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Zpráva pro výroční členskou schůzi MO ČRS Třeboň  
konanou v neděli 30. března 2008 od 9.oo hod. v jídelně Roháč v Třeboni na sadech. 

 

Vážení rybářští přátelé, milí hosté, 

Sešli jsme se dnes, abychom zhodnotili práci naší rybářské organizace v roce 2007. 

V minulém roce pracoval výbor naší organizace v nezměněném složení od posledních voleb a stejně 

tak pracovala kontrolní a revizní komise.  

Tak jako v minulých letech se členové výboru scházeli jednou měsíčně, vždy první pondělí 

v měsíci (zde mají členové možnost přijít na jednání s různými připomínkami a podněty i během 

roku) a řešili úkoly spojené s vydáváním povolenek, přípravou schůzí, péčí o svěřené revíry a 

chovné rybníky, jejich zarybňování, organizování brigádnické činnosti, vedením účetnictví, prací 

s mládeží, školením nových členů, sledováním čistoty vody. V neposlední řadě je nutné uvést 

spolupráci s vyššími svazovými orgány a dalšími subjekty jako je a. s. Rybářství, Městský úřad 

Třeboň, CHKO, provozovatel těžby na pískovnách společnost Hanson atd. Tolik tedy stručně 

informace o práci výboru. Prostory, které máme pronajaty od majitelů domu v Táboritské ulici č. 

1100 a kde se také vydávají povolenky, plně vyhovují našim potřebám. Nedochází zde k žádným 

konfliktům s vlastníky domu, což jsme velmi rádi. O jednání podzimní krajské konference jste byli 

informováni na lednové členské schůzi. 

Chtěl bych poděkovat všem členům výboru za jejich obětavou práci ve prospěch naší 

organizace a věřím že nadále vytrvají ve svém úsilí, které udržuje naší organizaci na dobré úrovni. 

Vážené kolegyně, vážení kolegové! 

Naše organizace měla k 31.12.2007 celkem 525 členů, dospělých členů 449 z toho je 23 žen, 

mládeže celkem 76členů z toho mládež 16 – 18 let 19 členů, žáci 6 – 15let 57 členů. Z celkového 

počtu našich členů je 50 platících členů, kteří neměli vydané povolenky. 

Za vydané povolenky bylo odesláno na Jihočeský územní svaz 413.700,- Kč. Celkem bylo 

vydáno 475 povolenek, z toho 11 povolenek hostujících členů ČRS a MRS, 12 povolenek na 

pstruhové revíry, 452 povolenek členských mimopstruhových. Při kontrole odevzdaných povolenek 

bylo vráceno 154 přehledů o úlovcích bez úlovku s docházkou na revíry a bez docházky na revíry. 

Celkem naši členové lovili v loňském roce na 104 revírech ČRS s počtem docházek na revíry ČRS 

10.209, z toho úspěšně lovilo 321 členů na 65 revírech ČRS. Při pořizování údajů z povolenek, byly 
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zaznamenány některé pěkné úlovky naších rybářů. Sumec velký 148 cm. 25 Kg. Lužnice 10B, 

Mareš Jan ml.; 138 cm. 17,80 Kg., ÚN Hněvkovice, Švejcar Tomáš; Štika obecná 112cm, 12,50 

Kg, ÚN Lipno, Palus Pavel; 84 cm. 5,10 Kg., Lužnice 10A, Soukup Miroslav; Úhoř říční 88 cm. 

1,72 Kg. Nové Řeky 1, Petrů Zdeněk; Kapr obecný 80 cm. 6,90 Kg. Lužnice 10B, Vainar Jiří; 74 

cm. 9,60 Kg. Lužnice 10B, Kulich Antonín, ale i naše ženy měli pěkné úlovky, Dagmar 

Frejlachová, Kapr 71 cm. 8,00 Kg. Lužnice 7B; Libuše Sýkorová Kapr 60 cm. 6,20 Kg. Lužnice 8. 

Přehledy o úlovcích vrátilo 94% rybářů. 

V loňském roce byly pro členy organizace vydávány povolenky v kanceláři MO v Třeboni 

v Táboritské ulici v lednu až v březnu dvakrát týdně a to v úterý a v pátek od 17:00 do 19:00. Od 

dubna již jen v úterý. Pro hostující členy ČRS a MRS na revírech JčÚS je výdejna povolenek v 

Chovateských a rybářských potřebách „U Vonků“. Výdej povolenek byl ukončen začátkem října, 

vhledem k minimálnímu zájmu o výdej a nutnosti připravit řádné vyúčtování pro podzimní 

prověrky hospodaření naší organizace. I když většina našich členů odevzdává přehledy o úlovcích 

včas a řádně vyplněné, najdou se každý rok někteří, kteří odevzdají úlovkový list nevyplněný, 

částečně nevyplněný a nebo ho odevzdají pozdě. 

STAV REVÍRŮ A JEJICH ZARYBŇOVÁNÍ 
V loňské roce naše revíry Lužnice 10 A a 10B zůstaly v nezměněném stavu. MO Třeboň se 

stará o řeku od Rozvodí po vodovodní most 300 m nad jezem Pilař a jezero v Majdaléně (Cep) a 

Chrabčinách (Cep I) v zniklé těžbou štěrkopísků, které jsou propojeny. V prostoru jezera Cep a Cep 

I je prováděna těžba písku. Výkon rybářského práva se zakazuje uvnitř oploceného areálu úpravny 

štěrkopísku a v prostoru neoplocené části (manipulační a skladové plochy) ke kraji sousedícího lesa 

v k.u. Majdaléna. Dále je zakázáno na vodní ploše pískoven používání plavidel pro vnadění a 

chytání ryb. Tato pravidla umožňují výkon rybářského práva na jezerech Cep a Cep I. 

Vysazování ryb do revíru Lužnice 10 A bylo prováděno rovnoměrně po celém revíru tj. na 

hlavním toku řeky Lužnice, Koštěnického potoka a Tikalské tůni. 

Vysazování do Zlaté stoky bylo zabezpečováno průběžně po malých dávkách podle dohody 

s Rybářstvím a.s., Rybářským učilištěm a ČRS Třeboň. Celkem bylo vysazeno 5q od Rybářství 

Třeboň a.s. 2 q a zbytek z prostředků naší organizace. V letošním roce po dohodě s vedením a.s. 

Rybářství můžeme Zlatou stoku opět využívat ale zarybňovat ji musíme sami. A.s. Rybářství 
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nebude vydávat žádné povolenky svým zaměstnancům ani žákům Rybářského učiliště. Plán 

vysazování násad do všech našich revírů byl zcela splněn. 

Lužnice 10 A 2007 Lužnice 10 B 2007 

Druh Kusy Váha (kg) Druh Kusy Váha (kg) 

Kapr 860 1200 Kapr 11774 17240 

Lín obecný 105 20,50 Lín obecný 2480 260 

Štika (r) 1000 0 Štika (Šr) 2000 0 

Štika (1,2) 347 0 Štika (Š1,2) 798 0 

Candát 10 0,2 Candát (r) 22500  

Úhoř monté 1500 0 Úhoř monté 1500 0 

Jelec tloušť 1000 0 Sumec 504 0 

Ostroretka 1500 0 Br 3650 351,50 

Podoustev 1000 0 Okoun 100  

Bolen dravý 1000 0    

Lipan  500 0    

Okoun 100 0    

Br. 1100 87,50    
 

VLASTNÍ VÝROBA NÁSAD 
V minulém roce byly chovné rybníky nasazeny až koncem dubna z důvodu malého 

množství vody. Nakoupená násada pro chovné rybníky byla kvalitní o něco větší, i když vzhledem 

k nedostatku za vyšší cenu. Krmení pro chovné rybníky v loňském roce bylo zabezpečeno 

v dostatečné míře i za dobrou cenu. 

Přestože byl dlouhotrvající nedostatek srážek  v průběhu roku, nebyly zjištěny žádné 

problémy na chovných rybnících a dá se říct podle dosažených výsledků na výtěžnosti, že rok 2007 

byl velice příznivý. Chtěl bych poděkovat všem touto cestou, kteří se podíleli na práci na našich 

chovných rybnících, při lovení a nasazování ryb do revíru. Lovení bylo jak v Majdaléně, tak 

v Třeboni naplánováno vždy na jeden den. Proběhlo v naprostém klidu bez jakýchkoliv problémů a 

všem, kteří se na výlovech podíleli, patří naše poděkování. 
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ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg
Hraniční 1638 2460 0 0 200 40 0 0 10 0,2 0 0 100 1 1948 2501
Smíchov 1356 2330 10 1,5 147 29 0 0 0 0 50 0,5 50 0,5 1613 2362
Šimanov 870 1590 0 0 90 18 0 0 0 0 50 0,5 100 1 1110 1610
Pavelec 1340 2230 35 5 0 0 4 12 0 0 50 0,5 50 0,5 1479 2248
Fux 930 1490 20 4 0 0 0 0 0 0 50 0,5 100 1 1100 1496
Celkem 6134 10100 65 10,5 437 87 4 12 10 0,2 200 2 400 4 7250 10216

K L Š Su Ca Oř Br Celkem

 
Nyní mi dovolte uvést deset nejúspěšnějších rybářů naší organizace podle počtu úlovků, 

které i když né všechny, ale převážná většina pochází z našich revírů, což svědčí o dobrém 

zarybnění a nebo velké vytrvalosti některých našich členů. 

Podle celkové hmotnosti 

Jméno Příjmení Obec ks kg ∅ kg na 1 ks
Švejcar Tomáš Břilice 45 134,5 2,99 
Čepa Jiří Třeboň 173 124,6 0,72 
Řimnáč Petr Majdalena 51 116,4 2,28 
Peroutka Jaromír Třeboň 77 105,4 1,37 
Peroutka Jiří Třeboň 60 96,6 1,61 
Šuran Petr Chlum u Tř. 50 94,1 1,88 
Čtvrtník Miroslav Lišov 40 90,5 2,26 
Srnský František Majdalena 39 87,9 2,25 
Kos Miloš Chlum u Tř. 36 82,1 2,28 
Švejcar Václav Břilice 57 79,1 1,39 

Celkový počet ryb ulovených členy MO Třeboň na všech revírech ČRS v roce 2007 

Druh kusy kg ∅ kg Druh kusy kg ∅ kg
Kapr 2087 4748,5 2,28 Úhoř 57 34,3 0,60 
Lín 105 61 0,58 P.obecný 8 2,5 0,32 
Cejn 501 213 0,43 P.duhový 83 33,7 0,41 
J.tloušť 19 15,6 0,82 Lipan 2 0,6 0,31 
Okoun 640 119,4 0,19 Siven 14 4,7 0,34 

Podoustev 34 10 0,29 Bolen 20 46,1 2,30 
Štika 479 778,7 1,63 Amur 31 82,0 2,65 
Candát 193 321,9 1,67 Karas 18 12,9 0,71 
Sumec 13 155,2 11,94 J.jesen 2 2,0 1,00 
    Ostatní 734 36,8 0,05 
Celkem 5040 Ks. 6678,9 Kg. 1,33 ∅ Kg. 
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Celkový počet ryb ulovených v jednotlivých revírech. 
Úlovky jihočeských rybářů v roce 2007 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince bez celosvazových 
povolenek jiných ÚS.) 

Lužnice 10 A Lužnice 10 B 

Druh kusy kg ∅ kg Druh kusy kg ∅ kg 

Kapr 344 803,41 2,3 Kapr 4432 9754,26 2,2 

Lín 34 24,07 0,7 Lín 48 16,45 0,4 

Cejn 41 20,26 0,5 Cejn 529 242,42 0,5 

Tloušť,jesen 14 14,15 1,0 Tloušť,jesen 4 3,70 0,9 

Okoun 223 38,93 0,2 Okoun 193 53,62 0,3 

Parma 0 0 0 Parma 0 0 0 

Ostroretka 0 0 0 Ostroretka 0 0 0 

Podoustev 0 0 0 Podoustev 0 0 0 

Štika 368 597,94 1,6 Štika 223 402,41 1,8 

Candát 6 7,81 1,3 Candát 436 703,56 1,6 

Sumec 0 0 0 Sumec 14 172,60 12,3 

Úhoř 6 6,50 1,0 Úhoř 35 21,70 0,6 

Pstruh ob. 3 1,00 0,3 Pstruh ob. 1 1,0 1,00 

Pstruh du. 5 3,40 0,7 Pstruh du. 0 0,00 0,0 

Lipan 7 1,74 0,3 Lipan 0 0 0 

Siven 1 0,40 0,4 Siven 0 0 0 

Bolen 2 6,10 3,0 Bolen 12 40,54 3,4 

Amur 5 15,50 3,1 Amur 28 132,80 4,7 

Karas 0 0 0 Karas 6 5,95 1,0 

Mník 1 0,60 0,6 Tolstolobik 2 15,20 7,6 

Ostatní 153 24,20 0,2 Ostatní 311 57,90 0,2 

Celkem 1213 1566,01 1,3 Celkem 6275 11621,91 1,9 
 

BRIGÁDNICKÁ ČINNOST 
Jako každý rok nás nejvíce zaměstnává naše rybochovné zařízení, ale nejkrásnější odměnou za 

tuto namáhavou práci je společné vylovení a vysazení vlastních vypěstovaných ryb do revíru. Dále 

nás nejvíce zaměstnává udržování pořádku na revírech Lužnice 10A a 10B. 
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Majdalena 

Zprávu o činnosti místní skupiny v Majdaleně vypracoval Josef Hrubý a v plném znění ji 

zde citujeme: tak jako každý rok se naši členové z Majdaleny, Hamru Chlumu u Třeboně věnovali 

mimo lovení ryb také brigádnické činnosti. Hlavní péče se týkala chovných rybníků Fux a Pavelec. 

Ryby na obou rybnících byly od nasazení až do lovení pravidelně přikrmovány a přes nepříznivé 

podmínky během léta nedocházelo až na několik málo kusů k úhynu a odchovaná ryba byla ve 

velmi dobrém zdravotním stavu. Při lovení rybníka Fux se lovící i přihlížející mohli občerstvit 

zásluhou našeho člena p. Dunaje a to za velmi příznivé ceny. Po slovení tohoto rybníka jsme 

přikročili k opravě jeho severozápadního břehu, který byl od vln podemletý. Za spolupráce OÚ 

Majdalena byl navezen materiál na zpevnění břehu v množství 70 tun a následné práce provedla 

firma JIPAMA v tradičně vzorné kvalitě. Současně byla provedena údržba břehových porostů a 

odtěžení krajových náplavů. Také část odtokové stoky se dočkala řádného vyčištění. Ve spolupráci 

SDH Majdalena bylo propláchnuto nátokové potrubí ze Zlaté stoky. Za dobrou spolupráci a snahu 

byly členové odměněni uspořádáním dolovné v KZ Obce Majdalena. Někteří členové této části naší 

organizace pod vedením člena výboru Petra Šurana také obětavě roznášeli násadu pstruha obecného 

a lipana podhorního do revíru Dračice. 

Dovolte mi abych touto cestou poděkoval obci Majdalena a Sloupárně Majdalena za velmi 

dobrou spolupráci. Poděkování patří také Vám všem, kteří jste se podíleli na zdárném průběhu 

všech potřebných prací a zvláště těm, kteří pracovali i nad rámec svých členských povinnosti. Do 

následující sezóny přejí vedoucí Majdalenské skupiny p. Josef Hrubý a Miloslav Jeřábek všem 

pevné zdraví a krásné úlovky do následující sezóny. 

I já bych chtěl poděkovat všem majdalenským členům za vykonanou práci a zejména dvěma 

posledně jmenovaným za spoustu organizační práce kterou pomáhají řídit tuto část naší organizace. 

Třeboň 

V roce 2007 odpracovali členové z Třeboně a okolí zhruba 1100 brigádnických hodin. Na 

chovných rybnících byla hlavní činnost zaměřena na přítokové a odtokové stoky, běžnou údržbu 

hrází (vyřezávání, sečení, čištění), vypouštěcích zařízení a připravení rybníků pro nasazení ryb a k 

výlovu. Na rybníku Šimanov bylo nutné provést opravu lodě. Na rybníce Hraniční byly opraveny 

schody, museli jsme opravit sklad krmení na který spadly dva stromy přo vichřici Kyryl (bohužel 

v současné době je tento sklad opět značně poškozený po pádu stromu při vichřici Ema) a rovněž 
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zde bylo nutné opravit loď. Na Smíchově byly také opraveny schody, přístupová lávka k belu a 

vysečena výtopa. Mnoho hodin bylo věnováno pravidelnému krmení ryb a kontrole stavu rybí 

obsádky. Část brigádnických hodin bylo odpracováno při čištění Mlýnské stoky. Také brigádnicky 

byla provedena oprava některého nářadí a vleku za os. automobil, který máme v majetku. 

Jako každý rok nás zaměstnává sečení a vysekávání břehu Zlaté stoky dvakrát až třikrát za 

rok, tímto bych chtěl poděkovat Jaroslavu Mládkovi St., který tuto činnost organizuje. Dále byly 

prováděné brigády při lovení chovných rybníků a vysazení ryb do revírů. 

Mnoho hodin práce věnuje hospodář naší organizace Ing. Petr Jílek vydávání povolenek, 

administrativní činnosti, zpracování statistiky z úlovkových listů, zakládání evidence členů a mnoho 

dalšího. Tímto bych chtěl jemu i všem ostatním, kteří se podíleli na práci ve prospěch naší 

organizace srdečně poděkovat. 

RYBÁŘSKÁ STRÁŽ 
V minulém roce vykonávalo funkci rybářské stráže 12 našich členů, kteří povedli 187 

pochůzek. Celkem zkontrolovali 511 rybářů a odpracovali 214 hodin. Kontroly byly zaměřeny 

hlavně na revíry Lužnice 10 A, 10 B a Dračici 1, ale také i na naše chovné rybníky. 

Koncem roku 2007 ukončil činnost RS a požádal o uvolnění z funkce vedoucího RS p. 

Miloslav Jeřábek. Tímto bych mu chtěl za nás za všechny poděkovat za dlouholeté zodpovědné 

plnění této funkce a mnoho obchůzek našich revírů. 

RS vykonala několik kontrol ve spolupráci s  oddělení cizinecké policie ČR Chlum u 

Třeboně se zaměřením na stanování, bivakování, rozdělávání ohňů a neoprávněného vjezdu do lesa 

motorovými vozidly. 

Byly zjištěny přestupky, které byly řešeny Krajským úřadem v Č.Budějovicích a následně 

Kontrolní a revizní komisí naší organizace nebo jiných organizací, jednalo se o tyto případy, 

• nepovolený lov na čeřínek s nastraženými dvěma udicemi, 

• nezapsání příchodu na revír a nezapsání úlovků při ulovení vybraných druhů ryb 

bezprostředně po ulovení a ani při odchodu z revíru, 

• nepřítomnost u udic, 

Dále byly zjištěny některé drobné přestupky, které byly řešeny domluvou na místě. Jednalo 

se o nesprávné zapisování revírů a to názvem zkratkou atd., 
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V roce 2007 u JčÚS poklesl oproti roku 2006 počet hlášených pytláctví ze 115 na 46, mírně 

i počet evidovaných přestupků. Tento pokles je z důvodu zvýšené aktivity RS v projektu Lipensko a 

to na vybraných revírech, jedná se o ÚN Lipno, ÚN Hněvkovice a Kořensko. 

Celkový počet rybářů a docházek na revír Lužnice 10 B v roce 2006 (údaje z roku 2007 ještě 

nejsou známy). Počet rybářů 2.214, docházek 21.360, docházek na jednoho rybáře 9,6 a docházek 

na 1 ha 118,7. Z místních organizací nejvíce navštívilo Lužnici 10B rybáři z MO Třeboň (celkem 

223, úspěšně lovilo 156 tj. 70% ), MO Suchdol nad Lužnicí (celkem 199, úspěšně lovilo 154 tj. 

77%), MO Č.Budějovice 1 (celkem 187, úspěšně lovilo 96 tj. 51%) MO Č.Budějovice 2 (celkem 

170, úspěšně lovilo 96 tj. 56%), MO Č.Velenice ( celkem 112, úspěšně lovilo 68 tj. 61%). Lužnice 

10B se už několik let řadí mezi jeden nejvíce navštěvovaných revírů v JčČÚS. 

Dále se členové rybářské stráže účastnili při vysazování násad do našich revírů. I jim bych 

chtěl touto cestou poděkovat za ochranu našich revírů a vás ostatní poprosit o spolupráci 

s kontrolními orgány v případě, že budete kontrolováni a nebo budete o pomoc rybářskou stráží 

požádáni.  

PRÁCE S MLÁDEŽÍ 
Rybářský kroužek pracuje ve spolupráci Domu dětí a mládeže v Třeboni a MO Českého 

rybářského svazu v Třeboni. V loňském školním roce pracovalo v kroužku 10 dětí. Připravovaly se 

ve znalostech druhů ryb a jejich anatomie, ve znalostech základních rybářských zákonů a předpisů, 

především v rybářském řádu. Učily se základům rybářské a rybolovné techniky. 

Činnost kroužku je vždy ukončena závěrečnou zkouškou, která prověří teoretické znalosti 

dětí. Po jejím zvládnutí získají děti rybářský lístek. Praktické dovednosti si malí rybáři ověřují při 

rybářských závodech, které jsme uspořádaly ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Třeboni. 

Ve spolupráci s Mysliveckou společností z Branné, s Městem Třeboň, s Hasiči z Branné, 

Domem dětí a mládeže v Třeboni a s podnikateli jsme připravili na 2.6.2007 k Mezinárodnímu dni 

dětí 9. ročník rybářských závodů. Do Branné přijelo 36 mladých rybářů s doprovodem rodičů, 

dědečků a babiček z Třeboně, Branné, Suchdola nad Lužnicí, Tuště, Domanína, Majdalény, Cepu, 

Kvítovic, Hrachoviště, Žáru, Rapšachu a dalších míst širokého okolí. Soutěžilo se ve dvou 

věkových kategoriích. V mladší kategorii zvítězil Eger David (6 let) z Majdaleny s celkovým 

počtem bodů 341, na druhé místě se umístnil Kocanda (7 let) z Č.Velenic s celkovým počtem bodů 

253, na třetím místě s umístnil Panský Jiří (6 let) z Hrachovišť s celkovým počtem bodů 186. Starší 
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kategorii vyhrál Šruc Lukáš (13 let) z Třeboně s celkovým počtem bodů 608, na druhé místě se 

umístnil Drnek Martin (11 let) z Třeboně s celkovým počtem bodů 531, na třetím místě s umístnil 

Kubeš Michal (11 let) z Českých Budějovic s celkovým počtem bodů 530. V každé kategorii první 

tři a největší ulovená ryba byli odměněni pohárem a věcnou cenou, ostatní místa i ti, co neměli 

rybářský úspěch, byli odměněni věcnou cenou. 

V letošním školním roce kroužek navštěvuje 6 dětí a situace se opakuje. Učíme se rybářský 

řád, anatomii a druhy ryb, základy rybářských dovedností. Na vánoce jsme připravili soutěž „O 

vánočního kapra“ a s blížícím se jarem se s dětmi připravujeme ven k vodě. 

Na rybníku Hrádeček jsme v loňském roce připravili několik rybářských závodů pro mládež 

a pravidelné schůzky každý čtvrtek od 16,00 hod. v období května, června a září. V listopadu 2007 

si naše mládež za pomoci zkušených rybářů MO a Rybářství Třeboň a.s. vyzkoušela výlov rybníka. 

SLEDOVÁNÍ ČISTOTY VODY V ROCE 2007 
Kvalita vody na našich sledovaných revírech nevykazovala v roce 2007 ve sledovaných 

parametrech žádné výrazné výkyvy a byla srovnatelná s uplynulými roky. V průběhu roku 

nedocházelo k významnému kolísání obsahu rozpuštěného kyslíku v obhospodařovaných rybnících.  

V porovnání s uplynulými léty lze rok 2007 charakterizovat jako velice dobrý bez výrazných 

výkyvů v kvalitě vod na našich revírech a na produkčních rybnících a tak naše přání z loňské 

výroční schůze, aby rok 2007 proběhl bez výrazných klimatických výkyvů a teplotních změn, bylo 

vyslyšeno. 

V průběhu letní sezóny jsme prováděli opakované měření obsahu rozpuštěného kyslíku na 

našich produkčních rybnících na Kopečku. I v horkých letních dnech, kdy obvykle dochází 

k výraznému úbytku kyslíku byl obsah rozpuštěného kyslíku ve vodě vždy dostačující a rybí 

obsádka byla v dobrém stavu a veselá. 

Problém, se kterým se však neustále setkáváme, je nepořádek okolo vod, zejména 

odhazování odpadků na břeh a do vody. V uplynulé sezóně došlo k mírnému zlepšení, nicméně opět 

připomínáme, že každý, kdo loví ryby je povinen na místě udržovat pořádek, je zakázáno 

ponechávat odpadky na břehu nebo je odhazovat do vody a za zvláště hrubé porušení těchto 

ustanovení je považováno, pokud lovící takto zachází se skleněným odpadem. Domníváme se, že je 

důležité na tomto místě připomenout, že lovící je povinen po příchodu k místu lovu provést 



 
Český rybářský svaz 

Místní organizace Třeboň 
crstrebon@centrum.cz; www.mikrochem.cz/rybari 

 10

prohlídku místa, kde bude lovit a pokud je místo znečištěno, je povinen ho před započetím lovu 

uklidit.  

PREZENTACE NA INTERNETU 
Dále připomínáme, že již od roku 2004 jsou v provozu internetové stránky naší organizace. 

Adresa stránek je vyvěšena na nástěnce naší místní organizace, nebo je možné je vyhledat na 

jakémkoliv internetovém vyhledávači. Na stránkách se dočtete všechny aktuální a důležité 

informace, jako je čas vydávání povolenek a jejich ceny, termíny odevzdávání úlovkových lístků, 

termíny členských schůzí, informace o brigádách, popis a fotogalerie našich revírů, platná 

legislativa, přehled úlovků na našich revírech v uplynulých letech, přehled vysazovaných ryb, 

obrazový atlas našich ryb, informace rybářské stráže, test pro nové členy, popis historie naší 

organizace a spoustu dalších zajímavých informací. Spolu se zveřejněním internetové prezentace 

byla zřízena e-mailová schránka naší organizace.  

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové rybáři, vážení hosté, 

 

dovolte mi, abych v závěru své zprávy poděkoval vám všem, kteří jste se podíleli na naší 

společné práci, které bylo v minulém roce vykonáno nemálo. Chtěl bych poděkovat i našim hostům, 

kteří podporují činnost naší organizace. Přeji vám všem do dalšího roku naší společné práce pevné 

nervy, dostatek odhodlání a hlavně hodně zdraví. Mnoho krásných zážitků při našem společném 

koníčku a v neposlední řadě i trochu těch úlovků v nadcházející sezóně. 

 

Dne 30.03.2008 

 

 

Mgr. Petr Werner Miloš Balek  Ing. Petr Jílek 

Předseda MO ČRS jednatel MO ČRS hospodář MO ČRS 


