
DODATEK K RYBÁŘSKÉMU ŘÁDU NA MALOU VODU 

Hospodáři MO si dle zákona č.99/2004 a prováděcí vyhlášky vyhrazují právo na 

hájení revíru a omezení výkonu rybářského práva při vysazování ryb, havarijních 

stavech apod., dále na změny a úpravy platného RYBÁŘSKÉHO ŘÁDU NA MALOU 

VODU. 

 

Doby lovu na revíru MALÁ VODA ČASTOLOVICE 

leden, únor, listopad, prosinec  7-18 hodin 

březen     5-21 hodin 

duben, září, říjen   6-22 hodin 

květen, červen, červenec, srpen 4-24 hodin 

 

Míry ryb na MALÉ VODĚ: 

Kapr obecný  40 cm  Candát obecný  50 cm 

Lín obecný  27 cm  Štika obecná  60 cm 

Amur bílý  70 cm  Sumec velký  70 cm 

Tolstolobik  60 cm  Úhoř říční  50 cm 

Pstruh duhový  30 cm  Okoun říční  15 cm 

 

Hájení jednotlivých druhů ryb: 

Od 1. 1. do 15. 6. včetně – CANDÁT, ŠTIKA, SUMEC, OKOUN 

Od 1. 9. do 30. 11. včetně – ÚHOŘ 

CELOROČNĚ HÁJEN VEŠKERÝ DRUH JESETERŮ 

 

Za MO ČRS ČASTOLOVICE 

Zdeněk dostál  Martin Horáček  Josef Hejhal 

Předseda  Jednatel  Hospodář 

MO ČRS ČASTOLOVICE 
 

RYBÁŘSKÝ ŘÁD NA MALOU VODU 

PLATNÝ V ROCE 2019 

OBECNÉ PODMÍNKY 

 

1. Na rybnících OBECNÍ a STŘEZMÁ je rybolov prováděn dle 

RYBÁŘSKÉHO ŘÁDU PRO VODY MIMOPSTRUHOVÉ s přihlédnutím 

k úpravám a omezením daných RYBÁŘSKÝM ŘÁDEM NA MALOU 

VODU. 

 

2. ZAHÁJENÍ RYBOLOVU NA MALÉ VODĚ 

Na rybníce STŘEZMÁ A OBECNÍ je rybolov povolen celoročně tj. od  

1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 včetně. 

 

3.  LOV DOSPĚLÝCH 

Lovící má právo ulovit na jednu vydanou povolenku max. 15 ks 

vyjmenovaných ryb. Pokud je s rybářem dítě do 10 let nevlastnící 

povolenku, může mu umožnit rybolov na svůj prut. Po celou dobu 

rybolovu odpovídá rybář nejen za jeho bezpečnost, ale i za jeho 

přestupky proti RYBÁŘSKÉMU ŘÁDU. Případný úlovek se zapíše do 

statistiky rybáře, který dítěti lov umožnil. 

 

4. LOV MLÁDEŽE 15 – 18 LET 

Platí stejné podmínky jako u dospělých rybářů. 

 

5. LOV DĚTÍ DO 15 LET 

Lovící má právo ulovit na jednu vydanou povolenku max. 7 ks 

vyjmenovaných ryb. Dítě do 15 let může lovit pouze za dozoru 

dospělé osoby vlastnící povolenku na MALOU VODU. Dozorující 

odpovídá za jeho bezpečnost a přestupky proti RYBÁŘSKÉMU ŘÁDU. 

Oba musí dodržet maximální vzdálenost mezi sebou 10 m. 

 



Dítě do 15 let může lovit pouze na 1 prut a platí pro něj zákaz lovu na 

živou rybičku. 

 

6. TÝDENNÍ ÚLOVEK 

Počet ulovených a ponechaných si vyjmenovaných ryb je limitován 2 

ks za týden. 

V tomto počtu mohou být 2 kapři nebo jiná vyjmenovaná ryba, vždy 

však v kombinaci pouze s kaprem. Jestliže první ponechanou rybou je 

jiná vyjmenovaná ryba nežli kapr, v tomto týdnu se zakazuje lov 

přívlačí a lov na živou, či mrtvou rybičku. Další ponechanou rybou pak 

už může být pouze kapr. Po ponechání si druhé vyjmenované ryby 

končí tento týden rybolov na MALÉ VODĚ. 

 

Úlovek lína je omezen na 3 ponechané kusy za týden. 

Ostatní ryby dle § 13 odst. 9 zákona 99/2004 RYBÁŘSKÉHO ŘÁDU. 

 

Vyjmenované ryby – kapr obecný, candát obecný, štika obecná, 

amur bílý, tolstolobik, sumec. 

 

7. EVIDENCE DOCHÁZEK A ÚLOVKŮ 

 

Před zahájením rybolovu je lovící povinen zapsat do oddílu II 

povolenky datum a lokalitu, kde bude lovit. 

Pokud neuloví nebo si neponechá žádnou rybu, při odchodu od vody 

kolonku proškrtne. Pokud hodlá lovit na jiném místě, znovu vypíše 

datum a místo, kde bude v lovu pokračovat (§ 13 odst. 9 zákona 

99/2004 RYBÁŘSKÉHO ŘÁDU). Ulovené a ponechané vyjmenované 

ryby zapisuje ihned po vylovení. 

Ostatní ulovené a ponechané si nevyjmenované druhy ryb dosahující 

zákonem stanovenou míru zapisuje při odchodu od vody. 

Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe vyprošťovač háčků, míru, 

podběrák a podložku na chycenou rybu. Při vylovování ryby je rybář 

povinen zacházet s ní šetrně, pokud si ji neponechá, ihned ji vrací zpět 

do vody. 

 

 

 

8. LOV DO ČEŘÍNKU 

 

Provádí se dle RYBÁŘSKÉHO ŘÁDU PRO VODY MIMOPSTRUHOVÉ tj. 

od 16. 6. 2019 do 31. 12. 2019 včetně (při lovu čeřenem nesmí mít 

lovící další pruty nastraženy). 

DALŠÍ OMEZENÍ 

1. CHOVÁNÍ U VODY 

 

Platí přísný zákaz svévolného odřezávání nebo odlamování větví a 

porostů, dále je zákaz rozdělávání a pálení ohňů (zvláště v porostech) 

v letních měsících nebo suchém období. 

Místa k rybolovu se nevymezují. 

Je zákaz škrábání, čištění a vyvrhování ryb včetně vhazování vnitřností 

a šupin do vody nebo ponechání na místě. 

 

2. RYBNÍK STŘEZMÁ – VJEZD NA POZEMEK 
 

Vjezd a parkování automobilů – stání aut – je možné nejméně 3 m od 

břehové hrany rybníka. 

 

3. HORNÍ MÍRA KAPRA 

 

Na revíru Střezmá a Obecní se dále stanovuje horní míra kapra 65 cm. 

Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji 

vrácen zpět do vody v místě ulovení. 


