
 

ZPRÁVA VÝBORU 

 

O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2016 

 

Vážení sportovní přátelé, dámy a pánové. 

 

Uplynulý rok 2016 byl třetím rokem čtyřletého volebního období nejen výboru naší 

organizace ale všech orgánů ČRS. Za uplynulý rok proběhly tři akce, které buď již mají, 

nebo v krátké době budou mít vliv na náš sportovní rybolov. Byly to:  

- 16. března 2016 členská schůze naší organizace; 

- 14. června 2016 Územní konference JčÚS.  

- 26. listopadu 2016 XVI. Republikový sněm ČRS 

Nyní bych se rád stručně zabýval obsahem jejich jednání. 

 

XVI. Republikový sněm ČRS, z. s. 

se konal dne 26. listopadu 2016 v Průhonicích v Kongresovém centru FLORET 

pod v jeho průběhu několikrát proklamovaným heslem „Udržení jednoty ČRS“. Snad 

proto bylo na Radě ČRS před vlastním sněmem doporučeno, aby se delegáti oprostili od 

kritických vystoupení, abychom tu jednotu prezentovali i mimo sněm občanské veřejnosti. 

Sněmu se zúčastnilo z pozvaných 147 delegátů a 15 členů Rady – CELKEM 162; 143 

delegátů a 14 členů Rady – CELKEM 157, tj. 96,9 %. 

Úvod sněmu probíhal celkem v pohodě. První a žel ne poslední „problém“ se vyskytl u 

bodu 8.) Návrh na zvýšení členského příspěvku, což se týkalo pouze členského příspěvku 

členů dospělých. U mládeže a dětí se o zvýšení členského příspěvku neuvažovalo. Zde se 

k návrhu Rady ČRS navýšit členský příspěvek od 1. 1. 2018 o 100,-Kč a dělit jej v poměru 

Rada 13 % = 65,-Kč, ÚS 37 % = 185,-Kč a MO 50 % = 250,-Kč; (tímto dělením by Rada 

získala navíc 1.000 000,-Kč) postupně v průběhu jednání přepojily další protinávrhy. 

Jediný náš návrh podmiňoval schválení navýšení členského příspěvku tím, že Rada nebude 

ze společného rybolovu čerpat 5.000 000,-Kč, jak až dosud činí. Při navýšení členského 

příspěvku podle našeho návrhu by pak jeho dělením Rada získala od jednoho dospělého 

člena 90,-Kč, ÚS 160,-Kč a MO 250,-Kč a celkově 0,3 mil Kč. Obsahem našeho návrhu 

byl přednesený i následující příspěvek do usnesení sněmu: 

- sněm ukládá Radě ČRS od roku 2018 nečerpat na svůj provoz prostředky z CS 

rybolovu dle bodu VII/2 Statutu CS rybolovu kromě prostředků nutných na přímé 

zajištění chodu CS rybolovu (maximálně 2,4 mil Kč ročně – nebo maximálně 3 % 

celkových příjmů); 

- od roku 2018 navýšit členský příspěvek pro dospělé členy na 500 Kč s následujícím 

dělením: Rada 90,-Kč, ÚS 160,-Kč, MO 250,-Kč; 
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Při poněkud zmatečném hlasování, kdy si troufám tvrdit, že někteří delegáti ani netušili, o 

čem hlasují jak návrh Rady, tak jednotlivé protinávrhy nezískaly potřebný počet hlasů ke 

schválení, a tak bylo konstatováno, že zůstává v platnosti současný stav, tedy členský 

příspěvek se zvyšovat nebude. 

V následujícím bodě programu 9.) Návrh na změnu Stanov ČRS byl přednesen náš 

návrh, ke kterému nás vedla dlouhodobá nemoc našeho pana předsedy a z toho vyplývající 

jeho neúčast na jednáních Rady ČRS. Tento návrh byl bez dalších připomínek v poměru 

98 pro, 52 proti a 7 se zdrželo schválen. 

V úvodu diskuse vystoupil náš delegát, který diskusní příspěvek zaměřil na problémy 

kolem realizace Statutu CS rybolovu – naším názorem je, že pokud je Statut CS rybolovu 

dohodou mezi ÚS a Radou, měly by být změny řešeny zase dohodou a ne hlasováním, jak 

se na Radě děje. Proto bylo navrženo, aby v usnesení Sněm ČRS uložil následující úkoly: 

- Radě ČRS zveřejnit platný Statut CS rybolovu v původním znění z roku 2010 beze 

změn. 

- předsedovi ČRS okamžitě zahájit jednání se všemi stávajícími účastníky CS 

rybolovu za účelem dosažení všeobecné shody o pravidlech CS rybolovu s cílem 

přijetí nového Statutu CS rybolovu.  

- Radě ČRS jako orgánem pověřeným podle Stanov ČRS organizací celosvazového 

rybolovu a hospodaření, dohlížet nad dodržováním psaných pravidel týkajících se 

CS rybolovu.  

Tento diskusní příspěvek si místo smysluplné diskuse vysloužil následnou reakce řídícího 

jednání, CITUJI: 

 „Tuhle věc diskutujeme na Radě několik roků. Pokud bychom drželi výklad slovíčko 

dohoda tak neprojde vůbec nic. Prostě to není možné. Vždycky budeme muset 

praktikovat princip demokratické většiny, protože jinak by jeden územní svaz zablokoval 

jakékoliv jednání, jakoukoliv věc a není to možné. Výklad předsedy právní komise byl 

jednoznačný, kdo s dohodou nesouhlasí, musí z ní prostě odstoupit a není jejím 

účastníkem. Takže to ať si přeberou hoši z jižních Čech, jak chtějí.“ 

Poté se následná vystoupení v diskusi zabývala problémy s rybožravými predátory 

s důrazem na kormorána; změnou termínu placení členského příspěvku z dubna na únor; 

následovalo vystoupení dalšího našeho delegáta na téma založení Společnosti ČRS služby 

s.r.o. o čemž byla krátká zmínka v materiálech na sněm bez následného vysvětlení – proto 

byla požadována odpověď na následující otázky: 

1) Jaký majetek byl do společnosti vyveden a v jaké hodnotě? 

2) Jak bude společnost financována? 

3) Kdo je jednatelem společnosti? 

4) Jak tato společnost funguje a co přinese nám sportovním rybářům? 

5) Jak a odkud bude hrazena případná ztráta v hospodaření? 
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Diskuse dále pokračovala vystoupením delegáta z MO Přelouč, který navrhl revokaci 

původně přijatého rozhodnutí týkajícího se navýšení členského příspěvku.  

- při následném hlasování s tímto návrhem souhlasilo 122 delegátů; 

- hlasováním pak bylo v poměru 129 pro, 29 proti a 2 se zdrželo schváleno navýšení 

členského příspěvku o 100,-Kč; 

- v dalším hlasování v poměru 95 pro, 31 proti a 28 se zdrželo, byl přijat návrh 

předložený Radou ČRS s platností od 1. ledna 2018 

Tak byl splněn jeden z hlavního bodu sněmu. 

Ještě však pokračovala diskuse, a to kritikou nás Jihočechů, protože jsme si dovolili 

upozornit na porušování Statutu CS rybolovu. Jako argument bylo použito % vyčíslení 

počtu členů našeho svazu (3,75%) z celkového počtu účastníků SRH – které by chtělo 

ovlivňovat dění ve svazu. Že máme malou členskou základnu, to není žádné tajemství, 

kdyby však diskutující ve svém vystoupení uvedl, že v jižních Čechách je 26,7 % MP 

sportovních revíru z celkového počtu revíru v SRH, pak by jeho vystoupení nebylo tak 

úderné, ale to se mu zřejmě nehodilo. 

Vrcholem a řekl bych „zlatým hřebem“ bylo vystoupení delegáta z MO Plzeň 2, které si 

dovolím do slova odcitovat: 

„Je mi smutno z toho, co tu dnes zažívám. Dnes jsem se tu dověděl, že 6 územních svazů 

dělá veškerou činnost špatně, zastarale, nekompetentně a další přívlastky už používat 

nebudu. Ale co víc. Že jeden územní svaz jihočeský je světlou hvězdou, kterou pokud 

neuposlechnete, myslím jejich názory a návrhy, tak to zabíjí jednotu svazu. Proto Vás za 

svou osobu žádám, kolegové z jižních Čech opusťte toto jednání, opravdu to již s Vámi 

není možné. Vyjmuli jste P revíry, bez MP se také obejdeme“. 

Na závěr diskuse kromě předsedy ČRS vystoupil i pan jednatel, který neváhal ve svém 

emotivním vystoupení použít neprokázané údaje (údajné falšování úlovků na CS 

povolenkách v JčÚS). 

XVI. Republikový sněm ČRS byl pak ukončen přijetím usnesení v poměru 149 pro, 6 

proti.  

Co nám tedy ukázal XVI. Republikový sněm ČRS? Hlavně to, jak jsme jednotní, když 

na kritické vystoupení reagujeme podrážděně bez snahy vysvětlení či další věcné 

argumentace za používání polopravd a bez jakékoli reakce statutárních orgánů nebo 

dalších přítomných vyzýváme nepohodlného účastníka k odchodu z jednání. 

   
Územní konference JčÚS  

 

Konference se poprvé konala v polovině roku tj. 14. června 2017, což umožnilo změny 

na ní schválené realizovat již v roce následujícím.  
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Vzhledem k tomu, že jsem byl z účasti na konferenci jako člen výboru JčÚS 

z rodinných důvodů omluven a zároveň se konference z pracovních důvodů nemohl 

zúčastnit zvolený delegát jednatel organizace Karel Melena, byl na jednání přítomen a naší 

organizaci zastupoval pan Pavel Dončenko. 

 

Konference se z 62 pozvaných organizací zúčastnilo 58, a z 13 členů výboru JčÚS 11; 

celková účast tak dosáhla 92,0 %.  

 

Konference schválila: 

• ceny mimopstruhových a pstruhových povolenek JčÚS pro rok 2017. Cena územních 

povolenek zůstane stejná jako v roce 2016. 

• termín následné konference JčÚS v červnu roku 2017. 

• Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech JčÚS pro rok 2017 tak, jak o 

nich bylo v průběhu územní konference hlasováno. 

 

Konference uložila: 

a) výboru JčÚS: 

 

• Projednat obsah vystoupení a připomínky přednesené v diskusi na této 

územní konferenci. 

• Rozvíjet spolupráci se státní správou a místní samosprávou. 

• Věnovat nadále pozornost získávání dotací pro organizační jednotky ČRS. 

• Provádět důslednou kontrolu na revírech se zvláštním režimem hospodaření a 

každoročně vyhodnocovat jejich rozpočet. 

• Zaslat místním organizacím do konce roku 2016 návrh na případné úpravy 

bližších podmínek výkonu rybářského práva tak, aby tento návrh mohl být 

projednán na jejich členských schůzích. 

• Zavést do praxe pravidla pro financování běžné údržby svěřených 

sportovních revírů.  

• Řešit otázku početnosti bolena dravého v rybářských revírech 

• Řešit otázku účtování známek v IS Lipan a zaúčtování finančních prostředků 

(viz. EET) 

• Předložit na Republikovém sněmu ČRS návrh navýšení členského příspěvku 

o 100 Kč dle nového dělení (50/32/18%) za podmínky, že Rada nebude čerpat 

prostředky z CS rybolovu ve výši 6 mil Kč 

 

c) MO v působnosti JčÚS: 

 

• Na členských schůzích seznámit členskou základnu s výsledky jednání této 

územní konference. 
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• Při výběru úlovkových lístků věnovat zvýšenou pozornost vyplněným 

sumářům jakož i jejich kontrole v souladu s finančním oceněním této činnosti 

ve Statutu SHR. 

• Zabezpečit trvalé značení začátku a konce svěřených sportovních revírů 

předepsanými tabulemi. 

• 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 1.160 členů 

(88 - dětí, 28 - mládeže a 1.044 - dospělých). Oproti minulému roku došlo k mírnému 

nárůstu členské základny.  

 

Od poslední členské schůze konaná 16. března 2016 se výbor organizace sešel 

celkem 9 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:  

- zprávu o výsledcích finančního hospodaření v roce 2015 a návrh finančního rozpočtu 

hospodaření organizace na rok 2016  

 vyhodnocení plnění tohoto úkolu bude předmětem příspěvku pokladníka a 

hospodáře organizace 

- dokončení opravy budovy Podskalského mlýna svépomocí a výši vyčleněných nákladů 

v hodnotě 200.000,-Kč, které budou využity na materiál a další finanční zabezpečení 

akce  

 oprava Podskalského mlýna byla za řízení hospodáře organizace dokončena, za což 

se jemu, ale i ostatním, kteří se na splnění tohoto úkolu podíleli patří poděkovat 

 

Členská schůze uložila 

a) výboru MO 

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

měsíců od konání členské schůze, pokud tak nebylo učiněno v průběhu této schůze; 

 bylo slněno, na diskusní vystoupení bylo odpovězeno přímo na členské schůzi 

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

školení nových členů organizace; 
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 Díky spolupráci rybářského kroužku s DDM v Táboře, se v roce 2016 přihlásilo 

do našeho rybářského kroužku 38 dětí. Ty pak pravidelně po celý školní rok 

2015/16 docházely každé úterý do Podskalského mlýna. Po složení závěrečné 

rybářské zkoušky se členy naší MO stalo 33 mladých rybářů. Je to nejvíce za 

posledních 15let. Zvýšený zájem o rybářský sport je vidět i v letošním roce, kdy 

pod vedením Miroslava Zvolánka, Jiřího Vlažného a Miroslava Boháče st. 

navštěvuje rybářský kroužek 39 dětí. 

- v souladu se zarybňovacím plánem pro rok 2016 zabezpečit další zarybňování 

sportovních revírů v péči organizace s důrazem na sportovní revír Tismenice 1 

nádrž Jordán; 

 bude obsahem vystoupení hospodáře v samostatném bodě jednání dnešní schůze 

- zabezpečit zprovoznění a zkvalitnění informačního obsahu webových stránek 

organizace; 

 v minulosti byla informovanost členů naší organizace na nízké úrovni a právem 

předmětem kritiky z jejich strany. Pouze připomínám, že tehdy zde na členské 

schůzi někteří přítomní slibovali, že stránky organizaci vytvoří, že to není 

problém, ale jaksi k ničemu podobnému nedošlo. Jo slibem neurazíš. Proto 

podle předsedou zpracované a členy výboru schválené koncepce vytvořil pan 

Michal Svadba webové stránky, které pomohly informovanost členské základny 

zlepšit – zároveň v následujícím období udržoval jejich aktuálnost a za to mu 

právem patří poděkování.   

V současné době v organizaci fungují stránky nové, které za využití stránek 

minulých vytvořil člen naší organizace Radek Havlíček ve spolupráci 

s jednatelem organizace Karel Melena. Tyto stránky fungují pod adresou 

www.rybari-tabor.cz. Zde najdete vše, co Vás zajímá o organizaci, včetně 

aktuálních věci. Organizace tak má stránky na velmi dobré úrovni. 

b) členům MO 

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

závěrečného sumáře. K tomu plně využít v roce 2009 zpracovanou Metodiku 

vyplňování povolenek k rybolovu; 

 pro rok 2016 byl rybářům ve výdejně povolenek prodáno celkem 1.279 ks 

povolenek k rybolovu. Dosud byl z výše uvedeného počtu rybáři odevzdán 1.116 

ks povolenek. Zbývá tedy, aby rybáři ještě odevzdali 163 ks povolenek rybolovu; 

 pokud se týká vyplňování zápisů a vyhodnocení povolenek k rybolovu samotnými 

rybáři je stále co zlepšovat:  

= novým fenoménem, který byl při kontrole zjištěn je, že značná část rybářů u 

ponechaných si ryb nevyplňuje jejich počet a váhu, což je porušení ustanovení 

zákona č. 99/2004 Sb.;   

http://www.rybari-tabor.cz/
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= jsou prováděny zápisy obyčejnou tužkou; 

= do sumáře jsou do počtu docházek zahrnuty pouze ty, kdy rybář ulovil a 

ponechal si rybu. Když neulovil, a tedy si žádnou rybu neponechal prostě se 

nic do sumáře nezapíše a celý se přečmárá. To ztěžuje práci kontrolujícímu, 

který musí sumář přelepit a opravit;  

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

výkonu rybářského práva pro rok 2016–2017 a případně vydanými doplňky pro tato 

období;  

  o zvládnutí tohoto úkolu lze pochybovat u těch rybářů, kterým byla za různá 

porušení stanovených zásad zadržena povolenky k rybolovu, ale o tom až ve stati 

o rybářské stráži. 

 

Hospodářská oblast bude předmětem vyhodnocení ve „Zprávě o dosažených 

hospodářských výsledcích organizace za rok 2016“, 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. 

 

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. V loňském roce 

byla naše delegace v Kostnici a letos přivítáme kostnické rybáře v Táboře. Náklady na tuto 

akci v převážné části hradíme z dotace, kterou nám po zpracované a předložené žádosti 

poskytuje město Tábor.  

 

I v uplynulém roce byly péčí organizace provedeny dne 4. června rybářské závody na 

tradičním místě sportovního revíru 421 035 Lužnice 4 u lávky pod Benešovou vilou. 

Závodu se zúčastnilo celkem 41 závodníků v kategoriích mládež a dospělí. Z tohoto počtu 

pouze 12 rybářů neulovilo ani jednu rybu.  

V kategorii dospělí  

1. místo obsadil  Motrinec Daniel – MO Sepekov         součtem bodů 823  

2. místo obsadil    Šubrt Petr – MO Planá nad Luž. součtem bodů 689 

3. místo obsadil Polotňanko Roman – MO Tábor  součtem bodů 674 

V kategorii děti a mládež 

1. místo obsadil  Němec Jan – MO Č. Budějovice  součtem bodů 654 

2. místo obsadil   Kaňka Denis – MO Tábor   součtem bodů 425 

3. místo obsadil   Bláha David – MO Tábor   součtem bodů 384 
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Nejdelší rybu ulovil Polotňanko Roman z MO Tábor – kapra obecného 50 cm. 

 

Pro letošní rok jsou závody připravovány na 3. června, místo konání bude ještě 

upřesněno na našich stránkách. 

 

V roce 2016 se závodníci naší organizace zúčastnili celkem 2 dlouhodobých a 6 

krátkodobých soutěží v LRU přívlačí 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 vyhrál jednoznačně Miroslav 

Zvolánek a kvalifikoval se tak na MMiČR konané na řece Labe v Jaroměři. Zde byl spolu 

s Janem Novým členem týmu JčÚS, který skončil na nepopulárním 4 místě. Úspěch slavili 

i další naši mladí závodníci Filip Musil a Daniela Nová. Vítězstvím v Centrální Divizi “A“ 

si zajistili pro rok 2017 účast mezi dospělými ve II. lize v LRU přívlač. Mladí závodníci 

MO Tábor se pravidelně a nutno říci, že velmi úspěšně účastní celostátní soutěže juniorů. 

Ta se v roce 2016 skládala ze sedmi samostatných závodů. V celkovém pořadí této soutěže 

byl Jan Nový druhý, Daniela Nová třetí a na 4. místě skončil Vojtěch Gigal. Také 

v celostátním žebříčku juniorů se závodníci místní organizace rozhodně neztratili. V 

kategorii do 14 let skončili sourozenci Vojtěch a Martin Gigolovi na 3., respektive na 4. 

místě. V kategorii do 18 let skončil Filip Musil druhý, Daniela Nová byla třetí a Jan Nový 

skončil na 4. místě. 

Dalších úspěchů se naši mladí závodníci dočkali pod vedením st. trenéra juniorů 

Miroslava Zvolánka. Jako juniorští reprezentanti ČR v LRU přívlač se v roce 2016 

zúčastnili mladí závodníci MO Tábor čtyř mezinárodních závodů. Prvním z nich bylo 

MMiČR juniorů konané na řece Blanici ve Vlašimi. Vítězem se stal Filip Musil, na 2. 

místě byl Jan Nový a čtvrtý skončil Vojta Gigal. K dalším dvěma závodům vyjeli mladíci 

na Slovensko. Prvním bylo MMiČR juniorů konané v Prievidzi na řece Handlovce. Tady 

skončil Filip Musil na 3. místě, na 4. místě byl Jan Nový a na 5. skončil Adam Blažek. 

Druhým závodem byl pak „Sports Salmo Cup“ pořádaný ZO SRZ Vrbové na nádrži 

Červenec. Zde skončila na 2.místě Daniela Nová a třetí byl Jan Nový. Odměnou za 

dosažené výsledky pak byla nabídka reprezentovat ČR za dospělé na 3.mezinárodním spin 

cupu v Bosně a Hercegovině. A ani zde se naši mladí závodníci neztratili. Mezi 40 

závodníky, převážně účastníky posledních mistrovství světa dospělých v LRU přívlač 

skončila Daniela Nová na desátém a Filip Musil na 14 místě. 

 

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

v LRU přívlač. V roce 2016 byla naše MO pověřena uspořádáním 1. kola I. ligy na 

pstruhovém revíru Vltava 28 ve Vyšším Brodě a 1. kola II. ligy na mimopstruhovém 
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revíru Otava 4 v Katovicích. Hlavním pořadatelem byl Miroslav Zvolánek. Společně 

s Miroslavem Boháčem st., Jiřím Vlažným, Janem Novým a Filipem Musilem připravili 

tratě a přispěli opět k vysoké úrovni závodů.  

 

Mimo akcí pro dospělé státní trenér mládeže Miroslav Zvolánek, za vydatné pomoci 

Jiřího Nového a Miroslava Boháče v roce 2016 uspořádali již 6. ročník celostátního 

soustředění mladých přívlačářů. Tentokrát ve Hvožďanech u Bechyně. Všech 36 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. 

 

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 14 členů provedla v roce 2016 celkem 169 pochůzek v délce 484 

hodin. Při těchto kontrolách bylo u lovících rybářů zjištěno poměrně velké množství 

drobných či závažnějších přestupků: 

- nezapsáno nesmazatelným způsobem datum lovu a číslo revíru; 

- ponechání si 2 ks kapra obecného, který nedosáhl míry stanovené na revírech JčÚS; 

- lov na 3 pruty;  

- nepřítomnost u prutů; 

- lov bez platného rybářského lístku; 

- lov na 4 pruty; 

Za výše uvedené přestupky byly 6 našim rybářům odebrány povolenky k rybolovu s 

řešením před dozorčí komisí. Tato jejich prohřešky ocenila zadržením povolenky na dobu 

od 3 měsíců, v jednom případě do konce kalendářního roku. Kromě toho řeší na popud 

naší rybářské stráže přestupek pytláctví PČR Bechyně. Je potěšitelné, že v roce 2016 

rozšířily řady rybářské stráže Petr Bohuslávek, David Paťha a Tomáš Paur, kteří úspěšně 

složili předepsané zkoušky. 

 

Vážení sportovní přátelé. 

Dovolte mi upozornit Vás na změny v  

 

a) Rybářském řádu platné od roku 2017:  

 

II Způsoby měření délky ryb a nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb 

v rybářském revíru 



 10 

  nejmenší lovná míra kapra obecného v MP a P revíru je 40 cm 

III. Denní doby lovu ryb v kalendářním roce v rybářském revíru 

  Vypuštěn následující text: 

Denní doby lovu ryb stanovené v odstavci 1 písm. a), b) a i) a v odstavci 2 písm. 

a) a b) jsou uvedeny ve středoevropském čase, denní doby lovu ryb stanovené 

v odstavci 1 písm. c) až h) a v odstavci 2 písm. c) a d) jsou uvedeny v letním čase. 

IV. Doby hájení ryb v rybářském revíru 

  Od 1. ledna do 15. dubna a dále od 1. prosince do 31. prosince jsou v pstruhovém 

rybářském revíru hájeny všechny druhy ryb. 

  Od 1. ledna do 15. června jsou v mimopstruhovém rybářském revíru hájeni: 

= bolen dravý 

= candát obecný 

= okoun říční 

= sumec velký 

= štika obecná 

 

b)  V bližších podmínkách výkonu rybářského práva 

- Změna textu: 

Uchovávání živých ryb je povoleno výhradně ve vlastním dostatečně prostorném 

vezírku, po skončení lovu je nutno vezírek označit štítkem se svým jménem a adresou. 

Haltýře jsou zakázány! Nástražní rybky je možno uchovávat v k tomu určené nádobě 

(řízkovnici), jejíž vnější rozměr nepřesahuje ani v jednom směru 40 cm. 

- Nový text: 

Za nástražní rybu nelze použít vyjmenované druhy ryb (kapr, štika, candát, sumec, 

bolen). 

- Nový text: 

Na P revírech je povolen lov ryb na plavanou nebo položenou pouze s nástrahou 

rostlinného původu, nebo na imitaci rostlinné nástrahy. 

 

421 068 - Tismenice 1 – nádrž Jordán – na nádrži i nadále platí lov pouze na rostlinné 

nástrahy a hájení štiky, candáta a sumce 

 

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 

 

 


