
Místní rybářský řád – Jaderný 
 

1. DOBA LOVU 

• Sportovní rybolov je povolen od 1.4. do 31.10. osobám, které se prokáží platným 

pověřením k lovu ryb na příslušný rok vydanou společností Rybářství Hluboká cz. 

s.r.o. 

• Denní doba lovu se stanovuje od 5 do 23 hodin. V měsících červen – září je povoleno 

chytat celodenně (0 – 24 hodin). 

 

2.  RYBÁŘSKÉ NÁŘADÍ, ZPŮSOBY LOVU A NÁSTRAHY 

• Lov je povolen na dva pruty, u každého nejvýše o dvou návazcích s jednoduchými 

háčky, přičemž nesmí být další pruty připraveny k lovu. 

• Lov na třpytku a jiné umělé vláčení nástrahy je povolen celosezónně pouze na jeden 

prut. 

• Lov na živou i mrtvou rybičku je povolen celosezónně 

• Každý rybář je povinen při manipulaci s ulovenou rybou použít podložku pod ryby 

 

Je zakázáno: 

▪ Používat za nástrahu krev, škvarky a veškeré chráněné živočichy 

▪ Používání samoseků 

▪ Řezat vidličky z rostoucích stromů a keřů + kácení veškerých dřevin 

▪ Lov ryb z loděk a jiných plavidel 

▪ Zanášení a zavážení nástrah a návnad, jakýmkoliv způsobem 

▪ Rušení nočního klidu, který je stanoven od 22 h do 5 h 

▪ Jakékoli vyhrazování si míst k rybolovu 

▪ Lov vrhací sítí, lov čeřenem či sakem větším než 1 x 1 m 

 

3.   MÍRY RYB, POČET A EVIDENCE ÚLOVKŮ 

Délka se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve 

Kapr………..min 40 cm Candát ………….. 40 cm 

……………..max 70 cm Štika ……………. 55 cm 

Amur……………60 cm Sumec ………… 90 cm 

Lín ……………..20 cm Úhoř ……………45 cm 

Pstruh duhový….25 cm Siven americký …25 cm 

Ulovený kapr nad 70 cm musí být neprodleně vrácen zpět do rybníka, kde byl uloven 

 

Počet ušlechtilých ryb, jenž si smí lovící ponechat, se stanovuje na 1 ks DENNĚ, dle délky 

platnosti pověření (max. 7 ks ryb za 7 dní). 

• Při ponechání si ryby, je lovící povinen ihned ji zapsat nesmazatelně do přehledu o 

úlovcích s uvedením data a délky v cm (elektronicky nebo písemně) 

• Ulovené ryby, které si chce lovící ponechat, musí přechovávat ve vezírku s kruhy, 

nebo je humánně usmrtit 

• Ryby jako je cejn a karas se do rybníka nevrací 

 

4. CHOVÁNÍ PŘÍ LOVU 

• S pruty může manipulovat pouze osoba, která si řádně zakoupila pověření k lovu ryb 

• Při lovu je nutné, aby lovící udržovali mezi sebou vzdálenost alespoň 3 m, při lovu 

přívlačí alespoň 20 m, nedohodnou-li se jinak 

• Lovící se nesmí vzdalovat od nastražených prutů 

• Je zakázáno ponechávat na břehu odpadky, nebo je vhazovat do vody. Lovící je 

povinen provést úklid stanovišť, kde hodlá lovit ryby i v případě, že znečištění 

nezpůsobil 

• Je zakázáno na stanovišti rozdělávat oheň. 

• Je zakázáno škrabat a kuchat ryby (v blízkosti rybníka) 

• Návštěvníci nesmí hlučným chováním rušit ostatní účastníky rybolovu 

• Automobil je možné použít pouze k dojezdu na stanoviště, po dobu rybolovu se lovící 

pohybuje pěšky, aby nerušil ostatní lovce 



• Karavany a jiná obytná zařízení je možno umístit a využívat pouze po dobu platnosti 

povolenky 

 

6. KONTROLA 

• Kontrolní činnost a dozor provádí porybný, řádně ustanovená Rybářská stráž a orgány 

veřejného pořádku 

• Lovící je povinen předložit kontrolnímu orgánu pověření k lovu ryb, umožnit kontrolu 

nářadí a úlovků 

• Každý rybář u sebe musí mít platnou povolenku na své jméno do které je možné 

zapisovat úlovky, povolenka může být jak v tištěné tak i elektronické podobě (za 

funkčnost elektronické povolenky si každý rybář zodpovídá sám a její nefunkčnost 

může vést k odebrání oprávnění) 

• Vstup a pobyt do areálu rybníka je možný pouze s platnou povolenkou s maximálně 

jednou doprovodnou, dospělou osobou 

• Pokud se lovící dopustil přestupku proti ustanovením, jakýmkoliv způsobem pozměnil 

pověření k lovu, zapůjčil ji jiné osobě či zatajil úlovky ryb, bude mu pověření 

odebráno bez náhrady a musí rybník neprodleně opustit 

• Zatajení ulovených ryb nad povolený limit bude posuzováno jako pytláctví 

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

• Po skončení platnosti pověření k lovu ryb musí být toto předáno buď to porybnému, 

nebo do sídla společnosti Rybářství Hluboká cz. s.r.o. 

• Vjezd a parkování do areálu rybníka je zpoplatněné dle aktuálního ceníku 

• Za poškození či ztrátu automobilů, karavanů, nářadí, náčiní, osobních věcí a 

nalovených ryb nenese Rybářství Hluboká cz. s.r.o. žádnou zodpovědnost 

• Zakoupením pověření lovící souhlas s tímto řádem a zavazuje se ho dodržovat 

 

 

 

 


