
N a zákon navazují příslušné vyhláš-
ky a tzv. Bližší podmínky výkonu 
rybářského práva, které podrobně 

popisují povinnosti a práva rybářů na jed-
notlivých revírech. S těmi je vždy třeba se 
před zahájením lovu, hlavně při první ná-
vštěvě vybraného revíru, seznámit. Často 
se revír od revíru liší.

Doplňování ryb
Výkon rybářského práva stát přenechává 
uživatelům rybářských revírů, kterým uklá-
dá povinnosti při jejich spravování. Přede-
vším stanoví množství, velikost a druh ryb, 
které je třeba během roku do revírů vysa-
dit. Přirozený výtěr ryb nestačí k tomu, aby 
nahrazoval úbytky ryb způsobené lovem 

a úhynem. Revíry 
se tak už dlouho neo-
bejdou bez lidské pomoci.

„Velitel“ revíru
Každý revír má svého hospodáře, který si 
udržuje přehled o tom, co se děje ve vodě 
a kolem ní. Organizuje zarybňování revírů 
a eviduje počet ryb, které ulovili a z vody 
odnesli rybáři. Díky tomu je možné do vody 
vracet to, co si z ní lidé vzali. Je to důležité, 
protože každá rybka má své místo v přírod-
ním koloběhu. Jedna slouží jako potrava 
dravým rybám, jiná se podílí na čištění vody 
od nežádoucích organismů… Buďte pro-
to pečliví při vyplňování údajů v přehledu 
o úlovcích vaší povolenky. 

Rybářské brigády
Hospodář se také stará, aby mu ryby 

v revíru dobře prospívaly a jeho ná-
vštěva byla pro rybáře radostí. Pro-
to musí pravidelně sledovat kvalitu 
vody, její množství (průtok), stav 
pobřežních porostů atd. Aby zajis-
til pořádek, organizuje brigády, při 

nichž rybáři likvidují odpadky, vy-
řezávají náletové 

dřeviny a padlé stro-
my nebo čistí řečiště 

a rybníky od nežádoucích 
sedimentů. Současně řídí 
práci Rybářské stráže, kte-
rá kontroluje dodržování 
všech pravidel. 
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  Jdeme 
    na ryby

Podlouhlé tělo má válcovitý tvar, párové 
ploutve jsou šedavé. Hlava vyniká dlou-
hým plochým čelem a nízko posazenýma 
očima. Hřbet je tmavozelený, zlatavé 
boky přecházejí v bílé břicho. Ryba po-
chází z povodí asijské řeky Amur, u nás 
je záměrně vysazována pro svou zálibu 
v rostlinné potravě. Živí se především 
vodními rostlinami a vláknitými řasami. 

Amur bílý –
Ctenopharyngodon idella
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Rybaření má svá pevná pravidla. 
Nositelem rybářského práva je 
stát a upravuje jej zákonem.

Seriál

Videa k seriálu najdete 
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www.abicko.cz/JakSeStatRybarem 


