
Zápis z diskuse z VČS MO ČRS Rožnov p/R, dne 17.3.2013 
 
 
p. Pavelka V roce 2012 se VČS usnesla, aby byl dán požadavek na VÚS Ostrava, aby se na 
přehradě Horní Bečva mohlo chytat na umělou mušku bez omezení. Bylo toto projednáváno 
na konferenci? 
 p. Kocián Tento požadavek byl vznesen, ale územní výbor toto odmítl zanést do 
tištěné podoby popisu revíru s odůvodněním, že nebudou selektovat bližší podmínky 
v jednotlivých revírech. 
 
p. Jurásek Jak je možné, že člověku, který na Bystřičce upytlačí kapra, byla vrácena 
povolenka?  
Kdo konkrétně z dozorčí komise mu vrátil povolenku? Povolenku zadržel a dozorčí komisi 
k posouzení předal pan Veselý. 
 p. Kocián Toto je dotaz na dozorčí komisi. Ta situace vznikla v době, kdy dozorčí 
komise pracovala teprve necelý rok a tomuto přistiženému rybáři se povedlo DK „oblbnout“, 
když při projednávání začal téměř brečet. Projevila se zde určitá nezkušenost DK. 
 p. Jurásek V papírech má DK přímo napsáno v jakém rozsahu má daný přestupek 
trestat. 
 p. Kocián Ano, je tam uvedený doporučený rozsah, ale není to dogma a záleží na 
dozorčí komisi, jak se rozhodne. 
 p. Jurásek Toto rozhodnutí DK nejde obhájit. Proč jste nepotrestali, nebo 
neodvolali DK? 
 p. Kocián Výbor nemůže odvolat dozorčí komisi!!! Dle stanov to může udělat 
pouze členská schůze. 
 p. Pavelka Jaké světlo to potom vrhá na profesionální rybářskou stráž – pana 
Veselého? 
 p. Jurásek Takže ten daný rybář nedostal žádný trest? 
 p. Veselý Byl potrestán odebráním povolenky na 3 měsíce. Už se to stalo a není 
potřeba se v tom hrabat – dějí se i daleko horší věci. Po vzniku této situace volal pan Kocián 
panu Veselému a osobně se mu omluvil. 
 
p. Jurásek  Kdy se odebíral váčkový plůdek?  
Kdy se začalo a skončilo lovení potoků? – stihlo se to před vysazením plůdku? Proč si lovící 
nevezmou na lovení volno a loví jen o víkendu?  
Kolik pstruha se slovilo z chovných potoků? 
Na co jsou webové stránky? – proč tam není datum lovení daného potoka a jeho výsledek? 
 p. Kocián Webové stránky fungují téměř bezkonkurenčně. V ČRS snad není MO, 
která by měla takový servis pro členy. Děláme pro to maximum. 
 P. Košút Veškeré doklady o chovných potocích máme archivované v PC. Pokud 
chce kdokoliv jakoukoliv informaci, má možnost přijít na schůzi výboru a nahlédnout do 
dokumentů. 
Plůdek se odebírá podle toho, jak má váček. Vrchní části potoků, kam se dává plůdek, jsou 
vždycky před vysazením plůdku slovené! 
Vloni se z chovných potoků slovilo 5 336ks Po2-3. Všechny tyto ryby byly vysazeny do Bečvy. 
 p. Jurásek Proč se vysadilo jen 5 336ks, když zarybňovací plán je 8 000ks Po2? 
 p. Košút Zarybňovací plán je 88 000kč!! 



 
p. Jurásek Kdo je vlastně hospodář? Kdo je v hospodářském odboru? 
 p. Košút Hospodář je p. Holčák, zástupce hospodáře je p. Košút. 
 
p. Fuksa Proč se neudělal odlov ryb na Sladském potoku, které se tam v důsledku nízkého 
stavu vody dusily? 
 p. Košút V dané chvíli byl stejně kritický stav vody na všech potocích. Všechny 
lovící práce jsme zastavili, protože ztráty na rybách při elektrickém odlovu by byly ještě větší. 
 
p. Ebenhöh Důrazně nabádal k slušnému, serioznímu a věcnému diskutování. Dále doporučil 
všem, kteří jen poukazují na chyby, aby pomohli ke zlepšení situace činy. 
 
p. Šedo Pokud někdo chce vznést připomínky, ať je dá do návrhu a schůze to schválí nebo 
neschválí. Není třeba tím rozbíjet diskusi. 
 
p. Závorka Návrh na změnu systému diskuse. Ať se diskutuje od mikrofonu na předem 
připravené otázky. 
 
p. Majorský Jakým způsobem se řešila oprava splávků na Studeném a Hornopaseckém 
potoku? 
 p. Košút Na Hornopasecké potoce velká voda postavené spávky kompletně 
zničila (a to včetně velkých kamenných splavů) a celé dno posunula o více jak metr níže. 
V současné době se celý tento potok předělává firmou s těžkou technikou, které se snad 
podaří zastabilizovat dno a břehy, aby nedocházelo k dalšímu odplavování dna. 
Navíc vloni zniklo kolem sokolovny v Zubří šest malých splávků, které byly postaveny 
bezúplatně v rámci získání zkušeností. 
 
 
 
p. Pavelka Společné hospodaření se mu zdá neprůhledné. Je rozumné zůstávat ve 
společném hospodaření ČRS? 
 p. Kocián Souhlasil s p. Pavelkou. Především se mu nelíbí vyčlenění 4,1mil kč 
z peněz za povolenky jako režie VÚS. Tuto skutečnost bude společně s jinými MO důrazně 
připomínkovat na konferenci. VÚS má hospodařit z prostředků z členských známek. 
Není od věci přemýšlet, co by případné samostatné hospodaření naší MO přineslo, ale zatím 
to není na pořadu dne. Společné hospodaření je dobré, pokud funguje správně. 
 
p. Pavelka Návrh aby byl proveden nezávislý audit na hospodaření VÚS Ostrava. 
 p. Kocián Audit by zde nic nevyřešil. Všechno by shledal v pořádku. Jeho úkolem je 
kontrolovat, jestli všechny aktivity VÚS jsou v souladu s tím, jak to bylo kdysi schváleno 
(Stanovy ČRS, Jednací řád ČRS, ...). 


