
Zpráva o činnosti ČRS z. s., místní organizace Tábor za rok 2019. 
Vážení přátelé rybáři, dámy a pánové. Předstupuji před Vás jako jednatel místní 
organizace s úkolem, kterým jsem byl pověřen vypracováním a přednesením 
zprávy o činnosti za rok 2019. Minulý rok, jak všichni jistě víte začal poněkud 
rozpačitě. Na členské schůzi dne 20. února 2019 z výboru místní organizace 
odstoupil předseda a jednatel. Jejich rezignaci předcházelo odvolání pokladníka 
organizace a to poměrem hlasů: 59 pro odvolání, 10 proti a 13 členů se zdrželo 
hlasování. Následkem této situace došlo k poněkud ukvapenému usnesení, které 
nemá úplnou oporu ve stanovách ČRS. Vzhledem ke skutečnosti, že výbor ČRS, z. 
s., MO Tábor neopustila více než 1/3 jeho členů (výbor organizace měl 11 členů 
a činnost ukončili 3) umožňuje Jednací řád ČRS, z. s., provést kooptaci zbývajících 
členů viz. článek 20 odstavec 1 a 2. Podle odstavce 3 písmeno b) o kooptaci 
rozhoduje výbor MO a schvaluje ji nejbližší členská schůze. Po ustavující schůzi 
výboru, která se konala dne 5. března 2019 v budově Podskalského mlýna, byli 
členové výboru usnesením zařazeni do funkcí a to takto: Miroslav Zvolánek 
předseda, Pavel Dončenko jednatel, Ing. Milan Ryba místopředseda, Bc. Tomáš 
Pecl pokladník, Václav Svadba hospodář, Václav Dřevo zástupce hospodáře, Ing. 
Jiří Nový vedoucí rybářské stráže, Vítězslav Gigal referent čistoty vod,Přemysl Ber 
člen výboru, Marek Dóka člen výboru a Bc. Martin Nešuta člen výboru. Ihned po 
ustanovení do funkcí a po obdržení registrace a zápisu do spolkového rejstříku 
začal výbor  intenzivně  pracovat, ale nejen pracovat, začal držet pospolu 
názorově v přátelském duchu. Bohužel, stal se však terčem útoků na sociálních 
sítích a to nejen od bývalých členů, kteří již jsou organizováni jinde, ale o to hůř, 
že od některých funkcionářů JčÚS. Od bývalých členů mne to nepřekvapuje, ti 
chtěli organizaci zachraňovat, ale ta zachránce nepotřebuje. Nepotřebuje je již 
132 let své činnosti, za kterou pamatuje dvě světové války, dvě okupace z toho 
tu první nacisty a druhou spřátelenými vojsky, pamatuje období totality a zdárně 
se dožila demokracie a to podotýkám bez zachránců pouze s jedním 
kolaborantem a s ním si poradil po osvobození  naší vlasti lidový soud. Je tady 
díky obětavosti lidí sdílejících stejné zájmy. Úctu k tradicím a čisté přátelství. To 
jsem však poněkud odbočil. Raději se vrátím  do doby nedlouho po ustanovení 
členů výboru do funkcí, kdy byla řešena celá řada úkolů spojených s činností 
organizace. Jako každoročně byla sjednána dotace od města Tábor, která je 
využívána na částečné pokrytí nákladů spojených se spoluprací s partnerskou 
organizací ASV Konstanz, jejíž zástupce jsme loňský rok měli tu čest přivítat u nás. 
V roce letošním naši vybraní zástupci navštíví německé kolegy na jejich půdě. 
Rozšiřování spolupráce ať zahraniční, či tuzemské je jednou z podmínek stanov 
ČRS, konkrétně § 2 Poslání svazu a předmět hlavní činnosti článek 6. stanov. Již 
tradičně pořádala naše organizace rybářské závody konané na revíru Lužnice 4. 



v lokalitě u Brusírny dne 11. května 2019, kterých se zúčastnilo celkem 44 
soutěžících rybářů. V kategorii dětí 26 a v kategorii dospělých 18 a celkově bylo 
uloveno 131 kusů ryb. V kategorii dětí bylo pořadí následující: David Kloud z MO 
Tábor na místě prvním, Filip Šimota z MO Planá nad Lužnicí na místě druhém a 
jako třetí Matyáš Silvethorn z MO Tábor. V kategorii dospělých se jako první 
umístil Miroslav Žák z MO Jindřichův Hradec, druhý Milan Beneš z MO Suchdol 
nad Lužnicí, který ulovil nejdelší rybu závodu Candáta obecného 55 cm a třetí 
Petr Mádl z MO Deštná. S pozemkovým úřadem v Táboře bylo řešeno opětovné 
zaměření rybníka Nová Komora, který je v majetku organizace a do kterého 
zasahoval pozemek jistého pana Píchy z Pluhova Žďáru. Plocha zátopy byla 
opětovně zaměřena dle skutečného stavu v místě samém. Dotyčnému, který 
vlastní pozemek nad rybníkem Nová Komora byla nabídnuta směna, aby byl 
opětovně zařazen do půdního fondu, ze kterého byl před lety vyňat. Absolvováno 
bylo i několik jednání na OŽP v Táboře a následně i na krajském OŽP, kde byl řešen 
revír Tismenice 1 nádrž Jordán. Několikrát bylo zmíněno stávající podmínky k 
rybolovu na zmíněném revíru ponechat, s čímž OŽP v Táboře neměl problém, ale 
bohužel u hospodářského odboru JčÚS nebylo na naši snahu reflektováno a byla 
stanovena velikost nástražní rybičky 20 cm, což jsme nesli a neseme s velkou 
nelibostí, ostatně jako většina z Vás tady. Na pracovní schůzku pořádanou na 
krajském úřadu v Českých Budějovicích jsme spolu s předsedou MO jeli 
rozhodnuti toto zvrátit. Bohužel vzhledem k situaci, jak někteří přítomní ( mám 
na mysli zástupce AOPK ) byli této schůzce rozhodnuti o velikosti rybičky 
nediskutovat a v případě naší argumentace ji úplně zakázat, jsme raději  od 
našeho  záměru upustili, protože výsledek by hovořil výrazně v neprospěch 
rybářů. Naši pozici na této schůzce výrazně ovlivnil RNDr. Peterka výsledky 
hydrobiologického průzkumu na zmíněném revíru, kde byla prokázána zvyšující 
se populace Candáta obecného. V náš prospěch bylo i vystoupení Ing. Potužáka, 
který  úbytek planktonu neprokázal. Samozřejmě prvořadým cílem na Jordáně je 
zvyšování populace Candáta obecného, který je pro tento revír nejdůležitější, 
jako přirozený regulátor populace plevelných ryb. Z tohoto důvodu RNDr. Peterka 
oprášil náš původní návrh, který byl na jaře roku 2019 předložen OŽP Tábor, kde 
byl pozitivně přijat. Návrh spočívá ve vytipování vhodné oblasti na tomto revíru, 
kde by v období reprodukce byla vytvořena chráněná rybí oblast ve které by naše 
organizace zajistila rozmístění hnízd na která se candát vytírá. Tím by byla 
zajištěna silná a zdravá populace této atraktivní ryby pro rybáře, ale i stěžejního 
predátora, který je v Jordánu nepostradatelný. Tato myšlenka, nebo chcete-li 
návrh byl pozitivně přijat i zástupci Agentury pro ochranu a tvorbu krajiny a 
kladně se k němu vyjádřil soudní znalec v oboru rybářství RNDr. Faina, který je 
pověřen dohledem nad revírem Tismenice 1. Loňský rok byla zrealizována 



výměna vchodových dveří do budovy organizace, kterou jste jistě zaznamenali 
při vracení povolenek či zakupování nových. Pro potřeby hospodářského odboru 
byla uskutečněna obměna materiálu v hodnotě 156 838 Kč nezbytného k 
výlovům chovných rybníků, kde jeho členové byli odkázáni na materiál pro který 
se nestydím použít slovo historický Některé úkoly byly řešeny na základě usnesení 
poslední členské schůze ze dne 20. února 2019, kterou jsme byli pověřeni realizací 
platebního terminálu ve výdejně povolenek. Tento úkol byl po celý zbytek 
minulého roku průběžně řešen a na základě získaných informací, kterých je 
bohužel mnoho a poskytovatelů celá řada, což výběr neulehčuje, spíše naopak. 
Po vyhodnocení získaných informací byla vybrána švýcarská společnost SIX 
Payment Services. Tato společnost nabízí terminál k pronájmu a součástí balíčku 
je kromě mobilního terminálu i datová SIM karta od Vodafone. Cena měsíčního 
pronájmu činí 190 Kč, SIM karta je zdarma. Částka měsíčního pronájmu je platná 
do okamžiku, kdy objem transakcí, který projde terminálem dovrší 500 000 Kč. 
Od tohoto okamžiku je pronájem terminálu zcela zdarma. Poplatek z transakce 
se liší podle vydavatele karty, např. Pro debetní VISA kartu je stanoven ve výši 1, 
20 %, pro debetní MasterCard to je 1, 13 %. Je tudíž zřejmé, že tyto poplatky 
nemůže nést organizace, ale budou započítány na vrub člena organizace, který 
platbu prostřednictvím terminálu zrealizuje. Po důkladném zvážení byl tento 
poplatek stanoven ve výši 40 Kč za provedenou platbu a bude Vám zde 
přednesen, jako návrh k posouzení. Naprosto liché je jakékoliv obviňování výboru 
MO z nečinnosti. Výbor MO nemůže bez  předchozího schválení členskou 
základnou sám stanovit poplatek za použití terminálu, a už vůbec ne jej 
aplikovat. Proto je zbytečné si tuto platbu na výdejkyni povolenek jakkoliv 
vynucovat. To co jste tady od mne slyšeli je jen zlomek činností, které současný 
výbor v průběhu roku vykonává a k jejichž řešení se schází na pravidelných 
schůzích. Tento se sešel osmkrát včetně ustavujícího zasedání výboru, při kterém 
jednotliví členové byli zařazeni do funkcí, jak jsem již na začátku zmínil. Mnoho 
dalších neméně důležitých činností je realizováno hospodářským odborem, bez 
kterého je jakékoliv hospodaření na rybniční soustavě nemyslitelné. Pokud se 
zeptáte proč, tak odpověď je prostá je to z důvodu, že jako jedna z mála 
organizací, která je začleněna v jihočeském územním svazu jsme naprosto 
soběstační v produkci kapra a v současné době i lína. Soustavně se snažíme 
dopracovat soběstačnosti i v produkci dravých ryb, u kterých je to mnohem 
složitější. Tento rok nám přinesl i rekordní výnos 730 040 Kč, který jsme za rybu 
dodanou do revírů, ale i za rybu, kterou dodáváme jiným organizacím obdrželi 
od JčÚS. Samozřejmě rybníkářství je jen jednou z mnoha činností, kterou 
hospodářský odbor vykonává. Mezi ně patří realizace každoročního rybářského 
plesu, údržba techniky, rybníků, krmení, prořezávky náletových dřevin a údržba 



nemovitosti, která je v majetku organizace. Toto všechno sebou nese nemalé 
investice, které jsou rok od roku vyšší díky neustále se zvyšujícím vstupním 
nákladům a to nejen  výší minimální mzdy, za kterou všechny tyto práce členové 
hospodářského odboru na úkor svého volného času vykonávají. Tyto neustále se 
zvyšující náklady sebou nesou i některá nepopulární opatření, které je výbor MO 
nucen členské schůzi navrhnout a to po dlouhých dvanácti letech zvýšit příspěvek 
za neodpracovanou brigádu a to na 700 Kč z dosavadních 500 Kč a zápisné 
nových členů z 200 Kč na 400 Kč. Podotýkám, že naposledy se příspěvek za 
neodpracovanou brigádu zvyšoval v roce 2008. Od té doby ze několikrát zvýšila 
minimální hrubá mzda, pohonné hmoty, krmiva a náhradní díly. Toto navýšení je 
nezbytné  pro udržení soběstačnosti v zarybňování kvalitní rybou, která je 
převážena na minimální vzdálenosti je znám její původ a tudíž je eliminováno 
zavlečení infekčních chorob, například obávané koiherpesvirózy, která je noční 
můrou chovatelů ryb pro její vysokou mortalitu, která činí až 90% obsádky. Nejen 
malé přepravní vzdálenosti, ale i výlov bez použití mechanických dopravníků je 
maximálně šetrný k lovené rybě u které je takřka vyloučeno poškození oděrem a 
tím zamezeno vzniku plísňových onemocnění, což je u mechanizovaných výlovů 
častým jevem. U ryby z distribuce JčÚS toto samozřejmě zaručit nelze, protože 
ryba je přepravována na velké vzdálenosti, nakupována z velkochovů a při 
výlovech je tudíž v masivním měřítku používána mechanizace. Někdy je 
dodávána v měsících, kdy k samotnému vysazení do revíru nejsou vhodné 
klimatické podmínky, tím mám namysli teploty mnohdy dosahující 30 stupňů. 
Samozřejmě to není úmyslně, ale ryba je dodávána tak jak je u chovatelů k 
dispozici. Navýšení příspěvku se netýká jen naší organizace, mnohé jiné mají  
příspěvky vyšší a ryby z vlastní produkce nemají. Všechny tyto činnosti, kterými 
se organizace zabývá nebo chcete-li vykonává by nebyli úplné bez rybářského 
sportu, či výchově mládeže. V roce 2019 se 4 týmy naší organizace zúčastnili 
celkem 3 dlouhodobých soutěží v LRU přívlač. Velkého úspěchu dosáhl tým MO 
Tábor „C“ .Hned první rok v nejvyšší extraligové soutěži dosáhli Jan Nový a 
Vladimír Doubrava na krásné 2.místo. Gratulujeme. Zbylé 3 týmy soutěžící v 
extralize, 1.lize a 3.lize obsadili ve svých soutěžích shodně 11.místo a zachovali si 
tak ligovou příslušnost i pro letošní rok. I v závodech jednotlivců patří naši 
závodníci mezi nejúspěšnější. Přebor Jihočeského kraje za účasti 24 ti závodníků 
vyhrál Filip Musil, 4 byl Vladimír Doubrava a na  5.místě skončil Miroslav 
Zvolánek.  
Závodníci MO Tábor se také pravidelně účastní mezinárodních soutěží a to jak 

týmů, tak i jednotlivců. Členem týmu České republiky, který získal na Mistrovství 

světa ve Francii bronzové medaile byl Jan Nový. K dalším úspěchům J. Nového 

patří stříbrná medaile z Mezinárodního Mistrovství ČR dospělých, kde byl spolu s 



Filipem Musilem členem týmu Jihočeského kraje. Svou formu si oba závodníci 

udrželi i pro další mezinárodní akci Mistrovství ČR juniorů. Kategorii U-20 vyhrál 

Filip Musil a Jan Nový byl druhý. Úspěch našich závodníků na tomto mistrovství 

završila 2. místem v kategorii U-15 Nikola Pešková. Výrazného úspěchu dosáhl 

na mezinárodním mistrovství SR juniorů i náš nejmladší závodník, teprve 

desetiletý Vojtěch Kuželka, který celé mistrovství ovládl a stal se tak 

mezinárodním mistrem Slovenska pro rok 2019. Zde nezbývá než našim mladým 

závodníkům opět pogratulovat. Juniorská Liga se v roce 2019 skládala ze 6-ti 

samostatných závodů, ve kterých soutěžilo 104 závodníků do 20-ti let z celé ČR. 

A naši se mezi nimi neztratili. Celou soutěž vyhrál Jan Nový(20 let) pátý byl 

Vojtěch Kuželka (10 let) a desátý skončil Filip Musil(19 let), ten ovšem chytal jen 

3 závody. Mimo účasti na závodech se naše MO již tradičně podílí i na pořádání 

ligových závodů v LRU přívlačí. V roce 2019 byla naše MO pověřena uspořádáním 

tří ligových závodů. 1.kola I. ligy na revíru Vltava 25 , 2. kola extraligy na revíru 

Otava 2 a 3 a 2. kola II. ligy na našem revíru Lužnice 4. Mimo tyto ligové závody 

jsme loňský rok podíleli na pořádání Krajského přeboru na revíru Otava 3. 

Hlavním pořadatelem všech závodů byl Miroslav Zvolánek . Spolu s ním závodní 

tratě připravili a k vysoké úrovni závodů přispěli Jan Nový, Filip Musil, Vítězslav a 

Martin Gigalovi s Vladimírem Doubravou. Losování, počítání a vyhlašování 

výsledků pak měla na starosti Daniela Nová. O tom, že závody byly opravdu 

dobře připraveny svědčí jak poděkování od všech účastníků Námi pořádaných 

závodů, tak i záměr přidělit naší organizaci pro letošní rok pořadatelství 5 ti 

závodů včetně Mezinárodního mistrovství ČR dospělých v LRU přívlač.  

Díky spolupráci rybářského kroužku s DDM v Táboře, se v září 2018 přihlásilo do 

našich rybářských kroužků 42 dětí. Zatím co se 7 dětí v kroužku pro pokročilé se 

pod vedením Jiřího Vlažného zdokonalovalo na našich revírech v rybolovu 

samotném, ti ostatní v kroužku pro začínající rybáře se pravidelně po celý školní 

rok 2018/19 scházeli každé úterý v prostorách Podskalského mlýna, kde získávali 

své první teoretické znalosti o sportovním rybaření. Po složení závěrečné rybářské 

zkoušky se členy naší MO stalo 30 mladých rybářů. Zvýšený zájem dětí o rybářský 

sport je patrný i  letošní rok.  Na březích Jordánu, či řeky Lužnice tak můžeme 

každé úterý spatřit pod vedením Miroslava Zvolánka a Miroslava Boháče st. 40 

budoucích rybářů, kteří letošní rok rozšíří řady naší MO, která má v současné 



době 1 306 členů. To je z mé strany vše, děkuji Vám za pozornost a v letošním 

roce Vám přeji mnoho rybářských úspěchů. 

   
 


