
ZPRÁVA VÝBORU 

 

O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 

 

Vážení sportovní přátelé, dámy a pánové. 

 

Uplynulý rok 2015 byl prvním rokem čtyřletého volebního období nejen výboru naší organizace ale 

všech orgánů ČRS. Za uplynulý rok proběhly dvě akce, které jistě ovlivnily náš sportovní rybolov a to:  

- 11. února 2015 členská schůze naší organizace; 

- 16. října 2015 Územní konference JčÚS.  

Nyní bych se rád zabýval obsahem jejich jednání. 

 

Územní konference JčÚS  

V úvodu je třeba připomenout, že konference v tomto termínu proběhla naposledy. Výbor JčÚS ve 

snaze vyhovět připomínkám místních organizací na zlepšení jejich informovanosti a dosažení kratšího 

období na uveřejnění připomínek do bližších podmínek doporučil přesunutí termínu příštích konferenci 

na měsíc červen což, bylo delegáty schváleno. 

 

Konference se z 62 pozvaných organizací zúčastnilo 57, dále bylo přítomno 13 členů JčÚV; celková 

účast tak dosáhla 93,3%.  

 

Konference kromě pravidelně projednávaných a schvalovaných materiálů uložila: 

- výboru JčÚS zaslat místním organizacím návrh na úpravy bližších podmínek výkonu rybářského 

práva tak, aby tento návrh mohl být projednán na jejich členských schůzích. 

- a místním organizacím projednat na členských schůzích návrhy na změny bližších podmínek 

výkonu rybářského práva předložených výborem JčÚS. 

 

Nyní se budu podrobněji zabývat naší organizací, která má k dnešnímu dni 1.120 členů (60 - dětí, 37 - 

mládeže a 1.023 - dospělých). Dá se říci, že počet členů naší organizace se ustálil a nedochází již 

k výraznému úbytku, jak tomu bylo v minulých letech. 

 

Od poslední členské schůze konaná 11. února 2015 se výbor organizace sešel celkem 10 x na 

řádných jednáních a podle potřeby na jednáních zaměřených k přípravě výborové schůze. Mimo to se 

operativně scházeli hlavní funkcionáři organizace k řešení problémů, které nesnesly odklad.  

 

 Nyní se budeme zabývat vyhodnocením plnění úkolů, které byly usnesením poslední členské 

schůze stanoveny: 

 

Členská schůze schválila:  

 

- návrh finančního rozpočtu hospodaření organizace na rok 2015, včetně rozpočtu na opravu budovy 

Podskalského mlýna svépomocí. Na tuto opravu bylo členskou schůzí schváleno vyčlenění částky 

ve výši 200 000,- Kč.  

 vyhodnocení plnění tohoto úkolu bude předmětem příspěvku pokladníka a hospodáře 

organizace 
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Členská schůze uložila: 

a) výboru: 

- projednat přednesená diskusní vystoupení a podat potřebná vysvětlení členům do 2 měsíců od 

konání členské schůze pokud tak nebylo učiněno v průběhu této schůze; 

   dvěma diskutujícím, kterým nebylo v průběhu členské schůze na jejich diskusní vystoupení 

odpovězeno, bylo odpovězeno písemnou formou. Byli to pánové Miroslav Kulveit a Ing. 

František Suchan  

- v souladu s platnou legislativou pokračovat ve výchově mladé rybářské generace a školení nových 

členů organizace; 

   tento úkol byl průběžně plněn. Jeho podrobné vyhodnocení je předmětem další části této 

zprávy 

- zabezpečit prvotní zarybnění sportovního revíru Tismenice 1 nádrž Jordán, nadále jednat 

s příslušnými institucemi o podobě zarybňovacího plánu, a o výsledku podat členům organizace 

zprávu cestou webových stránek organizace; 

   úkol je průběžně plněn. Vysazením násad do sportovních revírů se bude zabývat hospodář 

organizace ve svém příspěvku 

- projednat návrh na zvýšení lovné míry na revíru Tismenice 1 nádrž Jordán u těchto dravců: štika 

obecná 60 cm, candát obecný 50 cm a ustanovit na tomto revíru minimální velikost nástražní 

rybičky na 15 cm; 

    náš požadavek navýšení nejmenší lovné míry štiky obecné 60 cm, candáta obecného 50 cm a 

minimální délka nástražní rybičky 15 cm s platností od roku 2017 byl hospodářským odborem 

a výborem JčÚS schválen. Vzhledem k poskytnuté dotaci na odbahnění Jordánu je nutné až 

do roku 2019 projednávat jakékoli změny na tomto revíru s MÚ Tábor a KÚ Č. Budějovice. 

Vzhledem k tomuto požadavku a z toho vyplývajícího možného prodlení při tisknutí Bližších 

podmínek rybolovu na roky 2016 – 2017 nebylo toto dosud do popisu revíru Tismenice 1 

nádrž Jordán zahrnuto. Tento popis bude obsahovat doplněk, který vyjde v roce 2016. 

 

b) členům MO 

- i nadále věnovat pozornost vyplňování a uzavírání povolenek k lovu ryb včetně závěrečného 

sumáře. K tomu plně využít dosud platnou Metodiku vyplňování povolenek k rybolovu, 

zpracovanou v roce 2009; 

 pro rok 2015 byl rybářům ve výdejně povolenek prodán celkem 1.177 ks povolenek 

k rybolovu. Z tohoto počtu byl 1.130 ks povolenek MP a 47 ks povolenek P. Dosud bylo z výše 

uvedeného počtu rybáři odevzdán 1.100 ks povolenek. Zbývá tedy, aby rybáři ještě odevzdali 

77ks  povolenek rybolovu; 

 pokud se týká vyplňování zápisů a vyhodnocení povolenek k rybolovu samotnými rybáři je 

stále co zlepšovat. 

- důsledně se seznámit se změnami v Soupisu revírů JčÚS a Bližšími podmínkami výkonu 

rybářského práva pro rok 2014 - 2015 a případně vydanými doplňky pro r. 2015;  

   splnění tohoto úkolu by mělo být samozřejmostí pro všechny lovící sportovní rybáře. Zda 

tomu tak je, posuďte sami. Při kontrole odevzdaných povolenek bylo zjištěno: 

- rybář nejen že ulovil, ale ponechal si několik kaprů obecných, kteří ani zdaleka nedosáhli 

stanovené míry pro sportovní revíry JčÚS; 
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- rybář lovil na P povolenku na MP revírech; 

- rybář provádí zápisy obyčejnou tužkou, ač je to zakázáno.  

- seznámit se s novými Stanovami ČRS, z. s., schválenými XV. sněmem ČRS v prosinci 2014; 

    plnění tohoto úkolu si netroufá výbor hodnotit, ale chce věřit, že členové organizace ve 

vlastním zájmu tak učinili. 

 

Hospodářská oblast bude předmětem vyhodnocení ve „Zprávě o dosažených hospodářských 

výsledcích organizace za rok 2015“, kterou přednese hospodář. Zde bude jistě vyhodnoceno nejen 

vysazení ryb do sportovních revírů organizace, hospodářské výsledky dosažené na chovných rybnících 

organizace ale i to, co hospodářský odbor pod jeho vedením vybudoval a vylepšil.  Nicméně jsem 

přesvědčen, že za dosažené výsledky je třeba poděkovat. Jestliže jsme totiž na minulé ČS hodnotili 

hospodářské výsledky dosažené v roce 2014, co do finančního obratu jako nejlepší v historii organizace 

v roce 2015 bylo dosaženo výsledků ještě lepších. To se projevilo v úspoře finančních prostředku a nám 

to umožní provést nákup motorového vozidla za to, které již dosloužilo, dokončení opravy našeho baráku 

a možná i nákup nových beden na přepravu ryb z našich chovných rybníků. 

 

V souladu s ustanovením Stanov ČRS § 2 odstavec 6) rozvíjí naše organizace spolupráci se 

zahraniční organizací ASV Konstanz. Tato spolupráce spočívá v předávání zkušeností ze sportovního 

lovu ryb a propagaci sportovního rybolovu. Tato spolupráce trvá již od 23. dubna 1987.  Jeden rok jsou 

členové ASV Konstanz hosty naší organizace a druhý je naše delegace hostem organizace v Kostnici. 

V loňském roce jsme rybáře z ASV Konstanz přivítali zde v Táboře.  

 

Pro úplnost této zprávy ještě uvedu některé problémy, které výbor organizace dále řešil. 

Podotýkám, že nelze uvádět všechny, to bychom zde seděli ještě zítra, ale byly vybrány pouze některé: 

- i v uplynulém roce byly péčí organizace provedeny dne 6. června rybářské závody na tradičním místě 

sportovního revíru 421 035 Lužnice 4 u lávky pod Benešovou vilou. Závodu se zúčastnilo celkem 52 

závodníků (41 dospělých, 2 mládež a 9 dětí), kteří celkem ulovili 61 ryb. Závod negativně ovlivnilo 

velké až tropické horko a proto musel být zkrácen o jednu hodinu. Pro letošní rok jsou závody 

připravovány na 4. června, samozřejmě na tradičním místě Lužnice 4; 

 

- od roku 2015 je výdej povolenek a veškerá agenda v rámci JčÚS a tedy i u naší organizace prováděna 

pomocí systému Lipan. V tomto smyslu bych Vás chtěl upozornit na změnu termínu placení 

členského příspěvku. Tento termín byl posunut z konce února na konec dubna příslušného roku. 

Pokud rybář tento termín překročí, je automaticky systémem přeřazen do nečlenů.  Protože jsou tímto 

systémem vydávány i povolenky k rybolovu je nutné, aby rybáři ve výdejně povolenek průběžně 

hlásili jakékoliv změny adresy bydliště. Vyhnou se tak problémům při kontrole prováděné RS;  

 

Pevnou součástí naší organizace je rybářská stráž, která má za úkol chránit naše sportovní revíry. 

Členové této stráže při kontrolní činnosti požívají ochrany úřední osoby, a proto je třeba, aby se k ní 

sportovní rybáři s náležitou slušností chovali.  

Naše RS v počtu 10 členů provedla v roce 2015 celkem 177 pochůzek v délce 638 hodin. Při těchto 

kontrolách bylo u lovících rybářů zjištěno celkem 8 přestupků: 

- lov na 3 pruty; 

- nezapsán příchod k vodě; 
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- nepřítomnost u prutů;  

- špatný zápis. 

Z tohoto počtu bylo 6 přestupků řešeno napomenutím a za 2 přestupky byly rybářům odebrány povolenky 

k rybolovu. Smutnou zprávou nejen pro členy rybářské stráže byl nedobrovolný odchod (úmrtí) aktivního 

člena Miroslava Kulveita, DiS. Naopak je potěšitelné, že znovu obnovil činnost v RS Miroslav Podracký 

a předepsané zkoušky úspěšně složili Tomáš Pecl a Štefan Dobosi a na zkoušky v roce 2016 se připravují 

další 3 uchazeči o činnosti v RS. 

 

V roce 2015 se závodníci naší organizace zúčastnili celkem 2 dlouhodobých a 6 krátkodobých 

soutěží v LRU přívlač se střídavými úspěchy. Naše družstvo ve složení Jaromír Morkus starší a mladší si 

vedlo poměrně dobře a zachovalo si prvoligovou příslušnost i pro letošní rok. Přebor Jihočeského kraje 

pak byl zcela v režii našich závodníků. Jiří Vlažný byl 3., David Havlíček 2. a vítězem se stal 15 letý Jan 

Nový. Vítězstvím si zajistil účast na MMi ČR, které se konalo na řece Berounce v okolí Křivoklátu v 

kategorii dospělých. Mezi 40 dospělými závodníky se rozhodně neztratil a skončil na 8. místě. Úspěchů 

se dočkali pod vedením st. trenéra juniorů Miroslava Zvolánka naši mladí závodníci a zároveň juniorští 

reprezentanti ČR Daniela a Jan Nových a Filip Musil. Jan Nový vyhrál v Brně na řece Svratce  MMi ČR 

juniorů a úspěchem sourozenců Nových pak skončilo MMi SR juniorů konané v Piešťanech. Daniela byla 

2. a bratr Jan obsadil 3. místo. Nedobrovolným “smolařem“ obou mistrovství byl Filip Musil, který 

skončil vždy na 4. místě. Ani v domácí Juniorské lize nenašli sourozenci Nových přemožitele a oba 

vyhráli své kategorie. Úspěch táborské MO potvrdili v mladší kategorii 2. místem Filip Musil a 4. Martin 

Gigal. 

 

Mimo účasti na závodech se naše MO již tradičně podílí i na pořádání ligových závodů v LRU 

přívlač. V roce 2015 byla naše MO pověřena uspořádáním 3. kola I. ligy. Závod se konal na řece Vltavě 

v Č. Budějovicích. Hlavním pořadatelem byl Miroslav Zvolánek. Společně s Miroslavem Boháčem st. a 

Jiřím Vlažným připravil tratě a uspořádali závod na vysoké úrovni, za což jim závodníci po skončení 

závodu poděkovali. 

 

Mimo akcí pro dospělé jsme pod vedením státního trenéra mládeže Miroslava Zvolánka v roce 

2015 uspořádali již 5. ročník celostátního soustředění mladých přívlačářů. Všech 30 účastníků odjíždělo 

domů od břehů řeky Lužnice obohaceno o mnoho zážitků jak z praktického rybolovu, tak o nejnovější 

poznatky nových nástrah, teorie i taktiky závodní přívlače. Poděkování patří i Radě ČRS, která svým 

příspěvkem opět uhradila veškeré ubytování a stravování. 

 

Na úseku práce s mládeží se nám v roce 2015 podařilo přivést do našich řad 13 mladých rybářů, 

kteří na konci školního roku 2014/15 složili závěrečné rybářské zkoušky. Rok 2015 byl zlomový pro 

samotnou činnost a fungování rybářského kroužku organizace. Od školního roku 2015/16  navázala naše 

MO spolupráci s DDM v Táboře což má výhodu ve financování a materiálním zabezpečení akcí, které 

hradí a zabezpečuje DDM. V rámci této spolupráce bylo potřeba, aby si vedoucí kroužku Miroslav 

Zvolánek a Jiří Vlažný doplnili své vzdělání. Po úspěšném složení potřebných zkoušek se stali tzv. 

„pedagogy volného času“. Mohou tak od září připravovat 38 nových zájemců o sportovní rybolov, kteří 

dochází každé úterní odpoledne do našeho Podskalského mlýna. 

 

Vážení sportovní přátelé. 
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Závěrem mi dovolte upozornit Vás na změny v Soupisu revíru JčÚS s bližšími podmínkami výkonu 

rybářského práva. Jak víte tento pro sportovní rybáře důležitý dokument je vydáván vždy na dva roky, 

změny jsou řešeny doplňkem. Chcete-li se vyhnout problémům s rybářskou stráží je pouze na Vás 

nastudovat si změny pro tento rok a vždy si přečíst podmínky stanovené pro lov na revíru kde budete 

provádět sportovní rybolov.   

Děkuji za pozornost 


