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I. Návrh BPVRP 

 

Kromě omezení počtu vyjmenovaných druhů ryb na 50 ks na jednu územní povolenku se 

navrhuje zároveň omezit i počet vybraných druhů dravých ryb (štika, candát, sumec)  

na 20 ks a dále zvážit i omezení úlovků dravých ryb na 4 ks týdně. 

 

 

II. Odůvodnění zavedení BPVRP 

Dle zkušeností z roku 2016 z ÚN Lipno dochází k tomu, že někteří rybáři se specializují  

na odlov zejména candátů a také dalších druhů dravých ryb, které pak nevyužijí sami a prodávají je. 

Podobně tomu může být i na jiných revírech. Odnesené ryby by měl rybář především zužitkovat pro 

potřebu svojí a své rodiny, sportovní rybolov v rámci ČRS by měl být koníček, ne způsob obživy 

nebo přivýdělku na úkor ostatních členů. Malá skupina rybářů tak dokáže jednak ohrozit populaci 

ryb jako takovou, a současně zhoršit podmínky pro sportovní rybolov většině rybářů tím, že ryby 

vychytají sami. Doplnění stavu populace o chybějící kusy pomocí vysazování plůdku je velmi 

složité vzhledem k vysoké úmrtnosti násad a tak je nutné zejména podpořit přirozený výtěr, tedy 

ochránit dostatečnou část generačních ryb. Vysazování dravých ryb ve větší  kusové velikosti je 

velmi nákladné a finančně neefektivní.  

 

 

III. Porovnání se situací u jiných Územních svazů ČRS 

 V jiných územních svazech zatím podobné opatření není v platnosti, ale v usnesení  

XVI. republikového sněmu ČRS je úkol zabývat se omezením úlovků v rámci celého ČRS. V rámci 

ostatních ÚS je pouze omezen celkový počet vyjmenovaných kusů ryb, případně týdenní nebo 

denní limit – zde jsou uvedeny příklady. 

 

Moravskoslezský ÚS – výtah z BPVRP:  

1) Na všech revírech je nejmenší lovná míra kapra zvýšena na 40 cm. Úlovek uvedených druhů ryb 

(kapr, štika, candát, amur - nebo jejich kombinace) je omezen na 10 ks za kalendářní měsíc. Roční 
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úlovek uvedených druhů ryb (kapr, štika, candát, amur - nebo jejich kombinace) je omezen  

na 40 ks. Uvedené limity platí na všechny revíry územního svazu ve společném hospodaření 

dohromady. Po vyčerpání ročního limitu lze zakoupit další povolenku. 

4) Ulovením a přisvojením si 2 ks uvedených druhů ryb (kapr, štika, candát, amur, bolen a sumec) 

nebo jejich kombinace končí denní lov. 

 

Východočeský ÚS – výtah z BPVRP: 

5) Ulovením a přisvojením si dvou ks kapra, štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace 

končí denní lov 

 

MRS – výtah z BPVRP: 

VII/2. V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni,  

i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Dojde-li k překročení tohoto 

limitu poslední ulovenou rybou, lze si i tuto rybu přisvojit. V tomto úlovku smí být pouze 2 kusy 

uvedených ryb: štika, candát, sumec, amur, bolen nebo jejich kombinace. Úlovek kapra je omezen 

na 1 kus denně (je možná kombinace s 1 kusem z druhů výše uvedených ryb). Po ulovení  

a přisvojení si 2 kusů uvedených ryb nebo 1 kusu kapra a 1 kusu uvedené ryby, končí denní lov,  

i když tyto nedosahují maximální povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7 kg. Byla-li si 

osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím 

přisvojením denní lov. 

 

IV. Odůvodnění, potencionální rizika a dopady na členskou základnu 

spojené se zavedením BPVRP 
 

Přísná ochranná opatření na ÚN Lipno zavedená v roce 2008 se ukázala jako velmi 

efektivní, umožnila rehabilitaci populací okouna, candáta a štiky. Neumožnila však lov dravých ryb 

rybářům, kteří neumějí lov přívlačí. Částečné uvolnění pravidel od roku 2016 ukázalo, že populace 

candáta (ale i okouna a štiky, o kterých se moc nemluví, ale jejich úlovky jsou také dobré) se 

zotavila a díky vysokému rybářskému tlaku však hrozí její opětovné vychytání. Dle informací  

od RS část rybářů ulovila v roce 2016 i více než 50 ks candátů. Proto je nutné zavést taková 
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pravidla, která umožní lov dravých ryb všem rybářům v dlouhodobém měřítku, není možné se 

v rámci BPVRP pohybovat stylem „ode zdi ke zdi“, tedy nejprve pravidla uvolnit a pak je zase 

zpřísnit. Pokud chceme v nějaké míře zachovat například míru nástražní rybičky 15 cm, je nutné 

celkově regulovat rybářský tlak na rozumnou míru a také omezit celkový počet odnesených candátů 

i dalších dravých ryb. Omezení úlovku na jednu povolenku na 20 ks se zdá rozumným 

kompromisem. Sezona lovu dravců trvá od poloviny června do poloviny listopadu, což je 20 týdnů. 

Je možné uvažovat i omezení úlovku v týdenním nebo i měsíčním horizontu, například na 4 ks 

týdně.  

Opatření se bude týkat pouze malé části rybářů, kteří ale loví ryby ne pro svojí vlastní 

potřebu, ale za účelem přivýdělku. Opatření díky tomu uchrání větší část ryb pro větší část rybářů  

a tím se zlepší podmínky pro sportovní rybolov většiny našich členů. V roce 2002, kdy bylo na 

Lipně candátů dostatek, na Lipně úspěšně lovilo 7 421 rybářů, celkově se chytilo 15 609 ks candáta, 

candáta ulovilo 2 976 rybářů a průměrný úlovek candáta na jednoho rybáře byl 5,2 ks (do průměru 

se počítají pouze rybáři, kteří ulovili alespoň jednoho candáta).  

Výkupní cena candáta se pohybuje okolo 300 Kč/ kg, pokud například rybář uloví a prodá 50 ks 

candátů o průměrné hmotnosti 2 kg, může takto „vydělat“ 30 000 Kč, vydělávání peněz prodejem 

ulovených ryb je třeba zamezit. ČRS je organizace sportovních rybářů. Rybolov je koníčkem a ne 

způsobem přivýdělku na úkor rybářských revírů, na úkor ohrožení populací ryba a především  

na úkor ostatních členů. 

 

V. Minimální dobu platnosti BPVRP, po které bude provedeno 

vyhodnocení a případné zrušení nebo ponechání BPVRP nebo 

automatické ukončení platnosti BPVRP, kritéria hodnocení účinnosti 

BPVRP 
 

Opatření je navrhováno bez omezení doby platnosti, bude však možné jej pravidelně 

vyhodnocovat na základě statistiky úlovků, kdy se vyhodnotí, kolik rybářů si ponechalo 1 ks, 2 ks 

atd. a kolik tvoří průměrný úlovek ks dravé ryby na jednoho rybáře. Jako počáteční hodnotu 

navrhujeme zadat analýzu za roky 2014 – 2016, která bude sloužit jako referenční hodnota. Tuto 

statistiku bude možné zpracovat v březnu 2017 a je možné ji zaslat MO a dále bude předložena pro 

jednání územní konference v červnu 2017.  


