
INFORMACE PRO ČLENY RYBÁŘSKÉ STRÁŽE PO DOBU KRIZOVÝCH OPATŘENÍ PROTI 
ŠÍŘENÍ NÁKAZY CORONAVIREM COVI 19 

Všem členům rybářské stráže doporučujeme, aby při kontrolách lovících dbali zvýšené 
bezpečnosti, dle plošného nařízení měli zakrytá ústa rouškou, apod., dále používali jednorázové 
hygienické rukavice a dle možností i dezinfekční přípravek. Pro minimalizaci přenosu nákazy 
doporučujeme se nedotýkat předložených rybářských dokladů a jejich kontrolu provádějte pouze 
opticky, bez zápisu o kontrole do přehledu o docházkách a úlovcích. V případě nutnosti zápisu do 
přehledu o docházkách a úlovcích v případě zjištění porušení pravidel lovu aj. je nutno vždy 
použít gumové rukavice. Doporučujeme dle možnosti udržovat od lovících dostatečný odstup a 
vyhýbat se přímému kontaktu. K přímému kontaktu s lovícím je vhodné přistoupit jen v nezbytně 
nutných případech, kdy evidentně dochází k porušování předpisů. 

Dále upozorňujeme na stanovisko Ministerstva zemědělství, které umožňuje lovícím se 
prokazovat v době nouzového stavu neplatným rybářským lístkem u kterého skončila platnost  po 
dni 1.března 2020, viz článek „Máte propadlý rybářský lístek“, níže v aktualitách. Při zadržení 
povolenky k rybolovu nebo rybářského vybavení se postupuje standardně, ale se zvýšenou 
opatrností, jelikož se jedná o potenciálně kontaminovaný materiál. 

V případě rizika kontaminace nákazou, například kontaktem s osobou odmítající si zakrýt ústa 
rouškou si vyžádejte součinnost s Policií ČR. Lze předpokládat, že zjištěná porušení, kterých se 
lovící dopustí v období krizového stavu, budou orgány státní správy a kárnými komisemi 
posuzovány výrazně přísněji. 

I po dobu mimořádných opatření, je nutné zajistit dodržování pravidel lovu a proto je výkon 
funkce rybářské stráže mimořádně důležitá a obětavá činnost, zvláště pak v současné vypjaté 
situaci. 

Z uvedených důvodů děkujeme všem aktivním členům RS za výkon kontrolní činnost a za 
respektování výše uvedených doporučení. 

Zároveň důrazně žádáme všechny lovící, aby striktně dodržovali své povinnosti a rybářské stráži 
byli nápomocni v rámci ochrany společných zájmů ČRS. 

Dne 27. 3. 2020 

Petr Machala,  vedoucí RS při ÚS pro Severní Moravu a Slezsko 

 


