Je možné na pstruhových vodách vnadit nebo krmit?

Nedávno jsem se stal svědkem celkem vášnivé diskuze o tom, že zatím co na mimopstruhových vodách vnadění a
krmení (tedy spíše prokrmování nebo zakrmování) je v průběhu lovu možné, na pstruhových vodách je přísně zakázáno.
Z toho vyplývá, že celá řada našich členů o problému nemá správné informace. Proto jsem se rozhodl ve věci udělat jasno.
Nebudu se zabývat vysvětlováním pojmů krmení, prokrmování nebo vnadění i když svým významem jsou různé. To
v našem případě je zbytečné.
Rybářské právo se řídí v naší republice třemi normami:
1. Hlavní normou je Zákon 99/2004 Sb. O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně
mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) ze dne 10. února 2004 se
svými asi 10 novelami. Má největší právní sílu.
2. Na něj navazuje a jednotlivé paragrafy zákona rozvádí Vyhláška Ministerstva zemědělství 197/2004 Sb. ze
dne 13. dubna 2004 k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské
stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) ve znění
vyhlášek č. 239/2006 Sb., č. 20/2010 Sb. a č. 122/2010 Sb.
3. Na vyhlášku pak navazuje Český rybářský svaz, který vydává Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č.
99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a bližší podmínky výkonu
rybářského práva platné na revírech Českého rybářského svazu od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2019 ve
formě známé jako Rybářský řád. Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech ČRS pro rok 2018 a
2019 byly projednány a schváleny Radou ČRS 7. září 2017. Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č.
99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Mohu vám říci, že při psaní tohoto příspěvku jsem velmi podrobně prostudoval obě normy pod 1. a 2. A nikde jsem
nenašel tu nejmenší zmínku o krmení, zakrmování nebo vnadění. Pro přehled uvádím výtažky z vyhlášky 197/2004 Sb.,
potažmo i Rybářského řádu schváleného Radou ČRS, které jsou doslova totožné.
V. Povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu a způsob jejich užití v rybářském revíru
§ 14 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

V mimopstruhovém rybářském revíru je povoleným způsobem lovu:
a) lov na položenou nebo lov na plavanou,
b) lov přívlačí nebo hlubinnou přívlačí v době od 16. června do 31. prosince,
c) lov na umělou mušku nebo lov muškařením, nebo d) lov čeřínkováním v době od 16. června do 31. prosince.
V ostatních odstavcích jsou uváděny jen váhy a počty ryb, které si oprávněná osoba může ponechat. Nic o krmení a vnadění.
V pstruhovém rybářském revíru je povoleným způsobem lovu ryb
a) lov přívlačí od 16. dubna do 31. srpna,
b) lov na umělou mušku od 16. dubna do 30. listopadu,
c) v případě lovu jiných ryb než lososovitých je povoleným způsobem lovu také lov na položenou nebo lov na plavanou, a to
pouze na nástrahu rostlinného původu.
V ostatních odstavcích jsou opět uváděny jen váhy a počty ryb, které si oprávněná osoba může ponechat. Nic o krmení a
vnadění.
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb.

Povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu a způsob jejich užití při lovu v
rybářském revíru

A. Lov na položenou, lov na plavanou
1. Lov na položenou, lov na plavanou v rybářských revírech mimopstruhových Při lovu na položenou nebo při lovu na
plavanou se použijí nejvýše 2 udice. Při lovu na položenou není pohyb nástrahy osobou provádějící lov aktivně ovlivňován.
Při lovu na plavanou může osoba provádějící lov pohyb nástrahy aktivně ovlivňovat. Na každé udici jsou nejvýše 2 návazce s
jednoduchými háčky nebo 1 návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem. Při lovu na živočišnou nástrahu mohou být použity i
víceháčkové systémy s nejvýše 3 háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky). Nástražní rybka se použije pouze v období od 16.
června do 31. prosince. Jako nástražní rybka se nepoužijí ryby lososovité, úhoř, chráněné druhy ryb a ryby nedosahující
nejmenší lovné míry. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 3 m, pokud se nedohodnou
na menší.
2. Lov na položenou, lov na plavanou v rybářských revírech pstruhových Při lovu na položenou nebo při lovu na plavanou se
použijí nejvýše 2 udice. Při lovu na položenou není pohyb nástrahy osobou provádějící lov aktivně ovlivňován. Při lovu na
plavanou může osoba provádějící lov pohyb nástrahy aktivně ovlivňovat. Na každé udici jsou nejvýše 2 návazce s
jednoduchými háčky. K lovu se použije pouze nástraha rostlinného původu. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi
sebou vzdálenost nejméně 3 m, pokud se nedohodnou na menší.
Opět nic o krmení a vnadění

Navíc v Popisu revírů (myšleno všech) ČRS platného pro roky 2018-2019 je citován § 13,odstavec 9 Zákona 99/2004 Sb. o
Bližších podmínkách výkonu rybářského práva.
V něm pak v odstavci VII. CHOVÁNÍ PŘI LOVU ( str. 12 ) je doslova tato citace:
„ Používání plovoucích a jiných předmětů označujících krmná místa lovu se zakazuje, a to mimo tyčkových bójek, které
nesmí být napevno ukotveny do dna a po skončení lovu musí být vytaženy z vody.“
Tím je myslím zcela jednoznačně řečeno, že zakrmování i označení krmných míst při splnění výše uvedené podmínky
je povoleno. Alespoň ve východočeském kraji. Situace se ale může zkomplikovat, pokud lovíte v jiných krajích. Ty totiž podle
zákona 99/2004 Sb. mohou upravit podmínky lovu a v některých krajích skutečně může být prokrmování zakázáno. Proto
doporučuji si skutečně dobře přečíst jimi vydávané bližší podmínky lovu platné pro ten, nebo onen kraj.

