
Návrh na změnu závodního řádu 

Závodní řád pro rok 2019 se mění dle návrhu následujícím způsobem (změny označeny 

červeně): 

11) Hodnocení úlovků podle druhů ryb 

Všechny ulovené ryby (s výjimkou ryb pod stanovenou délku) jsou hodnoceny 

měřením jejich délky a bodováním výsledku měření. 

Všechny vyjmenované druhy ryb dle ZŘ od 10 cm a všechny ostatní ryby od 20 cm 

se hodnotí za každý cm = 10 bodů. Všechny lososovité ryby a lipan se neměří a 

hodnotí se 1 ks 250 body. Pořadatel může změnit (směrem nahoru) nejmenší délky 

hodnocených druhů ryb. 

        Měření úlovku 

Ulovené ryby se měří v předepsaném měrném korýtku. Ryba se měří od špičky hlavy 

po nejdelší konec složené ocasní ploutve. Pokud je ryba delší než měrné korýtko, 

doměří se její délka metrem. 

        Bodování podle druhů ryb 

Bodované druhy ryb se dělí do dvou skupin – každá skupina je bodována rozdílně. 

Rozlišují se: vyjmenované druhy ryb a ostatní druhy ryb 

        Vyjmenované druhy ryb: 

Štika obecná, candát obecný, candát východní, bolen dravý, sumec velký, okoun 

říční, jelec tloušť, jelec jesen, jelec proudník, pstruh obecný, pstruh duhový, siven 

americký, hlavatka obecná, lipan podhorní, síhové, okounek pstruhový, ježdík 

obecný, ježdík žlutý, sumeček americký, mník jednovousý, parma obecná, úhoř říční, 

ostrucha křivočará, jeseteři, hlaváč černoústý, drsek menší, drsek větší a kříženci 

těchto druhů ryb. 

Ostatní druhy ryb:  Všechny nevyjmenované druhy ryb mimo ryb vyřazených 

z bodování. 

      Bodování výsledku měření: 

- vyjmenované druhy ryb, které dosahují nejmenší délky 10 cm anebo nejmenší 

povolené délky se hodnotí za každý centimetr dosažené délky – 1 cm = 10 bodů 

- ostatní druhy ryb, které dosahují nejmenší délky 20 cm anebo nejmenší povolené 

délky se hodnotí za každý centimetr dosažené délky – 1 cm = 10 bodů 

-   všechny ulovené bodovatelné ryby nedosahující povolené délky se hodnotí - 1 kus = 1 

bod. 

 

Původně: 

    11) Hodnocení úlovků podle druhů ryb 
Všechny ulovené ryby (s výjimkou ryb pod stanovenou délku) jsou hodnoceny 

měřením jejich délky a bodováním výsledku měření. 

Všechny vyjmenované druhy ryb dle ZŘ od 100 mm a všechny ostatní ryby od 200 

mm se hodnotí za každý mm = 1 bod. Všechny lososovité ryby a lipan se neměří a 

hodnotí se 1 ks 250 body. Pořadatel může změnit (směrem nahoru) nejmenší délky 

hodnocených druhů ryb. 

        Měření úlovku 



Ulovené ryby se měří v předepsaném měrném korýtku. Ryba se měří od špičky hlavy 

po nejdelší konec složené ocasní ploutve. Pokud je ryba delší než měrné korýtko, 

doměří se její délka metrem. 

        Bodování podle druhů ryb 

Bodované druhy ryb se dělí do dvou skupin – každá skupina je bodována rozdílně. 

Rozlišují se: vyjmenované druhy ryb a ostatní druhy ryb 

        Vyjmenované druhy ryb: 

Štika obecná, candát obecný, candát východní, bolen dravý, sumec velký, okoun 

říční, jelec tloušť, jelec jesen, jelec proudník, pstruh obecný, pstruh duhový, siven 

americký, hlavatka obecná, lipan podhorní, síhové, okounek pstruhový, ježdík 

obecný, ježdík žlutý, sumeček americký, mník jednovousý, parma obecná, úhoř říční, 

ostrucha křivočará, jeseteři, hlaváč černoústý, drsek menší, drsek větší a kříženci 

těchto druhů ryb. 

         Ostatní druhy ryb:  Všechny nevyjmenované druhy ryb mimo ryb vyřazených 

z bodování. 

         Bodování výsledku měření: 

- vyjmenované druhy ryb, které dosahují nejmenší délky 100 mm anebo nejmenší 

povolené délky se hodnotí za každý milimetr dosažené délky – 1 mm = 1 bod 

- ostatní druhy ryb, které dosahují nejmenší délky 200 mm anebo nejmenší povolené 

délky se hodnotí za každý milimetr dosažené délky – 1 mm = 1 bod  

-  všechny ulovené bodovatelné ryby nedosahující povolené délky se hodnotí - 1 kus = 

1 bod. 

     
 

 

Odůvodnění: Zaokrouhlením dolu na dosažené celé centimetry dojde k navrácení se od 

laboratorní k běžné rybářské praxi měření úlovků. Urychlí se také zapisování do bodovacího 

listu a vyhodnocení výsledků bodovací komisí. 

 

František Čáha v.r. 

V Praze 31.8.2018 


