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Zpráva činnosti RS při ČRS MO Orlová 

 

   Vážení rybáři a příznivci Rybářského cechu, v této mimořádné situaci, která se děje takřka 

po celém světe, mám možnost vás informovat o činnosti Rybářské stráže pouze písemně. 

   Členové Rybářské stráže v roce 2019 úzce spolupracovali s výborem ČRS MO Orlová a 

aktivně se podíleli na chodu naší místní organizace. Stráž se zapojovala, mimo zajišťování 

výkonu Rybářského práva, takřka při všech činnostech a potřebách organizace. 

   Činnost RS spočívá v zajištění výkonu Rybářského práva, které má několik povinnosti 

vyplývající z této funkce. Mezi ně patří například kontroly: rybářů, čistoty vod a prostředí na 

revíru. Tyto povinnosti, byly plněný poctivě a svědomitě s maximálním možným nasazením. 

   Kontroly byly zajišťovány šesti členným týmem RS ve dne, i v noci a mimo stanovené doby 

lovu viz. tabulka. Také byly prováděný kontroly za pomocí PČR a Městské policie. Při 

kontrolách naších členu nebylo shledáno vážnějších porušení Rybářského řádu. Drobné 

přestupky byly řešený domluvou na místě, a to zápisem do povolenky k lovu dle platné 

legislativy. Na našem revírů byly, také řešeny přestupky v podobě pytláctví, kde jsme se 

obzvlášť zaměřili na tento nešvar viz. tabulka. Tyto přestupky na úseku rybářství, byly řádně 

sepsány a podstoupeny příslušným orgánům k řešení. 

 

 

POČET KONTRL. VLASTNÍCH ČLENŮ 304 

POČET KONTRL. CIZÍCH ČLENŮ 415 

POČET CELKÉM KONTROLOVANÝCH 719 

POČET KONTROLNÍCH DNŮ 122 

POČET ZADRŽENÝCH PYTLÁKU 8 

                                                                                                                                   

                                                                     tab.:  sumarizace kontrol a pochůzek RS 2019 

 

 

   Mimo výkonu funkce RS jsme se aktivně účastnili jarních a podzimních dětských závodu, 

výlovů, rozvozů ryb a vykonávali dozor při zarybňování. Dále jsme se podíleli při úklidu revíru 

např. (ukliďme Česko), také jsme měnili tabulky označující jednotlivé revíry, a v neposlední 

řadě jsme někteří přispěli pracovně k opravě budovy svazu. 
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  Také bych chtěl připomenout některé platné věci na MPR v oblasti Rybářského práva a to: 

➢ Vybrané druhy ryb (přibyli Lin a Parma) 

➢ Povinné osvětlení (hodinu po západu a hodinu před východem slunce) 

➢ Kapr 70 cm (na všech revírech je stanoveno, že Kapr o délce 70 cm a více se musí 

bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru) 

➢ Nástražní rybky – nepsat! (ale píšu např. Perlín – 20ks, 10-15 cm; 0,5 kg; Plotice 

……; Ouklej……… atd.) viz. Rybářský řád v dodatku 2020 na str. 6 

➢ Nejmenší lovná míra (Lipana podhorního 35 cm, Lína obecného 25 cm a Okouna 

říčního 15 cm) 

➢ Ostroretka stěhovavá (omezení úlovku na 5 ks denně a 15 ks týdně) 

➢ Nepřepisovat v povolenkách k lovu (pozor! na smazatelné tuž. – PILOTY atd.) 

➢ Podběrák (není v povinné výbavě, ale rybář je povinen šetrně rybu vylovit) 

➢ Dvoj a trojháčky (zákaz používání v období od 1. ledna do 15. června) 

➢ Vyvážení návnad a nástrah (se zakazuje jakýmkoliv způsobem, není-li v popisu 

revíru uvedeno jinak) 

➢ Dále je zakázáno (provádět úpravy břehů a zasahovat do dřevnatých porostu) 

➢ Odnášení odpadu od vody (lovící je povinen veškeré odpadky, obaly od potravin, 

návnad a nástrah odnést od vody) 

➢ Rybářský řád a dodatek (je součásti povolenky k lovu) 

Také bych podotkl, že PR a MPR mají své specifické a odlišné oblasti Rybářského práva! 

                                                      Zdroj: Rybářský řád 2017 a dodatek 2020 pro Moravu a Slezsko  

 

  

 

   Závěrem bych chtěl říci, že činnost RS bude v příštím roce zajišťovat výkon Rybářského 

práva ve stejném složení jako v roce 2019. Dále bych podotkl, že s navýšením kontrol 

v loňském roce, a to i v nočních hodinách je u vody bezpečněji, jelikož se nám podařilo 

nemalou část např. pytláku odradit od své činnosti. Nezapomínejme, že členové RS 

vykonávají funkci dobrovolně ve svém volném čase, a za to všem slušným rybářům moc 

děkuji. 

    Složení členů RS: p. Hermman, p. Mokrička, p. Slíva, p. Belančin, BcA. Šotek a Ing. Bardoň 

 

                      Naše moto „BEZPEČNĚJI U VODY“.  

                                                                         S pozdravem Vedoucí RS Ing. Kamil Bardoň 
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Zkratky 

• RS – Rybářská stráž 

• ČRS – Český rybářský svaz 

• MO – Místní organizace 

• MPR – Mimo pstruhový revír 

• PR – Pstruhový revír 

 

 

Zdroje 

• Rybářský řád 2017 a dodatek2020 pro Moravu a Slezsko 

• www.rybsvas-ms.cz 

 


