Vsetín 8.4.2009

Odpověď na otázky z výroční členské schůze
konané dne 5.4.2009 v Rožnově pod Radhoštěm.
1) Míra amura bílého na revíru 473 002 Bečva Rožnovská 2 ?
Bližší podmínky výkonu rybářského práva, jako součást povolenky k lovu
ryb, stanovené v souladu s § 13 odst.9 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, schválené
Výborem územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko v Ostravě dne 20.6.2008.
Revíry pstruhové strana 72 – 73 odst. 6.
Nejmenší lovná míra amura bílého je 50 cm, lína obecného 25 cm.
Bečva Rožnovská 2 č.r. 473002 je pstruhový revír.
Jako doplněk uvádím, že ulovením a přisvojením si 2 ks kapra končí denní lov odst.5.
Toto nařízení se na amura bílého nevztahuje je omezen pouze mírou a § 17 vyhlášky č.
197/2004 Sb. odst. 4 přisvojením nejvýše 7 kg ryb v jednom dnu.

2) Když chytnu kapra obecného, můžu si tentýž den ponechat ještě např.
pstruha obecného a jaký počet ?
V současném zákoně č. 99/2004 Sb. a vyhlášce č. 197/2004 ani v bližších podmínkách
výkonu rybářského práva není zakázaná změna způsobu lovu.Rybář je pouze povinen ukončit
lov při ponechání 2 ks kapra nebo 3 ks lososovité ryby.Při ponechání si jednoho kusu kapra
nebo pokud neulovil tři kusy lososovité ryby a pokud tyto ulovené ryby nepřesáhly 7 kg jedná
se především o kapra může změnit způsob lovu a po patřičném zapsání do povolenky
pokračovat v lovu kaprů nebo lososovitých ryb.
Mnozí zejména starší rybáři si jistě pamatují a já jsem při listování v starších rybářských
řádech našel viz rybářský řád platný od 1.1.2000 do 31.12.2003 kde je uvedeno:
Způsob lovu během jedné vycházky( dne ) může být změněn při lovu lososovitých ryb či
kapra jen v případě, že si lovící neponechal žádnou ušlechtilou rybu tenkrát ještě ( pstruh
obecný,pstruh duhový,siven americký,lipan podhorní,kapr obecný).
Toto již neplatí a v rámci našeho regionu se jedná pouze o nádrž U Macečků a revír MO
Nový Jičín Luha 1 č.r. 473 046 kde je do pstruhového revíru vysazován kapr.
Bude to stát ještě hodně práce než si začneme více vážit krásné přírody která nás obklopuje
a těch strávených chvil u vody a ne přepočítávání cen povolenky a výbavy na množství
odneseného masa.

3) V bližších podmínkách výkonu rybářského práva pro revíry pstruhové je
úlovek omezen na 50 ks vyjmenovaných ryb ( PO,Li,K ). Znamená to 50 ks
celkem, nebo 50 ks součtem všech ?
Znamená to součet všech vyjmenovaných ryb ( PO, Li, K ) dohromady. Po vyčerpání
ročního limitu lze zakoupit další povolenku. Uvedené limity platí na všech revírech
dohromady.

4) V pstruhovém rybářském revíru končí denní lov přisvojením si 3 ks

lososovitých ryb. Počítá se do toho i pstruh duhový ? V minulých létech se
přece pstruh duhový do toho nezapočítával.
Pstruh duhový a pro jistotu uvádím, že i siven americký jsou lososovité ryby a vztahuje se na
ně § 17 vyhlášky č. 197/2004 Sb. odst. 3
V pstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dnu, i když
loví ve více rybářských revírech,nejvýše 3 ks lososovitých druhů ryb. Přisvojením si
ponechaného množství uvedených druhů ryb denní lov končí.Síh maréna a síh peleď se
nepovažují v úlovcích za ryby lososovité.
Pstruh duhový a siven americký se pouze nezapočítávají do ročního limitu ulovených a
ponechaných ryb.

5) Může 10-tiletý rybář chytat na dvě udice ? Musí mít dozor ?
Může a dozor mít nemusí. Podle § 3 Stanov a jednacího řádu ČRS odst. 2
Řádní členové jsou:
- dospělí ( starší 18 let )
- mládež ( 15 – 18 let )
- děti ( od začátku povinné školní docházky do 15 let )
Pouze nemají právo:
hlasovat na členské schůzi
volit a být volen do všech orgánů svazu.

Musím zároveň upozornit rybáře, že bližší podmínky výkonu
rybářského práva jako součást povolenky k lovu ryb, stanovené
v souladu s § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, schválené
Výborem územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko v Ostravě dne
20.6.2008.
Jsou platné pouze na vodách územního svazu ČRS pro Severní Moravu a
Slezsko.Pokud pojedete lovit ryby na revíry jiných územních svazů nebo na
vody Moravského rybářského svazu doporučuji důkladné seznámení s jejich
bližšími podmínkami výkonu rybářského práva.
Chtěl bych Vás ještě požádat, važme si krásné přírody která nás obklopuje a snažme se
ji udržet i pro příští generace, neznečišťujme jí odpadky a zbytečnou devastací.
Také by jsme si měli uvědomit jakou práci vykonávají někteří členové ČRS při odchovu
ryb a měli jim být za to vděční a vážit si jejich úsilí.
Přeji Vám mnoho příjemně strávených chvil na rybářských revírech a bohaté úlovky.

S pozdravem Veselý Roman
profesionální rybářská stráž
pro revíry Severní Moravy a Slezska

