
Doplnění a upřesnění stran zacházení s ulovenými rybali (schváleno na schůzi 
výboru MO dne 12. 4. 2017) 

Podle bližších podmínek výkonu rybářského práva pro revír č. 09 451776 Rosnička (dále jen "RŘ") 
může uživatel revíru v odůvodněných případech v průběhu kalendářního roku změnit nebo doplnit 
bližší podmínky výkonu rybářského práva a to zveřejněním na internetových stránkách ČRS MO 
Svitavy a dále vyvěšením na místech obvyklých, přičemž lovící jsou povinni v průběhu kalendářního 
roku sledovat tato místa a seznamovat se s těmito změnami a těmito se řídit. 

Do revíru č. 451776 Rosnička bylo dne 6. 4. 2017 vysazeno 10 kusů jesetera ruského (velikost cca 
80-110 cm, váha cca 5-14 kg). Všechny ryby jsou samci (ani jedna z nich není jikernačka, kaviár se 
z nich opravdu neudělá) a jsou očipovány. Protože se jedná o druh ryby, se kterým většina rybářů 
naší MO nemá zkušenosti, doplňujeme bližší podmínky výkonu rybářského práva o stručný 
„manuál“ pro zacházení s ulovenými jesetery (a nejen s nimi): 

• přestože je jeseter poměrně tvrdá ryba, je nutno s ním po zdolání zacházet VELMI opatrně 
a šetrně, 

• v případě ulovení je nutné rybu vyháčkovat pokud možno ve vodě; není-li to možné, je 
naprostou samozřejmostí zdolání pomocí podběráku (odpovídající velikosti, jeseteři jsou 
velcí cca 80-110 cm, do podběráčku s rameny 50 cm ho opravdu nenarvete, spíše rybu 
poraníte), 

• velmi vhodná je odpovídající podložka pod ulovenou rybu (to platí nejen pro jesetery), 
• ulovená ryba nesmí být vláčena po břehu, případně pokládána na hlínu, písek, kameny 

nebo beton, 
• pro manipulaci s jeseterem je nejvhodnější ho uchopit za kořen ocasu a druhou rukou pod 

prsními ploutvemi, 
• případné focení s rybou je ideální provést ve vodě, případně na břehu, přičemž ryba nesmí 

být zdvižena výše než 50 cm (aby si při případném vyklouznutí z rukou a pádu na zem 
neublížila); po celou dobu focení mimo vodu musí být ryba nad podložkou a polévána 
vodou aby neoschla, 

• pokud je háček zapíchnut viditelně ve rtu, opatrně jej vyprostíme pomocí peánu, nebo 
vyprošťovače háčků, 

• pokud je háček zabodnut hluboko, v ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ jej nedolujeme násilím - návazec 
s háčkem ustřihneme či uřízneme tak, abychom rybu neporanili (nůž patří do povinné 
výbavy rybáře), 

• jeseter může být po zdolání unavený a při vracení do vody může být apatický - vracíme 
proto jesetera do vody pomalu a opatrně, jednou rukou ho držíme za kořen ocasu a je 
dobré s jeseterem mírně ve vodě pohybovat do té doby, dokud sám neprojeví snahu 
odplavat (jesetera „rozplaveme“), 

• chovejte se k jeseterům (a nejen k nim, ale i k ostatním rybám) jako k živým tvorům, 
• vše výše uvedené platí (přiměřeně) i pro zacházení s ostatními ulovenými rybami. 

Jeseter ruský je na revíru č. 451 776 Rosnička celoročně hájen!!! 

Za výbor MO ČRS Svitavy 

Ivana Drmolová, jednatelka 


