
Odpověď na otázku zda po ulovení kapra a poté amura končí denní lov. 
 
Předem mé odpovědi bych chtěl upozornit všechny rybáře na 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 v Ostravě dne 20.6.2008. 
Tyto jsou uvedeny před soupisem revírů, jak pstruhových tak mimopstruhových a můžou být 
u jednotlivých územních svazů odlišné.Zvláště při nastávající době dovolených a cestování, 
by se mohli dostat do nepříjemností mnohdy zbytečných. 
Teď k otázce: 

Revíry pstruhové 
1. Roční úlovek je omezen na 50 ks vyjmenovaných ryb ( PO, Li, K ) na všech revírech. 

Po vyčerpání ročního limitu lze zakoupit další povolenku.Uvedené limity platí na všechny 
revíry dohromady. 
Ještě podotýkám, že se jedná o kombinaci těchto druhů ne každý zvlášť, jak se snaží sdělovat 
někteří rybáři na internetu.Tito budou vždy hledat kličky v předpisech a snažit se je obejít, ale 
musíme si konečně začít uvědomovat, že jsme sportovní rybáři a rybolov je našim koníčkem a 
ne prostředkem k různému směňování ulovených ryb za … Je jasné, že za dodržení 
stanovených podmínek mají všichni členové ČRS právo si ulovenou rybu ponechat , zpestřit 
si jídelníček a pěkný úlovek udělá všem radost, ale musíme se chovat tak aby těch pěkných 
úlovků bylo co nejvíce. 
Pokud ulovíte kapra obecného a poté amura bílého můžete pokračovat v lovu.Amur bílý 

není uvedený jako ryba s omezením počtu kusů. Je omezen pouze váhou § 17 vyhlášky č. 

197/2004 Sb. 

4) Osoba provádějící lov si z nedravých druhů ryb v jednom dnu může přisvojit nejvýše 

7 kg bez ohledu na to, v kolika revírech v příslušném dni lovila. Byla – li  si osobou 

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

denní lov. V denním úlovku smí být nejvýše dva kapři. 

Také Vás musím upozornit, že amur bílý má nejmenší lovnou míru 50 cm. 
Takže pokud ulovíte kapra a poté amura a jejich váha( dohromady nepřesáhne 7 kg ) můžete 
pokračovat v lovu.Pokud ulovíte dalšího amura a váha všech ryb opět dohromady nepřesáhne 
7 kg můžete pořád pokračovat v lovu, pouze musíte dodržet nejmenší lovnou míru těchto 
ryb.Pokud si ponecháte dva kusy kapra končí pro Vás denní lov. 
 
Ještě bych Vás chtěl upozornit na § 13 odstavec 9 zákona č. 99/2004 Sb. 
        
                                   III. Lov na pstruhových revírech. 
V případě lovu ryb na položenou nebo na plavanou musí být všechny ulovené lososovité ryby 
vráceny zpět do rybářského revíru. 
Jedná se hlavně o nádrž U Macečků. 
 
Přeji Všem krásné chvíle strávené u vody. 
S rybářským pozdravem Petrův zdar   
Veselý Roman.   
 
 
 
 
 
 


