
 

ZPRÁVA VÝBORU 

O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2017 

 
Vážení sportovní přátelé, dámy a pánové. 

 

Scházíme se dnes, nejen abychom uzavřeli čtvrtý rok výkonu funkce stávajícího výboru organizace a tím uzavřeli jeho 

čtyřleté volební období, ale hlavně abychom si na této schůzi zvolili na čtyři roky nový výbor, novou dozorčí a zarybňovací 

komisi organizace.  

V uplynulém roce proběhly dvě akce, které buď již mají, nebo v krátké době budou mít vliv na náš sportovní rybolov. Byly 

to:  

17. února 2017 členská schůze naší organizace; 

15. června 2017 Územní konference JčÚS.  

 

Nyní bych se rád stručně zabýval obsahem jejich jednání. 

 

Na konferenci bylo pozváno celkem 62 delegátů z místních organizací a 13 členů výboru JčÚS. K jednání se dostavilo 57 

delegátů z místních organizací a 12 členů výboru což dohromady činilo 69 přítomných účastníků ze 75 pozvaných. 

 

Konference kromě jiného: 

- schválila pro rok 2018 navýšení cen MP a P povolenek pro dospělé o 100,- Kč, ostatní ceny povolenek ponechala ve 

stejné výši jako v roce předcházejícím; 

- schválila Rybářský řád ve znění, v kterém byl na konferenci projednán a odsouhlasen. Ten zahrnuje:  

 BP VRP platné na všech revírech JčÚS ČRS od roku 2018 

 BP VRP platné na mimopstruhových revírech JčÚS ČRS od roku 2018 

 BP VRP platné na pstruhových revírech JčÚS ČRS od roku 2018 

 Popisy pstruhových a mimopstruhových revírů včetně BP VRP uvedených u popisu jednotlivých revírů 

 Doplňující závazná ustanovení platná od roku 2018 pro všechny revíry JčÚS ČRS a všechny povolenky vydávané 

JčÚS ČRS 

 Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č.99/2004 Sb. a vyhlášky č.197/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

- schválila koncepci činnosti rybářské stráže pro roky 2017-2022 

- stanovila termín další územní konference JčÚS na červen roku 2018 a to na sobotu s předpokladem dne 9. června 

2018. 

 

Územní konference uložila MO v působnosti JčÚS: 

- Na členských schůzích seznámit členskou základnu s výsledky jednání této územní konference. 

- 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 případné návrhy na změny bližších podmínek výkonu rybářského práva 

předložených výborem JčÚS. 

- Aktivně hledat možnosti dalšího rozvoje rybolovu s využitím rozvojového fondu SRH. 

- Rozvíjet práci s mládeží dle koncepce schválené Radou ČRS. 

 

Územní konference oficiálně žádala po Radě ČRS: 

- Aby na všechny dodávky materiálu, služeb a ryb převyšující 200 tis. Kč ročně pro Radu ČRS a ČRS vypisovala s 

okamžitou platností VEŘEJNÁ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ a předem je zveřejňovala na webu Rady ČRS a ve Věstníku 

veřejných zakázek, a to z důvodu efektivního hospodaření se společnými finančními prostředky. 

- Aby neprodleně vypracovala nový systém CS rybolovu, který by eliminoval všechny nedostatky a rizika současného 

systému, a který by byl stabilní, vyvážený a spravedlivý. 

- Současně uložila zástupcům JčÚS ČRS v Radě ČRS, aby tyto požadavky oficiálně přednesli na nejbližším jednání 

Rady ČRS. 

- Dále uložila zástupcům JčÚS v Radě ČRS, aby veřejně informovali naši členskou základnu o činnosti Rady ČRS a 

dění na jejich zasedáních. 

 

 

Nyní se budu podrobněji zabývat naší organizací, jejíž početní stav k 31. prosinci 2017 byl 1.245 členů (31.12.2016 / 

1.160). Z tohoto počtu bylo 115 dětí (31.12.2016 / 88), 26 mládeže (31.12.2016 / 28) a 1.115 dospělých (31.12.2016 / 1.044). 

Oproti minulému roku došlo k mírnému nárůstu členské základny.  

 

Od poslední členské schůze konané 17. února 2017 se výbor organizace sešel celkem 10x na řádných jednáních a 1x na 

jednání mimořádném. Mimo to se operativně scházeli hlavní funkcionáři organizace k řešení problémů, které nesnesly odklad.  



 2 

 

Nyní provedu vyhodnocení stavu plnění úkolů, které byly stanoveny usnesením poslední členské schůze: 

 

Členská schůze kromě jiného schválila:  

- zarybňovací komisi pro rok 2017 ve složení: Ing. Jiří Nový, Vladimír Nečas, Vítězslav Gigal, Emil Pešek a Miroslav 

Boháč; 

podle písemného vyjádření předsedy komise pana Vladimíra Nečase se do práce komise nezapojil pan Miroslav Boháč, naopak 

na přání předsedy komise byl do komise zařazen pan Petr Bohuslávek 

celkem komise při dozoru nad řádným zarybněním sportovních revírů naší organizace rybou z našich chovných rybníků 

odpracovala 189 hodin (Nečas Vladimír – 56; Vítězslav Gigal, Emil Pešek a Ing. Jiří Nový – 35; Petr Bohuslávek – 28). 

Kontrolní činnost zahrnovala též výpomoc hospodářskému odboru formou pomocných prací, jako např. nošení vaniček 

s rybami apod. Tuto aktivitu prováděli členové komise dobrovolně a zcela zdarma – dokonce bez náhrady za projeté PHM či 

ujeté kilometry, kterých bylo celkem 1.075. V uvedeném výčtu hodin není zahrnuta doba na vysazování dalších druhů ryb, které 

neodchovává naše MO a jsou dodávány péčí JčÚS formou redistribuce 

ve své zprávě předseda zarybňovací komise závěrem konstatuje, že hmotnost a počty vysazených ryb do sportovních revírů byly 

zkontrolovány a potvrzuje dodržení zarybňovacího plánu předepsaného pro jednotlivé sportovní revíry. Jako jediný zjištěný 

problém v roce 2017 vidí absenci v informování zarybňovací komise hospodářem Václavem Svadbou o termínu výlovu rybníka 

Soví. 

v závěru své zprávy předseda zarybňovací komise doporučuje zvážit zakoupení vysazovacího rukávu v délce alespoň 6 metrů. 

Tato jednoduchá a praktická pomůcka by výrazně zefektivnila a zrychlila manipulaci s rybou při vysezování do sportovních 

revírů a zároveň by ušetřila počty lidí podílejících se na této činnosti. Zároveň je k vysazované rybě šetrná. 

Co říci závěrem: 

poprvé v historii organizace pracovala zarybňovací komise ve složení, kde nebyli zastoupeni členové hospodářského odboru či 

výboru organizace. Hodnocení činnosti vysazovací komise zejména pak závěr zprávy zpracované jejím předsedou panem 

Vladimírem Nečasem vyvrací tvrzení některých členů organizace, že se ryba do sportovních revírů nedává, ale pouze se 

zapisuje anebo dává ale v malém množství a že ryba po výlovu z chovných rybníků organizace někde „mizí“.  

 

Členská schůze uložila: 

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; 

tento úkol byl splněn; 

na diskusní vystoupení bylo reagováno a odpovězeno přímo na členské schůzi 

 

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

tento úkol byl splněn; 

díky spolupráci rybářského kroužku s DDM v Táboře, se v září 2016 přihlásilo do našeho rybářského kroužku 39 dětí. Ty pak 

pravidelně po celý školní rok 2016/17 docházely každé úterý do Podskalského mlýna. Po složení závěrečné rybářské zkoušky se 

členy naší MO stalo 33 mladých rybářů. Je to nejvíce za posledních 15 let. Zvýšený zájem dětí o rybářský sport je vidět i 

v letošním roce. Na břehu Jordánu, či řeky Lužnice tak můžeme každé úterý spatřit pod vedením Miroslava Zvolánka, Jiřího 

Vlažného a Miroslava Boháče st. 38 budoucích rybářů, kteří letos po splnění závěrečných zkoušek rozšíří řady naší MO. 

Školení dospělých již po několik let provádí předseda organizace Ing. Jaromír Procházka. V loňském roce se tohoto školení 

v měsících březen a listopad–prosinec zúčastnilo a zkoušky úspěšně složilo 41 zájemců. 

 

- v souladu se zarybňovacím plánem pro rok 2017 zabezpečit další zarybňování sportovních revírů v péči organizace, 

s důrazem na sportovní revír Tismenice 1 nádrž Jordán; 

se stavem plnění tohoto úkolu jste byli seznámeni ve vyjádření předsedy zarybňovací komise a budete informováni i ve zprávě 

hospodáře organizace 

 

- zabezpečit pravidelné aktualizace informačního obsahu webových stránek organizace pro informování svých členů 

tento úkol je průběžně plněn; 

jednatelem Karlem Melenou jsou členové naší organizace o aktuálních věcech průběžně informováni na stránkách organizace, 

které fungují pod adresou www.rybari-tabor.cz. 

 

- zabezpečit doručení požadavku pro hospodářský odbor JčÚS, na změnu pravidel do Soupisu revírů JčÚS s BPVRP na 

revíru 421 068 Tismenice 1, nádrž Jordán:  

„Přítok Lužnice. Od hráze nádrže Jordán, až k lávce Náchodského mlýna v k. ú. Tábor, včetně nádrže Jordán-50 ha. Lov z 

plavidel a zavážení nástrah na Jordánu povoleny. Vnadění je zakázáno (rozhodnutí MěÚ Tábor č.j. 13188 Bab/233). Lov ryb s 

krmítky povolen. V PHO I. stupně, vyznačeném na břehu tabulemi a na hladině bójkami, je zákaz lovu ryb. Nejmenší lovná 

míra štiky obecné zvýšena na 60 cm, candáta obecného na 50 cm. Minimální velikost nástražní rybičky, nebo její části je 15 

cm. Toto ustanovení platí i pro lovícím přechovávané rybičky. 

http://www.rybari-tabor.cz/
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Na revíru platí v letech 2018 a 2019 omezení počtu ponechaných si vyjmenovaných druhů dravých ryb (dle BP VRP JčÚS) v 

kalendářním dnu, týdnu či roce takto: max. 1ks-denně, 2ks-týdně, 10ks-ročně. Ponecháním si daného počtu vyjmenovaných 

dravých ryb v kalendářním dnu, týdnu či roce, končí pro lovícího na tomto revíru lov dravců všemi způsoby – na živou či 

mrtvou rybičku nebo její části, včetně lovu přívlačí, muškařením a lovu na umělou mušku.“ 

tento úkol byl splněn; 

přesné znění podmínek lovu ryb na tomto revíru nejdete v BP VRP pro rok 2018-2019 

 

- zabezpečit doručení požadavku pro HO JčÚS, na doplnění pravidel o tzv. K-70, do Soupisu revírů JčÚS s BP VRP 

pro revíry 421 034 Lužnice 3 a 421035 Lužnice 4:  

„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.“ 

tento úkol byl splněn; 

 podle právního výkladu se však do Evidence docházky a úlovku zapisují pouze ryby, které si rybář ponechá. Proto se tento 

úlovek nezapisuje 

 

- zabezpečit doručení návrhu pro JčÚS, na absolvování kvalifikačních zkoušek RS pro členy ČRS, z.s. místní 

organizace Tábor, jmenovitě: pp. Ing. Jiřího Nového, Miroslava Zvolánka, Martina Michálka, Emila Peška, Davida 

Havlíčka, Jiřího Vlažného a Miroslava Boháče 

tento úkol byl splněn;  

kromě pana Miroslava Boháče, který se z důvodu pracovního zaneprázdnění činnosti v RS vzdal a předepsané zkoušky tedy 

neabsolvoval, všichni další jmenovaní zákonem předepsané zkoušky úspěšně absolvovali a do práce v RS se s různou intenzitou 

zapojili. V průběhu roku složil zkoušky ještě pan Petr Světnička, který se též do činnosti RS zapojil. Všichni noví členové RS 

plní úkoly na revírech obhospodařovaných JčÚS, pan David Havlíček na vlastní žádost a se souhlasem výboru organizace i na 

revíru 481 501 Vltava 16-19 (Orlík) což je revír Rady ČRS.  

příchodem nových členů do RS se výrazně zvýšila její aktivita, a to jak v počtu kontrol, zjištěných přestupků, pochůzek, 

kontrolovaných rybářů a okruhu působení RS, který byl nejen na 5 sportovních revírech obhospodařovaných naší organizací, 

ale i na dalších 21 sportovních revírech obhospodařovaných organizacemi jinými. V porovnání s předcházejícím rokem bylo: 

= vykonáno pochůzek na rybářských revírech 421: 164 v celkové délce 790,5: 484 hodin;  

= zjištěných přestupků bylo celkem 177: 5 

= počet kontrolovaných rybářů 1.452: 554 

= zjištěno pytláctví na revírech 4: 1 

Celkem bylo rybářům za různé přestupky proti zákonu, vyhlášce a BP VRP zadrženo 77 povolenek k rybolovu (MO Planá nad 

Lužnicí 19, MO Tábor 11). 

v souladu s usnesením konference JčÚS dojde v této oblasti ke změnám. V RS budou působit jednak poloprofesionálové (u nás 

pánové Ing. Jiří Nový a Emil Pešek) a jednak dobrovolní členové jako dosud. Zároveň by měl v budoucnu platit i stejný 

sazebník pro trestání zjištěných přestupků 

  

ZÁSTUPCI MO NA KONFERENCI JčÚS KONANÉ V ČERVNU 2017 

- na této konferenci hlasovat v souladu s většinovým rozhodnutím členské schůze v otázce návrhu na změnu BP, 

týkající se návrhu hospodáře JčÚS RNDr. M. Hladíka na omezení počtu ponechaných kusů vybraných druhů dravých 

ryb (štika, candát, sumec) na jednu roční územní nebo CS povolenku na 20 ks za rok;  

tento úkol delegát na konferenci splnil 

 

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 2017 byl rybářům ve výdejně povolenek prodáno celkem 1.350 ks povolenek, což je o 71 více než v roce 

předcházejícím. Dosud byl z výše uvedeného počtu rybáři odevzdán 1.138 ks povolenek. Zbývá tedy, aby rybáři ještě odevzdali 

212 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 či 

hmotnost, čímž porušuje příslušná ustanovení zákona č. 99/2004 Sb.;   

= jsou prováděny zápisy obyčejnou tužkou; 

= v Souhrnu nejsou zapisovány názvy sportovních revírů, ale staveb „Orlík“, „Lipno“, „Jordán“, dokonce jsou revíry 

popisovány jako „řeka pod Táborem“, nebo dokonce „kapr“, „pískovna“,“ rybník“;  

= do sumáře jsou do počtu docházek zahrnovány pouze ty, kdy rybář ulovil a ponechal si rybu. Když rybu neulovil, a tedy si 

žádnou neponechal prostě se nic do sumáře nezapíše a celý se přečmárá. Rovněž nápisy „Já ryby pouštím“, „Nic jsem 

nechytil“, „Nic sem nedáváte“ atd.… sem nepatří. To ztěžuje práci kontrolujícímu, který musí sumář kromě toho, že stejně 

každý přepočítá navíc přelepit a opravit;  
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- důsledně se seznámit s aktualizovaným dodatkem pro rok 2017 Soupisu revírů JčÚS a Bližšími podmínkami výkonu 

rybářského práva pro roky 2016–2017. 

o zvládnutí tohoto úkolu lze s úspěchem pochybovat u těch rybářů, kterým byla za různá porušení stanovených zásad zadržena 

povolenky k rybolovu, ale o tom bylo hovořeno ve stati o rybářské stráži. 

 

Hospodářská oblast bude předmětem vyhodnocení ve „Zprávě o dosažených hospodářských výsledcích organizace za rok 

2017“, kterou přednese hospodář.  

 

V souladu s ustanovením Stanov ČRS § 2 odstavec 6) již od 23. dubna 1987 rozvíjí naše organizace spolupráci se 

zahraniční rybářskou organizací ASV Konstanz. V loňském roce byla delegace z Kostnice v době 20. – 23. července hostem 

v Táboře, v letošním roce by měla naše delegace cestovat do Kostnice. Náklady na tuto akci v převážné části hradíme z dotace, 

kterou nám po zpracování a předložení žádosti poskytuje město Tábor a někdy i z kapsy delegátů.  

 

I v uplynulém roce byly péčí organizace provedeny dne 3. června rybářské závody na tradičním místě sportovního revíru 

421 035 Lužnice 4 u lávky pod Benešovou vilou. Závodu se zúčastnilo celkem 48 závodníků v kategorii dospělí a mládež a 36 

závodníků v kategorii děti.   

V kategorii dospělí a mládež: 

Tecl Petr   MO Tábor    467 bodů 

Vaváček Miloslav  MO Bechyně   219 bodů 

Michajlov Jakub  MO Planá / Lužnicí  177 bodů 

Cenu obdrželi i následující rybáři za: 

Nejdelší ryba – Holý Kamil, MO Tábor, kapr 55 cm  

Nejmenší ryba – Bušta Pavel, MO Deštná, okoun 20 cm  

V kategorii děti: 

Němec Jan   MO Č. Budějovice 2 748 bodů 

Vyskočil Michal  MO Planá / Lužnicí  422 bodů 

Vrtiška Vojtěch  MO Ml. Vožice   395 bodů 

Cenu obdrželi i následující rybáři: 

Nejdelší ryba – Vrtiška Vojtěch, MO Ml. Vožice, kapr 59 cm  

Nejmladší účastník závodů – Navrátil Matyáš *20.5.2010  

Pro letošní rok jsou závody též připravovány místo a termín konání budou ještě upřesněny na našich stránkách. 

 

V roce 2017 se závodníci naší organizace zúčastnili celkem 2 dlouhodobých a 6 krátkodobých soutěží v LRU přívlačí se 

střídavými úspěchy. Našemu družstvu v I. lize ve složení Jaromír Morkus starší a mladší se nedařilo. Skončilo na posledním 

místě a po 8 letech I. ligu opouští. Naopak velkého úspěchu dosáhl tým mladých závodníků Filip Musil a Daniela Nová. Svou 

první účast v II. lize hned proměnili v celkové vítězství a postup do I. ligy. Mladí závodníci MO Tábor se pravidelně a velmi 

úspěšně účastní celostátních soutěží juniorů. 

Juniorská liga se v roce 2017 skládala z 9 samostatných závodů. V celkovém pořadí této soutěže byl Jan Nový třetí, Filip 

Musil čtvrtý a na 5. místě skončil Adam Blažek. 

Dalších úspěchů se naši mladí závodníci dočkali pod vedením st. trenéra juniorů Miroslava Zvolánka. Jako juniorští 

reprezentanti ČR v LRU přívlač se v roce 2017 zúčastnili mladí závodníci MO Tábor dvou mezinárodních mistrovství. 

Prvním bylo MiČR konané na řece Otavě v Písku. Zde jsme vyhráli obě kategorie. V U-18 zvítězil Jan Nový a v U-14 se to 

povedlo Martinu Gigalovi. 

MiSR se konalo v Trenčíně. Kategorii U-18 opět vyhrál Jan Nový, 3. byl Filip Musil. V kat. U-14 skončil Martin Gigal 2. 

Odměnou za dosažené výsledky pak byla Janu Novému a Filipu Musilovi nabídka reprezentovat ČR za dospělé na 5. ročníku 

Internacionál Trout union cupu v Rumunsku. A ani zde se naši mladí závodníci neztratili. Mezi 17 týmy z celé Evropy skončili 

na nepopulárním 4. místě.  

Přebor JčÚS pak jen potvrdil loňskou dominanci našich závodníků. Mezi 25 účastníky obsadili prvních 5 míst. Pátý byl Jan 

Nový, na 4. místě skončil Míra Boháč, třetí byl Jiří Vlažný. Druhé místo obsadil David Havlíček a přeborníkem Jihočeského 

kraje se již po třetí stal Miroslav Zvolánek. 

Mimo účasti na závodech se naše MO již tradičně podílí i na pořádání ligových závodů v LRU přívlač. V roce 2017 byla 

naše MO pověřena uspořádáním 1. kola Extraligy a 2. kola II. ligy. Mimo tyto ligové závody jsme loni uspořádali v Písku na 

řece Otavě MMiČR juniorů. Hlavním pořadatelem všech závodů byl Miroslav Zvolánek. Závodní tratě připravili a k vysoké 

úrovni závodů přispěli Mira Boháč, Ing. Jiří Nový, Jan Nový a Filip Musil.  

 

Vážení sportovní přátelé. 

 

Dovolte mi na závěr ještě pár poznámek k našemu nejatraktivnějšímu sportovnímu revíru 421 068 Tismenice 1 nádrž 

Jordán. Tato nádrž založená v roce 1492 byla jako rybářský revír pronajata organizaci v roce 1900 a s přestávkou, kdy bylo 

provedeno její odbahnění ji máme v bezplatném nájmu dosud. Nádrž je majetkem města a držitelem dekretu k provádění 

sportovního rybolovu je JčÚS. Ten také určuje pravidla rybolovu – nikoli naše organizace.  
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V roce 2008 Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky v rámci Obnovy rybníka Jordán v Táboře a poskytnuté 

dotace vypracovala odborný posudek nazvaný Operační program – Životní prostředí 2007–2013, ve kterém byly stanoveny 

podmínky dalšího provozu Jordánu, kromě jiného, jakou obsádku a v jakém množství lze zde chovat, které ryby se nesmí 

vysazovat, jaké způsoby lovu se zde mohou používat. Jako indikátor extenzivní rybí obsádky byla stanovena průhlednost vody, 

která musí být v období od 1.5. do 30. 6. minimálně 50 cm. 

V roce 2013 naše organizace požádala o to, aby Jordán byl i nadále (po odbahnění) naším sportovním revírem. To téhož 

roku potvrdila Rada města Tábora. Už tehdy ale bylo zřejmé a na ČS jsme na to upozorňovali, že na tomto sportovním revíru 

budou uplatňována pravidla, která v některých případech půjdou i proti sportovním rybářům ale bude nutno je dodržovat. 

V roce 2014 vypracoval pan RNDr. Richard Faina Podmínky k vysazení rybí obsádky do nádrže Jordán, na jejichž základě 

byla provedena úprava vysazovacího plánu, z kterého byl vypuštěn pstruh duhový, cejn velký, bílá ryba a amur, ale toho 

organizace ve vysazovacím plánu nikdy neměla. Dále byl panem doktorem vypracován znalecký posudek pro vysazení ryb 

v roce 2015–2019. Zde kromě jiného je uvedeno, že „Hájení vysazených dravců by mělo být tříleté“. „Po pěti letech od 

napuštění Jordánu, tj. v r. 2019, by měl proběhnout ichtyologický průzkum rybí obsádky. Teprve na jeho základě by mělo dojít 

k řízenému dosazení Jordánu o případné vytypované žádoucí druhy a věkové kategorie ryb“.  

Na základě výše uvedeného bylo stanoveno následující: 

pro lov ryb byla povolena krmítka, ale bylo zakázáno vnadění. Původní požadavek, že rybář bude moci do krmítka použít 

pouze 1 kg krmné směsi se podařilo odmítnout. Bylo stanoveno, že lov lze realizovat za použití pouze rostlinných nástrah. 

Výbor JčÚS reagoval na základě opakujícího se požadavku rybářské veřejnosti na zavedení K70 na sportovních revírech 

obhospodařovaných JčÚS a navrhl konferenci tento požadavek na všech revírech JčÚS schválit. Na základě dopisu z OŽP MÚ 

Tábor ze dne 18. 7. 2017 bylo od tohoto na Jordáně upuštěno, a tak Jordán jako jediný revír v JčÚS K70 nemá. Navíc je 

v dopise uvedeno, že „Naopak je zájem kapry odlovit a nevracet zpět – o tomto opatření bude s místní organizací ČRS 

jednáno, protože bylo zjištěno, že někteří rybáři chycené těžší ryby vrací zpět do Jordánu.“ Zatím k jednání nedošlo. Pokud by 

se tento návrh realizoval, byli zcela omezeni rybáři chytající způsobem „chyť a pusť“.  

Z usnesení naší minulé členské schůze, konané 15. 2. 2017 vzešel návrh na lov dravců (štika obecné nad 60 cm, candát 

obecný nad 50 cm) pro roky 2018 a 2019. Tento požadavek byl schválen v Hospodářském odboru JčÚS, JčÚV i konferencí 

v červnu 2017 a je zapracován do soupisu revíru ČRS, z.s. JčÚS pro léta 2018 a 2019. Toto se ale nesetkalo na OŽP MÚ Tábor 

s přílišným pochopením a byl vznesen požadavek lov dravců pro rok 2018 a 2019 dodatečně zrušit. Po argumentaci JčÚS, že 

povolení lovu dravců je v souladu s posudkem z roku 2014 bylo na JčÚS doručeno následující vyjádření zpracované panem 

RNDr. Richardem Fainou: 

„Přijaté usnesení MO ČRS Tábor není v rozporu s možností odlovu dravců uvedené v posudku RNDr. Richarda Fainy ze dne 

11.11.2014. 

Je však v příkrém rozporu s dohodou mezi OŽP MěÚ Tábor, autorem posudku a vedením MO ČRS Tábor, že veškeré zásahy 

do rybí obsádky budou vždy předběžně vzájemně projednány z důvodu zohlednění aktuálního stavu ekosystému ÚN Jordán. Se 

záměrem odlovu dravců nebyl před členskou schůzí MO ČRS, ani po ní seznámen Odbor ŽP MěÚ Tábor, který odpovídá za 

stav vodního ekosystému v Jordánu státním orgánům (AOPK a SFŽP). 

Z uvedeného důvodu doporučuji, aby lov dravců v roce 2018 proběhl pod mimořádně zesíleným dozorem rybářské stráže na 

striktní zamezení nevhodných způsobů lovu ohrožujících necílové velikostní kategorie dravců. 

Lov dravců v roce 2019 by měl být zrušen, protože bude probíhat ichtyologický průzkum Jordánu, na jehož základě budou 

zohledněny možnosti pro další ovlivňování rybí obsádky ve prospěch zachování rovnováhy vodního ekosystému ÚN Jordán. 

 MO ČRS Tábor by si měla uvědomit, že svými aktivitami ovlivňuje ekosystém Jordánu a přijmout svůj díl odpovědnosti při 

řešení nesnadné situace v souladu s kompetencemi příslušných orgánů Města Tábora.“ 

ČRS, z.s., místní organizace Tábor má dva statutární zástupce, a to předsedu a jednatele, kteří jediní (pokud není někdo jiný 

výborem pověřen a to nebyl) jednají za organizaci. Protože ani jeden z nás o výše uvedeném dohovoru či povinnosti nějakého 

hlášení s OŽP MÚ Tábor nejednal je záhadou, s kým a zda vůbec s někým z organizace jednáno bylo. Pokud se týká „převzetí 

odpovědnosti“ tak se nějak zapomnělo, že členové organizace za snížené vody čistili Jordán od všeho možného a v letošním 

roce to chtějí realizovat znovu. 

Jen pro zajímavost podotýkám, že výzkum prováděný na Jordánu stojí město ročně 370.000,-Kč. 

Na úplný závěr jsem si nechal následující problém: 

dne 17. října 2017 při lovu ryb u výpustě do Jordánu pod tratí rybář (člen naší organizace) zjistil únik jakýchsi tuhých látek 

z kanálu do nádrže Jordán. Zřejmě z neznalosti zákona, který pojednává o činnosti při haváriích, nebo ze snahy se zviditelnit 

místo toho, aby zavolal hospodáři či některého z funkcionářů organizace vše natočil na video a umístil na facebook a 

patřičným komentářem. Následovalo i trestní oznámení na neznámého pachatele. Tím ovšem organizaci „dobře posloužil“. 

Předseda, jednatel a hospodář byli na den 3. listopadu 2017 pozváni na OŽP MÚ Tábor k podání vysvětlení. Vysvětlení, které 

jmenovaní podali – že při výlovu rybníka Soví, který je na Blanickém předměstí došlo ke vzpříčení šupovačky v kbelu, a než 

se podařilo závadu odstranit došlo k úniku řídkého bahna a že toto nebylo provedeno záměrně jakož i další námitka, že 

v kanalizaci mohly být nějaké látky, které při výtoku zapáchaly se nesetkalo s přílišným pochopením a organizace musela 

zaplatit vyměřenou pokutu v částku 15.000,-Kč. Na připomínku, která při jednání zazněla, že vždy při takovémto úniku bude 

organizace postižena bude zřejmě nový výbor nucen reagovat zvážením rentability tohoto rybníka a jeho případným prodejem. 

 

Ing. Jaromír Procházka, předseda MO 
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