Odebrání povolenky za krmnou raketu?
Rybář krmil raketou. Porybný mu chtěl
odebrat povolenku
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Jedno z nejtřaskavějších témat posledních sezón je používání krmné rakety při lovu kaprů.
Těch dotazů jsou ročně stovky! A ono se není čemu divit, protože rybáři si krmné rakety stále
více a více oblibují. Jde totiž o velmi rychlý a efektivní způsob zakrmení na lovném místě.
Jenže! S popularitou této pomůcky dochází k častým sporům mezi rybáři a porybnými.
Někteří porybní totiž žijí v domnění, že mohou za krmnou raketu odebrat povolenku, pokud
rybář nestáhne alespoň 1 udici. To je ale omyl! Rybář může mít nahozené obě udice, a přitom
může krmit i krmnou raketou!
Poslední „konflikt“ se odehrál nedávno. A rybář si „postěžoval“ na sociálních sítích, kde
napsal: „Přicházím s dotazem. Měl jsem teď kontrolu od rybářské stráže. Vše v pohodě. Po
chvilce se vrátil, že prý mě viděl nahazovat třetí prut, ať odevzdám povolenku. Nenechal si
vysvětlit, že ten třetí prut je na raketu, a že jsem přikrmoval. Tak jsme se chvilku dohadovali a
na dotaz, ať mi ukáže v řádu, kde se to píše, že se nesmí při dvou prutech přikrmovat, mi
odpověděl, že se o tom se mnou bavit nebude, a pokud mu povolenku nedám, tak přijde
s orgánem PČR. Setkali jste se s tím někdo?“
Je velmi dobře, že rybář tuto situaci zveřejnil na internetu. Proč? Znova: Jde o velice častý
konflikt mezi porybnými a rybáři. Bohužel, tento konflikt ale často vyvolává rybářská stráž,
která prostě není znalá platných pravidel. Proto, pokud má rybář nahozené dvě udice a
přikrmuje třetím prutem s krmnou raketou, pak to NENÍ PORUŠENÍ PLATNÝCH
PRAVIDEL! Rybář může při nahozených dvou udicích přikrmovat třetím prutem.

Rybář měl pravdu: Raketu lze používat i při 2 nahozených udicích!

Za rybáře se přímo postavil i například předseda Středočeského územního svazu Dušan
Hýbner. Ten jasně hned pod daným příspěvkem napsal, že se rybář ničeho nedopustil. Tudíž
předseda středočeských rybářů potvrdil, že rybář může mít nahozené 2 udice, a přitom třetím
prutem přikrmovat.
Už v minulosti se k této problematice vyjádřil i minulý předseda Českého rybářského svazu
pan Alexander Šíma. Ten ke krmné raketě řekl: „Udice je tvořena prutem, zpravidla
navijákem, šňůrou nebo vlascem a háčkem nebo umělou nástrahou, popřípadě dalšími
doplňky. Je tedy ale také zřejmé, že za udici lze považovat jen takovou sestavu, na kterou je
možno vůbec něco ulovit. Jestliže by chyběla některá její, pro lov významná součást, jako
třeba háček nebo umělá nástraha, nejednalo by se o udici.
Minulý předseda Alexander Šíma také zmínil to, že prut s raketou nelze považovat za udici,
protože chybí podstatná část pro ulovení ryby – háček. Pokud tedy není v bližších
podmínkách uvedeno výslovně, že se tento způsob krmení zakazuje, pak je možné při
nahozených dvou udicích používat třetí prut s raketou.
Je na místě rovněž poděkovat samotnému rybářovi. Právě tento případ je totiž častým
obrázkem na našich revírech. Pokud vás tedy potká podobná nepříjemnost, pak prosím ukažte
tento text danému porybnému. Na místě je také si opsat jeho číslo odznaku a podat stížnost –
nejedná se o „bonzování“, ale mezi porybnými nemají ti členové, kteří neznají platná
pravidla, co pohledávat. Tak to je!
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