BRIGÁDY v roce 2013
V roce 2012 jsme se potýkali s nedostatkem
brigádníků na práce související s údržbou rybníků,
údržbou Mlýnské stoky a pomocnými pracemi.
Členové mají relativně malý zájem brigády
odpracovat a velká část brigády raději zaplatí. Z celé
členské základny, která zahrnuje téměř 600 členů,
má povinnost splnit brigádní povinnost cca 300
členů. Z tohoto množství jich brigádu odpracuje
necelá polovina. Navíc někteří z těchto členů mají
nechuť odpracovat celých povinných 8 hodin. Proto
se výbor MO rozhodl od roku 2013 změnit systém
organizace brigád, a to zcela zásadním způsobem.
Do výboru MO byl kooptován nový člen Pavel
Wiesner, který bude zodpovědný za organizování
brigád a vedení jejich evidence. Všechny
odpracované brigády v daném roce budou
zaznamenávány do informačního systému Lipan.
Pokud při výdeji povolenky nebude mít člen
zaznamenanou odpracovanou brigádu, bude
povinen ji zaplatit, případně doplatit rozdíl mezi
povinností a skutečně odpracovanými hodinami.
Každý člen, který chce brigádu odpracovat, se musí
nahlásit nejdéle při úhradě za členství na příslušný
rok (dle stanov ČRS nejpozději do 28. února), a to u
výdejce povolenek Ing. Jílka. Pokud tak neučiní,
bude se mít za to, že brigádu odpracovat nechce a
v plánu brigád s ním nebude počítáno. To tedy
znamená, že dodatečné přihlášení se k odpracování
brigády je možné pouze tehdy, že MO bude mít
nedostatek včas přihlášených brigádníků.
Brigádnická povinnost je pro rok 2013 stanovená
na 8 hodin. Žádáme proto všechny členy, aby se
včas přihlásili na jednotlivé práce.

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

Rybník Zadní Kouty – 18. května a 7. září 2013
Rybník Paďourek – 11. května a 14. září 2013
Rybník v Branné – přelom května a června
Rybník Hrádeček – konec srpna (v termínu
rybářských slavností Města Třeboň)

KONTAKTY na MO ČRS Třeboň
předseda
místopředseda
hospodář
evidence brigád
brigády
brigády
brigády

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)

Rybářské závody v roce 2013

Brigádní referenti:
Pavel Wiesner – tel.: 723 571 391
Pavel Šlezinger – tel.: 728 601 601
Miloslav Jeřábek – tel.: 606 190 29
Josef Hrubý – tel.: 607 539 495

Petr Werner
Karel Koranda
Petr Jílek
Pavel Wiesner
Josef Hrubý
Pavel Šlezinger
Miloslav Jeřábek

VÝDEJ „Pověření k lovu ryb na udici“
NA RYBNÍKY NA KOPEČKU

606 751 552
602 465 071
603 900 046
723 571 391
607 539 495
728 601 601
606 190 296

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

Určeno pouze pro vnitřní potřeby organizace MO ČRS Třeboň.
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
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Slovo úvodem
Vážení přátelé rybáři!
Mám tu čest pozdravit Vás na počátku nové
rybářské sezóny a uvést několika větami 3. číslo
Rybářského zpravodaje naší místní organizace, který
jsme se rozhodli vydávat pro lepší informovanost
našich členů a zájemců o rybolov v Třeboni a okolí.
Před dvěma roky jsme se společně rozhodli
pronajmout si k dříve pronajatým 3 rybníkům Na
Kopečku U sv. Víta dalších 7 s břemenem péče o
Mlýnskou stoku, která do této soustavy přivádí
životadárnou vodu trasou téměř 8 kilometrů
dlouhou ze Zlaté stoky pod obcí Majdalena. Vědomě
jsme vstoupili do období s větším množstvím
starostí, organizační i manuální práce a větší finanční
odpovědností. Tento krok nebyl a nebude cestou ke
zbohatnutí naší organizace, ale cestou ke zlepšení
možností sportovním způsobem rybařit v Třeboni jak
pro naše členy, tak i pro hosty Třeboně – členy i
nečleny rybářského svazu. I našim členům z
Majdaleny, Chlumu u Třeboně a okolí tento krok
přinesl pozitiva, a to jistotu v kvalitním zarybňování
revírů v okolí jejich bydliště, to jest řeky Lužnice a
pískovny v Majdaleně. Za dva roky máme mnoho
nových zkušeností s rybolovem na třech sportovních
rybnících U sv. Víta - rybníku Stupském, Paďourku a
Zadních Koutech. Zejména pochvalná hodnocení
spokojených rybářů z naší organizace, cizích i
lázeňských hostů a šťastných dětí vozíčkářů během
závodů na Paďourku a po nich. Bohužel máme i
záporné zkušenosti, mezi které patří snaha
některých tzv. sportovních rybářů odnést od vody co
největší množství ryb, nedodržování stanovených
pravidel rybolovu a parkování vozidel mimo
vyhrazené plochy. Velký problém je údržba Mlýnské
stoky, která v letním období zarůstá, hodně
zahrádkářů Na Kopečku z ní čerpá vodu na zalévání a
někteří do ní za odměnu odhazují nasečenou trávu,
listí nebo jiný zahradní odpad. V letním období se
nám nedaří zajistit brigádníky na nepříjemné práce
jako je čištění zarostlé a zanesené stoky.

Nechci, aby můj úvodník vyzněl negativně. Byl bych
jen rád, aby se každý z naší rybářské organizace
podle svých možností snažil pomoci v našem
společném úsilí. Možností je celá řada a myslím, že si
všichni přejeme mít kde chytat, mít co chytat a při
tom být v hezkém prostředí a v klidu bez konfliktů.
Přeji všem našim členů a rybářům rybářskou
sezónu plnou krásných zážitků, štěstí, zdraví a osobní
pohodu.
Petrů zdar !
Mgr. Petr Werner
předseda 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

Rybník Stupský - Lužnice 10C (MP)

Rybník Zadní Kouty

Revír Lužnice 10B - pískovny

ZARYBNĚNÍ našich revírů v roce 2012

GPS 49°01'10.3"N, 14°46'55.4"E

GPS 49°01’20,6“N, 14°46’46,5“E

Od roku 2013 byl změněn popis revíru 421042 –
Lužnice 10B (pískovny Cep a Cep 1, Velká a Malá
Tušťská). Současně na základě připomínek správce
pískovny (Českomoravský štěrk a.s., člen skupiny
HEIDELBERGCEMENT Group) a správce přilehlého
polesí (v majetku Lesy ČR s.p.) dochází ke zpřísnění
pravidel pohybu a pobytu v okolí pískoven.

(uvádíme množství ryb, které nasazovala naše MO)

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 je prováděno vždy na
jaře a dále pak v průběhu léta a podzimu, aby rybník
byl trvale osazen rybí obsádkou. Do rybníku
nasazujeme nejvíce kapra, dále pak amura, lína,
štiku, candáta, okouna, pstruha duhového a bílou
rybu. V rybníku máme též sumce. Rybník je každou
zimu komorován a v letošním roce 2013 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.
Všem rybářům, kteří budou lovit na rybníku
Stupský přejeme hodně rybářských úspěchů a
krásné chvíle u vody.

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 sportovní rybolov
v Třeboni.
Zarybnění rybníka Zadní Kouty bylo provedeno na
jaře roku 2011 a v průběhu roku 2012 byla rybí
obsádka pravidelně doplňována. Do rybníka byly
nasazeny následující druhy ryb: kapr obecný, lín
obecný, štika obecná, amur bílý, candát obecný,
okoun říční, bílá ryba, sumec velký. V roce 2013
bude rybí obsádka opět průběžně zarybňována.

Lužnice 10 B – 421 042
Přítok Vltavy. Rybářský revír tvoří zaplavené prostory
po těžbě štěrkopísku:
Majdaléna (Cep – velké jezero, Cep I – malé jezero,
obě jezera jsou propojena kanálem) v k. ú. Cep a
Majdaléna - 140 ha
Velká Tušťská v k.ú. Tušť - 30 ha
Malá Tušťská v k.ú. Tušť - 10 ha
Lov ryb je zakázán v areálu úpravny štěrkopísku v
k.ú. Majdaléna, po obou stranách propojovacího
kanálu mezi jezery Cep a Cep I, z celé hráze mezi
jezery Cep a Cep I a dále z ostrova nacházejícího se
na jezeře Cep I. Na východním břehu jezera Cep,
které sousedí s řekou Lužnicí, a to od železné závory
přes cestu v severovýchodním rohu jezera Cep až po
jihovýchodní roh jezera Cep, jsou žlutými pruhy na
stromech u cesty označena místa, ze kterých je lov
ryb povolen. Na vodní ploše jezer je zákaz používání
plavidel pro vnadění a chytání ryb. Kapr obecný je
hájen v celém revíru od 20. října do 2. listopadu
včetně. Horní míra u kapra obecného je 70 cm. Každý
ulovený kapr o velikosti 70 cm a větší musí být bez
prodlení a s maximální šetrností vrácen zpět do
rybářského revíru. Kapra o velikosti 70 cm a většího
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.

Ceník Pověření k lovu ryb na rybník Zadní Kouty
dospělý rybář (i nečlen ČRS)
denní
třídenní
týdenní
sezónní*
300 Kč
500 Kč
700 Kč
3000 Kč
člen MO ČRS Třeboň
denní
třídenní
týdenní
sezónní*
300 Kč
500 Kč
700 Kč
1500 Kč
dítě 10-15 let, držitel průkazu ZTP
denní
třídenní
týdenní
sezónní*
200 Kč
300 Kč
500 Kč
1200 Kč
*Počet docházek je omezen na 15 docházek za
sezónu.

UPOZORNĚNÍ: Na přilehlých pozemcích revíru,
břehových částech revíru a vodní ploše revíru je
zákonem zakázáno: provádění jakýchkoli terénních
úprav, poškozování a ničení dřevin a pobřežních
porostů, táboření, stanování, stavění přístřešků a
stanů s podlážkou i bez podlážky, kempování,
rozdělávání a udržování ohňů, odhazování odpadků,
znečišťování území a vodní plochy. Rybářské deštníky
jsou povoleny. Je zakázáno vjíždět s motorovými
vozidly do přilehlých lesů a mimo silnice a místní
komunikace. Dále je zakázáno používání jakýchkoliv
plavidel, a to pro jakékoliv účely.

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 a dodržovat Místní
rybářský řád.

Lužnice 10 A (421041) - řeka
Vysazování ryb do revíru Lužnice 10 A bylo
prováděno v uplynulém roce rovnoměrně po celém
revíru Lužnice 10A. Vysazené ryby do revíru Lužnice
10B - kapr 15 q o průměrné hmotnosti 1,4 kg, lín 40
kg o průměrné hmotnosti 0,3 kg, bílá ryba 18 kg,
úhoř 1500 ks, štika 2030 ks a ostatní duhy ryb okoun,
slunka, plotice, perlín.
Lužnice 10 B (421042) - pískovny
Je jedním z nejvýznamnějších a třetím největším
revírem obhospodařovaným JčÚS. Obliba a význam
revíru stouply v souvislosti s dobrým zarybněním a
širokou skladbou obsádky. V loňském roce se
podařilo získat dotaci od Jihočeského kraje na
podporu chovu ryb ve vodních tocích k zarybnění
candátem obecným. Vysazené ryby do revíru Lužnice
10B - kapr 105,0 q o průměrné hmotnosti 1,4 kg, lín
3,9 q o průměrné hmotnosti 0,3 kg, cejn 4,0 q, bílá
ryba 10,0 q, candát 30.000 ks, úhoř 3000 ks, pstruh
duhový 3,0 q o průměrné hmotnosti 0,3 kg, a ostatní
duhy ryb okoun, slunka, plotice, perlín.
Lužnice 10 C (421 099) – rybník Stupský
Rybník Stupský se stal oblíbeným revírem z několika
důvodů. Především proto, že v roce 2011 byl uveden
do revírů JčÚS. Dále je významná snadná dostupnost
z Třeboně a velice dobré zarybnění a široká skladba
rybí obsádky. Vysazené ryby do revíru Lužnice 10C kapr 19,5 q o průměrné hmotnosti 2,0 kg, lín 40 kg,
štika 1100 ks, candát 900 ks, pstruh duhový 50 kg,
amur 75 kg a ostatní duhy ryb okoun, slunka, plotice,
perlín.

CENY POVOLENEK ČRS PRO ROK 2013
Ceny povolenek zůstávají pro rok 2013 stejné jako
v roce předchozím. Uvádíme ceny nejčastěji
vydávaných povolenek.
územní

roční - dospělí
roční - ZTP/P
roční - mládež 16-18 let
roční - děti - 2 pruty

MP

P

1300,650,750,400,-

1400,700,850,400,-

místní

roční - dospělí
roční -mládež 16-18
roční - děti 2 pruty

MP

MP

P

1-2 rev.

3 a více r.

1 revír

850,500,300,-

950,600,-

1100,600,350,-

