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Zpráva o činnosti a hospodaření výboru MO ČRS Rožnov pod Radhoštěm, 
přednesená na výroční členské schůzi dne 20. 3. 2011 

 
Vážené dámy a pánové, vážení hosté, vážení přátelé „Petrova cechu“, 
 

Scházíme se na pravidelné výroční členské schůzi, abychom provedli zhodnocení společně 

vykonané práce za minulé období. Hned v úvodu musím podotknout, že pro samotné členy 

výboru naší organizace nebyl minulý rok vůbec lehký, neboť po volbách na jaře roku 2010 začali 

ve výboru pracovat čtyři noví členové, a to na funkcích jednatele, místopředsedy, ekonoma a 

zástupce hospodáře. I přes tento počáteční hendikep se výbor zabýval zajišťováním plnění úkolů 

vyplývajících z jeho povinnosti výkonného orgánu místní organizace a řídil se zpracovaným 

programem náplně jednotlivých výborových schůzí. Ve vztahu k Výboru územního svazu pro 

Moravu a Slezsko, byly zabezpečovány úkoly vyplývající z usnesení krajských konferencí VÚS. 

Výsledky kontroly hospodaření naší MO na prověrkách VÚS ČRS v Ostravě v prosinci 2011 

proběhly bez zásadních nedostatků a připomínek vůči naši MO. 
 

Dovolte mi nyní provést kontrolu usnesení z minulé členské schůze. Výboru byly členskou schůzí 

v roce 2010 uloženy tyto úkoly: 

- Realizaci schváleného grantu Města Rožnov p. R. na obnovu a výstavbu splávků na 

rybochovných zařízeních organizace – splněno 
 

- Provést ekonomické zhodnocení výtěžnosti chovných potoků s návrhem zavedení vysazování 

PO 1/4 do hlavního toku Bečvy Rožnovské – splněno 
 

- Vést další kroky vedoucí k ochraně lososovitých ryb na pstruhových revírech  – splněno 
 

- Zavedení bezhotovostního převodu peněz za prováděné práce, lovení, vysazování a další 

odměny – splněno 
 

- Požádat o přidělení grantu Města Rožnov p/R na obnovu a výstavbu splávků na 

rybochovných zařízeních roce 2011 – vzhledem k stále se snižující částce přidělovaných 

grantů (v poslední žádosti bylo požadováno 54.000 Kč – obdrženo 9.800 Kč) se výbor 

rozhodl zaměřit svou pozornost na dotace z operačního fondu MZ a EU 
 

- Projednat a vyhodnotit všechny diskusní příspěvky – splněno 
 

- Předložit VÚS návrh na omezení úlovků kapra na přehradě Horní Bečva od roku 2011 a to 

takto : max. roční počet úlovků – 20ks, při max. týdenním množství úlovků v počtu 4 ks – 

tento požadavek nebyl akceptován hospodářským úsekem VÚS Ostrava, s návrhem 

náhradního řešením vás seznámím v další části této zprávy 
 

- Vznést návrh na VÚS Ostrava na změnu BPVRP na rok 2011 a to takto: omezit počet 

docházek na 3 docházky za týden s nutností před zahájením lovu vyznačit zvolený způsob 

lovu (zakroužkováním, podtržením, nebo přeškrtnutím). Navíc zakázat změnu způsobu lovu 

na P-revírech během jednoho dne- při společném postupu s MO ČRS Vsetín a Valašské 

Meziříčí se podařilo aspoň částečně tento požadavek prosadit na VÚS Ostrava a úprava je 

v dodatku BPVRP na rok 2011  
 

- Zveřejňovat na webový MO veškeré výsledky hospodaření VÚS Ostrava- splněno 
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- Navrhnout VÚS Ostrava, aby funkcionáři MO ČRS Rožnov p/R byli odměňováni podle 

stejných pravidel a ve stejné výši jako funkcionáři VÚS Ostrava – tento návrh nebyl předán 

VÚS Ostrava, neboť roční odměny pro členy výboru naší organizace nejsou propláceny 

z prostředků VÚS, nýbrž z našich prostředků. A pokud bychom si vypláceli stejné roční 

odměny jako výbor VÚS, tak do tří let tuto organizaci finančně zlikvidujeme. (roční odměny 

na VÚS 230.000 Kč u nás zhruba 14.300 Kč = 6,2%) 

 
Nyní mi dovolte, abych se krátce dotkl jednotlivých oblastí činnosti výboru a tím i vlastní práce 

naší MO. Jako tradičně začnu tím nejdůležitějším úsekem naší činnosti a tím je hospodářský úsek. 

Ve svém vystoupení se dotknu jen těch nejdůležitějších bodů, neboť podrobnosti se dozvíte ze 

zprávy hospodáře naší MO. 

 

Hospodářský úsek naší MO, tak jako všechny organizace ČRS obhospodařující pstruhové revíry se 

dlouhodobě potýká s klesající produkcí pstruha obecného. Proto hlavním úkolem hospodářského 

úseku bylo hledání způsobu, jak změnit tento neutěšený stav. Hned na první schůzi nového 

výboru v dubnu 2010 byli jako hosté přizváni ti členové naší MO, kteří mají dlouhodobé praktické 

zkušenosti s vysazováním a slovováním pstruha obecného a i přehled o výtěžnosti na jednotlivých 

chovných potocích. Na tomto jednání byly položeny základy nové strategie v chovu ryb, které se 

výrazně odlišují od doposud praktikovaného způsobu. Mezi hlavní body této nové strategie byla 

zahrnuta tato opatření: 

- Vytipování těch chovných potoků, u kterých má význam z hlediska pozdější 

výtěžnosti provádět vysazování plůdku PO   

- Zrušení dvouletého hospodářského cyklu, kdy se slovování a vysazování PO 

provádělo pravidelně vždy na levostranných a pravostranných přítocích Rožnovské 

Bečvy za účelem srovnání každoročního nerovnoměrného počtu slovených ryb 

- Vytipování těch chovných potoků, popřípadě i částí Rožnovské Bečvy, kde má 

význam vysazovat čtvrtročka PO 

- Pokusit se zajistit plůdek PO z vlastních zdrojů tzn. z generačních ryb našeho revíru 

- Navázat bližší kontakty s CHKO Beskydy, abychom měli možnost vnášet vlastní 

připomínky a požadavky k stavebním úpravám na tocích našeho revíru 

- Navázat kontakt s projektanty vodních děl za tím účelem, aby naše požadavky 

vytvářející lepší podmínky pro chov PO bylo možno zahrnout již do jednotlivých 

stavebních projektů, ještě před samotným zahájením stavebních prací 
 

Sotva začaly práce na naplňování jednotlivých bodů této nové strategie, postihla náš region 

květnová povodeň, která způsobila škody na sotva vysazené rybí obsádce. Proto výbor MO 

provedl vyčíslení těchto škod a VÚS Ostrava nám provedl částečnou úhradu těchto škod dodáním 

jednak 240 kg pstruha potočního, (převážně ve velikosti PO3) a 15.000 ks čtvrtročka pstruha 

potočního.  

Po zvládnutí důsledků květnové povodně, výbor dále pokračoval v jednotlivých úkolech vytýčené 

strategie. Byl navázán osobní kontakt s pracovníkem CHKO Beskydy pro oblast hydrologie, panem 

Kubínem, se kterým byl několikrát projednáván společný postup v lepší ochraně PO a Lipana, 

zejména při úpravách jednotlivých toků našeho revíru a také jsme získali cenné statistické 

přehledy o výskytu jednotlivých druhů ryb v našem revíru. Výbor naší MO navázal také osobní 
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kontakty s jedním z hlavních projektantů vodních staveb v našem revíru a to s Ing. Skalickým, se 

kterým jsou průběžně konzultovány projekční podklady k stavebním pracím. Nutno konstatovat, 

že Ing. Skalický doposud ve svých projektech akceptoval všechny naše připomínky, zejména na 

zvýšenou ochranu PO před predátory (umělé vodní úkryty jak v hlavních částech splavu, tak i 

v bočních částech prostřednictvím kanalizačních skruží apod.).  
 

Koncem roku 2010 se nám podařilo něco, co v novodobé historii naší organizace nikdo asi 

nepamatuje. V lovném toku našeho revíru, v Hážovce byla odlovena generační ryba PO, v počtu 

500 kusů a po umístění na sádkách pana Halamíčka byl zhruba po 14 dnech proveden umělý 

výtěr. Tímto výtěrem získala naše MO cca 148.000 ks plůdků PO, který byl po výtěru převezen na 

líheň MO Vsetín, odkud bude nyní převezen a vysazen do vytipovaných lokalit našeho revíru. 

Tímto opatřením jsme vytvořili předpoklady pro vyšší výtěžnost plůdků PO a došlo rovněž 

k finančním úsporám ve výši kolem 35.000 Kč za nákup plůdků PO od cizího dodavatele. 

V souvislosti s tímto opatřením bych chtěl na tomto místě ocenit zejména práci jednatele naší 

MO, který celou výše uvedenou akci kompletně zinicializoval. 
 

Za minulé období došlo rovněž ke zkvalitnění systému vyplácení odměn za brigádnickou činnost a 

při proplácení cestovních náhrad. Všechny tyto platby jsou vykonávány bezhotovostně, čímž se 

zlepšila celková evidence nákladů spojených s hospodářskou činností. Jsem si vědom toho, že 

hned po zavedení tohoto systému došlo k problémům, zejména v časovém plnění vyplácených 

odměn, nicméně již od podzimu minulého roku tento systém funguje bez závad.  
 

Na závěr zprávy o činnosti hospodářského úseku mi dovolte se vrátit k tématice omezení úlovku 

kapra na přehradě Horní Bečva, která byla mimo jiné i zahrnuta do usnesení z minulé členské 

schůze. Na naši žádost hospodářský odbor VÚS tento náš požadavek neakceptoval a nezahrnul 

do dodatku BPVRP. Přitom statistické výsledky ze sumářů o úlovcích jsou každým rokem víc než 

děsivé. Pro vaši představu:  Jenom v minulém roce ulovilo pouze 14 našich členů celkem 392 ks 

kapra, což představuje 784 kg ryb. Každý z nich odlovil od 21 ks až po „rekordních“ 45 ks kapra. 

Přičemž když si uvědomíme, že naše MO každým rokem vysazuje na Horní Bečvu ze svých 

vlastních finančních zdrojů ve výši 50.000,- Kč cca 826 kg kapra nad zarybňovací plán, tak lze 

konstatovat, že skupina těchto 14 členů naší MO „odčerpá“ 95% našich vlastních prostředků na 

úhradu kapra vysazeného nad tento zarybňovací plán. Tudíž každý dospělý člen naší MO přispěje 

ze své platby brigádnické povinnosti této skupině rybářů cca 220 Kč. Tento současný stav je již 

dále neúnosný i vzhledem k tomu, že se každý rok vychytá téměř kompletní zarybňovací plán, 

včetně ryb vysazených z našich prostředků. Protože VÚS neakceptoval náš požadavek, navrhuji 

dát v usnesení hlasovat o tom, že omezení počtu úlovků kapra bude vyvěšeno na informačních 

cedulích naší MO, které budou v dostatečném počtu rozmístěny na přehradě Horní Bečva. Na 

těchto informačních cedulích bude dále omezena horní míra vybraných druhů ryb a to takto:  

- Roční úlovek kapra omezen na 20 ks 
- Měsíční úlovek kapra omezen na 10 ks 
- Maximální horní míra kapra 70 cm 
- Maximální horní míra pstruha obecného 45 cm 
- Maximální horní míra sivena amerického 45 cm  
- Maximální horní míra pstruha duhového 50 cm  
- Úlovky přesahující uvedené horní míry musí být šetrně vráceny zpět do revíru 
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V oblasti ekonomiky naší MO, došlo rovněž k některým podstatným změnám. Po více jak třech 

letech má náš výbor od posledních voleb ve svých řadách ekonoma. Nově zvolený ekonom, Ing. 

Pavel Jakeš se první půlrok musel seznamovat s pravidly v činnosti naší organizace, rozdělením 

jednotlivých položek do číselníků, které vyhovují potřebám naší MO, a navíc musel provést 

nutnou implementaci ekonomických dat z posledních třech let do našeho vlastního 

ekonomického systému. Proto výbor naší MO neměl až do října minulého roku detailní průběžný 

přehled o čerpání a plnění rozpočtu. Nyní je již situace zcela jiná a každý člen výboru může mít 

kdykoliv k dispozici aktuální stavu naší ekonomiky po jednotlivých položkách. Za poměrně rychlé 

se zapracování do problematiky řízení ekonomiky naší MO a za včasné a bezchybné zpracování 

roční uzávěrky spolu s přípravou návrhu rozpočtu na tento rok patří našemu ekonomovi 

minimálně poděkování. Výsledek hospodaření naší MO dopadl přibližně podle odsouhlaseného 

rozpočtu -12.963,89 Kč (zde nejsou započteny náklady na rekonstrukci objektu v předpokládané 

výši 35.000 Kč. S podrobnými výsledky našeho hospodaření a s návrhem rozpočtu na další období 

vás detailně seznámí ve své zprávě ekonom naší MO Ing. Pavel Jakeš. 
 

V souvislosti s ekonomikou naší MO si dovolím ještě jednu poznámku. Ozývají se mezi některými 

našimi členy hlasy, kritizující výši poplatku za brigádnickou povinnost s tím, že v některých MO je 

tato částka nižší. Proto bych zde uvedl jednu malou rozvahu. Jsme občanským sdružením, kde 

převážná část prostředků na činnost sdružení je z příspěvků svých členů. Konkrétně mezi základní 

příjmy naší MO patří: platba brigádnické povinnosti, poměrná část z členských známek a tržby za 

vysazené ryby do našeho revíru, což představuje sumárně částku cca 315.000 Kč za rok. 

Na druhé straně jsou výdaje, mezi něž hlavně patří: Proplacení brigád, cestovní náhrady zejména 

spojené s hospodářskou činností, nákup násady, nákup ryb nad zarybňovací plán, běžné provozní 

náklady a příspěvky na činnost kroužku mládeže, což již řadu let představuje hodnotu cca 

357.000 Kč. Porovnání příjmů a nákladů se dostáváme k ročnímu deficitu – 32.000 Kč. Tento 

deficit se snaží výbor naší MO dorovnávat tzv. komerčními odlovy pro organizace provádějící 

stavební činnost na tocích našeho revíru, což je položka, která se ani nedá přesně naplánovat 

v návrhu rozpočtu. Výše platby za brigádnickou povinnost je určena pouze náklady organizace 

v přímém vztahu k velikosti členské základy. Například odchodem 10 dospělých členů, ztrácí naše 

MO přes 3% celkových ročních příjmů.   

 

Co se týče oblasti ochrany rybí populace členy naší dobrovolné rybářské stráže, s tím vás seznámí 

ve své zprávě vedoucí rybářské stráže. Já bych se jen zmínil o tom, že konečně po mnoha letech 

se podařilo vedoucímu rybářské stráže prosadit na VÚS v Ostravě rozšíření působnosti na 

všechny revíry Severní Moravy a Slezska pěti našim členům rybářské stráže, za což vedoucí DRS 

zasluhuje naše poděkování. Tímto opatřením můžeme navíc realizovat naší dohodu s výborem 

MO Havířov o vzájemné výměně členů rybářské stráže na našich revírech. Jen v tomto roce by 

náš revír měli minimálně dvakrát navštívit členové DRS z Havířova a naopak naši členové 

provedou odpovídající kontrolu na revírech MO Havířov. 

 

S informacemi o stavu a vývoji členské základny vás podrobně seznámí ve své zprávě jednatel 

naší MO, pan Miroslav Košút. 
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V poslední části své zprávy si vás dovoluji informovat o činnosti výboru naší MO ve vztahu k VÚS 

Ostrava a k členské základně. Zástupce naší MO se v minulém roce pravidelně zúčastnil obou 

krajských konferencí, kde byl seznámen s podstatnými změnami, zejména v úpravě stanov a 

jednacího řádu ČRS. Na aktivu předsedů MO v Přerově byla mimo jiné probírána i Výzva MO ČRS 

Rýmařov, kterou výbor naší MO obdržel již v lednu tohoto roku. Náš výbor MO projednal na své 

schůzi tuto výzvu a doporučil seznámit s touto výzvou členskou základnu na dnešní výroční schůzi 

s tím, že tato členská rozhodne hlasováním, zda se naše MO k této výzvě připojí. S výzvou budete 

seznámeni v části diskuse. Ve vztahu k členské základně se v posledních letech zvýšila míra 

informovanosti členů o dění v naší MO. Kromě dvou vývěsních skříní jsou našim členům 

k dispozici vlastní webové stránky, které jsou průběžně aktualizovány a kde jsou rovněž ukládány 

veškeré zápisy ze schůzí výboru naší MO. Průměrná denní sledovanost těchto stránek dosahuje 

čísla dvanáct.    

 

Dovolte, abych na konec svého vystoupení poděkoval všem členům naší MO, kteří se aktivně 

podílejí na naší práci, a sdělil jim, že si nesmírně vážíme jejich obětavosti, nasazení a času, který 

je často „ukrajován“ na úkor rodiny nebo času stráveného u vody. 

 

Děkuji za pozornost a přeji vám krásně prožité chvíle na svých oblíbených revírech. 

 

 

Petru zdar! 

 

Ing. Pavel Kocián 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


