
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:  08.10.2018 

Přítomní:       Omluveni:  Holčák Martin, Ing. - hospodář 

Kocián Pavel, Ing. - předseda      

Cvikl Zdeněk, Mgr. - jednatel 

Jašek Ondřej, Mgr. - místopředseda  

Zuzaňák Roman - zástupce hospodáře  

Kocián Tomáš - pokladník 

Rára Zdeněk - zástupce hospodáře  

 
Za dozorčí komisi: 

p. Románek Miroslav 

 

Program  zářijové  schůze: 

 

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

 

Úkol č.1  - Vysazení kapra do nádrže „U Macečků“  - 1. fáze – splněno (2.fáze v plánu) 

 Vysazeno bylo 02.října 600 kg kapra K3 z vlastních zdrojů MO 

 
Úkol č.2 – Aktualizace webových stránek MO – stále průběžně probíhá převzetí správy 

místopředsedou MO Mgr. Ondřejem  Jaškem – viz. pokračování úkolů 

Úkol č.3 – Revize inženýrských sítí – odpadů v Rybářské „Boudě“ – jednatel MO kontaktoval Ing. 

Ladislava Holiše, který by měl mít projektovou dokumentaci. – v jednání 

 
 
ŘÍJNOVÁ  SCHŮZE: 

 
1) Jednatel MO – Mgr. Cvikl Zdeněk informoval o korespondenci ČRS MO Rožnov v termínu 09/2018 

– 10/2018 + o fakturaci činnosti hospodářské odboru 



 
 

2) Jednatel MO – Mgr. Cvikl Zdeněk informoval o přípravě přehledu plateb za 3.kvartál 2018. Do 

diskuze se zapojil předseda MO – Ing. Pavel Kocián s prosbou přípravy podkladů na Hospodářské 

kontroly MO, které proběhnou po schůzi výboru VÚS – 18.11.2018. Předběžný termín je na konci 

října, bude MO upřesněno. 

 

3) Hospodářský odbor 

 

1. 02.10. bylo do přehrady U Macečků na Horní Bečvě vysazeno 600 kg kapra K3, placeno 

z vlastních zdrojů MO, dodavatelem bylo Pstruhařství Raška. 

2. 07.10. bylo vysazeno 100 kg komerčního PD (cca 300 ks ryb, průměrně 350 g) do přehrady 

U Macečků na Horní Bečvě v rámci zarybňovacího plánu. 

3. 07.10. byl proveden záchraný odlov na toku Hažovky, v k.ú. Vigantice. Hospodář připravil 

vyúčtování komerčního dolovu zadavateli – stavební firmě. 

4. Podle vyjádření hospodářské odboru MO je podezření, že stavební práce na toku Hážovky 

nejsou prováděny dle projektové dokumentace. Hospodář vznese dotaz zástupci CHKO, 

zda je stanovisko opravněné! 

5. Další vysazování dle zarybňovacího plánu (ostroretka, amur, lín a kapr) dle nabídek a 

možností dodavatelů. 

6. Hospodářský odbor podal žádost na předsedu MO, ať se pokusí zajistit možnosti kontroly 

předávané ryby na vysazení u dodavatele (nejspíše v Tovačově), včetně zajištění přebírky 

skutečné násady. 

7. Hospodářský odbor zvažuje možnost provést přelovení chovných potoků s vysazeným 

ročkem PO (z jarního vysazení plůdku), z horních úseků, kde hrozí přemrznutí potoka a tím 

i velkých ztrát. Odlovené ryby by byly přesunuty do horních úseků toku Bečvy, kde by měly 

větší šanci na přežití.  

Reagoval předseda MO – Ing. Pavel Kocián – poprosil HO o stanovení plánu 

hospodářského zásahu a předběžné stanovení časové náročnosti zásahu. 

Místopředseda MO – Mgr. Ondřej Jašek se dotázal, zda jsou nějaké nové informace o stavebních 

pracech na přehradě U Macečků v k.ú. Horní Bečva.  

MO dosud nedostala žádné stanovisko z Povodí Moravy. Jen dle ústního sdělení hrázného, p. J.Brady 

měly být práce ukončeny v neděli 07.10.2018, a od toho data by se měl stav vody opět zvyšovat 

(samozřejmě dle povětrnostní situace). 

ÚKOLY Z ŘÍJNOVÉ SCHŮZE VÝBORU MO ROŽNOV: 

Úkol č.1 – Aktualizace webových stránek MO – schůzka předsedy a místopředsedy je planovaná na 

středu 17.10.2018 

Úkolč.2 – Příprava podkladů na Hospodářské kontroly MO  - 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 



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

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

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

skutečné násady ryb – zajistí předseda MO – Ing. Pavel Kocián ve spolupráci s rybářským technikem 

Sekretariátu územního výboru – Ing. Rostislavem Trybučkem – termín – před vysazením dle ZP 

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, ihned 

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 

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


