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MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD
(BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA –
- ODDÍL III POVOLENKY K LOVU)

Rybářský revír: Štít
Kód revíru: 251 008 001
Platnost: od 1.1.2022 do 31.12.2022

Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s.
Boženy Němcové 711/IV
503 51 Chlumec nad Cidlinou
Kdo jsme:
•
•
•
•

Jsme česká společnost, člen Rybářského sdružení ČR.
Obhospodařujeme rybníky o celkové výměře cca. 1 700 ha.
Ročně produkujeme více než 1 000 tun ryb.
Disponujeme moderním provozem na zpracování sladkovodních
a mořských ryb s certifikací IFS.

Nabízíme:
• Prodej živých ryb, který je realizován na sádkách.
• Prodej násad do chovných vod a do rybářských revírů.
• Prodej výrobků z ryb (chlazený, mražený i uzený sortiment).
• Poradenství v chovu ryb a s legislativou v rybníkářství a chovu ryb.

Více o naší společnosti naleznete na našich stránkách:

www.rybychlumec.cz
ě

MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD
(bližší podmínky výkonu rybářského práva)
platný od 1.1.2022 do 31.12.2022
Tento rybářský řád platí na rybářském revíru Štít, kód revíru 251 008 001, revír
mimopstruhový. Každý držitel povolenky je povinen se před začátkem lovu seznámit
s tímto rybářským řádem a popisem revíru (viz. mapka revíru). Změny oproti minulé
sezóně jsou v řádu zvýrazněny v červené barvě.
Revír Štít je rozdělen na 3 podrevíry (samostatné vodní plochy):
Štít A (severozápadní část 44,38 ha) – je rozdělen na úsek s normálním režimem a úsek
s režimem „chyť a pusť“ (označeno tabulemi).
Štít B (střední část 10,03 ha) – režim „chyť a pusť“.
Štít C (jihovýchodní část 7,63 ha) – normální režim.
Štít A sousedí s těžebním prostorem, který není součástí revíru. Z tohoto důvodu je výkon
rybářského práva v těžebním prostoru vyloučen – zákaz rybolovu!
Na podrevíru Štít B a na části podrevíru Štít A platí pouze povolenky s rezervací místa (viz
kapitola VIII).
Uvedené skutečnosti (jednotlivé hranice, úseky a jednotlivá rezervační místa) jsou zakresleny
v mapce revíru (prostřední list řádu).
I. Lov
Lov ryb a vodních organizmů smí být prováděn v rybářském revíru zpravidla 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.
Osoba provádějící lov je povinna vyznačit nesmazatelným způsobem v povolence k lovu:
datum lovu (před zahájením lovu), počet, druh a hmotnost ulovených ryb - tzn. ryb přisvojených.
Pokud si lovící ve vyznačeném dnu (datem) nepřivlastnil rybu, proškrtne vodorovnou čárou
nesmazatelným způsobem celý příslušný řádek, a to nejpozději ve 24 hodin příslušného dne. Tato
každodenní povinnost platí i pro držitele jednodenních povolenek.
Na revíru Štít je rybolov povolen celoročně (není stanoven všeobecný zákaz lovu).
II. Způsob měření délky ryb, nejmenší lovné míry a největší lovné míry vybraných druhů
ryb
Délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve.
amur bílý
bolen dravý
candát obecný
jelec jesen
jelec tloušť
kapr obecný
lín obecný

60 cm
45 cm
45 cm
25 cm
25 cm
40 cm
25 cm

pstruh duhový
pstruh obecný
siven americký
sumec velký
štika obecná
úhoř říční
okoun říční

25 cm
25 cm
25 cm
70 cm
55 cm
60 cm
15 cm

Největší lovná míra: kapr obecný 65 cm, amur bílý 80 cm.
Zákaz přivlastňování kaprů o celkové délce přesahující 65 cm a amurů o celkové délce
přesahující 80 cm!

III. Denní doby lovu na revíru Štít se stanoví takto:
Ve všech částech revíru je povolen celoroční lov 24 hodin denně (nonstop).
IV. Doby hájení ryb v mimopstruhovém rybářském revíru
1) Od l. září do l5. dubna
- pstruh obecný.
2) Od 16. března do 15. června - jelec jesen, jelec tloušť.
3) Od l. ledna do 15. června
- bolen dravý, candát obecný, okoun říční, sumec velký,
štika obecná.
4) Od 1. září do 30. listopadu
- úhoř říční.
5) Celoročně
- vyza velká, všechny druhy jeseterů a jejich kříženci, losos
obecný, lipan podhorní, hlavatka obecná (podunajská),
ostroretka stěhovavá, parma obecná, parma východní,
podoustev říční, mník jednovousý.
V. Povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu v rybářském revíru:
1) Lov vodních organismů, které jsou zdrojem potravy ryb, lze provádět jen se souhlasem

uživatele rybářského revíru.

2) 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 muškařením a čeřínkováním. Udici tvoří
prut, zpravidla naviják, šňůra nebo vlasec a háček nebo umělá nástraha, popř. další doplňky.
3) Povolené technické prostředky k lovu jsou: vábničky, plavidla, plovoucí nafukovací rybářské
pomůcky určené k lovu ryb, echolot, podběrák, čeřínek, vezírek, vyprošťovač háčků, měřítko,
stojánky na udice, čihátka, splávky, zátěž, nahazovací prak a další prostředky.
4) Při lovu ryb na udici musí osoby provádějící lov zachovávat mezi sebou vzdálenost; při lovu
na položenou, při čeřínkování nebo při lovu na plavanou alespoň 3 metry (vyjma rezervačních
míst), nedohodnou-li se na menší vzdálenosti; při lovu přívlačí, lovu na umělou mušku nebo
muškařením alespoň 20 m, nedohodnou-li se na menší vzdálenosti.
5) Lov ryb na udici, na plavanou, na položenou nebo čeřínkováním může být prováděn jen
za předpokladu, že osoba provádějící lov je u udic přítomna tak, aby s nimi mohla bez prodlení
manipulovat. Nesmí být použit systém samoseku.
6) Ulovené ryby v rybářském revíru, které:
a) nedosahují nejmenší lovné míry nebo přesahují největší lovnou míru
b) byly uloveny v době hájení
c) jsou chráněny podle zvláštních právních předpisů
musí být šetrně vráceny zpět do rybářského revíru, v němž byly uloveny.
7) Na uchovávání a usmrcování ulovených živých ryb se vztahuje zvláštní právní předpis.
8) V mimopstruhovém rybářském revíru je povoleným způsobem lovu:
a) lov na položenou nebo lov na plavanou
b) lov přívlačí nebo hlubinnou přívlačí v době od 16. června do 31. prosince
c) lov na umělou mušku nebo lov muškařením, nebo
d) lov čeřínkováním v době od 16. června do 31. prosince.

Při lovu uvedeném v odstavci 8 písm. a) se použijí nejvýše 2 udice, u každé z nich 1 návazec
s jednoduchým háčkem. Při lovu na živou či mrtvou rybku mohou být použity i víceháčkové
systémy s nejvýše 2 háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky).
Nástražní rybka se použije pouze v období od 16. června do 31. prosince. Z důvodu prevence
šíření rybích nákaz je zakázáno dovážet vlastní nástražní rybičky na revír Štít, jakožto i
vypouštět jakékoli cizí vodní živočichy do revíru. Nástražní rybičky se dají nachytat na revíru
nebo zakoupit u správce v prodejně povolenek. Jako nástražní rybka se nepoužijí ryby
lososovité a lipan, úhoř, karas stříbřitý, karas obecný, kaprokaras, střevlička východní,
sumeček americký, chráněné druhy ryb a ryby nedosahující nejmenší lovné míry.

Lov na živou či mrtvou rybku je povolen pouze na podrevíru Štít A – úsek s normálním
režimem a Štít C. Minimální velikost nastražené rybičky nebo její části je 12 cm!
Při lovu uvedeném v odstavci 8 písm. b) se použije jedna udice, která je při lovu držena v ruce;
jiná udice není nastražena. Za nástrahu se použije 1 umělá nebo přirozená nástraha. Nástraha
má podle své konstrukce nejvýše 2 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 uvedeném v odstavci 8 písm. c) se použije jedna udice, která je při lovu držena v ruce;
jiná udice není nastražena. Na udici jsou nejvýše 3 návazce s jednoduchými háčky nebo 1
návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem. Za nástrahu se použije umělá muška nebo i živý nebo
mrtvý hmyz.
Při lovu uvedeném v odstavci 8 písm. d) se použije 1 vodorovná síť, jejíž plocha nepřevyšuje
výměru 1 m2. Lov čeřínkováním se nekombinuje s lovem podle bodů a), b) nebo c).
VI. Při lovu 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, tlouct ryby, chytat je na šňůry, do rukou a do ok,
c) užívat k lovu ryb elektrického proudu, lovit ryby pod ledem,
d) lov vybraných druhů ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich rozmnožování,
e) lov vybraných druhů ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry, z důvodu ochrany těchto
druhů ryb,
f) lov za použití jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb nebo sítí, nebo zabraňovat tahu ryb
po i proti vodě,
g) lov z lodí obytných, z plavidel veřejné dopravy a ze zvláštních plovoucích zařízení
využívaných k přepravě materiálu,
h) lov v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu vody nebo při
škodlivém znečištění vody a též ryby shromážděné k přezimování a rozmnožování, lovit
rybí plůdky, pokud tato opatření nečiní uživatel rybářského revíru k záchraně ryb nebo
k jejich přenesení do jiných vod,
i) lov ryb do slupů, vrší.
VII. Přístup na pozemky
Oprávněné osoby mohou při výkonu rybářského práva vstupovat jen na pobřežní pozemky,
na které není vstup zakázán z důvodu vyhlášení těžebního prostoru, jsou však povinny
nahradit škodu, kterou při tom způsobí. Na břehu je těžební prostor označen cedulemi a na vodě
sektorovými bójemi míst A.1 a A.25. Na těchto krajních místech platí obzvlášť přísný zákaz
plavby lodí mimo svůj vytyčený sektor. Nepovolený vstup na pracoviště těžební organizace je
postižitelný podle zákona o přestupcích.
Na revíru je zakázán vstup na ostrovy a rybolov z nich.

VIII. Rezervační systém na části podrevíru Štít A a na podrevíru Štít B:
Na podrevíru Štít B a na části podrevíru Štít A platí pouze povolenky s rezervací místa
(viz. mapka revíru).
Rezervační místa na části podrevíru Štít A jsou označena cedulemi (s příslušným číslem: A.1 –
A.25, A.d a A.r) a jsou rozdělena následovně:
1, „Sahara“ značky A.1 – A.7 → úsek s režimem chyť a pusť (1-2 lovící na místo)
2, ,,Drn“
značka A.d
→ normální režim
(2-3 lovící)
3, „Špice“
značky A.8 – A.14 → úsek s normálním režimem
(1-2 lovící na místo)
4, ,,Remízek“ značka A.r
→ normálním režim
(1-2 lovící)
5, „Dlouhý“ značky A.15 – A.25 → úsek s režimem chyť a pusť (1-2 lovící na místo)
Rezervační místa jsou vymezena na vodě – velké tyčové bóje (tzv. sektorové). Pro každé lovné
místo je určena specifická kombinace barevných bójí. Tato kombinace je zakreslena na ceduli
rez. místa na břehu. Rezervační cedule rozdělují břeh tak, že rybář má rezervovaný prostor vždy
napravo od své cedule až po ceduli pravého souseda. Prostor na vodě je vymezen pomyslnou
úsečkou od cedule svého místa po svoji levou sektorovou bójku a úsečkou od cedule pravého
sousedního místa po svoji pravou sektorovou bójku. A.8 a A.r jsou na břehu zprava ohraničeny
začátkem přirozené vegetace; A.1 a A.15 jsou na břehu zprava ohraničeny specifickými
cedulemi; A.r je na vodě zprava vymezen ostrovem.
Rezervační místa na podrevíru Štít B jsou vhodná pro 2 lovící (není podmínkou, tj. rezervaci
provedeme i pro 1 rybáře). Tato jednotlivá místa jsou označena cedulemi s příslušným číslem:
B.1 – B.6 → podrevír s režimem chyť a pusť. Rezervační místa B.1 – B.6 jsou označena také na
druhém břehu – reflexní vesty. Specifická kombinace barev vest je označena na ceduli rez. místa.
Je zakázán vjezd jakýmkoliv plavidlem do sousedních rezervačních lovných míst a
za tyčové bójky ohraničující konec lovného místa. Za porušení tohoto zákazu bude
okamžitě zadržena povolenka bez náhrady!
Místa je možno rezervovat výhradně přes rezervační formulář na stránkách
www.rybychlumec.cz
Místa je nutné rezervovat nejméně 10 dní předem z důvodu požadované zálohy, která je
rovna ceně příslušné povolenky. Rezervace na 24 hodin pro dny pátek – sobota a sobota –
neděle nepřijímáme.
V sezoně duben – říjen lze místa A.5 – A.7; A.d; A.r a A.15 – A.17 rezervovat pouze na celý
týden od soboty do soboty.
Rezervace začíná vždy v 16:00 rezervovaného dne, do 16:00 příštího dne (24hod.). Místo
musí být uvolněno poslední den platnosti rezervační povolenky nejpozději v 16:00 hodin.
Například pokud si zarezervujete 2 dny (48 h): pátek až neděle, místo musí být uvolněno
nejpozději v neděli v 16:00 hodin. Přijet na místo můžete v pátek (den rezervace) v 16:00!
Pokud rezervaci prokazatelně zrušíte minimálně 21 dní předem, výhradně elektronickou poštou:
sportovnirevir@rybychlumec.cz, bude vám záloha převedena na náhradní termín (maximálně
jedna změna termínu pro konkrétní rezervaci) nebo vám bude vráceno 75 % z hodnoty zálohy.
Pokud se k rybolovu nedostavíte nebo rezervaci zrušíte po termínu, uhrazená částka za rezervační
povolenku propadá v plné výši ve prospěch příjemce platby a je nevratná. Ve výjimečných
případech (závažné zdravotní důvody atd.) lze rozhodnout adekvátně k zjištěné situaci.
Za nepřízeň počasí neručíme.
Provedením rezervace dotyčný potvrzuje, že je seznámen s aktuálně platným Místním
rybářským řádem a všemi pravidly pro rezervace míst na revír Štít (251 008 001).

Vhodné typy
zemních
podložek!

Nepřípustné
typy
zemních
podložek!

IX. Chování při lovu
Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít u sebe platný státní
rybářský lístek, povolenku k lovu, nejde-li o uživatele revíru a na požádání je předložit rybářské
stráži, rybářskému hospodáři, popřípadě jeho zástupci nebo osobám pověřeným příslušným
rybářským orgánem nebo orgánům Policie České republiky. V případě zjištění přestupku proti
rybářskému řádu a dalších předpisů, upravujících rybolov, včetně porušení předpisů
souvisejících, je vůči osobám, které přestupek spáchali, rybářská stráž oprávněna postupovat
ve smyslu ustanovení rybářského zákona. Rybářská stráž je oprávněna provést zápis
do povolenky, zadržet povolenku k lovu a také úlovek, rybářské nářadí nebo nástroj osobě, která
tím spáchala přestupek nebo trestný čin, nebo z jehož spáchání je důvodně podezřelá. Rybářská
stráž je dále oprávněna požadovat od lovící osoby prokázání její totožnosti. Lovící je povinen
poskytovat rybářské stráži a orgánům Policie České republiky účinnou pomoc a podporu při
kontrolní činnosti.
X. Poměr k rybářským zařízením:
Je zakázáno poškozovat nebo ničit rybářská zařízení nebo jejich části, nebo zařízení určená
k jejich ochraně, označení nebo vybavení.
XI. Využití plavidel:
Lov ryb z loděk nebo rybářských člunů je zakázán. Zavážení nástrah a návnad je povoleno
na podrevírech Štít B a Štít A- úseky s režimem „chyť a pusť“. Pokud lovící zaváží
nástrahu na více než 150 metrů, je nutné, aby rybu zdolával ze člunu. Zdolanou rybu musí
mít lovící ponořenou ve vodě po celou dobu transportu na břeh. Zákaz převážení ulovených ryb
ve člunu. Na podrevíru Štít A-úsek s normálním režimem je povoleno použití loděk nebo
rybářských člunů výhradně k echolokaci nebo zavážení návnad (nikoli nástrah) pouze
ke svému označenému krmnému místu! Návnadu a bójku (označník krmného místa) lze
zavážet pouze do takové vzdálenosti, kam může lovící svou udicí bezpečně dohodit nástrahu.
Echolokace a vnadění musí být prováděno bez rušení okolí, nejkratší cestou z příslušného
stanoviště.
V nočních hodinách musí být člun vždy osvětlen neoslňujícím bílým světlem viditelným i
ze břehu a to jak při zavážce tak zdolávání ryby. Doporučujeme používat čelovky pro snazší
manipulaci na vodě. Na podrevíru Štít C platí zákaz jakéhokoliv používání loděk nebo
plavidel a bójek. Při zákazu zavážení není rozhodující, jaké se používá plavidlo, nebo zaváží-li
se plaváním či jiným způsobem. Zavážecí lodičky jsou na podrevíru Štít A-úsek s normálním
režimem zakázány úplně. Na revíru platí přísný zákaz vjezdu loďkou, člunem nebo jiným
plavidlem nebo plavat do těžebního prostoru – hranice je vymezena sektorovými bójkami
A.1 a A.25 na vodní hladině. Na celém revíru dále platí zákaz ponechávání loděk a jiných
plavidel. Nedodržení těchto ustanovení bude považováno za hrubé porušení rybářského řádu.
XII. Další ustanovení – bližší podmínky výkonu rybářského práva:
1. Sportovní rybolov a pobyt na revíru Štít je na vlastní nebezpečí a na odpovědnost držitele
povolenky (i za rodinné příslušníky apod.). Z hlediska bezpečnosti se nedoporučuje
vstupovat na vysoké a strmé břehy.
2. Na podrevírech Štít B a Štít A- úsek s režimem „chyť a pusť“ je zakázán lov ryb
na živou a mrtvou rybku. Povolena je pouze přívlač s umělými nástrahami. Uživatel
rybářského revíru (hospodář) může udělit výjimku.
3. Každý rybář je povinen mít při lovu: vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky
ulovených ryb, podběrák odpovídající velikosti ulovených ryb s jemnou síťovinou (při
lovu na položenou nebo plavanou: podběrák s rameny o délce minimálně 75 cm) a
podložku pod ryby: vaničkový typ, nebo zemní typ s bočními stěnami, které efektivně

brání vysmeknutí ryby mimo podložku. Min. 100x50 cm s minimálně 3 cm polstrováním
- komerčně prodávané! Podložka pod rybou musí být při použití vždy mokrá! Doporučuje se
použití dezinfekce k ošetření ryb.
4. Na celém revíru je povinnost používat únikové montáže, tzn. když dojde k utržení ryby,
musí v ní zůstat zaseknutý pouze háček s vlascem, nikoliv zátěž nebo krmítko. Zátěž
(krmítko) musí být na kmenovém vlasci (šňůře). Zakazuje se používání pevných montáží, kdy
je návazec pevně přidělán k zátěži anebo ke krmítku (helikoptéry aj.). Na podrevíru Štít B je
dále povinnost používat háčky bez protihrotu!
5. Místa k lovu nesmí být vyhrazována. Rybářský hospodář může udělit výjimku. (např.
pořádání rybářských závodů apod.).
6. Rybářský hospodář může stanovit zákaz lovu ryb na revíru nebo jeho části.
7. Jeden lovící smí obsadit nejvýše 1 místo k rybolovu a současně i 1 místo (totéž!)
ke stanování nebo kempování. Za tímto účelem smí použít pouze 1 stan nebo 1 obytný
přívěs. Lovící je povinen zachovávat vzdálenost mezi lovícími (viz. kapitola V., odst. 4) i
při nastražení (nahození) svých udic do vody a při instalaci označníků krmného místa (bójek)
a nesmí tímto omezit sousední lovící.
8. Vnadění ryb musí být přiměřené s tím, že v důsledku této činnosti nesmí dojít
ke zhoršení kvality vody v revíru. Z důvodu velkého rybářského tlaku a s ohledem
na zdravotní stav ryb je zakázáno používání neupravených tvrdých zrnin a luštěnin,
krmiv plesnivých či jinak znehodnocených.
9. Na podrevíru Štít B je zakázáno vnadit partiklem - obiloviny, luštěniny aj., s výjimkou
tygřího ořechu, konopí a řepky.
10. Na podrevíru Štít B a Štít A- úsek s režimem „chyť a pusť je zakázáno použití šokových
či odhozových šňůr (pletené šňůry). Namísto pletené šňůry se použije fluorocarbon nebo
monofil o minimální délce 5 metrů. Pokud má lovící šňůru na hlavním návinu je povinen na
min. posledních 5 metrů umístit opět fluorocarbon nebo monofil.
11. Na celém revíru je zakázáno řezat vidličky (opěrky) z rostoucích porostů nebo tyto
porosty nějak poškozovat (zatloukání hřebíků, šroubů do kmenů, aj.). Toto ustanovení
platí i při parkování vozidel.
12. Při vylovování ryb je každý rybář povinen zacházet s rybou šetrně. Pokud nelze její
vyzvednutí nad hladinu uskutečnit zdvižením prutu, je nutno použít podběrák a podložku pod
rybu (podložku lze nahradit vaničkou). Ryby, které byly uloveny v době jejich hájení, nebo
ryby, které nedosahují předepsané nejmenší délky, nebo ryby, které si lovící nehodlá
ponechat, musí být uvolněny z háčku bez zbytečné manipulace a pokud možno ve vodě.
Pokud vězí háček hluboko v jícnu ryby, je nutno háček odstřihnout (odříznout). Za hrubé
porušení předpisů bude považováno vytahování ulovené ryby po břehu, nebo jejich nešetrné
vracení zpět do vody. Porcování ulovených ryb před ukončením lovu a odchodem od vody je
zakázáno. Zakazuje se ulovené ryby před odchodem od vody prodávat nebo směňovat. Pokud
lovící ulovenou rybu usmrtí, očistí a zbaví vnitřností, nesmí tyto zbytky vhazovat do vody
nebo je ponechat na místě. Uhynulé ryby, které je možno dosáhnout, je lovící povinen vylovit
a odstranit tak, aby nedošlo ke znehodnocení vody nebo šíření nákazy.
13. Focení ryb je povoleno pouze v pokleku či podřepu nad podložkou nebo ve vodě. Rybu je
nutné stále polévat vodou. Je zakázáno fotit ryby ve stoje, z důvodu možného pádu a poranění
ryb. Budeme rádi, když vydařené fotografie zašlete na sportovnirevir@rybychlumec.cz. Při
zdolání trofejního kapra nad 30 kg prosíme rybáře, aby k dokumentaci přivolali správce na
čísle 777 726 056 nebo 774 006 808.
14. Při přechovávání živých ryb musí mít lovící takové vlastní zařízení, které nepoškozuje ryby,
v němž nejsou vystavovány zbytečným stresům, a rovněž jim umožňuje alespoň minimální
pohyb: vezírek s bezuzlovou síťovinou nebo haltýřek. Zařízení k přechovávání živých ryb
musí být viditelně umístěné pro případnou kontrolu. Všechny přisvojené ryby musí být

k dispozici pro případnou kontrolu. Konzumace nebo průběžný odvoz ryb je možný pouze
s předchozím souhlasem rybářské stráže! Je zakázáno upevňovat ryby provlečením za
skřele nebo jiným nešetrným způsobem, popřípadě nechat nezabité ryby uhynout. Nemůže-li
oprávněný k lovu bez týrání a poškození ponechat přisvojené ryby živé, je povinen je usmrtit.
Ryba uložená ve vezírku nebo haltýřku je považována za přisvojenou. To znamená, že se
do vezírku nebo haltýřku nesmí ukládat ani krátkodobě nadmírové ryby (kapři nad 65
cm, amuři nad 80 cm) za žádným účelem, včetně jejich fotografování nebo filmování.
Zakazuje se používat společných zařízení k uchovávání ryb a vyměňovat ve vezírku umístěné
ryby za nově chycené. Používání stálých a nepřenosných haltýřů je zakázáno.
15. Při setmění může lovící použít běžně dostupná svítidla (elektrické kapesní svítilny, lampy,
svíčky apod.), kterými osvětluje čihadla nebo pruty. Nesmějí být používána intenzivní
svítidla, která oslňují ryby nebo ostatní lovící.
16. Označování krmných míst bójkou je povoleno. Jako bójka nesmí být použita PET láhev nebo
polystyren. Bójka musí být výhradně tyčová! Po skončení lovu musí být bójka z vody
odstraněna. Na podrevíru Štít C platí zákaz používání bójek. Nedodržení těchto ustanovení
bude považováno za hrubé porušení rybářského řádu.
17. Evidence docházky a úlovků a povolenka k lovu na vodě mimopstruhové
Oprávněný k lovu musí mít vedle rybářského lístku i řádně a pravdivě vyplněnou Evidenci
docházky a úlovků. Tuto musí držitel povolenky vrátit (i s povolenkou) nejpozději do 15 dnů
po skončení platnosti povolenky Rybářství Chlumec n. C., a to i v případě, že oprávněný
k lovu během roku nelovil nebo nedocílil žádných úlovků.
18. Počet a množství úlovků a jejich evidence
A, Ustanovení platné pro podrevíry Štít A-úsek s normálním režimem a Štít C:
a) V jednom kalendářním dni lovu a také na jednu jednodenní povolenku si může
osoba provádějící lov přisvojit nejvýše 7 kg všech druhů ryb. V tomto úlovku smí být nejvýše
dva kusy vyjmenovaných ryb: kapr, amur, lín, candát, štika, sumec, úhoř, bolen nebo jejich
kombinace. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku
přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov. Jednodenní limit úlovku ryb platí i pro
ostatní dlouhodobější povolenky (dále vyjmenované). Dvoudenní úlovek (48 hodin) je
omezen na 4 ks vyjmenovaných ryb na l povolenku, týdenní úlovek je omezen na 7 ks
vyjmenovaných ryb na l povolenku, čtrnáctidenní úlovek je omezen na 10 ks vyjmenovaných
ryb na l povolenku.
b) Vyskytují-li se v mimopstruhovém rybářském revíru také ryby lososovité, může si osoba
provádějící lov vedle úlovku uvedeného v odstavci a) přisvojit jen 3 ks ryb lososovitých,
pokud celková hmotnost denního úlovku nepřesáhne 7 kg. Síh maréna a síh peleď se
nepovažují v úlovcích za ryby lososovité.
c) Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do Evidence
docházky a úlovků, do které uvede kromě data i druh přisvojené ryby, její délku a hmotnost.
Přisvojené druhy ryb uvedené v odstavcích a) a b) (vyjmenované, lososovité) zapisuje
osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. Ostatní druhy ryb zapisuje
po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody. Při lovu nonstop tyto ostatní druhy
zapisuje nejpozději ve 24 hodin toho dne, kdy si je přivlastnil. Pokud si lovící
ve vyznačeném dnu (datem) nepřivlastnil rybu, proškrtne vodorovnou čárou
nesmazatelným způsobem příslušný řádek, a to nejpozději ve 24 hodin příslušného dne.
B, Na podrevírech Štít B a Štít A- úsek s režimem „chyť a pusť“ platí povinnost okamžitě
po ulovení vrátit všechny ulovené ryby zpět do vody (v místě ulovení). To znamená naprostý
zákaz používání vezírků nebo jiných zařízení na uchovávání ryb.
19. Mezi jednotlivými podrevíry (Štít A, Štít B a Štít C) platí zákaz přenášení přisvojených
živých ryb.

20. Rybolov mládeže
Děti do 15 let věku mají možnost zakoupení povolenky za poloviční ceny. Musí mít rybářský
lístek. Pro tuto povolenku však platí následující omezení:
- k lovu smí použít pouze l prut
- limity povolených přisvojených ušlechtilých ryb jsou poloviční oproti dospělým
(1 den = l kus, dva dny = 2 ks, týden = 4 ks, čtrnáct dní = 5 ks).
Další ustanovení
Na revíru jsou úseky se zákazem vstupu a rybolovu (označeno tabulemi), které je lovící
povinen respektovat (hrozí postih podle zákona o přestupcích). Na revíru jsou rovněž úseky
s možností nocování ve vlastních stanech, obytných přívěsech apod (viz. Mapka revíru).
Mimo vyhrazená místa platí zákaz nocování ve vlastních stanech (včetně jejich stavění),
obytných přívěsech apod. .
Na celém revíru platí zákaz rozdělávání otevřených ohňů. Rozdělávat oheň lze výhradně
v komerčně vyráběných grilech. Rybářský revír je v blízkosti lesa. Za případně vzniklé
škody nese plnou odpovědnost uživatel grilu! Dbejte na zásady bezpečného použití grilu.
Pro rybáře i jejich doprovodné osoby a návštěvy platí povinnost přijíždět a odjíždět vozidlem
pouze skrz hlavní bránu revíru. Doprovodné osoby a návštěvy nesmí blokovat místa
k rybolovu a nesmí ani samostatně nocovat (mohou využít pouze stanu nebo jiných obytných
prostor lovícího). Za dodržování těchto ustanovení a za všechny přítomné v rámci svého
lovného místa (i za psy a jiné mazlíčky) ručí příslušný rybář svojí povolenkou. Jakákoliv
činnost nesmí nijak omezovat/rušit ostatní lovící!
Na revíru platí zákaz ponechávání obytných přívěsů nebo karavanů apod. (dále jen
přívěsy), stanů a všech automobilů natrvalo. Výjimku může z objektivních důvodů udělit
správce nebo hospodář. To znamená, že držitelé jednodenních, dvoudenních, týdenních a
čtrnáctidenních povolenek smí přívěs nebo stan atd. u revíru umístit pouze po dobu platnosti
své povolenky.
U revíru smí být umísťovány pouze karavany nebo obytné přívěsy určené a odtažitelné pro
osobní automobily (nikoliv maringotky, buňky apod.) a opatřené platnou státní poznávací
značkou. Přívěsy musí mít kompletní sadu kol (zákaz demontování kol). Nedodržení těchto
ustanovení bude považováno za zvlášť hrubé porušení rybářského řádu (zadržení povolenky
bez náhrady a zánik možnosti zakoupení jiné). Na celém revíru a v jeho okolí platí zákaz
rušení nočního klidu (22:00 – 06:00 hod.), zákaz volného pobíhání psů a zákaz vstupu
s loveckými zbraněmi. Psi nesmí nijak ohrozit ani obtěžovat ostatní osoby! Majitel psa je
rovněž povinen uklidit všechny exkrementy po zvířeti. Vjezd a parkování automobilů je
povoleno pouze na vyhrazených místech (viz. mapka, dopravní značky) a vždy mimo
vozovku tak, aby byl umožněn volný průjezd nákladního automobilu po vozovce.
Na stanovištích, odkud je provozován sportovní rybolov a území přilehlém, je nutné
dodržovat pořádek a čistotu.
Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu, odhazovat je do vody a rovněž ponechávat
odpadky (i napytlované) v okolí revíru. Rybář může využít kontejnery umístěné za
prodejnou povolenek pouze k odstranění málo objemného komunálního odpadu, který
svojí činností na revíru vyprodukoval! Platí přísný zákaz vyhazování nestlačených pet
lahví, objemných krabic, kyblíků, židliček, matrací, ledniček, apod. Tento druh odpadu musí
rybář odvézt z revíru pryč a náležitě zlikvidovat na místě k tomu určeném.
Je zakázáno jakkoliv poškozovat rostoucí porosty. Při likvidaci havárií a při mimořádných
událostech a pracích jsou lovící povinni řídit se pokyny pověřených osob. Pro všechny osoby
platí povinnost zamykat WC a příjezdovou bránu.
Z hlediska bezpečnosti lovících a jejich majetku zamykáme přes hlavní sezónu (IV – X)
příjezdovou bránu u revíru: v čase 22:00 hod. – 6:00 hod.. V tuto dobu nebude možný
vjezd ani odjezd aut z rybářského revíru. Upozorňujeme, že uvedené ustanovení o nočním
zamykání brány se může v průběhu sezóny změnit (viz. cedule na příjezdové bráně do areálu).
V naléhavých případech (zásadní zdravotní důvody) bude možné opustit revír po zavolání
odpovědné osoby - tel.: 777 726 056 (774 006 808).

Výčet některých přestupků, za které bude vždy zadržena povolenka:
Lov na 3 a více prutů; přisvojení si většího množství úlovků, než je povoleno; přisvojení si
podmírové nebo nadmírové ryby; rybolov v těžebním prostoru nebo mimo své lovné místo; při
jakémkoli druhém přestupku (zápisu v povolence).

Ceník povolenek:
Povolenka
●
●
●
●

jednodenní (24 hodin)
dvoudenní (48 hodin)
týdenní
čtrnáctidenní

Povolenka s rezervací místa:
450,- Kč
900,- Kč
2 250,- Kč
3 500,- Kč

® jednodenní (24 hodin)
® dvoudenní (48 hodin)
® týdenní

550,- Kč
1 100,- Kč
2 750,- Kč

Povolenka k lovu je nevymahatelná a nebude vydána lovícím, kteří v minulosti závažným
způsobem porušili pravidla rybolovu (bližší podmínky výkonu rybářského práva) na rybářském
revíru Štít.

Doplňkové služby na revíru:
• Nabití telefonu/ tabletu

zdarma po domluvě se správcem

• Nabití autobaterie

50,- Kč

• Zapůjčení podložky pod ryby

50,- Kč / den; vratná kauce 500,- Kč

• Zapůjčení nafukovacího člunu s vesly (2,6 m)

200,- Kč / den; vratná kauce 1000,- Kč

• Uložení potravin do mrazáku (max. 2 kg / lovící)

zdarma po domluvě se správcem



Prodej drobných rybářských potřeb a neživých nástrah a návnad.

Prodej povolenek je realizován přímo na revíru v prodejně u hlavní brány:
V sezóně: březen – listopad, každý den, 7:00 – 11:30 a 12:30 – 19:00
Mimo sezónu: prosinec – únor, po dohodě na telefonu

777 726 056 – správce - obsluha revíru
774 006 808 – hospodář - vedoucí

www.rybychlumec.cz
Občerstvení Na Špici – kontakt: 777 333 430

