RYBÁŘSKÁ STRÁŽ
Upozorňujeme všechny rybáře, že rybářská stráž se
v roce 2012 důrazněji zaměří zejména na
dodržování pořádku na revíru Lužnice 10B (pískovny
Cep a Tušť). Všechny rybáře důrazně upozorňujeme,
že v okolí revíru a na revíru je zákonem ZAKÁZÁNO :
 vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a
obytnými přívěsy do lesa a mimo silnice a
místní komunikace,
 odhazovat odpadky a zneškodňovat odpady,
 poškozovat a ničit dřeviny a pobřežní porosty,
 tábořit, stanovat, stavět přístřešky a stany s
podlážkou i bez podlážky,
 rozdělávat a udržovat otevřené ohně,
 rušit klid a ticho,
 provozovat vodní sporty,
 používat jakákoliv plavidla.

BRIGÁDY v roce 2012
V roce 2012 se bude brigádnická povinnost
orientovat především na chov ryb v našich
produkčních rybnících, údržbu a výlovy produkčních
rybníků a úklid okolo našich revírů. Brigádnická
povinnost je pro rok 2012 stanovená na 8 hodin.
Žádáme všechny členy, aby se včas přihlásili na
jednotlivé práce.
Brigádní referenti:
Pavel Šlezinger – tel.: 728 601 601
Miloslav Jeřábek – tel.: 606 190 29
Josef Hrubý – tel.: 607 539 495

VYSVĚTLENÍ
Protože někteří naši členové nerozlišují, jaký je
rozdíl mezi Povolenkou k lovu a Pověřením k lovu
ryb na udici, zveřejňujeme toto vysvětlení.
„Povolenka k lovu“ se vydává na revíry vyhlášené
příslušným rybářským orgánem podle § 4 zákona o
rybářství č.99/2004 Sb. a vydává ho uživatel
rybářského revíru. „Pověření k lovu ryb na udici“
vydává rybníkář podle § 3 odst. 2) zákona o
rybářství č.99/2004 Sb.

VÝDEJ „Pověření k lovu ryb na udici“ NA
RYBNÍKY NA KOPEČKU
Sezónní (roční) „Pověření k lovu ryb na udici“ vydává
výhradně:
 MO ČRS Třeboň, v naší klubovně každé úterý od
17:00 do 19:00 hod. nebo mimo stanovenou
dobu po telefonické dohodě s Ing. Jílkem
(tel.: 603 900 046)
Týdenní, třídenní a denní „Pověření k lovu ryb na
udici“ vydává:
 MO ČRS Třeboň, v naší klubovně každé úterý od
17:00 do 19:00 hod. nebo mimo stanovenou
dobu po telefonické dohodě s Ing. Jílkem
(tel.: 603 900 046) nebo Ing. Korandou (tel.:
602 465 071)
 IKS Třeboň, Masarykovo nám.103, Třeboň
 Prodejna ryb. potřeb U Vonků, Třebízského 837,
Třeboň
 Restaurace Pergola u sv.Víta Na Kopečku,
Třeboň

VÝDEJ POVOLENEK na revíry ČRS
Povolenky pro členy naší MO ČRS se vydávají v naší
klubovně každé úterý od 17:00 do 19:00 hod. nebo
mimo stanovenou dobu po telefonické dohodě s Ing.
Jílkem (tel.: 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.: 775 232
679

Rybářské závody v roce 2012
 Rybník Zadní Kouty – 12. května a 15. září 2012
 Rybník v Branné – přelom května a června
 Rybník Hrádeček – konec srpna (v termínu
rybářských slavností Města Třeboň)
Termíny budou včas upřesněny.

KONTAKTY na MO ČRS Třeboň
Petr Werner
Karel Koranda
Petr Jílek
Josef Hrubý
Pavel Šlezinger
Miloslav Jeřábek

předseda
místopředseda
hospodář
brigády
brigády
brigády

606 751 552
602 465 071
603 900 046
607 539 495
728 601 601
606 190 296

werner@crstrebon.cz
koranda@crstrebon.cz
jilek@crstrebon.cz

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

RYBÁŘSKÝ

ZPRAVODAJ
Místní organizace ČRS Třeboň
Číslo 2

20. únor 2012

Slovo úvodem
Vážení přátelé rybáři!
Před rokem v měsíci březnu 2011 proběhla
výroční členská schůze. Usnesení a výroční zprávu si
můžete přečíst na našem webu www.crstrebon.cz.
Odhlasovali jsme pronájem rybníků Na Kopečku u sv.
Víta, a tak nám přibyly starosti a radosti. Ale hlavně
jsme získali konečně skvělou vodu na chytání přímo
v Třeboni, což nám doposud chybělo. A tak kromě
dalších rybníků pro produkci ryb vysazovaných do
našich revírů Lužnice 10A a Lužnice 10B jsme rozšířili
možnost sportovního rybolovu ještě o další tři
rybníky – rybník Stupský, Zadní Kouty a Paďourek. A
protože chceme vyhovět všem skupinám rybářů,
rozhodli jsme se zařadit rybník Stupský pod
hospodaření JčÚS, platí zde krajské a celosvazové
povolenky ČRS a rybník byl vyhlášen revírem Lužnice
10C (421 099). Na rybník Zadní Kouty je prodáváno
„Pověření k lovu ryb na udici“ a platí zde místní
rybářský řád s jistými omezeními v porovnání
s pravidly svazového rybolovu. Na rybník Paďourek
je též vydáváno „Pověření k lovu ryb na udici“ s tím,
že na tomto rybníku se v roce 2011 chytalo výhradně
metodou „Chyť a pusť“ a v roce 2012 se zde bude
chytat též s velmi výraznými omezeními. Cílem
našeho snažení je poskytnout našim členům i
ostatním rybářům možnost užít si v Třeboni různé
druhy rybolovu. Jsou mezi námi rybáři, kteří chodí
k vodě proto, aby si od vody odnesli rybu, jiní aby si
zachytali a občas si ponechali rybu a jiní, kteří si
chodí k vodě užít krásu přírody a jen tak pro radost si
zachytat. A teď si to všichni mohou užít na našich
rybnících Na Kopečku. Další podrobnosti a popis
revírů se dozvíte v tomto našem zpravodaji a na
našich webových stránkách.
Dovolte mi poděkovat všem členům našeho
výboru a naší MO, kteří se na této nové akci podíleli
a podílejí a popřát vám mnoho krásných chvil
strávených na našich nových i starých revírech.
Petrů zdar !
Ing. Karel Koranda
místopředseda MO

INFORMACE na webových stránkách
Veškeré informace o dění v naší organizaci, o našich
revírech, sportovním rybolovu v Třeboni na Kopečku
u sv. Víta, výdeji povolenek a jejich cenách,
brigádách, rybářských závodech, výroční zprávy a
spoustu dalších informací o dění v naší organizaci se
dočtete na našich webových stránkách

www.crstrebon.cz
Informační systém Lipan
V letošním roce jsme začali zavádět informační
systém Lipan, který výrazně usnadňuje evidenci
členské základny, vydávání povolenek, evidenci
brigád, revírů a jejich zarybňování, evidenci
přestupků a dalších činností a výrazně usnadňuje
komunikaci naší MO s Jihočeským územním svazem.
Protože jsme v rámci systému museli všem rybářům
přidělit jedinečný čárový kód, zapsat číslo a platnost
rybářského lístku (systém automaticky hlídá i
vypršení jeho platnosti) a některým členům jsme
museli vyměnit průkazy, docházelo při výdeji
povolenek někdy ke zpomalení odbavení
jednotlivých členů, za což se omlouváme. V příštím
roce nám systém umožní efektivně a rychle vydávat
povolenky a zjednoduší práci našemu hospodáři a
ostatním členům výboru.

Rybník Stupský - Lužnice 10C (MP)

Rybník Zadní Kouty

Rybník Paďourek

Obecná pravidla

GPS 49°01'10.3"N, 14°46'55.4"E

GPS 49°01’20,6“N, 14°46’46,5“E

GPS 49°01’14,8“N, 14°46’53,9“E

Pro uvedené rybníky určené pro sportovní rybolov
platí tato obecná pravidla, která jsou pro lovící
závazná. Kromě nich samozřejmě platí na rybníku
Stupském pravidla celosvazového rybolovu a na
rybníkách Zadní Kouty a Paďourek místní rybářský
řád (vše ke stažení na webu www.crstrebon.cz)
Rybník Zadní Kouty
- 2 udice s dvěma návazci s jednoduchým háčkem
nebo s jedním návazcem s dvoj nebo trojháčkem,
- sezónní povolení – přivlastňování ryb pouze 3 dny
v týdnu,
- lov dravců od 16.června do 31.prosince,
- 5 kg ponechaných ryb denně,
- 1 ks z těchto ryb: kapr, štika, candát, bolen,
sumec, amur,
- 2 ks těchto ryb: pstruh, siven nebo jejich
kombinace,
- čeřínkování zakázáno,
- povinnost mít u sebe vyprošťovač háčků, míru a
podběrák,
- dítě do 10-ti let může chytat na 1 udici dospělého,
- není nutné být členem Českého rybářského svazu.

Na rybníku mohou rybařit výhradně členové
Českého rybářského svazu s platnou krajskou nebo
celosvazovou povolenkou k rybolovu.
Popis revíru
Revír tvoří nádrž Stupský v k.ú. Třeboň.
(GPS: 49°01’10,3“ N, 014°46’55,4“ E). Rybolov
povolen pouze z hráze (označeno cedulemi).
Parkování automobilů v okolí rybníka a na hrázi
zakázáno, je možné parkovat pouze na vyhrazeném
parkovišti u restaurace Pergola u sv. Víta a na
parkovišti před rybníkem Paďourkem. 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.
Rybník Stupský již v minulosti sloužil ke sportovnímu
rybolovu a po několika letech se na něj sportovní
rybolov opět vrací. Všechny rybáře upozorňujeme na
několik omezení na tomto revíru. Předně je to zákaz
parkovat motorová vozidla na hrázi rybníka a v jeho
blízkosti. Na kraji hráze na jižní straně rybníka jsou
vyhrazena dvě místa pro řidiče – držitele průkazu
ZTP, místo je vyznačeno dopravní značkou. Parkovat
je možné na vyhrazeném parkovišti před rybníkem
Paďourek
(parkoviště
ohrazené
dřevěným
zábradlím) a na parkovišti u restaurace Pergola u
sv.Víta. Dalším omezením je možnost chytat pouze
z hráze rybníka, z okolních břehů je rybolov zakázán.
Důrazně upozorňujeme všechny rybáře, že
rybářskou stráží bude zejména kontrolován pořádek
na místě lovu a parkování vozidel. Při parkování
vozidel mimo vyhrazená místa se rybář vystavuje
nebezpečí postihu ze strany Policie ČR.
Zarybnění rybníka Stupský bylo provedeno na jaře
loňského roku a dále pak v průběhu léta a podzimu
jsme rybník dále doplňovali obsádkou. Do rybníku
jsme nasadili v roce 2011 celkem 750 ks (12,2 q)
kapra, 180 ks (3,2 q) amura, 200 ks (60 kg) lína, 750
ks štiky, 50 ks candáta, 300 ks (80 kg) pstruha
duhového, 1200 ks bílé ryby, 300 ks okouna, a
jednoho sumce. Rybník byl přes zimu komorován a v
letošním roce 2012 počítáme s jarním vysazením
kapra a lína a s průběžným dosazováním dalších
druhů ryb tak, aby byl revír v průběhu roku
dostatečně a kvalitně zarybněn.

Na rybníku mohou rybařit všichni občané (i pokud
nejsou členy ČRS), kteří nemusí mít rybářský lístek.
Musí mít pouze zakoupeno „Pověření k lovu ryb na
udici“ na tento rybník.

Na rybníku mohou rybařit všichni občané (i pokud
nejsou členy ČRS), kteří nemusí mít rybářský
lístek. Musí mít pouze zakoupeno „Pověření k lovu
ryb na udici“ na tento rybník.
Popis rybníka
Existence Rybníka je doložena prokazatelně před
rokem 1838, ale pravděpodobně vznikl již v 16.
století (r.1519). Po hrázi rybníka vede štěrková
průjezdná cesta. Vodní plocha rybníka je 2,6 ha.
Voda do rybníka je napouštěna přes rybník Stupský,
Mlýnský
a
Smíchov.
Rybník
je
určen
k polointenzifikačnímu chovu ryb a ke vzdouvání a
akumulaci vody. Na břehu rybníka se nachází
Restaurace Pergola u sv. Víta. Rybník je svou
polohou a velikostí ideální pro sporotovní rybolov
v Třeboni.
Zarybnění rybníka Zadní Kouty bylo provedeno na
jaře roku 2011 a v průběhu roku byla rybí obsádka
doplňována. Do rybníka byly nasazeny následující
druhy ryb: kapr obecný 650 ks (13 q), lín obecný
100 ks (25 kg), štika obecná 400 ks (25 kg), amur
bílý 150 ks ( 1,1 q), candát obecný 180 ks (2 kg), bílá
ryba 1 q, sumec velký 1 ks.
V průběhu roku 2011 bylo vyloveno: kapr obecný
150 ks (400 kg), amur bílý 6 ks (12 kg), štika obecná
7 ks (12 kg), pstruh duhový 1 ks (0,3 kg).
Ceník Pověření k lovu ryb na rybník Zadní Kouty
dospělý člen MO ČRS Třeboň
denní
třídenní
týdenní
sezónní
200 Kč
300 Kč
450 Kč
1200 Kč
dospělý rybář (i nečlen ČRS)
denní
třídenní
týdenní
sezónní
300 Kč
450 Kč
700 Kč
2000 Kč
dítě 10-15 let, držitel průkazu ZTP
denní
třídenní
týdenní
sezónní
100 Kč
200 Kč
300 Kč
600 Kč

Popis rybníka
Rybník Paďourek je malý půlhektarový rybníček
v katastru Třeboně začleněný do soustavy rybníků U
sv.Víta. Rybník je napouštěn vodou z Mlýnské stoky
zprostředkovaně přes rybník Stupský. Rybníček byl
postaven v roce 1983 a je původně určen
k polointenzifikačnímu způsobu chovu ryb a ke
vzdouvání a akumulaci vody. Pokud se týká
sportovního rybolovu, je nutné, aby byl na rybníčku
provozován ve zvláštním režimu, protože při
uplatnění standardních pravidel Českého rybářského
svazu a s přístupem některých našich rybářů by byl
rybník velice rychle vychytán. Proto bude na rybník
vydáno jen omezené množství sezónních pověření
k lovu za relativně vysokou cenu (1200 Kč/rok) za
současně značného omezení možnosti ponechat si
ulovené ryby. Režim rybolovu bude tedy blízký
metodě „Chyť a pusť“. Při uplatnění těchto opatření
by rybníček měl zůstat dostatečně zarybněný po celý
rok a tím i atraktivní a peníze utržené za povolenky
by měly pokrýt náklady na péči o rybník.

ZARYBNĚNÍ našich revírů v roce 2011
(uvádíme množství ryb, které nasazovala naše MO)
Lužnice 10 A (421041) - řeka
Kapr obecný 750 ks, 1220 kg; lín obecný 20 ks, 4 kg;
bílá ryba 1600 ks, 14 kg; štika obecná 2000 ks; úhoř
říční 3000 ks, 1 kg; okoun říční 300 ks; ostroretka
stěhovavá 1500 ks; podoustev říční 1000 ks; parma
obecná 500 ks; lipan podhorní 500 ks;
Lužnice 10 B (421042) - pískovny
Kapr obecný 9700 ks (158 q), lín obecný 760 ks (2 q),
bílá ryba 3400 ks (1 q), cejn velký 3 q, štika obecná
3500 ks, candát obecný 4500 ks, úhoř říční 3000 ks
(monté), okoun říční 1000 ks, pstruh duhový 900 ks
(3 q).
Lužnice 10 C (421 099) – rybník Stupský
Kapr obecný 750 ks (12,2 q), lín obecný 200 ks (60
kg), bílá ryba 1200 ks (18 kg), štika obecná 750 ks,
okoun říční 300 ks, pstruh duhový 300 ks (80 kg),
amur bílý 180 ks (3,2 q).

Rybník Stupský – Lužnice 10 C (421 099)
- 2 udice s dvěma návazci a jednoduchým háčkem
nebo s jedním návazcem s dvoj nebo trojháčkem,
- 7 kg ponechaných ryb denně,
- 2 ks z těchto ryb: kapr, štika, candát, bolen,
sumec, amur,
- 3 ks těchto ryb: pstruh, siven nebo jejich
kombinace,
- čeřínkování povoleno od 15.6. do 31.12.,
- povinnost mít u sebe vyprošťovač háčků a míru,
- dítě do 10-ti let může chytat na 1 udici dospělého,
- lze chytat pouze s platnou povolenkou vydanou
Českým rybářským svazem (krajskou nebo
celosvazovou).
Rybník Paďourek
- lov s výrazným omezením ponechání si ulovených
ryb,
- sezónní povolení – přivlastňování ryb pouze 2 dny
v týdnu, max. 10 ušlechtilých ryb ročně,
- 2 udice s dvěma návazci a jednoduchým háčkem
nebo s jedním návazcem s dvoj nebo trojháčkem,
- čeřínkování zakázáno,
- povinnost mít u sebe vyprošťovač háčků,
podběrák,
- dítě do 10-ti let může chytat na 1 svou udici za
dozoru dospělého, který je držitelem Pověření
k lovu ryb na udici,
- není nutné být členem Českého rybářského svazu.

