Pstruh ze Pstruží - budoucnost nebo jen minulost?

Vážené rybářky, rybáři a příznivci rybářství.
Dovolte, abych Vás v několika řádcích seznámil s naší malou místní organizací.
Naše místní organizace Frýdlant nad Ostravicí má v současné době 270 dospělých členů
a 70 dětí a mládeže. Hospodaříme jen na pstruhových revírech v Beskydách a Podbeskydí,
a to na revírech Čeladenka, Ostravice 4 a Ostravice 6. Při tomto popisu se zdá, že jsme skoro
stejní jako celá řada dalších organizací. Není tomu tak. Již šestým rokem u nás realizujeme
projekt „U vody s rybářem“, který je zaměřen na environmentální výchovu dětí a mládeže
v oblasti života ve vodě a kolem vod, tedy i o rybářství. Ročně tímto výukovým programem
projde kolem 500 účastníků a je o něj velký zájem. Účastníci jsou seznámeni s rybami
a živočichy žijícími u místních vodních toků a vysadí si pstruhy z naší líhně.

A to je další velký rozdíl oproti jiným organizacím. Máme rybochovné zařízení v Pstruží,
pro chov pstruha a lipana. Díky tomu můžeme dětem dopřát přímý kontakt s živým pstruhem
a ukázat jim daleko více, než jen obrázky. Pstruh od nás se vysazuje do lovných revírů
od Jablunkova po Vsetín. Tady má však vše své pro a proti.
Rybochovné zařízení Pstruží funguje víc jak 40 let a v minulosti se do modernizace
bohužel neinvestovalo vůbec nic. Před několika lety jsme zahájili velké opravy, budování
a modernizaci. Dotace pro tak malou organizaci s 50% spoluúčastí nejsou až tak dostupné.
Navíc v posledních letech dochází k velkým změnám ve vodním režimu. Sucho, přívalové
deště a zvyšující se nápor nákaz a neúčinnost léků. Je to vlastně to samé jako u lidí. Léky,
hlavně antibiotika, už nejsou tak účinné proti celé řadě baktérií. Pro nás to znamená velké
ztráty v chovu ryb. A ty, co přežijí, musí překonávat další nástrahy civilizace, chemie
z čističek, apod.

Naše organizace také spolupracuje s vysokými školami, státními institucemi při výzkumu
ryb a jejich životního prostředí. Jako jediná místní organizace jsme se zapojili do jedinečného
výzkumu „Ryby a bagry“. Tento projekt poprvé prokázal vliv stavebních prací ve vodním
toku na rybí obsádku.

V současné době stojíme před velkým rozhodnutím. Zda pokračovat v chovu pstruha na
Pstruží, nebo ne. V úvahu musíme vzít všechna pro a proti. Především současný stav
kritického nedostatku finančních prostředků, nezájem o pstruhové hospodaření (většina
rybářů dává přednost kaprovi), nákazy, nedostatek vody, predátory, nejstarší líheň – bez
rekonstrukce. Na straně druhé pomoc při záchraně pstruha obecného, lipana podhorního,
environmentální výchovu dětí a mládeže a zachování rybářského sportu na pstruhových
revírech, tak i nadále přispívat k rozvoji rybářství, výchově mladé generace rybářů
a chovu lososovitých ryb a lipana. A právě touto složitější cestou chceme udržet rybářství pro
další generace.
Proto si Vás dovolujeme požádat, komu není chov lososovitých ryb lhostejný, pomozte nám
finančním příspěvkem na účet sbírky u Fio banky č. 70 10 12 19 67 kód banky 2010.
Sbírka je povolena Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Účel sbírky je
environmentální výchova dětí a mládeže, investice do akvakultury, modernizace
a rekonstrukce Rybochovného zařízení v Pstruží (rekonstrukce a modernizace líhně a areálu
rybochovného zařízení).

Děkujeme, že nejste lhostejní k budoucnosti na pstruhových vodách.

Za Český rybářský svaz, z.s., místní organizaci Frýdlant nad Ostravicí
Bc. Martin Hlaváč, jednatel a koordinátor projektu „U vody s rybářem“.
Kontakt: rybarifrydlantno@seznam.cz
V Pstruží dne 21. 11. 2019.

