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Jihočeský územní svaz 

č.2/2018 
březen, duben, květen 

ročník XXI 

Vezírek 
z jižních Čech 

 



Z výročí 
 

JčÚV JčÚS ČRS blahopřeje všem funkcionářům 

a dlouhodobým členům, kteří se v průběhu níže 

uvedených měsíců dožívají významného 

životního výročí. 

 

BŘEZEN 2018: 

 

  1. Kolář Oldřich MO Žirovnice   80 let 

  4. Weger Zdeněk MO Nové Hrady  60 let 

  7. Zvolánek Radek MO Bechyně  50 let 

12. Mára Edvard MO Bechyně  70 let 

20. Matoušek Jaroslav MO Humpolec 75 let 

20. Lopata Josef MO Čimelice  80 let 

23. Hubert Jiří MO Žirovnice  70 let 

27. Gross Oldřich MO Počátky  65 let 

31. Richter Josef MO Bechyně  70 let 

  

DUBEN 2018: 

 

  1. Jelínek Jindřich MO Žirovnice  70 let 

  3. Kodad Rudolf MO Bechyně  80 let 

  5. Staněk Karel MO Volyně   55 let 

  5. Verzich Stanislav  MO Bechyně  55 let 

  9. Socha Jindřich MO Křemže  55 let 

14. Kozma Josef MO Čimelice  75 let 

17. Polák Petr  MO Volyně   50 let 

17. Fryš Jiří MO Bechyně   65 let 

21. Mgr. Kroupa Petr  MO Nové Hrady 60 let 

 

KVĚTEN 2018: 

 

   4. Horelica František MO Nové Hrady 70 let 

  4. Lukeš Stanislav MO Planá nad Lužnicí 80 let 

  6. Pecha Oldřich MO Tábor   78 let 

  7. Pecholt Josef MO Planá nad Lužnicí 80 let 

  9. Krátoška Jan MO Mladá Vožice  70 let 

15. Kudláčková Hana MO Křemže  55 let 

16. Zábranský Vilém MO Volyně  65 let 

20. Papež František MO Těchobuz  60 let 

24. Švec Jan MO Volyně   80 let 

25. Ing. Mrvka Stanislav MO Jindř. Hradec 65let 

28. Röhrbach Miroslav MO Nová Bystřice 55 let 

29. Podařil Jaromír MO Nová Bystřice 60 let 

30. Volavka Jaroslav MO Humpolec  60 let 

31. Jariabka Jaroslav MO Volyně  55 let 

 

Všem jmenovaným děkuje výbor JčÚS ČRS, z. 

s., za práci obětavě věnovanou rozvoji 

sportovního rybářství v našem kraji. 

Děkujeme, přátelé!!!! 

x–x 

Smuteční oznámení 
 

S politováním oznamujeme, že nás 9.3.2018 

náhle opustil Bohumil Hummel, dlouholetý 

vynikající hospodář místní organizace Nová 

Bystřice.  

Čest jeho památce.  

IJP 

x–x 

Jak budeme sportovně rybařit 
 

V uplynulých dnech byla podepsána novela 

vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 

99/2004 Sb., o rybářství, kterou byla změněna 

doby lovu ryb na mimopstruhových sportovních 

revírech. Tato Změna byla publikována ve Sbírce 

zákonů pod č. 25/2018 Sb., v částce 14, která 

vyšla dne 19. února 2018. 

Na základě výše uvedené novely platí 

s účinností od 1. dubna 2018 následující denní 

doby lovu ryb na mimopstruhových sportovních 

revírech: 

a) v měsících duben, květen, červen, červenec 

srpen, září od 04:00 do 24:00 hodin; 

b) v měsících říjen, listopad, prosinec, leden 

únor, březen od 05:00 do 22:00 hodin. 

V roce 2018 Vám přeji mnoho rybářských 

úspěchů. 

Ing. Jaromír Procházka, 

místopředseda výboru JčÚS 

x–x 

 

Lov ryb udicí na plavanou v druhé 

polovině roku 2017 
 

V minulých číslech Vezírku, jsem Vás seznámil 

s první polovinou loňské závodní sezóny v lovu 

ryb udicí na plavanou. Nyní bych rád pokračoval 

s výsledky v druhé polovině loňského roku.  

V loňském roce jsme na počátku června, dá se 

říci jako tradičně pořádali 2.kolo II. ligy sk. A na 

v nadjezí Vltavy v Hluboké nad Vltavou. Ryby 

tentokráte „spolupracovaly“ dosti liknavě, a tudíž 

výsledné váhy úlovků byly pouze na 2,5 kg. 

Nejlépe se tentokráte s tratí „popasoval“ Team 

ČRS Browning CZ z Velešína před MO ČRS 

Praha-5, Smíchov Velká Chuchle a MO ČRS 

Jindřichův Hradec B. 

Dalšími dvěma ligovými koly pokračovala také 

I. liga, a to červnovým závodem na Labi 

v Liběchově a červencovým závodem taktéž na 

Labi, ale v Hradci Králové. I. liga se v letošním 

roce vyznačuje neuvěřitelnou vyrovnaností, krom 



vedoucího týmu ČRS RSK Pardubice Colmic, 

kteří vedou ligu „o parník“. Ostatní týmy, a tudíž i 

náš jihočeský tým MO ČRS Jindřichův Hradec A, 

který je po 3 kolech na 7.místě, jsou tak 

vyrovnané, že mezi třetím a posledním místem je 

pouze 24 bodů rozdílu, tudíž o všem se   rozhodne 

v posledním kole, které se koná na stojaté vodě 

rybníka Krásno u Šumperka 16.-17.9.2017. 

 

 
 

Lze bez nadsázky říci, že TOP závodem 

konaným v červnu bylo Mezinárodní mistrovství 

České republiky. Pořadatelstvím byl tentokrát 

pověřen ČRS RSK Pardubice Colmic, který 

uspořádal závod na tradiční trati na Labi 

v Pardubicích. Závody byly vydařené, jak co se 

týká počasí, tak i množství úlovků, kdy průměrný 

úlovek byl téměř 7 kg na závodníka, což je slušný 

průměr, zvláště když převažující rybou byl 

drobnější cejnek malý. Toto mezinárodní 

mistrovství dopadlo pro Jihočechy celkem 

úspěšné – tým JčÚS ČRS skončil mezi 25 

zúčastněnými týmy na krásném 6.místě a mezi 96 

jednotlivci skončil na 8.místě Tomáš Heřmánek a 

na 11.místě Jan Kostka. Mistry České republiky 

se stali letos takřka neporazitelní ČRS RSK 

Pardubice Colmic a v jednotlivcích členové 

tohoto týmu v pořadí 1. Josef Konopásek, 2. 

Václav Vavřín, pouze na 3.místě skončil František 

Hanáček (RSK Crazy Boys Hustopeče Maver). 

 

 
 

Na mezinárodní scéně se za účasti závodníků 

JčÚS jako členů reprezentačních týmů ČR konalo 

MS veteránů v Srbsku – účastník Pavel Prášek 

z MO ČRS Jindřichův Hradec a MS juniorů 

v Irsku – účastníci Michal Tippl z MO ČRS 

Žirovnice (kategorie do 15 let) a Jan Kostka z MO 

ČRS Jindřichův Hradec (kategorie do 25 let). 

V loňském roce jsme bohužel na těchto 

mistrovství světa „tahali za kratší konec lana“. 

Úspěchem skončila pouze kategorie jednotlivců 

do 15 let, kdy se v Irsku stal vicemistrem světa 

severomoravský Lukáš Dořičák. 

Dalším závodem bylo druhé kolo krajského 

přeboru a krajská divize, které se konalo na nádrži 

Kozlov v Nové Včelnici.  Jak jsem již minule 

napsal, loňský ročník KP se vyznačoval nejslabší 

účastí závodníků za poslední léta, nicméně ani to 

neubralo na zajímavosti závodu. Oba závody na 

„novovčelnickém koupališti“ se vyznačovaly 

zjevnou neochotou ryb přijímat jakoukoliv 

potravu, a tudíž byl závod „přehlídkou 

přemlouvání a zkoušení jak na ně“.  

 

  
 

Vítězem loňského ročníku krajského přeboru se 

stal Ing. Ladislav Žigo z Českých Budějovic před 

jindřichohradeckým Janem Kostkou a Michalem 

Tipllem z MO ČRS Žirovnice. 

 

 
 

Posledním závodem loňského léta, byl tradiční 

„Jindřichohradecký dětský pohár“, který se koná 

každoročně u příležitosti dne „Město dětem“ na 

konci prázdnin. Loňského ročníku se zúčastnilo 

27 dětí ve věku od 5 do 15 let. Vítězem se stala 

sedmiletá Martina Kejstová s úlovkem 5 070 g. 



V mém výčtu výsledků se dostávám i 

k tradičním dlouhodobým soutěžím družstev, a to 

ke čtyřkolové I. a II. lize, kde v každé soutěži 

startuje dvanáct týmů. V II. lize sk. “A“ se konala 

poslední kola na Labi v Sedlčánkách a na 

Hracholuské přehradě u Plzně. JčÚS má 

zastoupení družstev MO ČRS Jindřichův Hradec, 

a to hned dvěma týmy, MO ČRS Mirovice, MO 

ČRS Bechyně, ČRS Team Browning CZ a MO 

ČRS Žirovnice. V celkové klasifikaci týmy 

z Jindřichova Hradce skončily na druhém a pátém 

místě, tým ČRS Klub Fishing Žirovnice na 

sedmém, ČRS Team Browning CZ na desátém, 

Mirovice na jedenáctém a konečně družstvo z 

Bechyně na dvanáctém místě. Vzhledem k tomu, 

že postupy a sestupy v této skupině II. ligy se 

vzájemně „vynulovaly“, což znamená, že nikdo 

nesestupuje, týmy na chvostu tabulky budou mít 

tudíž možnost v letošním roce složit reparát.  

 

 
 

V I. lize, což je nejvyšší soutěž v naší republice, 

startuje pouze tým Jindřichova Hradce a tento tým 

se umístil, stejně jako v předešlém roce na 

konečném osmém místě. Je nutno podotknout, že 

I. liga se vyznačovala až neuvěřitelnou 

vyrovnaností, o čemž svědčí fakt, že před 

posledním kolem, které se konalo na nádrži 

Krásné u Šumperka byla vyrovnanost družstev 

taková, že na prvních třech místech byla družstva, 

která bojovala o palmu vítězství a od čtvrtého do 

dvanáctého místa bylo devět týmů, které byly 

ohroženy sestupem do II. ligy, a to sestupují 

pouze poslední tři týmy. Až úplně poslední závod 

rozhodl o sestupujících. Černého Petra si nakonec 

vytáhla družstva MO ČRS Choceň Colmic, ČRS 

Milo Loštice a MO ČRS Plzeň 1 – Rive.  

 

 
 

O tom, že naši závodníci dosahují pronikavých 

úspěchů i na mezinárodní scéně jako členové 

reprezentačních týmů ČR vzhledem k výsledkům 

let minulých, není pochyb. Ani v loňském roce 

tomu nebylo jinak. Radek Hron byl členem týmu 

na MS klubů v Saint Quentinu ve Francii, 

s národním týmem startoval na MS v belgickém 

Roinquieres a konečně i na ME v italské 

Canavella Po, což svědčí o jeho trvale vysoké 

výkonosti. Výsledkově byl minulý rok pro 

národní tým „trochu slabší“ ve srovnání 

s předešlými veleúspěšnými roky, nicméně čtvrté 

místo na ME svědčí o tom, že do světové a 

evropské špičky patříme již trvale. 

Tímto bych ukončil svůj výčet loňských 

výsledků Jihočechů na sportovním poli LRU 

plavaná jak v rámci republiky, tak i 

v mezinárodním měřítku. Chtěl bych tímto všem 

jihočeským závodníkům v „plavané“ bez rozdílu 

věku poděkovat za „fair play“ přístup k závodění 

a zároveň jim popřát touto cestou mnoho úspěchů 

v jejich sportovní činnosti do nové sezóny 2018 a 

Vám čtenářům příjemné zážitky s rybařinou, a to 

nejen u našich malebných jihočeských vod. 

     Ing. Josef Kostka 

         Odbor LRU plavaná JčÚS 

x–x 

 

Účast JčÚS na zahraničních 

rybářských výstavách 

Počátkem roku se Jihočeský územní svaz 

zúčastnil dvou zahraničních rybářských výstav. 

V lednu se konala rybářská výstava v Německém 

Augsburgu. Němečtí rybáři měli o rybaření 

v České republice veliký zájem a mnoho z nich 

Jihočeské revíry již dříve navštívilo.  



 

Zájem byl zejména o lov dravých ryb na ÚN 

Lipno a také o muškaření na jihočeských řekách. 

Tomuto zaměření německých rybářů také 

odpovídalo zboží nabízené na této výstavě. 

V nabídce vystavovatelů bylo velké množství 

vláčecích nástrah a také hodně stánků věnovaných 

muškaření. Pro lovce kaprů zde toho nebylo 

k vidění téměř nic a ostatní rybolovné způsoby 

zde zastoupeny nebyli vůbec. Velkou atrakcí 

výstavy bylo mnoho akvárií s rybami, bazén pro 

ukázky hodu muškařským prutem, ukázky vázání 

mušek a také výroby bambusových prutů. Pro 

milovníky muškaření a lovu dravých ryb byla 

výstava velmi zajímavá a bylo opravdu na co 

koukat. 

 

Druhá výstava, kde měl Jihočeský územní svaz 

také svou expozici, se konala v Rakouském 

Welsu. Tato výstava byla o poznání menší než ta 

Německá, ale byla mnohem pestřejší a na své si 

tak přišli příznivci všech rybolovných metod. 

Mezi návštěvníky výstavy bylo velmi mnoho 

rybářů kteří, bydlí nedaleko hranic a mnoho z nich 

má již koupené roční rybářské lístky na jihočeské 

revíry. Nejvíce Rakouské rybáře zajímal lov 

candátů na ÚN Lipno a také muškaření na 

Jihočeských revírech.   

 

 

Náklady spojené s účastí JčÚS na těchto 

výstavách jsou částečně hrazeny prostřednictvím 

dotace ministerstva zemědělství pro nestátní 

neziskové organizace. 

Pavel Moravec 

Rybářský technik ČRS, z. s., JčÚS 

x–x 

 

Rybářská stráž v roce 2017 

V Jihočeském územním svazu k 30.11.2017 

působilo 609 členů rybářské stráže (550 s územní 

působností a 59 s místní působností). Tito členové 

rybářské stráže provedli 25 250 kontrol 

zaznamenaných v povolenkách rybářů. Celkem 

bylo v roce 2017 zadrženo 365 povolenek. Zde je 

vidět velký nárůst zadržených povolenek oproti 

roku 2016, kdy bylo zadrženo 225 povolenek. 

V roce 2017 bylo 646 přestupků řešeno zápisem 

rybářské stráže do povolenky. Na revírech bylo 

hlášeno 31 případů pytláctví a na chovných 

vodách 12 případů pytláctví. 

 



Nejčastějšími prohřešky rybářů jsou: 

• lov na více udic než je dovoleno 

• nezapsané ponechané ryby 

• lov v místech, kde je zákaz rybolovu 

• větší množství ponechaných ryb než je 

dovoleno 

• lov mimo stanovenou denní dobu lovu 

• ponechání podměrečné ryby 

V letošním roce budou působit v Jihočeském 

územním svazu 3 členové profesionální rybářské 

stráže a 20 členů poloprofesionální rybářské 

stráže. Členové profesionální rybářské stráže se 

ostraze revíru budou věnovat na plný pracovní 

úvazek a jejich hlavním působištěm bude ÚN 

Lipno a ÚN Hněvkovice. Členové 

poloprofesionální rybářské stráže byli vybráni tak, 

aby bylo rovnoměrně pokryto celé území Jižních 

Čech a byl tak zajištěn dozor na všech revírech 

JčÚS. Tito členové rybářské stráže se budou 

zaměřovat především na kontrolu rybářů a 

dodržování rybářského řádu. Budou ale také 

dohlížet na vysazování ryb, kontrolovat označení 

revírů, pořádek na revírech a další činnosti 

spojené se zkvalitněním revírů. 

  

Ing. Tomáš Kepr 

Rybářský technik ČRS, z. s., JčÚS 

x–x 

 

ME v lovu ryb na umělou mušku 

Vážení přátelé sportovní 

rybáři, po čtyřech letech se 

na jih Čech vrací vrcholný 

závod v královské disciplíně 

rybářského sportu a to 

Mistrovství Evropy v lovu 

ryb na umělou mušku, 

tentokrát s centrem ve 

Vyšším Brodě, Penzionu 

Herbertov, a jsme velice hrdi na to, že organizací 

byl opět pověřen Jihočeský územní svaz Českého 

rybářského svazu. Je to ocenění dlouholeté aktivní 

činnosti českých zástupců v rámci mezinárodního 

muškařského sportu, každoročních úspěchů našich 

závodníků, dlouholeté péče o pstruhové revíry na 

jihu Čech a také velmi úspěšné organizace 

Mistrovství Evropy v roce 2011 a Mistrovství 

světa v roce 2014. 

Informace o přípravě tohoto šampionátu a 

aktuální dění můžete sledovat na www stránkách: 

www.ffch.cz 

RNDr. Milan Hladík PhD. 

Organizátor ME 

x–x 

Nová mapa revírů na stránkách 

územního svazu 

Na webových stránkách Jihočeského územního 

svazu byla nově přidána mapa revírů, která by 

měla posloužit rybářům k lepší orientaci. 

Jednotlivé revíry jsou seskupeny ve vrstvách, jež 

jsou barevně odlišeny (pstruhové, 

mimopstruhové…) a jejich zobrazení lze 

libovolně nastavit podle zájmu rybáře. Po kliknutí 

na revír se zobrazí informace o revíru a odkaz na 

popis revíru. Symbolem rybičky jsou označeny 

nádrže. Mapa je částečně interaktivní a funguje i 

na mobilních telefonech, kde můžete současně 

využít funkci „umístění“ (Hledání polohy) a 

snadno pak zjistíte, poblíž kterého revíru se 

nacházíte. 

 

Pavel Moravec 

Rybářský technik ČRS, z. s., JčÚS 

x–x 

 

 

http://www.ffch.cz/


Vzpomínka 
 

Každým rokem se rybáři z MO Týn nad schází u 

Vltavy na náhonu Bedrník na „Poslední švih“, jak 

se akce jmenuje. Nebylo tomu jinak ani v neděli 

dne 31. prosince 2017. K tomu jim přáli i pěkné 

počasí. 

Z této akce nám poslala několik fotografií paní 

Bořena Baštýřová. 
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Český rybářský svaz, Jihočeský územní svaz, Rybářská 237, 373 82 Boršov nad Vltavou 

tel.: +420 387 250 454, e-mail: linhova@crscb.cz, http://www.crscb.cz 
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