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RYBÁŘSKÝ     

Místní organizace ČRS Třeboň 

 Vážení přátelé rybáři! 
 

Dovolte mi, abych Vás touto cestou pozdravil na 
začátku další rybářské sezony. Dostává se Vám do 
rukou první číslo Rybářského zpravodaje naší místní 
organizace ČRS, kterým Vám chceme zprostředkovat 
základní informace o dění v naší organizaci,  
o změnách v rybářském řádu a o našich záměrech. 
Jsou zde uvedeny i kontaktní adresy a další potřebné 
informace. Zpravodaj plánujeme vydávat 
nepravidelně, podle potřeby alespoň 2 x ročně. 
Hlavním iniciátorem vzniku Rybářského zpravodaje 
je náš místopředseda a nově také člen výboru 
Jihočeského územního svazu ČRS ing. Karel Koranda. 
Především jemu, ale i dalším členům výboru naší 
MO, patří poděkování za jeho vznik. 
     V letošním roce jsme se rozhodli pro významný 
krok ke zlepšení rybářských možností pro třeboňské 
rybáře a členy naší MO – navrhnout naší členské 
chůzi ke schválení pronájem soustavy rybníků 
v Třeboni Na Kopečku U Víta, které jsou majetkem 
města (více v článku místopředsedy). V této 
souvislosti nás čeká mnoho nové práce. Věříme, že 
každý z našich členů podle svých možností pomůže. 
Někdo odpracovanou brigádou, jiný jejím zaplacením 
a další třeba tím, že zůstane naším členem i přes 
svou obtížnou ekonomickou situaci. Pronájmem 
těchto rybníků Na Kopečku získáme také větší 
množství kvalitní násady pro naše sportovní revíry. 
     Doufám, že v nadcházející rybářské sezoně budete 
všichni respektovat naše společná pravidla rybolovu, 
budete se k sobě, rybám a přírodě chovat slušně a 
ohleduplně a naše rybářská stráž bude muset řešit 
jen minimum přestupků.  
 Závěrem mi dovolte popřát nám všem 
hodně úspěchů v naší společné práci, pevné zdraví, 
co nejméně konfliktů při rybaření a co nejvíce 
krásných zážitků u vody v naší nádherné přírodě. 
  

      Petrů zdar ! 
    Mgr. Petr Werner 
 předseda MO ČRS Třeboň 

 

Slovo předsedy 

Český rybářský svaz, místní organizace Třeboň, Táboritská 1100, 379 01 Třeboň, IČ 68 521 472 

tel.: +420 602 465 071, +420 603 900 046, e-mail: vybor@crstrebon.cz, http://www.crstrebon.cz 

 

BRIGÁDY v roce 2011 
V letošním roce se bude brigádnická povinnost 
orientovat především na : 
- chov ryb v našich produkčních rybnících 
- údržba a výlovy produkčních rybníků 
- úklid okolo našich revírů 
Brigádnická povinnost je pro letošní rok  2011 
stanovená na 10 hodin. 
Brigádní referenti: 
Pavel Šlezinger – tel.: 728 601 601 
Miloslav Jeřábek – tel.: 606 190 29 
Josef Hrubý – tel.: 607 539 495 

RYBÁŘSKÁ STRÁŽ 
Upozorňujeme všechny rybáře, že rybářská stráž se 
v letošním roce důrazněji zaměří na dodržování 
pořádku na revírech a místech lovu. V Bližších 
podmínkách výkonu rybářského práva na revírech 
ČRS (§ 13 odstavec 9 zákona č. 99/2004 Sb.) je 
stanoveno chování při lovu: „Po příchodu k místu 
lovu prohlédne osoba provádějící lov místo, z něhož 
hodlá lovit. Pokud je znečištěno odpadky, před 

zahájením lovu ryb je uklidí. Osoba provádějící lov 

je povinna udržovat na místě pořádek 
a po skončení lovu případné odpadky po sobě 

uklidit. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu 
nebo je odhazovat do vody. Za hrubé porušení 
tohoto ustanovení je považováno, pokud by osoba 
provádějící lov ryb takto zacházela se skleněným 
odpadem.“ Porušení tohoto ustanovení bude 
považováno za porušení bližších podmínek výkonu 
rybářského práva a rybářská stráž je oprávněna za 
toto zadržet lovícímu povolenku k lovu ! 

   

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 
Upozorňujeme na změny a důležitá ustanovení 
bližších podmínek výkonu rybářského práva platná 
v letošním roce pro Jihočeský územní svaz. 
� Trvalá změna - míra kapra je zvýšena na 40 cm, 

míra lipana podhorního  zvýšena na 40 cm.  
� Parma říční je celoročně hájena.  
� Sumec velký je hájen  1.12.-31.12. a 1.1.-15.6., 

míra je snížena na 70 cm. 
� Okoun říční je hájen 1.1.-30.4.  
� Pstruhové revíry JčÚS – je povolen lov pouze na 

háčky bez protihrotu nebo se zamáčknutým 
protihrotem 

� Osoba provádějící lov je povinna pokud si 
nepřivlastní v daném revíru v  v daném 
kalendářním dnu žádnou ulovenou rybu 
proškrtnout vodorovnou čárou nesmazatelným 
způsobem v oddílu II povolenky k lovu (Evidence 
docházky a úlovků) příslušný řádek nejpozději 
před zahájením lovu v jiném revíru nebo 
v dalším dnu 

� Před zahájením lovu se do oddílu II povolenky 
k lovu nesmazatelným způsobem zapíše datum 
a číslo revíru. 

Bližší podmínky naleznete v soupisu revírů  pro 
mimopstruhové vody Jihočeského územního svazu 
na straně 28-29 a pro pstruhové vody na straně 56-
57. Současně upozorňujeme na povinost seznámit se 
s rybářským řádem a bližšími podmínkami a před 
návštěvou revíru se detailně seznámit s jeho 
popisem.  

KONTAKTY na MO ČRS Třeboň 
Petr Werner předseda 606 751 552 werner@crstrebon.cz 

Karel Koranda místopředseda 602 465 071 koranda@crstrebon.cz 

Petr Jílek hospodář 603 900 046 jilek@crstrebon.cz 

Miloš Balek jednatel 602 706 495  

Pavel Šlezinger brigády 728 601 601  

Miloslav Jeřábek brigády 606 190 296  

 

VÝDEJ POVOLENEK 
Povolenky pro členy naší MO ČRS se vydávají v naší 
klubovně každé úterý od 17:00 do 19:00 hod. nebo 
mímo stanovenou dobu po telefonické dohodě 
s ing.Jílkem tel.: +420 603 900 046.  

Povolenky pro ostatní členy ČRS a MRS se vydávají 
denně kromě neděle v prodejně rybářských potřeb 
„U Vonků“ (Třebízského 837, Třeboň), tel.: +420 775 
232 679 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 
 
V neděli 20.března 2011 v 9:00 hod. se koná v 
jídelně Roháč v Třeboni Výroční členská schůze naší 
MO ČRS.  
Program schůze:  
- Zahájení  
- Volba mandátové a návrhové  komise 
- Zpráva o činnosti MO za rok 2010 
- Zpráva o hospodaření a úč. uzávěrce za rok 2010 
- Návrh rozpočtu na rok 2011 
- Zpráva zarybňovací komise 
- Zpráva dozorčí komise 
- Předání vyznamenání  
- Zpráva mandátové komise 
- Volba delegáta na konferenci ČRS JčÚS 
- Projednání návrhu na rozšíření chovných rybníků a 
revírů 
- Diskuse 
- Přijetí usnesení 
- Závěr 

Všichni naši členové jsou srdečně zváni.  
 

Výbor MO ČRS Třeboň 

  

ZKOUŠKY NOVÝCH ČLENŮ 
Zkoušky nových členů v roce 2011 prováděných za 
účelem získání potvrzení pro vydání rybářského 
lístku pověřenou obcí se konají vždy v pondělí 
v těchto termínech - 4.4., 2.5., 6.6., 27.6., 5.9., 3.10., 
7.11.2011 a to od 19:00 hodin v klubovně MO ČRS, 
Táboritská 1100, Třeboň. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Násady do revírů 2010 
 Plán Skutečnost 

Lužnice 10A 
Kapr 900 ks/900 kg 540 ks/900 kg 

Štika 1500 ks 300 ks 

Úhoř 1500 ks 2500 ks 

Lužnice 10 B – pískovna Majdaléna * 
Kapr 9000 ks 9000 ks/ 13660 kg 

Lín  60 ks /20 kg 

Cejn  v.  1000 ks /200 kg 

Br  300 ks/7 kg 

Štika  2300 ks 

Candát  4600 ks 

Pstruh  1000 ks/300 kg 

* Uvádíme pouze násady do pískovny Majdaléna.          
Úlovky v našich revírech 2010 ** 

 počet kg 

Lužnice 10A 
kapr 142 390 

lín 35 15 

cejn 11 6,4 

tloušť 6 6 

okoun 141 28,7 

štika 360 594 

candát 16 25 

sumec 1 9 

úhoř 6 6,2 

pstruh o. 4 1,65 

pstruh d. 17 15,1 

bolen 2 2,33 

amur 1 2 

tolstolobik 10 30,5 

ostatní 29 5,75 

Lužnice 10B 
kapr 5 520 12 537 

lín 71 38 

cejn 383 139 

tloušť 1 1,5 

okoun 286 89,6 

štika 310 530 

candát 320 479 

sumec 42 511 

úhoř 133 85 

pstruh o.   

pstruh d. 65 25,7 

bolen 38 130,3 

amur 24 95 

tolstolobik   

ostatní 72 8,9 

** Předběžné vyhodnocení úlovků pouze jihočeských 
rybářů a hostovských povolenek. 
 

Výlovy našich rybníků v roce 2010 
 ks kg 

Smíchov 
Kapr 1 300 2 400 

Okoun 100 2,5 

Lín 35 20 

Br 100 2,5 

   

Šimanov 
Kapr 800 1 500 

Lín 35 10 

Štika 200 40 

Br/Os 200 5 

Hraniční 
Kapr 1 500 2 300 

Štika 100 20 

Okoun 100 2,5 

Br 100 2,5 

Pavelec 
Kapr 1 100 2 000 

Br 300 35 

   

Fuks 
Kapr 600 1 000 

Br  200 10 

   

RYBAŘENÍ BEZ BARIÉR 
Naše místní organizace podporuje projekt Rady ČRS 
nazvaný "Rybaření bez bariér". Cílem tohoto 
projektu je podpořit informovanost tělesně 
postižených rybářů o vhodných místech na revírech 
ČRS pro jejich výkon rybářského práva, případně 
vybudování takových míst a jejich řádné označení ve 
spolupráci s uživateli revírů. Více se dozvíte v blízké 
době na našich webových stránkách a v dalším 
zpravodaji. 
 

 

NAŠE REVÍRY 
 

421 041 - Lužnice 10A (MP) 
GPS Z:48°59'11.19"N, 14°50'57.705"E,  
K: 48°53'29.618"N, 14°53'7.824"E 
Přítok Vltavy. Od splavu rozvodí Nové řeky - Staré 
řeky až k jezu Šulcova mlýna v Tušti. K revíru patří 
část Koštěnického potoka (GPS Z: 48°57'16.288"N, 
14°52'31.064"E, K: 48°57'16.961"N, 14°55'29.27"E) 
od jeho ústí do Lužnice až po sádky v Chlumu u 
Třeboně. Zlatá stoka a rybník Hejtman do revíru 
nepatří. Dračice do revíru nepatří. 

 
 
421 042 - Lužnice 10B (MP) 
Přítok Vltavy. Rybářský revír tvoří zaplavené 
propadliny po těžbě zemin: 
Majdalena (Chlumská – Cep, Cep 1)  
GPS 48°56'51.938"N, 14°52'34.173"E 
Velká Tušťská - GPS 48°54'12.925"N, 14°53'34.252"E 
Malá Tušťská - GPS 48°53'51.044"N, 14°54'14.76"E 
Horní míra u kapra obecného je 70 cm. Každý 
ulovený kapr delší než 70 cm (včetně) se musí bez 
prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do 
rybářského revíru. Kapra nad 70 cm (včetně) je 
osoba provádějící lov povinna zapsat do oddílu II. 
povolenky k lovu ryb (Evidence docházky a úlovků)  
s uvedením data lovu (datum se zakroužkuje), čísla 
revíru, délky a hmotnosti (hmotnost lze stanovit 
odhadem). Tato ryba se nezapočítává do sumáře 
úlovků a docházek. Výkon rybářského práva se 
zakazuje v areálu úpravny štěrkopísku v k. ú. 
Majdaléna. Na východním břehu jezera Cep (sousedí 
s Lužnicí), a to od kamenného vodočtu až po 
jihovýchodní roh jezera Cep I jsou žlutými pruhy na 
stromech u cesty označena místa, kde je lov ryb 
povolen. Dále je lov ryb zakázán po obou stranách 
propojovacího kanálu mezi pískovnami a z celé hráze 
mezi pískovnami Cep a Cep I. Na vodní ploše 
pískoven je zákaz používání plavidel pro vnadění a 
chytání ryb. Na pískovně Cep I je zákaz budování 

NÁVRH na rozšíření našich revírů 
Po několika jednáních se starostou města Třeboně a 
představiteli akciové společnosti Rybářství a.s. 
Třeboň jsme připravili návrh na pronájem všech 
rybníků U Víta na Kopečku (okolí Pergoly) naší MO 
ČRS za účelem hospodaření a sportovního rybolovu.  
Jedná se o rybníky Thierov, Malý Vítek, Říznutý, 
Zadní kouty, Bílá Hlína, Paďourek a Stupský. Rybníky 
Hraniční, Smíchov a Šimanov již v nájmu máme a 
úspěšně na nich již několik let hospodaříme. Součástí 
této rybniční soustavy je Mlýnská stoka, o kterou 
bychom se samozřejmě starali a udržovali ji. Naše 
hospodaření za účelem chovu ryb, které pak 
nasazujeme do našich revírů prostřednictvím JčÚS, 
bychom nyní rozšířili s tím, že tři z těchto rybníků by 
byly vyčleněny pro sportovní rybolov.  
Rybník Stupský (4,5 ha) by byl zahrnut pod 
hospodaření JčÚS ČRS, který by platil za rybník 
nájem a současně by jej zarybňoval, probíhal by zde 
sportovní rybolov a platily by zde krajské a 
celosvazové mimopstruhové povolenky ČRS.  
Rybník Zadní Kouty (3,1 ha) a Paďourek (0,5 ha) by 
byly zahrnuty též do sportovního rybolovu jako 
chovné rybníky naší MO ČRS, která by je zarybňovala 
ze svých prostředků a na tyto dva rybníky by naše 
MO ČRS vydávala pověření k lovu ryb na udici s tím, 
že by byla odlišena cena za povolenky pro členy naší 
organizace a pro hostující rybáře a nečleny ČRS.  
Získání těchto rybníků do našeho hospodaření by 
znamenalo velký přínos pro sportovní rybaření 
zejména našich členů přímo v Třeboni, kde jsme 
doposud neměli možnost  kvalitního sportovního 
rybolovu. 

Ing. Karel Koranda 
   místopředseda MO ČRS Třeboň 
 

jakýchkoliv přístřešků. Kaprovité ryby včetně kapra 
obecného jsou hájeny v celém revíru od 22. října do 
4. listopadu včetně. 

 


