Hodnotící zpráva ČRS MO Frýdlant nad Ostravicí za rok 2011
Členská schůze konaná dne 1. 4. 2012 na Ostravici.
Vážené dámy, pánové, milí hosté, přátelé rybáři.
Setkáváme se opět po roce na naší výroční členské schůzi ČRS MO Frýdlant nad Ostravicí,
abychom zhodnotili naši práci za minulý rok.
Naši MO řídil hlavní výbor, který pracoval v tomto složení:
předseda
místopředseda
jednatel
pokladník
rybářský hospodář
ekonom
technický referent

Pavel Bezruč
Ing. Pavel Remiáš
Martin Hlaváč
Jaromír Choleva
Zdeněk Stříž
Bronislav Režňák
František Murgaš – do 31.3.2011, pak do této funkce nebyl nikdo
jmenován
vedoucí rybářské stráže Vítězslav Pitřík
správce materiálu
Miroslav Křenek
předseda dozorčí komise Vladimíra Laryszová
dále členové výboru byli předsedové místních skupin a to pánové Josef Pokorný, Jiří Jurečka
a Karel Červenka mladší.
Co se týká naší členské základny, tak ta se skládá z 379 dospělých členů, dětí do 15 let máme
51 a mládež od 16 do 18 let máme 17, celkem 447.
Činnost výboru byla organizována dle plánu práce s rozdělením úkolů na jednotlivé měsíce
s konkrétní odpovědností jednotlivých členů výboru za jejich plnění. Okruh úkolů byl volen
v souladu se sledem řešení problematiky celého rybářského roku. Konalo se celkem 11
řádných schůzí, průměrná účast u všech zvolených členů výboru byla 88 %. Tady je třeba říci,
že většina členů výboru vykonává funkci při zaměstnání, což v dnešní době, jak všichni víme
není jednoduché.
Vážení přátelé rybáři. Nyní bych se zmínil o činnosti jednotlivých odborů v působnosti naší
místní organizace.
Stěžejním odborem je odbor hospodářský.
V tomto odboru se jedná o činnost, která nemá časové omezení a probíhá prakticky po celý
rok. Plní úkoly jednak administrativního charakteru, které se týkají plánování hospodářských
a technických záměrů, nevyjímaje otázky finanční. Činnost hospodářského odboru byla
zaměřena především na odlovy chovných potoků pro dodání generační ryby na výtěr do líhně.
Celkem bylo dodáno 173 ks. Jelikož byl nedostatek generační ryby, byly zakoupeny jikry
v očních bodech v počtu 140.000 ks z Žermanic. Dále hospodářský odbor koordinoval
záchranné odlovy, které prováděly odlovovací čety při MS. Bylo provedeno celkem 58
odlovů. Tady bych chtěl poděkovat všem zúčastněným, především hospodáři MO panu
Zdeňku Střížovi, který se zúčastnil skoro všech záchranných odlovů.
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Veškerou činnost zajišťovali hospodáři místních skupin a hospodář MO Zdeněk Stříž.
Činnost:
Vzhledem k tomu, že jsme začali uplatňovat nový systém při chovu ryb, zejména pstruha
obecného. Nejsou prozatím výsledky hospodaření takové, jaké bychom si všichni přáli. Tady
musím vyzdvihnout pomoc Územního svazu, který nám se zarybněním našich revírů výrazně
pomohl a to vysazením 550 kg pstruha obecného v lovné velikosti a rovněž sponzorský dar
pana Ondřejce, který zakoupil 40 kg pstruha duhového. Všechny tyto ryby byly vypuštěny do
revíru Ostravice 4. Se záměry nové strategie vás seznámí v diskusi místopředseda pan Pavel
Remiáš.
Dalším odborem je odbor technický. Ten pracoval do konce března 2011 pod vedením pana
Františka Murgaše. Po zbylou část roku byl veden výborem MO. Úkoly byly průběžně
rozděleny mezi členy výboru a další odpovědné osoby. Hlavním úkolem byla starost o
technické zařízení pro chov v líhni.
Investice na rekonstrukci chovných zařízení byla 183.816 Kč. Byl odbahněn a opraven rybník
„trojúhelník“ a přírodní sádky za finanční podpory z Fondu rozvoje revírů US ČRS Ostrava
ve výši 68.500 Kč a za finanční účasti sponzora Ing. Pavla Remiáše firmy NewRemys ve výši
20.000 Kč.
Rovněž musím říct, že jsme požádali Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí o finanční
příspěvek v rámci grantu a to na zakoupení pletiva pro oplocení areálu Nová Dědina a
zakoupení ochranných sítí proti přirozeným predátorům ryb. Celkově jsme obdrželi příspěvek
ve výši 50.000 Kč.
Dále byl zakoupen náhon přes líheň od Obce Pstruží, za který jsme zaplatili 34.410 Kč.
I když se nám nepodařilo uvést do funkce nového technického referenta, tak můžu říct, že
díky práce líhňař pana Jana Pinka, jeho otce a s pomocí několika brigádníků se podařilo
udělat jak v líhni, tak v prostoru areálu líhně velký kus práce. Jedná se o vykácení náletových
dřevin, vyčištění žlabů, rozebrání kovové kůlny, zhotovení vrat do stodoly, atd. Rovněž
v budově líhně byla provedena výměna rozvodu vody, vyčištění filtrů, nové radiátory jak
v líhni, tak v okálu. Tyto práce si vyžádaly 40.000 Kč. Všem těm, kteří se na této práci
podíleli patří poděkování.
Znovu jsme podali žádost o dotaci z Evropských fondů Operativního programu Rybářství na
rekonstrukci líhně a nákup dopravního prostředku do 3,5 tuny. Dotace na rekonstrukci líhně
nám byla opět zamítnuta. Druhý projekt, nákup dopravního prostředku do 3,5 tuny byl
schválen a do konce roku realizován. Ve výběrovém řízení zvítězil nákup vozu zn. Mitsubishi
L200. Celková pořizovací cena byla 702.900,- Kč, z této částky nám bylo přiznáno 60%
dotace z OP Rybářství a 40% budeme splácet po dobu 5 let jako bezúročnou půjčku.
Odbor práce s mládeží.
Vedoucím odboru je p. Tomáš Magnusek. V roce 2011 byly při MO 4 kroužky mládeže o
celkovém počtu 52 dětí. Kroužky mládeže pracují při jednotlivých MS. A to kroužek ve
Frýdlantu ( 12 dětí ), který vedou p. Tomáš Magnusek a p. Filip Smeja, v Nové Vsi ( 13 dětí )
vedoucí p. Jiří Bužek, na Čeladné ( 19 dětí ) vedoucí p. Jaromír Honkyš. Od nového školního
roku se nepodařilo obsadit funkci vedoucího kroužku na Ostravici a proto koncem roku 2011
ukončil svou činnost.
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Kroužky se scházely pravidelně dle svého plánu práce. Kde se procvičovaly teoretické
znalosti, praktické dovednosti na hřišti či u vody. V červnu loňského roku proběhla v areálu
Aeroklubu Frýdlant nad Ostravicí soutěž o Zlatou udici. V místním kole se zúčastnily
všechny kroužky naší MO v počtu 24 mladých rybářů. Tady bych chtěl vyzdvihnout dobrou
připravenost družstva mladých rybářů z Čeladné, které obsadilo 1. místo v družstvech, ve
složení Vladan Wiej, Patrik Dětský, Matěj Valerián, Marek Jurečka a Adam Šoch. I
v jednotlivcích se umístil na 1. místě Vladan Wiej, na 2. místě Patrik Dětský a na 3. místě
Matěj Valerián. Poděkování patří všem vedoucím kroužku mládeže, rodině Jurečků – Jiřímu,
Petře a Robertovi za odvoz dětí a aktivní pomoc při závodech, i všem ostatním, kterým není
lhostejné, jak naše děti tráví volný čas. Výbor MO spolu s výborem MS Ostravice musí najít
způsob, jak zajistit vedoucího kroužku pro děti z Ostravice.
Odbor ochrany čistoty vod.
Vedoucím odboru je p. Zdeněk Stříž. Činnost odboru byla zaměřena na ochranu při úpravách
vodních toků, aby nedocházelo k zbytečné devastaci ať už břehů, tak samotného toku. Tady
musím říct, že přes veškerou snahu a mnoha jednáními ať už se správci povodí, Českou
inspekcí životního prostředí, tak i s firmami , které opravy provádí na tocích, nebylo dosaženo
dobrého výsledku a část řeky Čeladenky byla úplně zdevastována.Rovněž kvůli zákalu došlo
k úhynu plůdku na líhni. Jinak nedošlo k žádné otravě ryb.
Hodnocení rybářské stráže.
Vedoucí rybářské stráže je p. Vítězslav Pitřík. Členové rybářské stráže provedli při ochraně
našich revírů a ochraně chovných potoků celkem 467 pochůzek. Kontrolovali 106 rybářů
z toho 57 členů naší MO a 49 členů jiných organizací. Udělili 3 napomenutí a 4 poučení.
Na této činnosti se podílelo 18 členů RS, z toho 3 členové pracovali s rozšířenou působností.
Tady musím říct, že hospodářský odbor územního svazu provedl regulaci počtu rybářské
stráže v naší MO na 8 členů a počty volných povolenek na 6 ks pro RS. Myslím si, že 8 členů
RS naše revíry neuhlídá. Chtěl bych všem členům RS za odvedenou práci při ochraně revírů
a chovných potoků poděkovat. Hlavně těm, kteří pracují bez nároku na povolenku.
Vážení přátelé rybáři,
v této zprávě musím rovněž zhodnotit práci našich 4 místních skupin.
Nejpočetnější MS je Frýdlant nad Ostravicí, která má 279 členů. Předseda MS je p. Jaroslav
Bobek. Místní skupina se scházela pravidelně na svých schůzích výboru dle svého plánu
práce, pokud to situace vyžadovala, sešel se operativně i mimo dané termíny. Připomínky a
požadavky byly následně předávány k projednání výboru MO. Hospodářský odbor pod
vedením p. Tomáše Kabáta začal v jarních měsících plnit roční zarybňovací plán a přípravu
rybníčku pro odchov plůdku pstruha obecného a lipana podhorního v areálu RZ Nová Dědina
a provedení odlovu na drobných vodních tocích Lubenec, Ondřejnice, Bahenní, Satina a Tichá
voda, na kterých byl sloven pstruh obecný o celkovém počtu 870 ks. Dále odlovovací četa
provedla záchranné odlovy a to na drobných vodních tocích Uhlířský, Bahenní a v dalším
úseku Tichá voda z důvodu odstranění bahenného nánosu, zpevňování břehů a rekonstrukci
místních propustků. Na těchto vodotečích bylo sloveno 840 ks pstruha obecného. Všechny
tyto ryby byly vypuštěny do revíru Ostravice 4.
Po ročním výpadku se v loňském roce podařilo zajistit plůdek lipana a to v počtu 40.000 ks.
Podařilo se odchovat 4.300 ks pro náš zarybňovací plán , dalších 1.000 ks bylo odebráno MO
Frenštát a zbytek, čítající asi 700 ks byl ponechán v areálu Nová Dědina.
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Plůdek pstruha obecného na čtvrtročka se podařilo odchovat v počtu 5.000 ks. 1.600 ks bylo
vysazeno do Ostravice 4, 2.400 ks převezeno do sádek na líhni Pstruží a 2.400 ks bylo
ponecháno v areálu Nová Dědina a pokud se podaří jako dvouletá ryba bude vysazena do
Ostravice 4. Dále se MS starala o údržbu areálu v daných možnostech, neboť doposud nebyl
areál v majetku MO. V současné době došlo k posunu, a to v tom smyslu, že jsme akceptovali
prodejní cenu ve výši 370.000 Kč a tudíž započal proces privatizačního projektu.
Rovněž v loňském roce požádal výbor MO Výbor územního svazu Ostrava o dotaci na koupi
tohoto areálu z Fondu rozvoje revíru, která byla následně akceptována.
MS Ostravice
Předseda MS je p. Josef Pokorný. V roce 2011 měla MS 83 členů. Výbor místní skupiny se
scházel pravidelně dle svého plánu práce. Z důvodu placení členských povinností – brigád
byla hlavní činnost MS hospodaření na chovných potocích, vysazování plůdku pstruha
obecného z líhně Pstruží, záchranné odlovy a ochrana části revíru Ostravice 4 členy RS.
Odlovná skupina provedla na jaře slovení chovných potoků Sepetný a Bučací. Potoky byly
znovu osazeny plůdkem Po z líhně Pstruží. Dále bylo provedeno celkem 9 záchranných
odlovů. Dále se členové MS starali o údržbu elektrických agregátů a lovícího nářadí. MS má
rovněž zastoupení 4 členů ve výboru MO, kde je třeba vyzvednout práci p. Cholevy, který
zastává funkci pokladníka MO velmi dobře a zodpovědně.
MS Čeladná
Předsedou MS je p. Jiří Jurečka. MS má 60 členů. MS se schází pravidelně na svých
výborových schůzích . Prováděla odlovování chovných potoků pro násadu plůdku Po, do
lovného toku Čeladenky. Byly sloveny potoky Bílý, Dešťanka, Matulákův potok a chovný
úsek Čeladenky, kde bylo sloveno dohromady 1.195 ks pstruha obecného, což je jen 34%
plnění zarybňovacího plánu. Tento výpadek měl být dosazen pstruhem obecným a pstruhem
duhovým. Bylo vysazeno jen 45 kg, což představuje 175 ks pstruha duhového. Jelikož na
Čeladence probíhala úprava a regulace toků, tak výbor MO rozhodl, že pstruh obecný
dovezený ze Slovenska bude vysazen do Ostravice 4.
Dále bylo vysazeno do Čeladenky 350 ks lipana. Dále byly provedeny záchranné odlovy na
Ondřejnici, Dešťance, Matulákovém potoce a hlavně na Čeladence Celkem to bylo 33
záchranných odlovů. Tyto práce si vyžádaly přes 600 hodin. MS Čeladné patří poděkování za
práci, kterou provádí pro MO, hlavně odlovovací četě bratrům Tomášovi a Alešovi
Kurečkovým, Jarkovi a Karlovi Mrkvovým, p. Stýskalovi, Střížovi a Pálovi za jejich
obětavou práci ne vždy v příjemných klimatických podmínkách . Rovněž poděkování patří
celému výboru MS.
MS Staré Hamry
Předsedou MS je p. Karel Červenka mladší, skupina má 25 členů. Tato naše nejmenší MS je
specifická v tom, že má nejvýše položené chovné potoky, kde je dlouho sníh a tím je jejich
práce velmi ztížená. Členové MS, hlavně hospodářského odboru pracovali převážně na
odlovech chovných potoků Baraní, Červík, Borsučí, Girošák a Grojec. Dále na vysazování
40.000 ks plůdku Po a 2 záchranných odlovech na Ostravici 6. Výbor MO je s prácí MS
spokojen a za práci děkuje.
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Přátelé rybáři,
musím se zmínit také o naší líhni o kterou se stará líhňař p. Jan Pink. Předpokládaná produkce
plůdku a ryb na líhni Pstruží:
Po plůdek 278.000 ks
Po generační 173 ks
Pd plůdek 42.000 ks
Pd 2-3 roky 85 kg vysazeno do toku
Pd1 4.000 ks prodáno maloodběratelům
Si2 1.800 ks
Produkce Nová dědina
Lipan nákup 40.000 ks plůdku
Odchov ročka 6.300 ks á 7 Kč/ks
Po čtvrtroček 6.400 ks
Naše líheň jako jedna z mála líhní v republice odchovává podzimní formu pstruha duhového,
všeobecný odklon od této formy pstruha je na zvážení, vzhledem k nefunkčnímu ohřevu vody
v líhni jsou ztráty na jikrách neúměrně vysoké.
V současnosti probíhají na líhni opravy přítoků do sádek, abychom zamezili úhynu ryb
v zimním období a současně mohli zvýšit obsádky ryb na líhni. Také se v letošním roce
pokusíme o odchování dvouletého pstruha obecného potočního, abychom mohli naše revíry
zarybňovat z vlastních zdrojů. Bylo by dobré, aby se členové naší MO více zapojili na
opravách a údržbě rybochovných zařízeních naší organizace, aby poznali problematiku
odchovu ryb. Kolik práce a úsilí je zapotřebí, abychom si mohli užívat klidu a příjemných
zážitků při lovu na našich revírech.
Vážení přátelé rybářky a rybáři,
Z diskusních příspěvků, které vzešly z vašich členských schůzí MS jednoznačně vyplývá, že
nejste spokojeni s průběhem oprav a regulací ať už chovných, tak lovných toků. I přes veškerá
jednání, které výbor MO spolu se zástupcem územního svazu p. Gebauerem vyvolal se
zástupci inspekce životního prostředí a správci povodí, se nepodařilo dosáhnout nápravy, a
tak dle mého názoru se naše toky devastují dál.
Nám nezbývá, než důsledně provádět kontroly zda podmínky, za kterých se budou opravy
provádět byly vždy dodrženy.Musím také poděkovat Výboru územního svazu, že se konečně
podařilo prosadit regulaci kormorána. Bude nutno se zamyslet a prosadit regulaci dalších
predátorů.
Závěrem mého vystoupení bych vám všem popřát pevné zdraví a mnoho krásných chvil
prožitých u vody.
S pozdravem Petrův zdar!
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