
Rybářský řád a Pravidla lovu ryb „Pískovna“ Hluboká nad Vltavou  
Zřizovatel: Český rybářský svaz, z.s., MO Hluboká nad Vltavou, p.s., 373 41 Hluboká nad Vltavou, Mánesova 829, IČO 47235861  

Více zde: http://mo-hluboka.wz.cz/                     GPS 49°02'16.4"N 14°26'29.2"E  
• OBECNÉ ZÁSADY a BLIŽŠÍ PODMÍNKY LOVU RYB v revíru PÍSKOVNA Hluboká 

nad Vltavou (03 421 106)  
1) Sportovní rybolov je povolen od 1.1. do 31. 12. osobám, které se prokáží povolenkou MO Hluboká nad 

Vltavou na tento revír, a platným rybářským lístkem.   
2) Před započetím lovu musí lovící zapsat datum docházky nesmazatelným způsobem do přehledu o úlov-

cích. Pokud si lovící nepřivlastní v daném kalendářním dnu žádnou ulovenou rybu, je povinen proškrtnout 
vodorovnou čarou nesmazatelným způsobem příslušný řádek nejpozději před zahájením lovu v dalším 
dnu. Každý lovící musí být od soumraku do úsvitu viditelně označen umělým neoslňujícím světlem.    

3) Lov je povolen na 2 pruty, každý s nejvýše dvěma návazci s jednoduchými háčky; krmítko je povoleno. 
Všechny montáže musí být průběžné!  

4) Od 16. 6. je povolen lov na rybičku nebo na přívlač. V tomto období je rovněž povolen lov nástražních 
rybiček čeřenem 1x1 metr.  

5) Děti do 15 let smí lovit v doprovodu osoby starší 18 let a jen na jeden prut.  
6) Pro zavážení nástrah, návnad a popřípadě sumcových bójek, je povoleno použít zavážecí lodičku do 

maximální velikosti 70 cm.  
7) Pravidla lovu neupřesněná těmito zásadami se řídí zákonem 99/2004 Sb., o rybářství.  
8) Rybáři jsou povinni sledovat vývěsku na boudě u Pískovny s aktuálními informacemi k lovu, jimiž 

mohou být tato Pravidla upravena nebo upřesněna.  
Je zejména zakázáno:  

a) lovit z ostrovů,  
b) jakkoliv vyhrazovat místa k rybolovu,  
c) krmit nevařeným partiklem (kukuřice, řepka, hrách a ostatní luštěniny),  
d) při lovu používat tzv. trhací bójku, samoseky včetně srkaček,   
e) používat lodí (člunů) a označovat lovné místo jakoukoliv bójkou,  
f) mít při lovu přívlačí nastraženou jinou udici,  
g) používat jako nástrahu ryby menší než 15 cm, části ryb (řízky, cárky), ryby které nedosahují nejmenší      
lovné míry, nebo jsou celoročně hájené, 
h) poškozovat břehové porosty a porosty dřevin v okolí Pískovny,  
i) poškozovat břehy nádrže a mobiliář osazený v jejím okolí, znečišťovat břehy a vodu Pískovny,  
j) čistit a porcovat ponechané ryby v katastrální ploše Pískovny.  

Povinné náčiní:  
a) Rybář je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků (peán, pinzetu), míru pro zjištění délky ulovených ryb, 

podběrák a vhodnou podložku.  
b) Pokud lovící přechovává ryby živé, musí mít vlastní vezírek a nesmí přechovávat více ryb, než je denní li-

mit lovu. Usmrcené ryby musí být přechovávány v nezměněném stavu (zejména kvůli zjištění délky).  
  

• LOVNÉ MÍRY, DOBA HÁJENÍ A DOBA LOVU  
Nejmenší (maximální pouze kapr a amur) lovná míra ryb v cm (ušlechtilými rybami ve smyslu tohoto 
řádu jsou kapr, candát, štika, sumec):  

 Kapr obecný ……………. 40 – 65 cm                      Amur bílý  …...………….. 55 – 75 cm   
Candát obecný ……………….. 50 cm                                     Štika obecná ………………….. 60 cm  

 Sumec velký ………………….. 70 cm                      Úhoř říční …………………….. 60 cm  
Lín obecný …………………… 30 cm                                     Okoun říční…………….……… 20 cm  
Pro ostatní druhy ryb platí nejmenší lovné míry dle § 11 vyhl. č. 197/2004 Sb., není-li zde stanoveno jinak.  
Kapr nad 65 cm, amur nad 75 cm a každý jeseter se šetrným způsobem vrací vodě a zapisuje se do pře-
hledu úlovků s označením zakroužkováním; tyto ryby se nezapočítávají do celkového počtu ulovených 
ryb ani denního úlovku.   



• Hájení ryb během roku:  
Candát obecný, štika obecná, sumec velký, okoun říční, bolen dravý……… od 1. 1. do 15. 6. včetně,  
Úhoř říční ………………………………………………………………….. od 1. 9. do 30. 11. včetně,  
Jeseter………………………….............................................................................................. celoročně.   

• Denní doby lovu:  
Duben, květen, červen, červenec, srpen, září…………….………………………...  400 - 2400 hodin  
Říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen……………………………………… 500 - 2200 hodin  

 

• POČET A EVIDENCE ÚLOVKŮ RYB NA VYDANOU POVOLENKU   
V jednom dni si může oprávněný k lovu ponechat nejvýše 1 ks ušlechtilé ryby (kapra, candáta, štiky, sumce) 
nebo 1 ks amura. Ulovení a ponechání si uvedené (-ých) ryby (ryb), je lovící povinen ihned zapsat tuto skuteč-
nost (nesmazatelným způsobem) do přehledu o úlovcích s uvedením druhu a délky ryby v cm; dále lze 
pokračovat v lovu ostatních ryb s výjimkou ponechání si další ušlechtilé ryby nebo amura. Denní hmotnost cel-
kově ponechaných ryb nesmí překročit 7 kg (s výjimkou jednotlivého úlovku přesahujícího tuto mez).  

  

Povolené množství ponechaných ryb (v závorce: na dětskou povolenku poloviční množství):  
• týdenní povolenka   .………………………………..    2 (1) ks ušlechtilé ryby včetně amura celkem  
• měsíční povolenka   ….…………………………….   6 (3) ks ušlechtilých ryb včetně amura celkem  
• sezónní povolenka (leden – prosinec)...……………. 12 (6) ks ušlechtilých ryb včetně amura celkem  

  

Platnost sezónní povolenky končí ponecháním si 12. ks ušlechtilé ryby včetně amura (6. ks - dětské), u 
povolenky měsíční 6. ks (3. ks - dětské) a u povolenky týdenní 2. ks (1. ks - dětské). Rybář si může 
zakoupit novou povolenku pouze po odevzdání předešlé povolenky. Včasné nevrácení povolenky s 
úlovkovým lístkem (do 15-ti dnů po skončení její platnosti do sídla MO ČRS Hluboká nad Vltavou, 
Mánesova 829) je považováno za vážné porušení místního rybářského řádu (protože znemožňuje zpraco-
vání statistiky úlovků a případné nasazování ryb), a je postihováno peněžní sankcí ve výši 200,- Kč, která 
bude vybrána při zakoupení povolenky pro příští sezónu (pokud dojde k opakovanému porušení, ne-
bude v dalším roce vydána povolenka).  

  

• CHOVÁNÍ PŘI LOVU  
Při lovu na položenou nebo plavanou je nutné, aby lovící dodrželi vzdálenost mezi sebou alespoň 3 m, při lovu 
přívlačí 15 m (pokud se nedohodnou jinak). Lovící ručí za škody vzniklé jeho jednáním na vodním díle nebo 
na jeho 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 rybářského revíru. Dále je zakázáno stano-
vání a rozdělávání ohně na březích rybářského revíru Pískovna Hluboká nad Vltavou (kromě míst k tomu urče-
ných). Zcela nezbytné je dodržování zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, které 
je průběžně kontrolováno Městskou policií Hluboká nad Vltavou.   

   

• KONTROLA A DOZOR  
Tuto vykonává řádně ustanovená rybářská stráž ČRS MO Hluboká nad Vltavou, dále orgány veřejného po-
řádku a funkcionáři výboru ČRS MO Hluboká nad Vltavou, kteří se prokáží příslušným průkazem. 
Dozorujícím osobám je lovící povinen umožnit kontrolu dokladů potřebných k rybolovu, rybářského nářadí, 
náčiní a úlovků. Pokud se lovící dopustil přestupku proti zákonným ustanovením nebo těmto pravidlům pro 
lov, jakkoli pozměnil nebo zapůjčil povolenku, počínal si nepřístojně vůči dozorčím orgánům, ponechal 
nastraženou udici bez dozoru, porušil rybářský řád, jsou tyto orgány oprávněny povolenku ihned odebrat. V 
případě způsobené škody (včetně ryb) bude tato na povinném vymáhána.  

  

V případě zjištění nezapsání ponechané ušlechtilé ryby do přehledu o úlovcích bude povolenka 
kontrolním orgánem ihned odebrána bez náhrady a bez možnosti dalšího rybolovu!  

 

  
 


