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Na nejatraktivnějších revírech vy-
čleňují členové olomouckého Českého 
rybářského svazu, z. s., místa svým 
handicapovaným kolegům. Patřičně  
k nim upravují přístup a označují je 
speciálními cedulemi. Pamatují i na 
prostor na parkovišti, aby to na břeh 
neměli zbytečně daleko. 

„Udělali jsme velký krok kupředu  
a podpořili rybáře s handicapem,“ řekl  
o novince předseda Českého rybářského 
svazu (ČRS) Michal Šefčík. Osm olo-
mouckých vyznavačů Petrova cechu s tě-
lesným postižením přístup svých kolegů 
oceňuje. „Pro vozíčkáře nepřipadá v úva-
hu, aby objížděl revíry a hledal vhodné 
místo, kde bude chytat,” uvedl Jaroslav 
Pokorný, který se k vodě bez ortopedic-
kého vozíku nedostane. „Vše je o lidském 
přístupu.“ 

Bodují i střední Čechy 
Handicapovaným rybářům se zlepšily 

podmínky pro chytání ryb i ve středních 
Čechách. 

„Vytvoření míst a mapy s vhodnými 
místy pro handicapované rybáře byl i náš 
dluh z minulosti, kdy jsme se sice o něco 
pokoušeli, ale nikdy jsme naši snahu 
nedotáhli do konce. Nyní chceme přilákat 
k rybaření i handicapované rybáře z ji-
ných krajů,” sdělil předseda Středočeské-
ho územního svazu ČRS Dušan Hýbner. 
„Prostor vhodný k rybaření musí být 
bezpečný, břehy stabilní nebo uměle 
zpevněné a pokud možno co nejnižší. 
Výběr míst jsme konzultovali s handica-
povanými rybáři,“ dodal. 

Seznam přístupných míst 
Nová místa by mohli v budoucnu vyu-

žít také imobilní rybáři v jiných krajích. 
Jak řekl vedoucí hospodářského úseku 
ČRS Branislav Ličko, místa pro handica-
pované rybáře otevírají kontinuálně v rám-
ci celého ČRS. 

„Jejich seznam je volně dostupný na 
našich webových stránkách, kde si u jed-
notlivých revírů mohou handicapovaní 
rybáři najít symbol, který označuje místo 
se snadným příjezdem a parkováním pro 
handicapované. Přitom systém je otevře-
ný, takže kdokoli do něj může vkládat 
nová nalezená či vybudovaná vhodná 
místa pro handicapované rybáře,“ uvedl 
Ličko. 

Podle loňské statistiky ČRS chytá ry-
by v České republice 6 264 zdravotně 
znevýhodněných rybářů. Ti mohou vyu-

žívat slevu na rybářskou povolenku a úle-
vu od brigád. 

Kladrubské sdružení 
handicapovaných rybářů 

Jedinou organizací, která od roku 
1985 sdružuje handicapované rybáře  
v ČR, je Kladrubské sdružení handicapo-
vaných rybářů. Má 150 členů, kteří se 
mimo jiné účastní domácích a mezinárod-
ních soutěží. 

Právě v rámci 38. ročníku závodu  
v lovu ryb na udici na Vojkově rybníce 
absolvoval ČRS, místní organizace Boži-
čany (Karlovarský kraj), jednu premiéru: 
byla zde otevřena rybářská plocha s bez-
bariérovým přístupem pro imobilní rybá-
ře. 

„Myšlenka vybudovat takové místo 
vznikla už v roce 2013 a po částech byl 
tento bezbariérový přístup k vodě budo-
ván až do stávající podoby,” zavzpomínal 
hospodář božičanské organizace Václav 
Šnajdr. „Teď nás ještě čeká finální úprava 
povrchu příjezdové cesty a značení lov-
ného místa orientačními tabulemi. Poté by 
mělo být vše kompletní. Zároveň však 
uvažujeme o výstavbě stejně přístupného 
místa pro vozíčkáře i na našem druhém 
rybníku Bahňák v Lesní ulici v Chodově. 

Další informace: na stránkách ČRS: 
http://www.rybsvaz.cz. 

Územní svazy ČRS 
• ÚS města Prahy: Rybářská 3/5, 

147 00 Praha-Podolí, tel.: 222 248 

109-10, info@rybaripraha.cz, http://w 
ww.ryba ripraha.cz. 

• Středočeský ÚS: K Novým domkům 
82, 159 00 Praha-Lahovice, tel.: 224 
934 984, crs_sus@volny.cz, http://w 
ww.crs-sus.cz. 

• Jihočeský ÚS: Rybářská 237, 373 82 
Boršov nad Vltavou – Poříčí, tel.: 387 
250 451, jcuv@crscb.cz, http://ww 
w.crs cb.cz. 

• Západočeský ÚS: Tovární 281/5, 301 
00 Plzeň 3 – Jižní Předměstí, tel.: 377 
223 569, 602 321 168, us@crsplz 
en.cz, http://www.crsplzen.cz. 

• Severočeský ÚS: Střekovské nábřeží 
975/51, 400 03 Ústí nad Labem – 
Střekov, tel.: 475 531 004, 475 534 
074, 721 329 351, crsusti@crsusti.cz, 
mikolasova@crsusti.cz, http://www.cr 
susti.cz. 

• Východočeský ÚS: Kovová 1121, 
500 03 Hradec Králové – Slezské 
Předměstí (pošta Hradec Králové 3), 
495 214 940, bialek@regis.cz, http://w 
ww.vcus.regis.cz. 

• Moravskoslezský ÚS: Jahnova 
890/14, 709 00 Ostrava – Mariánské 
Hory, tel.: 596 620 583, sekretari 
at@rybsvaz-ms.cz, http://www.rybsv 
az-ms.cz. 
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Chtěli byste chytat ryby na ortopedickém vozíku?
Český rybářský svaz vám vychází vstříc v celé ČR 


