
Příloha k zápisu č. 1 ze schůze výboru ČRS, z. s., místní organizace Svitavy, konané dne 26. 10. 2016 
 
Návrh na změnu bližších podmínek výkonu rybářského práva na revíru 
MO ČRS Svitavy Rosnička č. 09 451 776 (dále též „RŘ“) 
 
Bod 1):  

Odlišně stanovené nejmenší a největší lovné míry vybraných druhů ryb v rybářském revíru MO ČRS 
Svitavy Rosnička č. 09 451 776:  

písm. b) štika obecná: nejméně 60 cm 

nové písm. d) okoun říční: nejméně 20 cm 

Odůvodnění: snaha o to, aby nebyla z vody tahána „štíhlata“, která nemají na pánvi co dělat. Každý 
rozumný rybář ví, že štíhle o míře 55 cm je po naporcování špalíček cca 30 cm. Nechme štiky trochu 
povyrůst. 

Okoun je v podstatě ohrožený druh. Jak již kdosi někde napsal, živočich se nestává ohroženým 
druhem v okamžiku jeho oficiálního zanesení do příslušného seznamu, ale v době, kdy se jeho počty 
enormně snižují. A stavy okouna na Rosničce klesají, to je nezpochybnitelný fakt. Skutečnost, že ve 
výkazech úlovků se okoun moc nevyskytuje, o opaku nesvědčí – málokdo ho vůbec zapíše. 

Na revíru se za poslední 2-3 roky prudce snížil počet okounů. Dříve se dalo čeřínkem vylovit 
20 okounků najednou, dnes člověk často obejde celý rybník a nechytí žádného. Tento stav však 
neplatí jen na „naší“ vodě, je to záležitost v podstatě celé ČR (viz např. články v časopise Rybářství 
v poslední době). 

Podle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb., bodu I., písm. A., podbodu 1. se při lovu na položenou 
nebo na plavanou v rybářských revírech mimopstruhových použije nástražní rybka pouze v období 
od 16. června do 31. prosince. Jako nástražní rybka se přitom nesmějí používat ryby lososovité, úhoř, 
chráněné druhy ryb a ryby nedosahující nejmenší lovné míry. Okoun říční je sice podle novelizované 
vyhlášky č. 197/2004 Sb. hájen v období od 1. ledna do 15. června, ale nemá stanovenu lovnou míru. 
Stanovením nejmenší lovné míry okouna v RŘ se zamezí jeho použití jako nástražní rybičky. 

 

Bod 2) písm. a): 

Osoba provádějící lov je povinna mít při lovu a používat vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky 
ryby a podběrák. 

Odůvodnění: nad absencí podběráku jako povinné výbavy se diskutuje velmi dlouho. Poté, co jsem 
byl v mnoha případech svědkem poměrně nešetrného zacházení s ulovenou rybou (i s většími kapry) 
bez použití podběráku, považuji za nutné na našem revíru stanovit povinnost jej mít a následně 
používat. I bílá ryba je ryba, v rybníku má své místo a funkci, a měli bychom se k ní chovat s úctou 
a hlavně šetrně. 

 

O změnách v RŘ se navrhuje hlasovat jednotlivě, tj.: 

1) zvýšení minimální lovné míry štiky na 60 cm, 
2) stanovení nejmenší lovné míry okouna říčního na 20 cm 
3) povinnost při lovu mít a používat mimo další povinné výbavy i podběrák 

Zpracoval: Z. Ryšavý 


