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COVID-19 A OMEZENÍ PŘI JARNÍM RYBOLOVU NA Revírech  
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území ČR od 12. března, kdy 
se mj.  zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou 
… cest … k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, a dále  pobytu v 
přírodě nebo parcích, a dále se nařizuje … omezit pohyb na veřejně 
dostupných místech na dobu nezbytně nutnouomezit kontakty s jinými 
osobami na nezbytně nutnou míru … nejvýše v počtu dvou osob a zachovávat 
při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud je to 
možné. Současně se zakazuje všem osobám pohyb a pobyt na všech místech 
mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), přičemž 
k ochraně je možné využít respirátor, roušku, ústenku, šátek, šál nebo jiné 
prostředky, které brání šíření kapénkové infekce, se výbor MO ČRS v Kostelci 
nad Labem rozhodl o nezbytnosti dodržování všech výše zmíněných pokynů 
v případě výkonu rybářského práva na všech revírech MO Kostelec nad Labem 
a  to tak, že žádá rybáře, aby: 

1. Předně ti, kteří snad pociťují příznaky nachlazení, chřipky, mají zvýšenou 
teplotu apod., aby se do doby, než tyto příznaky pominou, resp. budou mít 
věrohodné potvrzení, že nejsou infekční, možnosti výkonu svého rybářského 
práva přechodně vzdali. Násada ryb byla bohatá a doženou to, jakmile se plně 
uzdraví. 

2. Měli nasazenou roušku již při příjezdu k vodě a po celou dobu pobytu ji 
nesundávali. 

3. Respektovali důsledněji než jindy povinnost aspoň třímetrového rozestupu 
mezi lovícími, nepomáhali si ani s případným podebíráním větší ryby apod. 
Domluva o kratším rozestupu není přechodně možná – chráníte tím sebe i 
svého souseda. 

4. Lovili jen nezbytně dlouhou dobu a zbytečně dlouho se u vody nezdržovali. 

5. V případě, že budou kontrolováni Rybářskou stráží, pak jen s odstupem dvou 
metrů – aniž by došlo k fyzickému kontaktu –ukáží zápis o docházce k vodě 
s platným datem a již případně uloveným kaprem. Potvrzení člena RS o 
kontrole se načas nebude do výkazu o úlovcích zapisovat. Opět takchráníme 
před rizikem nákazy lovícího i Rybářskou stráž.  

6. Členové Rybářské stráže již mají pokyny pro případ, že by se snad setkali 
s hrubým porušením Rybářského řádu – a doufejme, že kárná komise žádný 
takový případ k řešení nedostane. 

Letošní rybářská sezóna je naprosto výjimečná – značně zpřísňujeme podmínky 
konání dubnových brigád (uvažujeme, že většina členů splní svou povinnost na 
podzim podle dané situace), rušíme tradiční rybářské závody dětí i dospělých, 
vyžadujeme důsledné respektování usnesení vlády v souvislosti s vyhlášením stavu 
nouze včetně jeho častého zpřesňování (aktuální stav platných nařízení viz 
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www.vlada.cz). Snad ani tato pochopitelná omezení nic nezmění na tradici, že i 
letošní sezóna bude celkově tak úspěšná, jako ty předešlé.  

Petru zdar!
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