále oprava mostu na Horní 



Bečvě u kostela (tato oprava by měla proběhnout v 3.čtvrtletí roku). Dále bylo obnoveno povolení opravy 
Hodeforského potoka u Gumáren v Zubří (to bylo vydáno již v roce 2017, ale vlastník – LČR opravu nestihly 
v termínu provést, musely zažádat o nové řízení). 
MO Rožnov vydala kladné vyjádření k plánovanému vybudování čističky odpadních vod na Hornopaseckém 

potoce. 
11. května a pak i 8.června byl zjištěn únik cizorodé látky do vody Starozuberského potoka, ke kterému byly 
opakované přivolány jednotky Policie ČR a Hasičské sboru, v současné době probíhá šetření Odborem 
životního prostředí. 
Dále byly zjištěny úniky odpadních vod do Bučkovského potoka, byl podán návrh, aby Odbor životního 
prostředí situaci prošetřil. Probíhá šetření, ve kterém musí majitelé nemovitostí doložit, jak nakládají 
s odpadními vodami, do součinnosti tohoto řízení se připojil i starosta Horní Bečvy , Bc. Rudolf Bernát. 
 
 
 
Hospodář MO – Ing. Martin Holčák podal následně informaci o hospodářských zásazích souvisejících 
s vysazováním plůdku a násadových ryb, konkrétně: 
 14.04. - pstruh obecný potoční – 100 kg – do údolní nádrže Horní Bečva 
 15.04. – pstruh duhový – 150 kg – do toku 
 21.04. – kapr obecný – 600 kg - do údolní nádrže Horní Bečva 
 01.05. – plůdek pstruha potočního – 150 000 ks 
 02.05. – lipan podhorní – dvouletý – 80 kg – do toku 
 29.05. – pstruh duhový – 50 kg - do údolní nádrže Horní Bečva, 100 kg - do toku 
Další vysazování ryby proběhne podle možností dodavatelů a množství a stavu vody v  toku. 
 
Zástupce hospodáře – Roman Zuzaňák – informoval Výbor MO Rožnov o výsledcích závodního družstva, 
které je MO podporováno. 05.06.2021 se konaly muškařské závody na Ondřejnici, závodní družstvo ve 
složení: Roman Zuzaňák, Zdeněk Matuška, Martin Sosnowski a René Zuzaňák se celkově umístnili na 1.místě, 
v jednotlivcích dokonce obsadili i první 3 místa (1.místo Martin Sosnowski, 2.místo Zdeněk Matuška, 3.místo 
René Zuzaňák a 28.místo Roman Zuzaňák). 
Dále poděkoval MO, že umožní proběhnutí krajských muškařských  závodů, které se mají konat 19.09.2021 
na úseku Rožnovské Bečvy od Dolního splavu po Zubří, v tomto úseku hospodář po dobu konání závodu 

vyhlásí hájení. 
 
Hospodář MO a člen dozorčí komise vyzdvihli záslužnou činnost zástupce hospodáře, pana Romana 
Zuzaňáka, který vypomohl při výlovu jezírka v městském parku. 
 

ÚKOLY Z ČERVNOVÉ SCHŮZE VÝBORU MO:  
 

Úkol č.8 (2021) – Účast na územní konferenci VÚS Ostrava – čtvrtek 24.06.2021 – místopředseda MO 
Rožnov, Mgr. Ondřej Jašek 
 
Úkol č.9 (2021) – Kontrola stavební činnosti na toku + účast na řízeních týkajících se toku Rožnovské Bečvy  
– průběžně, člen dozorčí komise, pan Václav Liška 

 
Úkol č.10 (2021) – Zajištění dosazování ryb dle podmínek dodavatelů a dle stavu vody – průběžně – 
hospodář MO – Ing. Martin Holčák 
 
 

Zápis zapsal 15.06. 2021, místopředseda MO, Mgr. Ondřej Jašek 


