
 
ZPRÁVA  

O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2018 
 

Vážené rybářky a rybáři, vážení hosté, 
Sešli jsme se opět po roce na jednání všech členů naší organizace. 
V uplynulém období proběhly tři akce, které buď již mají, nebo v krátké době budou mít vliv na náš 
sportovní rybolov. Byly to:  
21. února 2018 poslední členská schůze naší MO; 
9. června 2018 Územní konference JčÚS.  
24. listopadu 2018 Republikový sněm ČRS 
 
Dovolte mi, abych vás v krátkosti vrátil k obsahu jejich jednání. 

 
Poslední členská schůze 21.2.2018 ve svém usnesení kromě jiného schválila : 

a) úpravy BPVRP JčÚS pro revíry svěřené MO Tábor takto : 

U revírů Lužnice 3 a Kozský potok 1 doplnit stávající text o větu : „Zákaz rybolovu z veřejně 

nepřístupných a oplocených pozemků (platí pro celý revír)“  

U revíru 421035 Lužnice 4 doplnit stávající text o věty :  

„Zákaz rybolovu z veřejně nepřístupných a oplocených pozemků (platí pro celý revír)“ 

„Zákaz rybolovu v objektu vodáckého tábořiště Soukeník“ 

U revíru 421068 Tismenice 1 – nádrž Jordán doplnit stávající text o věty :  

„Zákaz rybolovu z veřejně nepřístupných a oplocených pozemků (platí pro celý revír)“  

„Nejmenší lovná míra okouna říčního je 25 cm. U okouna říčního je omezen počet ponechaných 

ryb na 5 ks denně, 10 ks týdně, ale není zde omezení v dalším lovu dravých ryb“ 

K tomuto následující : Zákazy rybolovu z veřejně nepřístupných a oplocených pozemků na uvedených 

revírech obecně nebyl prozatím schválen uživatelem revíru, kterým je JčÚS, míry okouna a lov dravců 

všeobecně na Jordánu v r. 2019 byl a ještě teprve bude předmětem dalších jednání v dubnu 2019 na KÚ. 

 
Členská schůze schválila také :  

- zarybňovací komisi pro rok 2018 ve složení: Vladimír Nečas, Petr Bohuslávek, Jaroslav Peška a 
Tomáš Kotaška 

Celkem tato komise při dozoru nad řádným zarybněním sportovních revírů naší organizace rybou z našich 
chovných rybníků a dodávkami z JčUS odpracovala v r. 2018 celkem 121 hodin (Nečas Vladimír – 47; 
Peška Jaroslav – 37; Kotaška Tomáš – 37). Kontrolní činnost zahrnovala též výpomoc hospodářskému 
odboru při výlovech a vysazování. Tuto aktivitu prováděli členové komise dobrovolně a bez náhrady za 
projeté PHM a ujeté kilometry. Za jejich aktivitu jim byla výborem přiznána naturální odměna a prominutí 
brigádnické povinnosti. 
Ve své zprávě předseda nezávislé zarybňovací komise konstatoval, že hmotnost a počty vysazených ryb do 
sportovních revírů byly zkontrolovány a potvrdil dodržení zarybňovacího plánu předepsaného pro jednotlivé 
sportovní revíry.  
 
Členská schůze uložila : 

předsedovi MO svolat na 26.2.2018 ustavující schůzi výboru ČRS, z.s. MO Tábor. Schůze proběhla 

v termínu a zvolila do funkce jednatele p. Milana Rybu, místopředsedy p. Mir. Zvolánka, hospodáře p. V. 

Svadbu, pokladníka p. E. Peška, ved. RS ing. J. Nového, referenta pro kulturu p. V. Dřeva, referenta pro 

čistotu vod p. V. Gigala, garážmistra p. P. Dončenka, a za členy výboru ing. Martina Rybu a Marka Dóku. 

 

O všech těchto záležitostech jste byli informováni prostřednictvím internetu na www stránkách MO. 

 
Dne 9.6.2018 pak proběhla územní konference 



Územní konference uložila MO v působnosti JčÚS: 
- Na členských schůzích seznámit členskou základnu s výsledky jednání této územní konference. 

Delegáti konference zvolili nového předsedu územního svazu Ing. Karla Korandu, a výbor územního 
svazu ve složení Zdeněk Babka, Stanislav Havelka, RNDr. Milan Hladík, Ing. Josef Kostka, Josef 
Luxa, Zdeněk Paul, Ing. Zdeněk Pinc, Ing. Jaromír Procházka, Ing. František Salon, Jaromír Slavík, 
Čeněk Štojdl. Jednatelem zůstává nadále Ing. Jan Štěpán.  
Dále územní dozorčí komisi ve složení David Havlíček – předseda, Pavel Dušek, Ing. Bedřich 
Erhardt,  Michal Kukla, Ladislav Peterka, Josef Svoboda, Jindřich Šimák.  
Do Republikové dozorčí rady ČRS byl zvolen David Havlíček, jako  jeho zástupce Ing. Bedřich Erhardt.  
Jako zástupce do Republikové rady ČRS byl zvolen Ing. Josef Kostka a jako náhradník RNDr. Milan 
Hladík.  
Dále bylo zvoleno 21 delegátů na Republikový sněm ČRS a jejich náhradníci.  
Konference schválila doplnění bližších podmínek výkonu rybářského práva, např. : „Zákaz používání 
dvojháčků a trojháčků v období od 1.1. do 15. 6. na mimopstruhových revírech“, „Zákaz lovu na srkačku. 
Za srkačku se považuje krmítko nebo jiná zátěž, ke kterému je přímo přivázán návazec s háčkem (případně 
návazce s háčky)“, „Zákaz používání vylovovacího háku (gafu)“. Konference nastavila i další pravidla lovu 
jako např. cituji : „Osoba provádějící lov je povinna v době od setmění do rozednění označit místo lovu 
neoslňujícím světlem. Dále zakazuje používání svíček ve skleněných nádobách“, a nařizuje „Mít při lovu 
vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky ryb a podběrák“, „Používání plovoucích a jiných předmětů 
označujících krmná místa a místa lovu se zakazuje s výjimkou tyčových bójí o minimální délce plováku/tyče 
150 cm s koncem označeným reflexní barvou, které nesmí být napevno ukotveny do dna a před opuštěním 
lovného místa po ukončení lovu musí být vytaženy z vody“.   
Zásadním rozhodnutím bylo též schválení závazného jednotného sazebníku trestů za přestupky proti 
rybářskému řádu. Celkově lze konstatovat, že konference proběhla standardně v dobré atmosféře a za 
hojné účasti delegátů. Jihočeský územní svaz ČRS demonstroval shodu na zachování jednoty svazu a 
progresivním rozvoji územního svazu. Opět tak prokázal, že bez ohledu na vnější útoky zachovává jednotu a 
směr snahy změnit Český rybářský svaz v prosperující, uznávaný a respektovaný spolek.  
 

Republikový sněm dne 24.11.2018 

zhodnotil činnost za uplynulé volební období. Delegáti pak zvolili nového předsedu ČRS – stal se jím 

výběrem ze 4 kandidátů dr. Karel Mach. Zároveň také zvolili novou Republikovou radu a Republikovou 

dozorčí radu ČRS. 

*************************************************************************************** 

                                 

Z aktivit naší MO : 
Od poslední členské schůze konané 21. února 2018 se nový výbor organizace sešel celkem 10x na 

řádných jednáních, 6x na jednání mimořádných a 1x na slavnostní schůzi ke 130. výročí. Mimo to se 
operativně scházeli hlavní funkcionáři organizace k řešení problémů, které nesnesly odklad.  
Početní stav naší MO k 31. prosinci 2018 byl 1272 členů (31.12.2016 / 1.160). Z tohoto počtu bylo 43 žen a 
137 dětí (31.12.2016 / 88). Lze konstatovat, že díky změně a zvýšení četnosti termínů školení pro nové 
členy se nám začalo dařit počet aktivních rybářů v naší organizanizaci meziročně navyšovat. 
 
Povolenky : 
Pro rok 2018 bylo ve výdejně povolenek rybářům prodáno 1.407 ks povolenek k rybolovu. Povinnost 
odevzdat povolenku do 15 dnů od ukončení její platnosti tomu kdo ji vydal splnilo doposud 1.210 rybářů 
(zbývá tedy ještě odevzdat 197 ks povolenek k rybolovu). 

Odevzdané povolenky v počtu 1.210 ks spolu se 40 ks povolenkami k rybolovu z roku 2017 byly 
zkontrolovány a odevzdány na ČRS, z. s., Jihočeský územní svaz. 
Bohužel se však stále objevují nedostatky ve vyplňování povolenek a jejich včasném vracení výdejci. 
Žádáme tímto naše členy o věnování větší pozornosti a pečlivosti ohledně těchto záležitostí. 

 
Rybářská stráž : 
k 31.12.2018 – měla RS 17 členů 
v průběhu r. 2018 zkontrolovala 2367 rybářů, při společných 659,  individuálních kontrolách 824 hodin 



provedla 87 zápisů o nedostatcích do povolenek rybářů 
zadržela 74 povolenek , z toho 9 ks na ú.n. Orlík, zadržela 7 pytláků 
nejvíce přestupků pro zadrž. povolenky - nepřítomnost u udic, lov mimo stan. dobu, lov na více udic, lov na 
menší nástr, rybky jak 15 cm na Tismenici 1 
 
Kulturní činnost : 
Na tomto úseku je třeba zmínit tradiční rybářský ples, který se konal dne 16.2.2018 opět za velkého 
táborských obyvatel. Zde se každoročně úspěšně prezentuje naše organizace jako spolek, který má co 
nabídnout i nerybářské veřejnosti. 
Z našich aktivit z této oblasti je nutné připomenout též úklidové soboty okolo našich revírů. V r. 2018 to 
byly dokonce 3 akce na kterých jsme se účastnili, nebo je přímo pořádali. Zejména v okolí jordánského 
revíru dne 7.4. a také ještě 9.6.2018. Úklid probíhal za účasti našich členů 1.dubna i kolem řeky Lužnice. 
Tyto akce jsou velmi pozitivně vnímány a hodnoceny i vedením města Tábora. 
Další akcí byly rybářské závody konané v sobotu 2.6.2018. Jak jistě víte, přesunuli jsme oproti rokům 
předcházejícím místo lovu ze S.Ú.I na úsek Lužnice 4 pod jez Přibík, který je průběžně velmi dobře 
zarybňován. Hned se to projevilo na množství úlovků, které závodníci odlovili. V celkové statistice to bylo 
průměrně 8 ks ryb na 1 závodníka. V kategorii dětí zvítězila přesvědčivě Dominika Havlíčková, mezi 
dospělými kraloval p. Martin Kratochvíl – oba z MO Tábor. 

V r. 2018 oslavila naše MO již 130. výročí založení 1. Rybářského klubu v Táboře. K tomuto jubileu byly 
uspořádány 2 významné akce. První z uvedených akcí byly “Dny otevřených dveří v MO”, které byly 
načasovány do zářijových dnů 12.-15.9.2018 v době pravidelného festivalu Táborská setkání. V interiéru 
MO, v prostorách Podskalského mlýna, probíhala komentovaná výstava historických dokumentů MO, 
dobových fotografií, zároveň s prezentací současných aktivit táborských rybářů. V exteriéru pak mohli 
obdivovat např. techniku, rybářský “vercajk” a soustavu akvárií se živými exponáty mnoha druhů ryb, 
žijících v našich vodách. Výstava probíhala za velkého zájmu dětí z táborských škol, místních obyvatel i 
turistů.  

Druhou částí oslav pak byla 29.11.2018 slavnostní výborová schůze k tomuto významnému výročí. Za 
účasti vzácných hostů, jmenovitě starosty Tábora ing. Štěpána Pavlíka, starosty Radimovic u Tábora p. 
Pavla Matyše, předsedy JčÚS ing. K. Korandy, jednatele JčÚS ing. Jana Štěpána a dalších, byli v průběhu 
jednání odměněni za odvedenou práci ve prospěch MO tito aktivní členové : 

Zlatým odznakem ČRS I.stupně – pp. Hrubý Rudolf, Kabát Josef a Ryba Milan 

Stříbrnným odznakem ČRS II. stupně – pp. Fridrich Vladimír, Ing.Mgr. Pecha Oldřich a MUDr. Ivo Wofek 

Bronzovým odznakem ČRS III. stupně – pp. Bočan Martin, Cintl Milan, Dobosi Štefan, Kortus Vladimír, 
Ondrášek František a Šrámek Petr 

Odznak ČRS “Za dlouholeté členství” pak převzal p. Štrudl Miroslav 

 
Činnost odborů LRU a mládeže v r. 2018 : 
V roce 2018 se závodníci naší organizace zúčastnili celkem 2 dlouhodobých a 6 
krátkodobých soutěží v LRU přívlačí.V týmových soutěžích patřil uplynulý rok mezi vůbec nejúspěšnější  
v historii naší MO. 
Velkého úspěchu dosáhli týmy mladých závodníků soutěžící v I.lize. Jan Nový a Vladimír Doubrava celou 
soutěž vyhráli. Filip Musil a Daniela Nová svou první účast v I.lize proměnili ve 4.místo.Oba týmy si tak 
vybojovali postup do nejvyšší - Extraligové soutěže. 
Dalším týmem,který slaví postup je tým otce a syna Gigalových.V roce 2019 je uvidíme v I.lize.To rodinný 
tým Morkusů do soutěžního klání v roce 2018 ani nezasáhl.Pro pracovní vytížení na poslední chvíli odřekl 
účast v 1.kole II.ligy . Neučastí si tak prakticky zajistil bohužel sestup z II.ligy.Z ekonomických důvodů byl 
tým ze soutěže stažen.V letošním roce uvidíme tento tým ve III.lize již v novém složení. 
Forma neopustila závodníky naší MO ani na jihu Moravy při MMiČR,kde vybojoval tým Jihočeského ÚS, 
složený z našich závodníků Jiřího Vlažného, Filipa Musila, Martina Gigala a doplněný o Jana Straku z MO 
Kloužovice krásné 3.místo. 
Ještě větší radost nám udělala Daniela Nová,která nenašla přemožitelku a je po roce opět Mistryní ČR. 
Mladí závodníci MO Tábor se pravidelně a velmi úspěšně účastní celostátních soutěží juniorů. 



V rámci Juniorské ligy 2018 proběhlo 6 závodů.Této soutěže se zúčastnilo 99 závodníků od 9-ti do 19-ti let 
z celé republiky.Celou soutěž vyhrál Jan Nový , Martin Gigal byl 6.,Filip Musil 9. a Nikola Pešková 
skončila na 10.místě.Velkým příslibem do budoucna je celkové 17.místo teprve devítiletého Vojtěcha 
Kuželky.Tento nadějný závodník naší MO se neztratil ani při MMiČR juniorů v Mladé Boleslavi.V kategorii 
U-14 obsadil nepopulární 4.místo,pátá byla Nikola Pešková.V kategorii U-18 byl Filip Musil třetí a Jan 
Nový skončil překvapivě až na 6.místě.O tom, že to byl v loňském roce ojedinělý výpadek tohoto závodníka 
svědčí i umístnění v celostátním žebříčku dospělých. Osmnáctiletý Jan Nový tento žebříček vyhrál a stal se 
tak nejlepším závodníkem LRU přívlač pro rok 2018.Celostátní juniorský žebříček dopadl takto: 
Kategorie U-14 (69 závodníků): 3.místo – Nikola Pešková(14 let),4.místo -  Vojtěch  Kuželka(9 let) 
Kat. U–18 (30 závodníků):3.místo-Nový Jan (18let),6.místo-Gigal Martin(15let),7.místo-Musil Filip(18let)      
Dalších úspěchů se naši mladí závodníci dočkali pod vedením st.trenéra juniorů Miroslava Zvolánka.Jako 
juniorští reprezentanti ČR v LRU přívlač se v roce 2018 zůčastnili mladí závodníci MO Tábor 6.ročníku 
Internacionál Trout union cupu v Rumunsku. A mezi dospělými se naši mladí závodníci nestratili.Z 20-ti 
evropských týmů skončili na pěkném 7. místě. 
Přebor JčÚS pak jen potvrdil loňskou dominanci našich závodníků. Mezi 25-tiúčastníky jsme měli 
12závodníků. A nejhorší z nich byl 13.Míra boháč ml.To znamená,že mezi naše závodníky na nejvyšších 
místech se dostal pouze jediný závodník a to na 10.místě ing.Tomáš Kepr.Na stupně vítězů se dostali,třetí 
Filip Musil, druhý byl Míra Boháč st.a přeborníkem Jihočeského kraje se stal 15ti letý Martin Gigal. 
Mimo účasti na závodech se naše MO již tradičně podílí i na pořádání ligových závodů v LRU přívlač.V  
roce 2018 naše MO pořádala 3 ligové závody pro dospělé a jeden závod juniorské ligy.Hlavním pořadatelem 
všech závodů byl Miroslav Zvolánek. Závodní tratě připravili a vysoké úrovni závodů přispěli Jan 
Nový,Filip Musil,Míra Boháč st.  
 
Díky spolupráci rybářského kroužku s DDM v Táboře,se v září 2017 přihlásilo do našeho rybářského 
kroužku 36 dětí.Ty pak pravidelně po celý školní rok 2017/18 docházeli každé úterý do Podskalského 
mlýna.Po složení závěrečné rybářské zkoušky se členy naší MO stalo 33 mladých rybářů.Je to nejvíce za 
posledních 15let.V letošním roce na břehu Jordánu,či řeky Lužnice můžeme každé úterý spatřit 2 rybářské 
kroužky.Pod vedením Miroslava Zvolánka a Miroslava Boháče st. se připravuje 26 budoucích rybářů,kteří 
letos rozšíří řady naší MO.Jiří Vlažný má na starosti 7 mladých rybářů naší MO,kteří projevili zájem o 
pokračování v kroužku a dále se zdokonalují v praktickém rybolovu.  
 
Vážení sportovní přátelé, 
Závěrem bych vás chtěl seznámit s tím, jak se daří plnit některé vize, přednesené na ČS 21.2.2018.  
Jako první uvedu snahu výboru  o další možnosti  rozšíření vašeho rybolovu. Tady musím konstatovat, že se 
podařilo získat pronájem nového revíru a to Malého Jordánu. V nejbližších týdnech začneme osazovat 
přístupová místa cedulemi s označením revíru a následně proběhne prvotní jarní osazení rybami.  
Dalším vytčeným úkolem bylo pokračování ve vaší dobré informovanosti o dění v organizaci – v r. 2018 
jsme vám prostřednictvím internetu poskytli celkem 35 aktualit, což jsou průměrně téměř 3 v každém 
kalendářním měsíci. Vaši informovanost máme v úmyslu dále rozšiřovat, nyní s cíleným zaměřením též na 
členy starší, kteří internet nepoužívají. První průzkumné kroky k realizaci volně přístupných, tištěných 
vývěsek, již byly učiněny. 
Naplánovali jsme si také navyšování a soběstačnost ve výrobě rybích násad – tuto vizi se podařilo naplnit i 
v roce minulém, tedy 2018. Rybáři nejen naší MO, ale i hosté na našich revírech si pochvalují výbornou 
zarybněnost. Další, podrobnější informace dostanete za několik minut v samostatné zprávě našeho 
hospodáře. 
Vytkli jsme si také cíl společně s vedením města Tábora usilovat o čistý a bohatě zarybněný Jordán – 
nastartovali jsme bližší spolupráci s OŽP s cílem společného ladění pravidel rybolovu na této naší oblíbené 
nádrži. Pro vaši informovanost – po loňském ichtyologickém průzkumu s jehož výsledky jste byli předběžně 
seznámeni na www stránkách MO, budou v jarních měsících tohoto roku provedeny odlovy tralovou sítí za 
účelem odstranění přemnožené bílé ryby z nádrže. I nadále budeme s úředníky a odborníky konzultovat a 
určovat podmínky lovu ryb na tomto revíru. 
 
Děkuji za pozornost !                                                                Předseda ČRS, z.s., MO Tábor – K. Melena 
 
 
 



 


