
MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD 
 

1. DOBA LOVU 

a) sportovní rybolov je povolen od 1.3. do 30.11. osobám, které se prokáží 

pověřením společnosti Rybářství Hluboká. Doba lovu může být změněna 

výlovem rybníka. 

b) Denní doby lovu v měsících: 

duben, září, říjen   5:00 - 20:00 hodin 

květen, červen, červenec, srpen 4:00 - 23:00 hodin 

březen, listopad   5:00 - 20:00 hodin 

 

2. RYBÁŘSKÉ NÁŘADÍ, ZPŮSOBY LOVU, NÁSTRAHY 

a) chytat je povoleno na dva pruty, každý nejvýše o dvou návazcích s jednoduchými 

háčky, přičemž nesmí být další pruty připraveny k lovu. Pouze při chytání na živou 

nebo mrtvou rybku nebo její část, může být použito jednoho návazce s jedním 

jednoduchým, jedním dvojháčkem nebo jedním trojháčkem 

b) lov na živou a mrtvou rybku je povolen od 1.6. do 30.11. 

c) lov ryb smí být prováděn pouze způsobem odpovídajícím zásadám řádného výkonu 

rybářského práva, ochrany ryb a jiných vodních živočichů 

d) lov dravých ryb, tj. candát obecný a štika obecná je povolen od 1.6. do 30.11. 

e) lov sumce velkého je povolen od 1.6. do 30.8. pouze na žížaly a od 1.9. i na rybku 

 

Je zejména zakázáno: 

 používat na nástrahy krve, škrkavek, mlékárenských kalů a veškerých 

chráněných živočichů včetně jejich vývojových stádií 

 vnadit krví, masem a směsmi z masa, bílými červy, škrkavkami, 

mlékárenskými kaly, jako i všemi živočichy chráněnými zákonem včetně 

jejich vývojových stádií 

 používání samoseků 

 řezat vidličky z rostoucích porostů 

 lov ryb z loděk a jiných plavidel (Belly boat), z vody, zanášení a zavážení  

 lov ryb z ledu 

 jakékoliv vyhrazování míst k rybolovu 

 používat jako nástrahu ryby, které nedosahují nejmenší stanovené lovné míry, 

nebo jsou celoročně hájené a ryb lososovitých 

 lov nástražních rybek čeřenem 

 lov ryb přívlačí (rozumí se třpytky, twisty, streamery, mrtvá rybka, vláčecí 

systém atd.) 

 zajíždění motorovými vozidly na břehy rybníka a parkování po obou stranách 

hráze  

 používání chňapacích systémů 

 

Povinné náčiní:            

 rybář je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků (peán, obůstek, pinzeta), míru 

pro zajištění délky ulovených ryb a podběrák 

 pokud lovící přechovává ryby živé, musí mít vlastní vezírek s kruhy a nesmí 

přechovávat více ryb, než ji denní limit. Usmrcené ryby musí být 

přechovávány v nezměněném stavu zejména kvůli možnosti zjištění délky 



 

3. MÍRA, POČET A EVIDENCE ÚLOVKŮ  

 

Candát obecný ….  40 cm Amur   ….   60 cm Sumec velký   ….   90 cm 

Kapr obecný  ….  40 – 70 cm      Úhoř říční   ….   45 cm Štika obecná   ….   55 cm 

Lín obecný   ….  20 cm Tolstolobik   ….   60 cm Pstruh duhový   ….   25 cm 

Ulovený kapr nad 70 cm musí být bezprodleně vrácen zpět do rybníka, kdy byl uloven. 

 

V jednom dnu si může oprávněný k lovu ponechat nejvýše 7 kg ryb, v tomto úlovku smí být 

nejvýše 1 ks ušlechtilých ryb – kapr, štika, candát, sumec, bolen, amur. 

Denní úlovek cejna velkého a karase stříbřitého je bez omezení. 

Při ulovení a ponechání si ryby ušlechtilé je lovící povinen zapsat tuto skutečnost ihned 

nesmazatelným způsobem do přehledu o úlovcích s uvedením data, druhu a délky ryby v cm. 

Počet a hmotnost ostatních ryb je lovící povinen zapsat nejpozději před odchodem od vody a 

to i při jakémkoli přerušení lovu nebo při několikeré docházce k vodě během dne. 

 

4. CHOVÁNÍ PŘI LOVU 

Při výkonu rybolovu je nutné, aby lovící dodržovali mezi sebou vzdálenost alespoň 3 m, 

pokud se nedohodnou jinak. Majitel pověření ručí za škody vzniklé jeho jednáním na 

stanovišti vodního díla nebo na březích a zařízeních. 

Před zahájením a po ukončení chytání, je lovící povinen zajistit odklizení odpadků v místě 

stanoviště. 

Zakazuje se škrábání a kuchání ryb v katastru rybníka. 

Dále je zakázáno stanování a rozdělávání ohně na březích rybníka. 

 

5. KONTROLA A DOZOR 

Tuto činnost vykonává řádně ustanovená rybářská stráž a dále orgány veřejného pořádku, 

kterým je lovící povinen umožnit kontrolu dokladů potřebných k rybolovu, rybářského nářadí, 

náčiní a úlovků. Pokud se dopustil přestupku proti zákonným ustanovením a rybářství, jakkoli 

pozměnil, nebo zapůjčil pověření k lovu, počínal si nepřístojně vůči dozorčím orgánům, 

ponechal nastraženou udici bez dozoru, porušil rybářský řád, jsou tyto orgány oprávněny 

pověření ihned odebrat. 

 

6. MÍSTA S VYLOUČENÍM RYBOLOVU 

Bezdrývka  Je zakázáno chytat na železničním náspu 

Mydlovarský  Je zakázáno chytat na místech ohraničených zákazovými tabulemi 

Podevrážský  Je zakázáno chytat na straně u mlýna – soukromý pozemek 

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Nejpozději do 15-ti dnů po skončení platnosti pověření musí být odeslán přehled o úlovcích 

na adresu Rybářství Hluboká cz. s.r.o., Tyršova 681, 373 41 Hluboká nad Vltavou. 

Pokud nebude přehled o úlovcích včas odeslán, nebude v následujícím roce pověření k lovu 

vydáno. 

Funkci rybářského hospodáře vykonává Rybářství Hluboká cz. s.r.o. 

Rybářský hospodář si vyhrazuje právo změn v místním rybářském řádu. 

Kontaktní osoba: Rybářství Hluboká cz. s.r.o. tel. 387 789 411 

                             Jiří Beneš el. 724 285 111 

 



 

UPOZORNĚNÍ 

 

1. Přehled o úlovcích musí mít lovící při sobě, pravdivě jej vyplňovat a nepozději do 15-

ti dnů po skončení platnosti pověření odeslat na adresu Rybářství Hluboká cz. s.r.o., 

Tyršova 681, 373 41 Hluboká nad Vltavou. 

2. Všechny údaje zapisujte nesmazatelným způsobem, tiskopis udržujte v čistotě. 

3. S pruty může manipulovat pouze osoba, která si řádně zakoupila Pověření k lovu ryb. 

4. Při chybném zápisu celý řádek proškrtněte a proveďte zápis znovu. 

5. Ihned po ulovení a ponechání si musí být do přehledu zapsány ryby ušlechtilé včetné 

jejich délky v centimetrech 

6. Do přehledu musí být zapsány všechny ryby, které si lovící ponechává, tedy i ty druhy 

ryb, které nemají stanovenou nejmenší lovnou délku. 

 

Správným vyplněním přehledu o úlovcích a včasným odevzdáním (i v případě, že nebylo 

dosaženo úlovku) přispějete k lepšímu zarybňování. 

 

 

 

 

 


