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Výbor RS doporučuje zařadit do povinné výbavy každého rybáře odháčkovací
podložku (i domácí výroby) o minimálních rozměrech 100 x 50 cm.
Výbor RS doporučuje zavedení horní lovné míry pro amura bílého na 90 cm.
Výbor RS doporučuje snížení denního počtu přivlastnění si úlovku lína obecného na 3
kusy.
Výbor RS doporučuje povolení lovu na umělou mušku až od 16. 6. daného roku.
Výbor RS doporučuje zrušení povinnosti dozoru pro děti a mládež (tzn. lovící na jeden
prut do 16 let věku) v plném rozsahu.
Výbor RS doporučuje zrušení statusu a podmínek „chyť a pusť“ na lovném úseku
Bezedné-Šolned, tak je v tuto chvíli nastaven a zavedení podmínek výkonu rybářského
práva v rozsahu podmínek platných pro všechny ostatní lovné úseky.
Výbor RS doporučuje zrušení nejmenší lovné míry u okouna říčního.
Výbor RS doporučuje zvýšení nejnižší lovné délky u candáta obecného na 50 cm.
Výbor RS doporučuje zavedení nejmenší lovné délky u štiky obecné na 65 cm.
Výbor RS nedoporučuje rozmístění „suchých/mobilních WC“ okolo vybraných
lovných úseků (především na úsecích U jezu a Bezedné) z legislativních a logistických
důvodů.
Výbor RS nedoporučuje o podání žádosti o lov non-stop na našem rybářském revíru, z
důvodu nutného a složitého zdůvodnění žádosti u nadřízeného orgánu – Ministerstva
zemědělství
Výbor RS nedoporučuje zavedení maximálního povoleného limitu přisvojených
vybraných druhů dravých ryb na celoroční povolenku na úroveň 10 kusů těchto ryb
(štika, candát, sumec a bolen) z důvodů statistiky přisvojených ryb na celoroční
povolenku stejný postup zaujímá i ke stejnému nastavení u krátkodobé týdenní
povolenky na 2 kusy.
Výbor RS nedoporučuje zavedení zákazu přisvojení barevných mutací vybraných
druhů ryb např. sumec – albín, kapr – koi i při dosažení nejmenší lovné délky, jelikož
tuto záležitost nechává na vyhodnocení přístupu k danému úlovku u každého rybáře
individuálně v rámci platných pravidel lovu.
Výbor RS nedoporučuje zavedení nejmenší lovné délky u sumce velkého na 90 cm.
Výbor RS nedoporučuje nutnost při lovu na živou či mrtvou rybku použít nástrahu o
velikosti nejméně 15 cm (pokud už nemá zavedenu nejnižší lovnou délku), jelikož tuto
záležitost považuje za zodpovědnost každého rybáře a odpovídá za svůj způsob lovu.

