Informační systém Lipan
(www.islipan.cz)

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

Od letošního roku má každý člen naší MO, který má
e-mailovou adresu, možnost přímého přístupu do
informačního systému Lipan prostřednictvím
internetu. V současnosti se dostane na svou kartu,
aby mohl kontrolovat údaje, které o něm evidujeme
(osobní údaje, evidence brigád, vydané povolenky a
pod.). V průběhu letošního roku bude přístup
rozšířen o krajské revíry a jejich zarybnění. Pokud
máte zájem o tuto službu, kontaktujte našeho
místopředsedu ing. Korandu (tel. 602465071,
e-mail: koranda@crstrebon.cz)

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)

BRIGÁDY v roce 2014
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 2014 stanovená
na 8 hodin. Žádáme proto všechny členy, aby se
včas přihlásili na jednotlivé práce.

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

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).

Rybářské závody v roce 2014

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

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

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

RYBÁŘSKÝ

ZPRAVODAJ
Místní organizace ČRS Třeboň

Číslo 4

16. únor 2014

Slovo úvodem
Vážení přátelé rybáři!
Zdravím Vás na prahu nové rybářské sezóny. Dovolte
mi několik vět úvodem 4. čísla Rybářského
zpravodaje naší místní organizace, který vydáváme
pro lepší informovanost našich členů a zájemců o
rybolov v Třeboni a okolí.
V letošním roce si naše místní organizace
připomíná 90 let založení. Proto zde uvádím několik
dat z historie, abych Vám připomněl dobu vzniku
sportovního rybaření v Třeboni. Dne 21. února 1924
se v hotelu U hroznu konala 1. předběžná schůze za
účelem založení rybářského klubu v Třeboni. Poté
bylo jednáno s ředitelem státního rybářství Josefem
Šustou o pronájmu Zlaté stoky v třeboňském
katastru. Ten rukou dání pronájem přislíbil
s výhradou: chovat jen ryby hospodářské, „aby se
rybníky
všelikou
rybou
nehospodářskou
nezaneřádily.“ Ustavující valná hromada proběhla
22. března v restauraci K. Fialy Pod Kopečkem za
účasti 18 členů. Zápisné bylo stanoveno na 2 Kč,
roční příspěvek člena 12 Kč, rybářský lístek stál 20
Kč. Nájemní smlouva na Zlatou stoku byla uzavřena
v dubnu 1924 a nájem činil 100 Kč na rok. Předseda
Uhlíř koupil z městských sádek a do Zlaté stoky
nasadil 20 kg kaprů (43 kusů), potom ještě 50 kg
kaprů (150 ks), 15 kg lína (100 kusů). 27. května se
na Zlaté stoce poprvé chytalo. Kronikář zaznamenal,
že mnozí se chystali již za tmy. Chyceni byli kapři a
pytle okounů… Činnost se rozběhla naplno a koncem
roku měl rybářský klub řádných členů již 70. Po
létech rozvoje přišla i léta stagnace v době II. světové
války, pak opět nárůst činnosti a členské základny.
V lednu 1947 jsme se sloučili se suchdolskými a
českovelenickými rybáři. V roce 1955 se od nás
oddělila českovelenická organizace a v roce 2000 pak
suchdolská organizace.
V dnešní době má naše místní organizace téměř
600 členů z Třeboně a okolí, Majdaleny, Chlumu u
Třeboně i jednotlivce z jiných míst naší republiky,
také z Rakouska a Německa. Pečuje o více než 150
hektarů sportovních vod a též o 13 chovných rybníků

které využívá k přípravě násad, vychovává nové
rybáře, připravuje rybářské závody pro děti, dospělé
i děti, vozíčkáře a mnohé další. Za touto činností se
ukrývá mnoho odpracovaných hodin některých
členů naší organizace, kterým bych rád ze srdce
poděkoval. Těším se, že se při společném úsilí
dočkáme stoletého výročí, které řádně oslavíme.
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

Změny v pravidlech rybolovu

Dotace pro naši MO

Pro rok 2014 došlo k několika významným změnám
v pravidlech rybolovu a k úpravě popisu některých
našich revírů. Doporučujeme všem našim rybářům,
aby se poctivě seznámili s novým soupisem revírů a
s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva.
Pro lepší srozumitelnost a přehlednost dále
uvádíme přehled nejdůležitějších změn.

V loňském roce 2013 se nám podařilo uspět
v soutěži v rámci OP rybářství a obdrželi jsme od
SZIF dotaci na nákup vybavení pro naši MO. Jedná
se nákup materiálu a vybavení v celkové hodnotě
380 tis. Kč, přičemž 228 tis. Kč nám bude
proplaceno Státním zemědělským intervenčním
fondem a 152 tis. Kč uhradíme z vlastních zdrojů.
Toto vybavení je důležité pro zajištění chovu ryb,
pro výrob násad a jejich distribuci do našich revírů.
Seznam nakupovaného materiálu: bedna na převoz
ryb s vybavením, železná loď 5 ks, elektrický
aerátor 2 ks, větrný rozmrazovač, síť vatka, čeřeny,
váha na vážení ryb, pila na led a oxymetr.

Okoun říční – nově stanovena minimální míra 20 cm.
Doba hájení je od 1.1. do 30.4.
Omezení počtu ponechaných ryb na jednu územní
roční mimopstruhovou povolenku je držitel
oprávněn si ponechat maximálně 50 kusů kapra,
štiky, candáta, bolena a sumce nebo jejich
kombinace. V případě, že držitel povolenky vyčerpá
tento limit, je oprávněn si zakoupit další povolenku.
Na celosvazové povolenky se toto omezení
nevztahuje.
Soupis revírů
Soupis revírů JčÚS s bližšími podmínkami výkonu
rybářského práva je z důvodu finančních úspor
vydán na dva roky (2014 a 2015). Upozorňujeme
proto rybáře, aby si soupis revírů ponechali i pro
příští rok 2015. V případě, že popis ztratí, mohou si
nový dokoupit!
Rybolov na revíru Lužnice 10C – rybník Stupský
Na tomto revíru je rybolov povolen celoročně od
7:00 hod.
Hájení kapra na revíru Lužnice 10B
Na tomto revíru je kapr hájen v 43. a 44. týdnu!
Změna cen a počtu druhů povolenek
Pro rok 2014 došlo k významné změně v počtu druhů
povolenek. Byly zrušeny místní povolenky na 1, 1-2 a
3 a více revírů a též některé druhy krátkodobých
povolenek. Pro rok 2014 se tedy prodávají
následující druhy povolenek: třídenní, desetidenní,
sedmnáctidenní a roční pro kategorie mládež a
dospělí, a desetidenní a roční pro děti a ZTP/P.
Podrobný ceník najdete na internetu na
www.rybsvaz.cz
Zde uvádíme ceny územních členských povolenek.
územní
MP
P
roční - dospělí
1400,1500,roční - mládež 16-18 let
750,850,roční - děti a ZTP/P
400,400,17-ti denní dospělí
700,800,17-ti denní mládež
700,800,10-ti denní dospělí, mládež
500,600,10-ti denní děti
100,100,3 denní dospělí, mládež
300,400,3 denní mládež
300,400,-

O naší MO
Naše místní organizace měla v roce 2013 celkem
559 členů, čímž se řadí mezi středně velké
organizace v rámci JčÚS. V loňském roce jsme
vyrobili celkem 148 q násad ryb (zejména kapra),
které byly vysazeny do našich revírů Lužnice 10A,
10B a 10C. Z hlediska produkce násad do vlastních
revírů patříme v rámci Jihočeského územního svazu
k velkým producentům. Také pokud se týká rozloh
revírů, které máme ve správě (Lužnice 10A – 9 ha,
Lužnice 10B – 140 ha, Lužnice 10C – 4,5 ha, celkem
153,5 ha) jsme na jednom z předních míst v rámci
Jihočeského územního svazu. Patříme tedy
z hlediska produkce násad a péče o revíry
k nejvýznamnějším místním organizacím v našem
kraji.

Rozdělení revíru Lužnice 10B
Od roku 2014 došlo k formálnímu rozdělení revíru
Lužnice 10B (421042). Náš návrh rozdělit revír
fyzicky, resp. oddělit z něj Velkou a Malou Tušťskou
pískovnu, stejně jako návrh suchdolské organizace
rozdělit revír na podrevíry, nebyl výborem JčÚS
schválen, nicméně podařilo se prosadit alespoň
administrativní rozdělení tohoto revíru. Na základě
smlouvy s Jihočeským územním svazem máme do
péče svěřenu pískovnu Cep (tzv. Majdalenská) a
Cep I (tzv. Chrabčiny), které jsou propojeny
kanálem. Rozloha této pískovny je cca 150 ha.
Pískovny Velkou a Malou Tušťskou (celkem 40 ha)
dostala do správy místní organizace Suchdol nad
Lužnicí. Doufáme, že tímto se vyřeší všechny
drobné spory se suchdolskou organizací ohledně
kvality zarybňování zejména Tušťských pískoven, o
které se teď členové MO ČRS Suchdol n.L. budou
starat sami. Naše organizace bude stále zarybňovat
Majdalenskou pískovnu (jezero Cep a Cep I) a to
převážně rybami z vlastní výroby.

Rybník Zadní Kouty
GPS 49°01’20,6“N, 14°46’46,5“E

ZARYBNĚNÍ našich revírů v r. 2013
(uvádíme množství ryb, které nasazovala naše MO)
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
10A - kapr 670 ks/970 kg, lín 220 ks/45 kg, bílá ryba
170 kg, úhoř 1500 ks, štika 920 ks.

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.
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 a 2013 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 2014 bude
rybník přeloven a rybí obsádka opět průběžně
doplňována.

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 7600 ks/122 q, lín 770 ks/193 kg, cejn 300
kg, bílá ryba 60 kg, candát 9.000 ks, úhoř 3000 ks,
pstruh duhový 600 ks.
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
v roce 2013 - kapr 1349 ks/19,2 q, lín 220 ks/40 kg,
štika 500 ks, candát 400 ks, pstruh duhový 50 kg,
amur 113 kg a ostatní duhy ryb - okoun, slunka,
plotice, perlín - 80 kg.
Rybník Zadní Kouty
Na rybníku mohou chytat všichni občané bez ohledu
na to, zda jsou nebo nejsou členové ČRS. Vysazování
ryb do sportovního rybníku Zadní Kouty v uplynulém
roce bylo následující: kapr 490 ks/554 kg, amur 70
kg, štika 50 kg.

Pořádek a parkování na rybníku Stupský
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 na jednu sezónní povolenku je
omezen na 20 docházek za sezónu.

Důrazně upozorňujeme všechny rybáře, kteří loví na
revíru Lužnice 10C (421099) – rybník Stupský, aby
udržovali okolo rybníka a na svém místě vzorný
pořádek. Současně všechny upozorňujeme, že
automobily je možné parkovat VÝHRADNĚ na
odstavné ploše před rybníkem Paďourek (ohrazeno
dřevěným zábradlím) a na odstavné ploše u
restaurace Pergola U Sv. Víta (ohrazeno dřevěnými
sloupy s řetízkem). Důrazně se zakazuje parkovat na
cestách vedoucích do lesa, na přilehlých loukách a
na hrázi rybníka Stupský. Při nedodržení těchto
pravidel se lovící vystavuje nebezpečí zadržení
povolenky rybářskou stráží.

