
Příloha č. 2 – nedílná  součást "Povolení zavážení nástrah" na revíru Morava 17A 
 

I. 
Základní ustanovení 

       
1. Rozhodnutím Ministerstva zemědělství, odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství, vydaného dne 
19.07.2017 pod č.j. 39227/2017-MZE-16232, ( dále jen „Rozhodnutí  Mze“)  byla na revíru evidenční číslo 
471048 Morava 17A v letech 2018 a 2019 a v období od 16. června do 31.srpna  povolena vyjímka  z denní 
doby lovu na tzv. „chytání nonstop“       
Tímto Rozhodnutím Mze mimo jiné:    
a) pověřilo uživatele revíru (VÚS Ostrava) ke stanovení Bližších podmínek výkonu rybářského práva (dále jen   
BPVRP), které byly vydány v popisu revírů pro r. 2018      
b) pověřilo organizaci pověřenou hospodařením (ČRS MO Tovačov) k rozšíření předepsané zákonné evidence 
za roky 2017-2019 a vyhodnocení vlivu nonstop rybolovu na rybí společenstvo revíru a posouzení úspěšnosti 
odlovu sumce velkého      
c) jednoznačně deklaruje evidovaný silný predační tlak sumce velkého na ostatní druhy ryb v revíru 
d) jednoznačně deklaruje snahu připravit na  základě  výstupů  a klíčových údajů o hospodaření  vyhodnocení  
a další opatření  (nonstopy, zavážení ) na regulaci rybího společenstva na revíru i do budoucna  
e) Kopie  "Rozhodnutí Mze" včetně odůvodnění je k dispozici na internetu a v kanceláři ČRS MO Tovačov 
2. Rybolov nonstop je na revíru Morava 17A v roce 2018 povolen dle zákonných podmínek a  úpravy BPVRP, 
zveřejněných v popisu revíru pro rok 2018.     
3. Dle těchto podmínek lze na revíru lovit nonstop, i bez dalších povolení, platí však striktně pouze pro lov 
odhozem ( nahozením ze břehu) .     
4. Současný lov na vyvezenou udici  bez povolení bude posuzován jako porušení  RŘ a BPVRP.  
      
    

II. 
Pravidla pro zavážení nástrah 

 
Pro lov velkých dravých ryb, se zaměřením na sumce velkého, s povoleným vyvážením nástrah platí další 
upřesňující podmínky a pravidla:  
      

A. Pravidla pro zavážení nástrah stanovená ČRS MO Tovačov 
 

Vydávání povolení 
1. Lov na vyvezenou nástrahu je povolen pouze lovícím s  platným "Povolením k zavážení nástrah"  (dále jen 
"Povolení") vydaným ČRS MO Tovačov (dále jen „ČRS MO“). 
 Toto povolení se vydává pro jednotlivé žadatele - lovící,   spolu s  identifikací  schváleného zavážecího 
zařízení (dále jen „lodi“) a souhlasem jeho majitele,   opravňujícím žadatele lovit na nástrahy vyvezené touto 
lodí 
2. Majitel  lodi a lovící  uvedení na „Povolení“ zodpovídají za: 
    a) dodržování ustanovení obecných zákonných ustanovení, BPVRP, řádu plavební bezpečnosti (dále jen   
ŘPB)  a veškerých dalších pravidel pro zavážení nástrah, specifikovaných v tomto  „Povolení“   
    b) za veškeré škody a újmy způsobené při zavážení a dalším pohybu na vodě, těžební společnosti,  
ostatním lovícím a všem dalším nespecifikovaným osobám  a subjektům.     
3. O „Povolení“   lze požádat  v úřední hodiny v kanceláři ČRS MO, nebo telefonicky  na č.603 352 306. 
4. „Povolení" se vydává v písemné podobě, po vyplnění formuláře a úhradě poplatku, v kanceláři ČRS MO 
Tovačov v úřední hodiny za poplatek 20,-Kč, jinak po předchozí dohodě a za příplatek 200,-Kč. 
Lovící svým podpisem na „Povolení“ akceptuje pravidla  v plném rozsahu. 
Součástí povolení pak jsou celkem 3 přílohy:  č.1 sumarizace úlovků sumce velkého 
                    č.2 textová část specifikující podmínky při zavážení 



                    č.3 mapka revíru s vyznačenými povoleními /zákazy  
5. Nonstop rybolov a povolení k zavážení na revíru Morava 17A, byl povolen s cílem monitoringu výskytu  a  
redukce  obsádky sumce velkého. Pokud možno  LOVÍCÍ NEVRÁTÍ MÍROVÉHO SUMCE ZPĚT DO REVÍRU. 
 Veškeré úlovky sumce velkého musí být:  
   a) vždy zaznačeny  do přílohy č.1 – sumarizace úlovků sumce velkého na zadní straně „Povolení“  
   b) při ponechání si úlovku lovícím zapsány také do povolenky k lovu ryb a dalším postupem  dle všech 
zákonných ustanovení a BPVRP. 
  c) nebo nahlášeny na hot line ČRS MO, pokud si lovící nehodlá sumce přisvojit. ČRS MO zajistí odebrání a 
odvoz ryby z revíru.  
  d) Mimořádné exempláře co do velikosti, zbarvení atd.  budou ponechány v revíru. Před  navrácením vodě 
však musí být zadokumentovány ( načipovány ) zástupci ČRS MO.  
Dle postupu ad c) a d) pro lovícího nekončí denní lov. Lovící zapisuje úlovek pouze do „Povolení“ dle ad a)  
6. Do 15 dnů po skončení platnosti „Povolení“ vrátí držitel vyplněné „Povolení“ vydávající organizaci. 
7.Porušení uvedených  ustanovení  bude mít za následek nevydání dalšího „Povolení“, či pozastavení 
platnosti aktuálního, bez nároku.  Vydávající si dále vyhrazuje právo odmítnout vydat opakovaně povolení 
majitelům lodí  a lovícím, kterým bylo v minulosti povolení odňato.       
  
     Pravidla pro zavážení  
1. Po revíru se smí pohybovat pouze lodě uvedené v "Povolení" jako schválené zavážecí zařízení, vedené 
vlastníkem nebo lovícím uvedeným na „Povolení“.      
2. Pohybem po vodě revíru se rozumí:  
     a) navezení o odvezení rybářských věcí na lovné místo "přes vodu" (pozor -zákaz vjezdu motorových      
vozidel!)  
     b) mapování struktury dna a rybí aktivity pomocí echolotu  
     c) zdolávání kapitálních ryb z lodi  
     d) vlastní zavážení a kontrola nástrah  
3. Při pohybu po vodě revíru je ZAKÁZÁNO: 
     a) pohybovat se mimo  povolený prostor, vyznačený bójemi  
     b) lovit z lodi  
     c) zavážet jiné nástrahy a montáže, než povolené systémy na lov velkých dravců   
     d) zapůjčit loď či zavážet nástrahu lovícímu neuvedenému na „Povolení“ či bez „Povolení“ 
4.Vlastní nastražování: 
      a)při dodržení podmínek BPVRP ( ryba 20cm, ne části těl) lze použít všechny povolené montáže na lov 
velkých dravých ryb  
      b)pokud je pro tuto montáž nutné pomocné zařízení  ( ukotvení, bojka atd.) je nutné tyto kotvit ze dna a 
při ukončení lovu beze zbytku odstranit  
     c)je zakázáno nastražovat či vést šňůry mimo povolený prostor, vyznačený bójemi, či v jejich těsné 
blízkosti a při lovu toto značení povoleného prostoru poškozovat či přemísťovat 
     d) je zakázáno nastražovat či vést šňůry způsobem omezujícím ostatní rybáře (vějíř, křižné vyvážky atd.) 
     e)je zakázáno vyvážet jiné nástrahy a montáže, než montáže na velké dravce -sumce  
     f) je zakázáno vyvážet jakékoliv montáže vč. sumcových lovícím, kteří nemají platné "Povolení" 
       
     Kontrolní činnost ČRS MO Tovačov  
RS je oprávněna v období lovu non stop nad běžný rámec kontroly dále požadovat i kontrolu:       
    a) vydaných "Povolení"  a  na něm uvedených zavážecích zařízení -lodí   
    b) využití povolené části vodní plochy revíru vyznačené bójemi               
    c) evidence ulovených sumců 
    d) u ponechaných sumců jejich předchozí evidenci  (čipování)                                                    
 e) provedeného nastražení, je zcela na zvážení lovícího, zda tato bude po výzvě provedena stažením 
nastražené montáže, nebo formou vyvezení RS schváleným zavážecím zařízením lovícího  ( vlastníka) ke 
kontrole nastražení " na vodě".    



 f) v případě porušení či nesplnění pravidel výše uvedených, je RS oprávněna bez náhrady ukončit platnost 
„Povolení " lovícímu, popř. i vlastníkovi zavážecího zařízení.   
5. Zjištěné závady budou zaznačeny do povolenky k lovu     
       
    B. Obecně platná legislativa a předpisy   
       

Čl. I. 
1.  Vymezení malých plavidel a podmínky bezpečnosti provozu malých plavidel jsou upraveny Řádem 
plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách, tvořícího přílohu č. 1 k vyhlášce FMD č. 344/1991 
Sb., vyhláškami FMD 223/1995 Sb. a 224/1995 Sb. a tímto řádem.       
2. Za oprávněné používání malých plavidel pro účel lovu, se považuje zavážení návnad a nástrah při lovu ryb 
ze břehu.       
3. Každý provozovatel malého plavidla je povinen se seznámit a dodržovat podmínky bezpečnosti provozu 
malých plavidel stanovené právními předpisy uvedenými v Čl. II. těchto podmínek    
4. Rybářský hospodář a rybářská stráž jsou oprávněni ukončit provoz malého plavidla, pokud jeho 
provozovatel porušuje podmínky bezpečnosti provozu stanovené právními předpisy a podmínky stanovené 
těmito podmínkami. 
        

Čl. II. 
Vymezení malých plavidel a podmínky jejich vedení. 

1. Pro účely výkonu rybářských oprávnění může být provozováno malé plavidlo, jímž se rozumí veslice, 
pramička, nafukovací člun apod., o celkové hmotnosti do 1000 kg včetně zatížení. Konstrukční provedení 
těchto malých plavidel musí zajišťovat jejich nepotopitelnost v případě zatopení.    
2. K vedení malého plavidla vymezeného tímto řádem se nevyžaduje zvláštní průkaz způsobilosti k vedení 
plavidla.        
3. Vůdce malého plavidla zejména odpovídá:        
a) za výběr vhodného plavidla k zamýšlené činnosti       
b) za technickoprovozní stav malého plavidla,       
c) za osoby na plavidle,       
d) za nepřekročení povoleného zatížení malého plavidla,       
e) za dodržování podmínek bezpečnosti plavby stanovené právními předpisy a tímto řádem,   
f ) za včasné ukončení plavby v případě zhoršujících se povětrnostních podmínek,    
g) a za vedení plavby tak, aby neohrozil sebe či jiné osoby a majetek jiných osob,   
4. Během provozu malého plavidla je zakázána jakákoliv činnost, která by mohla ohrozit čistotu vody, či 
příbřežních pozemků 
5. Za snížené viditelnosti musí být plavidlo osvětleno bílým elektrickým světlem, viditelným ze všech stran. 
       

Čl. III. 
Výstroj malého plavidla. 

1. Plavidlo o celkové hmotnosti (včetně povoleného zatížení) do 500 kg, musí být vybaveno nádobkou pro 
vylévání vody nebo houbou, vyvazovacím lankem nebo řetízkem o délce nejméně 5 metrů a alespoň jedním 
pádlem s výjimkou plavidla opatřeného vesly.        
2. Ostatní plavidla musí být vybavena vyvazovacím lankem o délce nejméně 15 metrů, bidlem, záchranným 
kruhem nebo jiným vhodným záchranným prostředkem a nádobkou pro vylévání vody.    
3. Pro zavážení a případné zdolávání ryb, může být malé plavidlo vybaveno lodním elektromotorem do max. 
výkonu 4 kW.       
Malé plavidlo s lodním elektromotorem může vést pouze osoba starší 15 let. Rybář i ostatní osoby na 
plavidle musí mít záchranné vesty. 
        

Čl. IV. 
Poznávací znaky malých plavidel. 



Malé plavidlo používané k lovu ryb, které nepodléhá státní evidenci, musí být označeno názvem 
provozovatele nebo jménem a adresou vlastníka na vnější nebo vnitřní straně přední části plavidla.  
      

Čl. V. 
Zvláštní ustanovení k rybolovu. 

1. Pro lov sumců n mohou být použity jen malá plavidla nepotopitelné pevné konstrukce  s vyloučením jejich 
poškození při zdolávání ryby, či k přetížení ohrožující stabilitu malého plavidla.      
2. Před výdejem povolení k zavážení rozhodne oprávněná osoba o způsobilosti malého plavidla a na základě 
tohoto posouzení povolení vydá.       
3. Pro zavážení návnad a nástrah lze používat jen taková malá plavidla, která splňují ustanovení shora 
uvedených plavebně provozních podmínek.        
4. Malé plavidlo používané k výkonu rybářského práva je-li mimo provoz, musí být buď řádně vyvázáno ke 
břehu, nebo vytaženo na břeh.        
5. Za rychlosti větru 7,5 – 10 m/s odpovídající rychlosti 27 – 35km/hod (rozpoznávací znak - na vodě se valí 
vlny se zpěněnými vrcholky), je vyjetí na vodu z malým plavidlem zakázán. 
 
 
 
Příloha č. 3 Orientační mapka revíru s vyznačením povolených prostor k lovu 
 
    

 
 
 
 
Stvrzuji svým podpisem, že jsem se řádně seznámil s podmínkami a tyto bez výhrad přijímám. 
 
 
V Tovačově dne:                                                                                ………………………………… 
                                                                                                                Podpis lovícího   


