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Povinnost používat originální rybářskou podložku na    
ulovené ryby. 
 

I. Lov ryb 
 
Lov ryb a vodních organizmů smí být prováděn v rybářském 
revíru lovem na udici nebo jiným způsobem lovu, který 
stanoví příslušný rybářský orgán; v rybářském revíru může 
jednotlivá oprávněná osoba provádět lov nejvýše na 2 udice. 
 
Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna 
mít u sebe povolenku k lovu soukromého revíru č.06 941 004 
a na požádání je předložit rybářské stráži příslušného revíru. 
 
Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence k lovu 
datum lovu, počet, druh a hmotnost ulovených ryb. 
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II.  Způsob měření délky ryb, nejmenší lovné míry a horní 

míry vybraných druhů ryb v rybářském revíru 
 
Délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších 
paprsků ocasní ploutve. 
 
Nejmenší a největší lovné míry vybraných druhů ryb 
v rybářském revíru jsou: 
a) bolen dravý    50 cm 
b) candát obecný   50 cm – 75 cm 
c) jelec jesen    25 cm 
d) jelec tloušť    25 cm 
e) kapr obecný    45 cm – 60 cm 
f) lín obecný    celoročně hájený 
g) pstruh duhový   25 cm 
h) siven americký   25 cm 
i) sumec velký    výjimka – bez míry – z vody 
j) štika obecná    60 cm – 90 cm 
k) amur bílý    celoročně hájený 
l) ostroretka stěhovavá  30 cm 
m) okoun říční    celoročně hájený 
n) jeseter velký    celoročně hájený 
o) tolstolobik bílý   40 cm 
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III.  Denní doby lovu ryb v kalendářním roce 

v rybářském revíru 
 
Denní doby lovu ryb v rybářském revíru jsou: 
 
a)v měsíci lednu, únoru, listopadu a prosinci     od 7 do 18 
hodin, 
b)v měsíci březnu                                                od 5 do 21 
hodin, 
c)v měsíci dubnu, září a říjnu                              od 6 do 22 
hodin, 
d)v měsíci květnu, červnu, červenci a srpnu       od 4 do 24 
hodin. 
 
 
 

IV.  Doby hájení ryb v rybářském revíru 
 
Od 1. ledna do 15. června  jsou v rybářském revíru hájeni: 
a) bolen dravý  
b) candát obecný  
c) štika obecná  
d) sumec velký         (dle povolené vyjímky) 
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V. Povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky 

k lovu a způsob jejich užití v rybářském revíru 
 
Povolený způsob lovu v rybářském revíru je lov ryb na udici, 
a to lov na položenou, lov na plavanou, lov přívlačí, lov na 
umělou mušku. 
 
Lov ryb na udici, na plavanou, na položenou může být 
prováděn jen za předpokladu, že osoba provádějící lov je u 
udic přítomna tak, aby s nimi mohla bez prodlení manipulovat.  

 
Ulovené ryby v rybářském revíru, které 
a) nedosahují nejmenší lovné míry 
b) dosahují horní míry (včetně) 
b) byly uloveny v době hájení 

 
musí být šetrně vráceny zpět do rybářského revíru, v němž 
byly uloveny! 
 
V rybářském revíru si lovící může v jednom dni ponechat 3 kg 
plevelných ryb a 1 ks ušlechtilé ryby. Za sezónu nejvýše 10 ks 
ušlechtilých ryb. Při ponechání 1ks ušlechtilé ryby v jednom 
dni končí denní lov. Při ponechání 10 ks ušlechtilých ryb, 
končí platnost roční povolenky, kterou je rybář povinen 
odevzdat vždy po skočení její platnosti do 15 ti dnů na 
uvedenou adresu, nebo vhodit do poštovní schránky, která je 
umístěna  na buňce u rybníka.   
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Víkendová povolenka 
Pouze chyť a pusť. Výjimka – sumec velký, každý z vody. 
 
Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným 
způsobem do povolenky k lovu, do které uvede datum, druh 
ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené druhy ryb uvedené s 
mírou zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich 
ulovení. Ostatní druhy ryb zapisuje po skončení nebo 
přerušení lovu před odchodem od vody. 

 
VI.  V rybářském revíru se zakazuje 

 
a) používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných 
látek, 
b) používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, 
dále vidlic a rozsošek, jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat je 
na šňůry, do rukou a do ok 
c) užívat k lovu ryb elektrického proudu 
d) lovit pomocí,, srkaček‘‘ a jiných montáží, které rybě 
neumožní po utrhnutí montáže uniknout, aniž by za sebou 
tahala těžké břemeno  
e) lov ze sypaných hrází a v místech trdliště 
f) rozdělávání ohně, mimo vyhrazené ohniště u buňky 
g) parkování vozidel mimo vyznačené parkoviště 
h) stanování (možno používat bivaky) 

  



7 
 

 
VII. Přístup na pozemky 

 
 Příslušná rybářská stráž v rybářském revíru je 
oprávněna: 
 

a) kontrolovat 
 
1. osoby lovící ryby nebo vodní organizmy, zda jsou k tomuto 
lovu oprávněné a zda provádí lov řádně a způsobem, který 
umožňuje RŘ 
 
2. osobám lovícím ryby nebo vodní organizmy rybářské 
nářadí, obsah nádrže nebo jiného zařízení užitého k uchování 
ryb a rybářské úlovky, z hlediska dodržení rybářského práva 
 

b) požadovat 
 

1. od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy prokázání její 
totožnosti, předložení platné povolenky k lovu, 
2. od osoby důvodně podezřelé ze spáchání přestupku nebo 
trestného činu v bezprostřední blízkosti rybářského revíru 
předložení rybářského lístku, nebo jiného dokladu 
opravňujícího osobu k lovu anebo dokladu o nabytí ryby nebo 
vodního organizmu, 
3. součinnost, popřípadě pomoc orgánů Policie České 
republiky, popřípadě obecní policie, nemůže-li zajistit 
vlastními silami a prostředky výkon funkce rybářské stráže 
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c) zadržet 

 
1. povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení 
povinnosti stanovené zákonem. 
2. úlovek, rybářské nářadí nebo nástroj osobě, která tím 
spáchala přestupek nebo trestný čin, nebo z jehož spáchání je 
důvodně podezřelá 
 
e) ukládat a vybírat pokutu v blokovém řízení za spáchání 
přestupku podle tohoto zákona a podle zákona o přestupcích.      
§17 zákona č. 99/2004 Sb. 
 
Rybářská stráž je při výkonu své funkce povinna 
 
a) nosit služební odznak na viditelném místě, 
b) prokazovat se průkazem rybářské stráže, 
c) kontrolovat a dohlížet na dodržování povinností 

stanovených tímto zákonem, 
d) zjišťovat zdroje a příčiny znečištění vody v rybářském 

revíru. 
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Povolené způsoby lovu, 
povolené technické prostředky k lovu 

a způsob jejich užití při lovu 
v rybářském revíru 

 
A. Lov na položenou, lov na plavanou 
 
Při lovu na položenou nebo při lovu na plavanou se použijí 
nejvýše 2 udice. Při lovu na položenou není pohyb nástrahy 
osobou provádějící lov aktivně ovlivňován. Při lovu na plavanou 
může osoba provádějící lov pohyb nástrahy aktivně ovlivňovat. 
Na každé udici jsou nejvýše 2 návazce s jednoduchými háčky 
nebo 1 návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem. Nástražní rybka 
se použije pouze ve velikosti nad 10 cm. Jako nástražní rybka se 
nepoužijí ryby lososovité, úhoř, chráněné druhy ryb a ryby 
nedosahující nejmenší lovné míry. Při lovu zachovávají osoby 
provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 3 m, pokud se 
nedohodnou na menší. 
 
 
B. Lov přívlačí 
 
Při lovu přívlačí se použije 1 udice, která je při lovu držena v 
ruce; jiná udice není nastražena. Lov spočívá v aktivním vedení 
nástrahy vodním prostředím. Za nástrahu se použije 1 umělá 
nebo přirozená nástraha. Nástraha má podle své konstrukce 
nejvýše 3 háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky). Za lov přívlačí se 
považuje i lov na umělou mušku, pokud je nástraha vybavena 
doplňky zvyšujícími dráždivost pro ryby, například rotující 
plíšek nebo vrtulka. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov 
mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou na 
menší. 
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C. Lov na umělou mušku 
 
Při lovu na umělou mušku se použije 1 udice, která je při lovu 
držena v ruce; jiná udice není nastražena. Na udici jsou nejvýše 3 
návazce s jednoduchými háčky. Nástraha je nahazována pomocí 
muškařské šňůry nebo vlasce, kdy nosnou funkci zabezpečuje 
kulové nebo jiné plovátko, popřípadě jiná zátěž. Za umělou 
mušku se považuje nástraha imitující hmyz nebo jiné organizmy. 
Nástraha se nevybavuje doplňky, které svým pohybem zvyšují 
dráždivost pro ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka. Při 
lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost 
nejméně 20 m, pokud se nedohodnou na menší. 
 
 
D. Lov čeřínkováním 
 
Je celoročně zakázán! 
 
 
 
Osoba provádějící lov je povinna 
 
a) mít při lovu vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky ryb, 
podběrák , vezírek a podložku na ryby. 
 
b) zapsat nesmazatelným způsobem příchod k vodě, ještě před 
započetím lovu 
 
c) pokud si nepřivlastní v daném revíru v daném kalendářním 
dnu žádnou ulovenou rybu proškrtnout vodorovnou čárou 
nesmazatelným způsobem v oddílu II povolenky k lovu 



11 
 

(Evidence docházky a úlovků) příslušný řádek nejpozději před 
zahájením lovu v dalším dnu 
 
d) po skončení platnosti povolenky proškrtnout nesmazatelným 
způsobem nevyplněné řádky v oddílu II povolenky k lovu 
(Evidence docházky a úlovků a Sumář úlovků a docházek). 
Řádky se nemusí proškrtávat jednotlivě. 
  
e) vrátit majitelům revíru řádně vyplněný sumář úlovků 
 do 15 dnů po skončení platnosti povolenky  
 
f) umožnit rybářské stráži zápis o provedené kontrole do oddílu 
II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků). 
 
 

IV. Lov ryb z plavidel 
 
Lov ryb z plavidel zakázán! 
 
 
 

V. Lov na bójku 
 
Lov na bójku je zakázán! 
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VI. Chování při lovu 

 
Po příchodu k místu lovu prohlédne osoba provádějící lov místo, 
z něhož hodlá lovit. Pokud je znečištěno odpadky, před 
zahájením lovu ryb je uklidí. Osoba provádějící lov je povinna 
udržovat na místě pořádek a po skončení lovu případné odpadky 
po sobě uklidit. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu nebo 
je odhazovat do vody. Za hrubé porušení tohoto ustanovení je 
považováno, pokud by osoba provádějící lov ryb takto zacházela 
se skleněným odpadem. 
 
Používání plovoucích a jiných předmětů označujících krmná 
místa a místa lovu se zakazuje. 
 
 
 

VII. Zacházení s ulovenými rybami 
 
Při vylovování ryby je osoba provádějící lov povinna zacházet s 
ní šetrně. Rybu, která se vrací zpět do vody, je potřeba uvolnit z 
háčku bez zbytečné manipulace, pokud možno ve vodě, jinak 
zásadně na rybářské podložce. Pokud vězí háček hluboko v jícnu 
ryby, je nutno jej odstřihnout (odříznout). Za hrubé porušení 
tohoto ustanovení bude považováno vytahování ulovené ryby po 
břehu nebo její nešetrné vracení zpět do vody. 
 
Usmrcování ryb se provádí omráčením silným úderem tupým 
předmětem na temeno hlavy. Pokud osoba provádějící lov 
ulovenou rybu usmrtí, očistí a zbaví vnitřností, nesmí zbytky 
vhazovat do vody nebo je ponechat na místě. 
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Pokud osoba provádějící lov uchovává ulovené ryby živé, je 
povinna mít vlastní vezírek nebo takové zařízení, které umožňuje 
rybě alespoň minimální pohyb (haltýř, konstrukce potažená 
síťovinou apod.). Je zakázáno upevňovat ryby provlečením za 
skřele nebo jiným nešetrným způsobem, popřípadě nechat 
nezabité ryby uhynout. Ryba uložená ve vezírku nebo jiném 
zařízení na uchovávání živých ryb je považována za 
ponechanou. Zakazuje se používat společných zařízení k 
uchovávání ulovených živých ryb. 
 

 

Kontrola lovících 

1. Kontrolu lovících provádějí pouze osoby mající průkaz  
rybářské stráže pro revír „KLAPÝ I“  č. 06 941 004. 

2. Lovící je povinen na vyzvání Rybářské stráže předložit ke 
kontrole: povolenku, průkaz totožnosti, zavazadla, povinné 
vybavení případně kufr automobilu.  

3. V případě porušení tohoto řádu, je Rybářská stráž revíru 
oprávněna odebrat lovícímu povolenku, přisvojené úlovky a 
vykázat jej od vody. 

4. Porušení tohoto řádu, či jiných obecně platných předpisů 
vztahujících se k provozování revíru „KLAPÝ I“               č.06 
941 004 jsou důvodem k odmítnutí prodeje další povolenky. 

  



14 
 

 

Další ustanovení 

 Rybolov a pobyt v prostorech revíru „KLAPÝ I“ je na vlastní 
nebezpečí a na odpovědnost držitele povolenky (i za rodinné 
příslušníky, domácí mazlíčky apod.) S ohledem na okolní 
návštěvníky vyžadujeme u vody slušné chování a dodržování 
pořádku. 

Vyhrazujeme si právo na případné změny v rybářském řádu. 

 
 
 
 
 
Povolenku k lovu vhodit do schránky na buňce u rybníka nebo 
odevzdat (poslat) na adresu: 
MELICHAR VLADIMÍR    
CHELČICKÉHO 850 
411 17  LIBOCHOVICE 
 
Kontakt na správce revíru: 
MELICHAR VLADIMÍR   tel. 602 127 861 
 
 
 
 
 
 
 


