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ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 

Ze dne: 07.09.2020 

Přítomní: 

Jašek Ondřej, Mgr. - místopředseda 
Holčák Martin, Ing. - hospodář  
Cvikl Zdeněk, Mgr. - jednatel 
Zuzaňák Roman - zástupce hospodáře  
Kocián Tomáš - pokladník 

 
Omluveni: 
Kocián Pavel, Ing. - předseda  
Rára Zdeněk - zástupce hospodáře 

 

Za dozorčí komisi: 

p. Románek Miroslav   

1.  Termín přesunuté výroční členské schůze 

Výroční členská schůze MO ČRS Rožnov proběhne v sobotu 19.9.2020  v budově Kina Panorama Rožnov 

pod Radhoštěm, od 09:00 hod. Schůze proběhne dle aktuálních epidemiologických doporučení. 

Pronájem sálu Kina Panorama je zajištěn, Jednatel MO připraví aktualizované seznamy členů (cca 530 

členů, včetně 74 dětí), připraví návrh programu a zajistí členy do mandátní a návrhové komise. Prezentace 

z jednotlivých odborů byly již připraveny na původní březnový termín (22.03.)            Mgr. Cvikl Zdeněk 

2.  KONFERENCE VÚS Ostrava – informace a zápis z konference je na webu MO i VÚS Ostrava. 

Proběhla dne 30.7.2020 v 15:30hodin v sídle MO ČRS Ostrava. Za MO Rožnov pod Radhoštěm se zúčastnil 

Ing. Martin Holčák. Na Územní konferenci byly projednány změny BPVRP pro rok 2021, hlavními úpravami 

jsou:   

1. Každá jedna přisvojená zde uvedená ryba (amur, lín, parma), musí být zapsána neprodleně po přisvojení. 

2. Při lovu na nástražní rybku (nebo její část) o délce do 15 cm se smí použít jen jeden jednoháček. 

3. Minimální lovná míra se zvyšuje u štiky obecné na 60 cm a candáta obecného na 50 cm. 

4. U revírů, ve kterých je zmíněn „režim chyť a pusť“ musí být všechny ryby neprodleně a s maximální 

šetrností vráceny zpět do revíru, ve kterém byly uloveny. 

5. U revírů s ikonou rybáře na invalidním vozíku se jedná o revír s místy vhodnými pro handicapované 

rybáře, které jsou vyznačené tabulemi. Tato místa jsou přednostně určena pro držitele průkazu ZTP-P. 

Lovící na tomto místě „bez průkazu“ je povinen toto omezení respektovat a místo lovícímu „s průkazem“ 

na požádání neprodleně uvolnit. 
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6. Při lovu na umělou mušku a muškařením na revírech mimo pstruhových v době od 1. ledna do 15. 

června: 

• je povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškařského prutu, muškařského 

navijáku, muškařské šňůry a návazce o maximální délce odpovídající dvojnásobné délce používaného prutu 

a s nástrahami v maximální velikosti 3 cm; 

•je zakázáno lovit na jakékoliv gumové nástrahy a používat jakékoliv zátěže umístěné mimo tělo mušky, 

stejně tak je zakázáno použití jakýchkoliv plovoucích zařízení jako je kulové plovátko, splávek apod. Je 

zakázáno vybavovat nástrahy doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost pro ryby, například rotující 

plíšek, vrtulka nebo gumička; 

•je dovoleno používat pouze jednoháčky. 
 

3. Ekonom MO Rožnov p.R. 

Novou ekonomkou  MO je Ing. Petra Parmová. Pokladník MO požádal jednatele MO, aby ve spolupráci 

s předsedou MO dořešil způsob odměňování ekonomky. 

4. Objekt „Bouda“ 

Elektrorevize objektu „Bouda“ je platná do roku 2023, ověřil O.Jašek u firmy Elzar Ľibor Křenek). 

6. Jednatel informoval výbor o výdeji povolenek a stavu členské základny. Do 6.října 2020 jednatel MO 

zašle na VÚS požadavky cenin pro rok 2021. 

7. Revizní komise 

Pan Románek na Výroční členské schůzi navrhne doplnění dozorčí komise o Václava Lišku, který byl 

prozatím kooptován do funkce místo zemřelého Václava Práška. 

 

8. Hospodářský odbor MO, Ing. Martin Holčák informoval o hospodářských zásazích a to: 

10.června byl vysazený pstruh potoční – 100 kg do přehrady HB 

3.července bylo vysazeno 100 kg pstruha duhového do toku Rožnovské Bečvy 

17.července bylo vysazeno 600 kg kapra do přehrady HB. 

Během letních prázdnin byly provedeny 3 komerční odlovy na revíru z důvodu stavební činnosti a to: 

2x na Hažovce + 1x na Hornorozpiteckém potoce.  

Na vybraných přítocích Rožnovské Bečvy (Kněhyňka, Solanecký,..) proběhl určitý ichtyologický odlov, který 

provedla Akademie věd ČR. Zprávy z odlovu prozatím ještě nejsou k dispozici. 

 

 

Zapsal 07.09. 2020, místopředseda MO Rožnov Mgr. Jašek Ondřej 


