
Rybářský odznak odbornosti  

Odznak odbornosti mladého rybáře slouží jako motivační prostředek k osvojení všestranného pohledu  

na vzájemné vztahy mezi vodními organizmy a jejich životním prostředím, k poznávání živočichů a rostlin žijících kolem 

vodních toků a v neposlední řadě ke zdokonalování v rybolovu a nácviku rybolovné techniky.  

Odznak rybářské odbornosti má tři stupně:  

- Zlatý odznak (uděluje odbor mládeže Rady ČRS)  

- Stříbrný odznak (uděluje odbor mládeže při územním svazu ČRS)  

- Bronzový odznak (uděluje místní organizace ČRS – odbor mládeže)  

Postup pro objednání odznaku:  

Bronzový odznak:  

Splní-li dítě podmínky pro získání bronzového odznaku rybářské odbornosti, kterými jsou - dvouletá docházka  

do rybářského kroužku, znalost základních druhů ryb žijících v našich vodách, doby hájení ryb, zákonné délky a počty 

denních úlovků, vyplňování úlovkového lístku a prokázání praktických znalostí při lovu ryb, může mu místní organizace 

ČRS udělit tento odznak včetně certifikátu (certifikát si musí každá MO stáhnout z webových stránek www.rybsvaz.cz – 

oddělení sportu a mládeže, odbor mládeže, rybářský odznak odbornosti, certifikát k odznaku odbornosti)  

Odznak si MO objedná na adrese:  

Český rybářský svaz – Sekretariát Rady ČRS  

oddělení sportu a mládeže  

Nad Olšinami 31  

100 00 Praha 10  

Cena odznaku je 34,- Kč  

Stříbrný odznak odbornosti: 

Podmínky pro získání stříbrného odznaku odbornosti – dítě musí mít již bronzový odznak odbornosti a teprve  

po roce, pakliže se zúčastnilo územního nebo národního kola soutěže Zlatá udice, má nárok na získání stříbrného 

odznaku + certifikátu (certifikát si musí každý ÚS stáhnout z webových stránek www.rybsvaz.cz – oddělení sportu  

a mládeže, odbor mládeže, rybářský odznak odbornosti, certifikáty k odznaku odbornosti). Udělování tohoto odznaku 

odbornosti spadá do kompetence odboru mládeže územního svazu ČRS na doporučení odboru mládeže místní 

organizace. Při udělení tohoto odznaku musí odbor mládeže ÚS nahlásit Odboru mládeže Rady ČRS jméno, datum 

narození, adresu a MO, ve které je dítě evidováno.  

Odznak si ÚS objedná na adrese:  

Český rybářský svaz – Sekretariát Rady ČRS  

oddělení sportu a mládeže  

Nad Olšinami 31  

100 00 Praha 10  

Cena odznaku je 43,- Kč  

Zlatý odznak odbornosti: 

Uděluje se po tříleté docházce do rybářského kroužku a je podmíněn umístěním na prvním místě národního kola 

soutěže Zlatá udice (prvním místem se rozumí v kategorii jednotlivců a v disciplínách – poznávačka, RT, LRU a celkové 

vítězství). Toto ocenění lze udělit i za mimořádný čin, který posoudí Odbor mládeže Rady ČRS na doporučení územního 

svazu ČRS – odboru mládeže. V tomto případě není nutné splňovat předcházející podmínky udělení. 

Udělování tohoto odznaku odbornosti je v kompetenci Odboru mládeže Rady ČRS.  

Při udělení zlatého odznaku za mimořádný čin nahlásí ÚS odboru mládeže Rady ČRS čin, za který odznak navrhuje 

a jméno, datum narození, adresu a MO, ve které je dítě evidováno. 


