
Zpráva hospodáře MO ČRS Rožnov p. Rad. za rok 2012, přednesená  
                           na výroční členské schůzi dne 2013 
 
Dobrý den vážení přátelé Petrova cechu. 
 
Nabídnu  Vám něco informací o práci hospodářského odboru naší místní organizace   
v minulém roce a něco výhledů do roku letošního. 
 
A nezačnu rybou, ale vodním stavitelstvím. Rok 2012 byl pro náš revír rokem bagru. 
Nebyl ušetřen žádný chovný potok a lovný úsek Bečvy Rožnovské prošel či prochází 
rekonstrukcí, jakou asi nikdo nepamatuje. Kalná voda, lovení a stěhování ryby z místa na 
místo v téměř celém revíru mohlo a  mělo mít za následek fiasko v úlovkových listech 
lososovitých - jak se však ukázalo po sečtení sumářů – nestalo se tak.  
     Práce v lovném toku  jsou v tuto dobu postupně ukončovány předáním Povodí Moravy  
a to až po katastr Horní Bečvy. V letošním roce by se měl dodělávat už jen úsek asi 2 km pod 
přehradou Horní Bečva a pak úsek nad přehradou vedle Jeřábkového potoka.  
Spolupráci na úrovni Povodí – Stavební firmy - MO Rožnov si troufám hodnotit jako 
uspokojivou, konečný výsledek není „zavražděním„ Bečvy, ale rozumným kompromisem  
v opravě havarijních částí toku bez škod na prostředí pro lososovitou rybu. 
     Stavební úpravy v chovných potocích  bohužel hned tak neskončí, nicméně až na malé 
procento oprav, je výsledek prací v chovných tocích pro rybu přínosem. Bylo znovu 
postaveno či opraveno na dvě stě velkých prahů a splávků s vývary a dopadišti. Díky 
spolupráci a domluvě jsou potoky se splavy s opatřením proti vydrám, se spoustou umělých 
úkrytů a tůní – je zde jistota, že pokud se budeme chtít chovem Pstruha dál zabývat, 
použitelných potoků na to bude dost. 
Naše chovné potoky mají ve správě Lesy ČR. Velikou zásluhu na tom, že potoky budou dál 
sloužit svému účelu a dokonce ještě lépe má pan Karel Vašek ze správy toků Lesů ČR. 
Jeho entuziasmus, odbornost a pracovitost udržela našim potokům členitost a krásu.  
Tímto panu Vaškovi vyjadřuji dík za naprosto perfektní spolupráci a veliký přínos nejen  
pro rybáře, ale vůbec pro celé okolí Rožnova. 
 
A nyní se vrátím k rybě. 
Počty loni ulovených Pstruhů obecných můžeme složit ze dvou částí. Vlastní odchov a dovoz. 
Z našich chovných potoků bylo vysazeno 4 600 ks Pstruha Obecného. 
Do vybraných částí toku a přehrady pak bylo ve dvou etapách vysazeno asi 900 ks 
dovezeného pstruha. Bohužel, přes předem stanovené ceny za slovenskou rybu a příslib 
úhrady z Fondu rozvoje revírů byla konečná cena zarybňování slovenským pstruhem o 50% 
vyšší než například tržní cena Pstruha duhového. Pro letošek se cena vyšplhala až na 200,-Kč 
za kilogram. Takovou cenu násady nelze akceptovat, a proto pro rok 2013 bude dovezeno 
pouze asi 80 kg ryby o délce 35cm a větší do přehrady Horní Bečva. 
V zarybňování toku se vrátíme k námi odchované rybě. Násada v počtu 6 500 ks potočák 
 2 – 3 letý. V letošním roce už půjdou do řeky dvouleté ryby z prvního domácího výtěru.  
K pstruhovi ještě poznamenám, že i v loňském roce jsme opět vytřeli naše generační ryby  
a plůdek je již vykulen v líhni na Bystřičce. 
  



Nic náhodě neponecháváme u Lipana. Asi nejdůležitější je sazení ročka – byly vybrány 
lokality s co nejmenším predačním tlakem Volavky a lokality s potvrzeným výskytem 
lipanového hejna. Druhá věc je pak snížení potravní konkurence. Při komerčních odlovech 
v lovném toku tak byly úseky, výrazně vhodné pro Lipana, zbaveny většiny Jelce Tlouště. Pro 
informaci, jedná se o dolní část Rožnovského nábřeží, pak úsek 400m pod Bučiským splavem 
a úsek 500m kolem Golfu. V ostatních částech toku je obsádka po zpětném osazení po 
opravách víceméně nezměněna. Omlouvám se rybářům, co na vyjmenovaná místa Jelce 
chodili lovit, ale snažíme se Lipana v Bečvě zachovat a alespoň v těchto úsecích mu ulevit.  
Mimochodem, bylo odloveno 260kg Tlouště a prodáno do Hustopečí jako násada do řeky 
Bečva. 
Nyní několik údajů a čísel ve vztahu k zarybňovacímu plánu našeho revíru: 

- Kapra K2 až K3+ bylo vysazeno celkem 2 900kg,  nad zarybňovací plán se podílela 
místní organizace částkou 50 000,-Kč 

- Pstruh duhový byl Nad zarybňovací plán vysazen v objemu 100kg za částku 12 000,-Kč 
- Lína bylo vysazeno dvojnásobné množství než činí zarybňovací plán tedy 100kg a  

MO se podílela částkou 6000,-Kč 
- Opět byl vysazen roček Candáta do přehrady v počtu 280 ks 
- Zarybňovací plán byl splněn  u Sivena a trojnásobně překročen u Ostroretky, jež byla  

jakousi kompenzací  Parmy, kterou se nedaří odnikud zajistit. 
Velmi děkuji týmu našich rybářů, jež se podílí na návratu Pstruha obecného do chovných  
potoků, a následně řeky Bečvy v  počtech, na  které jsme byli dříve zvyklí. Jmenuji Romana 
Zuzaňáka, Pavla Divokého, Martina Holčáka,  Marka  Sosnowského a Pavla Křenka. A můžu 
přidat  Petra Míčka, Ondru Jakeše, Martina Fuksu či Martina Holiše a ještě asi desítku jmen 
lidí, kteří se o rozvoj našeho revíru v minulém roce  zasloužilí svojí prací. 
 
Děkuji za pozornost a přeji všem pohodové zážitky u vody.  
 
Petrův zdar. 
 
Miroslav Košút 
Za hospodářský odbor MO ČRS Rožnov p. Rad. 
  
 


