
Změny v rybářském řádu na rok 
2020
- plošná horní míra kapra 70 cm

- zařazení lína a parmy do kategorie ryb s omezením přivlastněných kusů na 2ks/denně, 
10ks/měsíčně, 40ks/ročně

- omezení přivlastnění si ostroretky na 5 ks/denně, 15ks/týdně

- míra lipana 35 cm, lína 25 cm a okouna 15 cm

- povinnost osvětlovat lovné místo v případě lovu po setmění

Mezi nejdůležitější změny RŘ patří rozšíření definice ušlechtilých ryb, respektive 
vymezení okruhu ryb, jejichž přivlastnění je omezeno na 2 ks denně, 10 ks 
měsíčně a 40 ks ročně. Nově se do této kategorie (vyjma kapra, štiky, amura, 
bolena a sumce) řadí taktéž lín a parma. Úlovky těchto ryb musí být taktéž (stejně jako
v případě ponechání si kapra) zapsány u každého kusu zvlášť na jeden řádek v povolence.
Upozorňujeme všechny rybáře, že např. přivlastnění si 3ks parem během jednoho dne 
nebo 1 kapra a 2 línů během jednoho dne či 7 kaprů, 2 línů a 2 parem během jednoho 
měsíce je nově důvodem pro zadržení povolenky RS. Nově je taktéž omezena možnost 
přivlastnění si ostroretky stěhovavé na 5 ks denně a 15 ks týdně. Podstatná 
změna je též u zvýšení nejmenší lovné míry lipana podhorního na 35 cm, lína 
obecného na 25 cm a okouna říčního na 15 cm. Velký důraz je pak kladen na plošné 
zavedení horní míry kapra 70 cm na všech revírech ÚS pro severní Moravu a Slezsko.
Jakékoliv přivlastnění kapra většího než 70 cm je nyní důvodem pro zadržení povolenky 
RS. Důležitá změna je také v     nové povinnosti osvětlovat lovné místo v     případě   
lovu po setmění (tj. v době 1 hodina po západu slunce a 1 hodina před východem slunce) a 
to pouze elektrickým světlem. 

Přesné definice změn v rybářském řádu jsou obsaženy v Dodatku k soupisu revírů 
vydaného s platností od 1. 1. 2020, který obdržel každý rybář k zakoupené povolence.
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