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12 Tichá invaze
V Čechách a na Moravě dochází k prudkému úbyt-
ku populací pstruha i lipana. To je známo. Potočák 
potřebuje dostatek vody, vhodné stanoviště, vhodná 
místa ke tření a potravu. Pokud něco z toho chybí, 
chybí i on. 

30 Pozdní přívlač
S  příchodem podzimu se voda více a  více čistí. 
A když řeka odnese poslední zbytky spadaného listí, 
bývají malé toky čisté jako sklo. Blíží se zima. Ryby 
sice ztratily valnou měrou zájem o potravu, ale ne 
všechny a ne docela. 

48 Paradoxy zimního lovu okounů
Přichází to najednou. Celé léto i  podzim má lov 
pruhovaných dravečků poměrně dobře zajetá pravi-
dla. Najednou přijde silné ochlazení, voda se vyčistí 
a ochladí a vše začíná být zcela jiné. Nástrahy, které 
byly nejlepší, najednou ztrácí na účinnosti a místa, 
kam si rybář chodil pro okouny jako do obchodu, 
jsou prázdná.

52 Velká adventní rybařina na malé vodě
Již několik dnů si prosinec dělá s počasím, co chce 
a ukazuje mi všechny tváře, které si lze vymyslet. Je-
den den mi moderátorka počasí v televizi přesvěd-
čivým hlasem tvrdí, že letošní Vánoce budou opět 
celé na blátě, aby mi po odpolední chumelenici sdě-
lila, jak krutá zima po dlouhé době bude.

90 Mozaika exotických zážitků z Bolívie
Bolívie má rozlohu téměř milion kilometrů čtvereč-
ních a největší rozmanitost fauny a fl óry na světě. 
Co se týče rozmanitosti krajiny, najdeme tu Altipla-
no, náhorní plošinu ve výšce 3500–4000 m, kde leží 
i hlavní město La Paz, obrovská solná jezera a pouš-
tě, na druhé straně také tropickou Amazonii.
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úvodník

míněná brožurka je nedílnou součástí povolenky. 
Soupis revírů se obvykle vydává s  platností na dva 
roky (změn pro další rok obvykle není tolik a ušetří 

se náklady na tisk), v mezidobí dostávají rybáři k povolence 
a původnímu soupisu revírů ještě dodatek. S obsahem soupisu 
je potřeba se před lovem velmi pečlivě seznámit a hlavně mít 
na zřeteli, že platí Rybářský řád uvedený ve „velkém“ soupisu 
revírů i dodatek k němu. Soupis a dodatek je tedy jeden soubor 
a při lovu se nelze řídit jen soupisem bez znalosti a respektová-
ní dodatku. Nebo naopak. Rovněž je třeba se podívat na plat-
nost soupisu revírů a nevyhodit po roce ten, který platí ještě 
i na příští rok. V tom případě totiž dostávají při výdeji povo-
lenky soupisy jen ti rybáři, kteří v předchozím roce povolenku 
neměli, u ostatních se předpokládá, že vlastní soupis z loňska.  

Proč píši o takových samozřejmostech? 
Důvodem jsou poznatky z  řešení přestupků na revírech. 

Vesměs ukazují, že mnozí rybáři jsou postihováni rybářskou 
stráží za zbytečné porušení pravidel lovu ryb jen proto, že se 
dostatečně neseznámí s obsahem soupisu nebo dodatku pro 
další rok. Typickým příkladem je lov na nástražní rybku nedo-
sahující minimální stanovené délky. Ten tvoří například na ÚN 
Orlík nezanedbatelnou část zjištěných porušení RŘ. Počáteční 
poměrně tolerantní přístup (domluva) rybářské stráže musel 
jít stranou a RS byla nakonec nucena, s ohledem na značný po-
čet přestupků, přistoupit k zadržování povolenek. A bohužel 
mnohdy jen proto, že si rybář nepřečetl aktuální Rybářský řád. 
Často se diskutuje o  tom, zda jsou všechny změny RŘ resp. 
BPVRP skutečně nutné a nestávají se jen nástrojem uživatele 
revíru k dalšímu omezování rybářů. Je pravda, že metody lovu 
se rychle vyvíjejí, používají se nové nástrahy i různá zařízení, 
která rybářům pomáhají ryby najít i  zdolat. A  když k  tomu 
připočteme vynalézavost některých kolegů a jejich dar využít 
sebemenší mezery v rybářské legislativě, nezbývá v takových 
případech jiné řešení, než opatření uživatele revíru. 

Někdy však může být diskutabilní, 
zda k němu má uživatel kompetenci
Stanoviska jsou poměrně různá a  v  případě konkrétního 

sporu by musel rozhodnout až soud. S  ohledem na plíživé 
„bobtnání“ BPVRP bezpochyby nastává doba pro jejich dů-
kladnou revizi a  následné začlenění obecně používaných 
úprav do vyhlášky k provedení zákona o rybářství formou její 
novely. Stejně se postupovalo v nedávné minulosti například 
v případě míry kapra 40 cm, která řadu let platila na většině re-
vírů a nakonec byla (spolu s dalšími změnami) zakotvena pří-
mo do vyhlášky. Cílovým stavem by měl být co největší soulad 
svazového Rybářského řádu se zákonem o rybářství a vyhláš-
kou a minimum bližších podmínek výkonu rybářského práva. 
Ty by se měly omezovat jen na opatření uživatele revíru, která 
nezasahují do zákonných práv rybáře, jako je například pou-
žívání podběráku, lov ryb z loděk, brodění, zacházení s ulove-
nými rybami apod. 

V posledních letech začínají být pravidla lovu 
na jednotlivých revírech odlišná
Rybáři dá dost práce se s nimi před zahájením lovu seznámit 

a vlastně se v nich i vyznat. Příroda je sice rozmanitá, revíry 
rovněž, ale popravdě řečeno, jejich různost není zase až tak 
velká, aby odůvodňovala často diametrálně odlišné úpravy 
téže věci na různých revírech. Opět je třeba poznamenat, že 
centrální direktiva vedoucí ke sjednocení BPVRP na všech 
svazových revírech není možná, konkrétní opatření lze pouze 
navrhnout a doporučit, pak už jen přesvědčovat a přesvědčo-
vat. Rozhodnutí je ale vždy jen na uživateli každého revíru. 

Přeji klidný poslední měsíc letošního roku a do příští rybář-
ské sezony Petrův zdar! 

S koncem roku někteří rybáři už netrpělivě čekají na možnost 
pořídit si novou povolenku.  K ní vždy dostanou Soupis 
rybářských revírů s Rybářským řádem, který obsahuje 
nejdůležitější ustanovení zákona o rybářství a jeho prováděcí 
vyhlášky a dále bližší podmínky výkonu rybářského práva 
(BPVRP), jež vydává uživatel rybářského revíru. 

Z

Prostudujte si Rybářský řád! 
Vyplatí se to!

text: Jan Štípek, jednatel ČRS
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