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MÍSTNÍ  RYBÁŘSKÝ  ŘÁD 

(dále jen „rybářský řád“) 
 
 

Článek I. 
Popis rybářského revíru 

1.1 Název revíru: Pískovna Obědovice I. (dále jen „revír“). 
1.2 Číslo revíru: 08 951 002. 
1.3 Výměra vodní plochy:13,3 ha. 
1.4 Umístění revíru: viz. příloha rybářského řádu. 
1.5 Revír: mimopstruhový. 
1.6 Uživatel revíru: ZS Kratonohy a.s. (dále jen „uživatel revíru“). 

 
Článek II. 

Působnost rybářského řádu 
2.1 Tento rybářský řád je platný na revíru od 1.3.2022  
2.2 Každý držitel platného oprávnění k rybolovu (dále jen „držitel povolení“) je povinen se před započetím výkonu 

rybářského práva seznámit se s tímto rybářským řádem včetně popisu rybářského revíru, též i s návštěvním 
řádem (viz. příloha). 

2.3 Každý držitel povolení se dále zavazuje dodržovat normy uvedené v čl. 2.2, další zákonné normy právního řádu 
České republiky (zejména občanský zákoník, trestní zákoník, zákon o vodách, zákon o ochraně přírody a 
krajiny apod.). 

2.4 Uživatel revíru si vyhrazuje právo na změnu rybářského řádu, popř. přijetí dalších opatření k navýšené ochraně 
rybí obsádky. 

2.5. Držitel povolení vykonává rybářské právo na vlastní nebezpečí, odpovídá za případnou majetkovou 
škodu, která mu vznikla, nebo újmu na svém zdraví. 

 
Článek III. 
Lov ryb 

3.1 Povolený způsob lovu v rybářském revíru je lov ryb na udici  
3.2  Při lovu na položenou nebo při lovu na plavanou se použijí nejvýše 2 udice.  
3.3. Při lovu 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, tlouci 

ryby, chytat je na šňůry, do rukou a do ok,užívat k lovu ryb elektrického proudu, lovit ryby pod ledem.  
c) lov rybího plůdku, vodních organismů 

d) lov dravých ryb na živou i mrtvou rybku s výjimkou období, kdy bude povoleno a vyhlášeno majitelem 
revíru. 

  
Článek IV. 

Všeobecný zákaz lovu 

4.1 Rozhoduje uživatel revíru. 
 

Článek V. 
Zákaz vrácení zpět vodě  vybraných druhů ryb 

5.1 Uživatel revíru v rámci regulace rybí obsádky stanovuje celoroční zákaz vrácení zpět do vody úlovky karase   
      stříbřitého a  sumce velkého. Všechny úlovky budou zaznamenány do  povolenky.  
5.2  Zraněné a nemocné ryby taktéž nebudou  navráceny vodě. Vždy bude uvědoměn správce revíru. 
 

 
 
 
 
 



Článek VI. 
Přístup na pozemky 

 6.1 Držitel povolení může při výkonu rybářského práva vstupovat jen na pobřežní pozemky, na které není vstup 
zakázán.  

 
Článek VII. 

Chování při lovu 

7.1 Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít u sebe rybářský lístek( kdo nevlastní ryb.lístek a 
je v doprovodu osoby vlastnící ryb.lístek, může požádat o vydání povolenky), povolenku k lovu, popřípadě 
doklad o udělení výjimky a na požádání je předložit rybářské stráži a osobám pověřených majitelem prováděním 
kontrol a dozoru revíru nebo orgánům Policie. 

7.2 V případě zjištění přestupku proti rybářskému řádu a dalším předpisům je vůči osobám, které přestupek spáchali, 
rybářská stráž a osoba pověřená majitelem revíru, oprávněna postupovat ve smyslu ustanovení příslušných 
právních předpisů, včetně vykázání od vody. 

7.3 Rybářská stráž a osoba pověřená majitelem revíru je oprávněna 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.  

7.4 Rybářská stráž a osoba pověřená majitelem revíru je dále oprávněna požadovat od lovící osoby prokázání její 
totožnosti. 

 
 

Článek VIII. 
Denní doby lovu 

8.1  Pro povolenku k rybolovu platí následující denní doba lovu: 
                                       celoroční lov  24 hod (tzv. non-stop) 
 
 

Článek IX. 
Povolené způsoby lovu  

9.1  Povolený způsob lovu v rybářském revíru je lov ryb na udici, a to lov na položenou a lov na plavanou. Udici tvoří 
prut,zpravidla naviják,vlasec a háček popř.další doplňky. Koncová montáž musí mít charakter únikové 
(průběžné) montáže a měla by umožnit bezpečné uvolnění olova při utržení kmenového vlasce. Má obsahovat 
účinnou ochranu proti pořezání ryb .   

9.2  Povolené technické prostředky k lovu jsou: echolot, podběrák, vezírek, vyprošťovač háčků, metr, stojany na 
udice,čihátka,splávky,zátěž,prak, tyčové bójky na označení lovícího místa(nepoužívat jiná označování),loďka 
nebo rybářský člun s el.pohonem. 

9.3  Lov ryb na udici může být prováděn jen za předpokladu, že osoba provádějící lov je u udic přítomna tak, aby s 
nimi mohla bez prodlení manipulovat. 

9.4  Rozmístění nástrah je lovící povinen dodržovat takový úhel, aby neobtěžoval lovící na sousedních lovných    
 místech   

9.5  Ulovené ryby v rybářském revíru musí být šetrně vráceny zpět v místě, na kterém byly uloveny . 
9.6  Uchovávání a usmrcování ulovených živých ryb se vztahuje zvláštní právní předpis.  

 
 

Článek X. 
Poměr k rybářským zařízením 

10.1 Je zakázáno poškozovat nebo ničit rybářská zařízení nebo jejich části, nebo zařízení určená k jejich ochraně, 
označení nebo vybavení.  

 
 

Článek XI. 
Lov z plavidel 

11.1  Lov ryb z loděk nebo rybářských člunů je zakázán. 
11.2 Je pouze povoleno použití rybářských člunů k echolokaci a zavážení návnad (zavážení nástrah je zakázáno i 

vysílačkou ovládaným zařízením).  



11.3 Návnadu lze zavážet pouze do takové vzdálenosti,kam může lovící dohodit nástrahu udicí ze břehu. 
11.4  Nedodržení těchto ustanovení bude považováno za hrubé porušení rybářského řádu. 
 
 

Článek XII. 
Další ustanovení  a místní předpisy 

12.1 Výkon rybářského práva a pobyt na revíru je na vlastní nebezpečí a na odpovědnost držitele povolenky(i za   
            všechny doprovázené osoby). Lov lze provádět jen na určených a číselně označených stanovištích v revíru. 
12.2 Rybář je povinen mít při lovu: vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky ulovených ryb, podběrák a plněnou  
            podložku pod ryby.   
12.3 Fotografování  ryb je povoleno jen šetrným způsobem za použití mokré podložky. Sakování ryb je zakázáno.  

     jeden lovící smí obsadit nejvýše 1 místo k rybolovu a současně i  ke stanování. Za tímto účelem smí použít   
     pouze 1 stan nebo 1 obytný přívěs. Vnadění  ryb musí být přiměřené s tím, že v důsledku této činnosti nesmí   
     dojít ke zhoršení kvality vody v revíru.Vnadit (krmit) se smí jen návnadou, která nepoškozuje zdraví   
     ryb(zákaz použití luštěnin a obilnin či jiných jadrných krmiv v suchém či nedostatečně uvařeném stavu nebo    
     zaplísněné či zkvašené návnady.  

12.4 Při vylovování ryb je každý rybář povinen zacházet s rybou šetrně.Za hrubé porušení předpisů bude  
            považováno vytahování ulovené ryby po břehu, nebo jejich nešetrné vracení zpět do vody. Uhynulé ryby je  
            lovící povinen vylovit a oznámit uživateli revíru nebo rybářské stráži. 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. 
12.5 Rybářský hospodář může stanovit zákaz lovu určitého druhu ryb na revíru nebo trvalý zákaz na jeho části. 
 
 

Článek XIII. 
Evidence docházky a úlovků  

13.1  Držitel povolenky je povinen zapsat nesmazatelným způsobem do Evidence docházky a úlovků druh a počet 
ulovených ryb, jejich velikost (popř. hmotnost v daném dni)i přestože se ryby vrací vodě. Tuto musí vrátit ihned 
po skončení platnosti uživateli revíru a to i v případě, že oprávněný k lovu během doby nelovil nebo nedocílil 
žádných úlovků. 

13.2    Povolenka Chyť a pusť : 
a) Každá ulovená ryba se vrací zpět do rybářského revíru, výjimku tvoří rybí druhy v článku  V. 
b) Přisvojené ryby dle článku V. osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do Evidence 

docházky a úlovků neprodleně. Zaznamená její délku, popř. i hmotnost.  
 
 

Článek XIV. 
Rybolov mládeže 

14.1 Dětem do 12 let se povoluje lov ryb na 1 udicí držitele platné povolenky staršího 18 let v rozsahu jeho   
          oprávnění a za jeho dozoru. Děti od 12 let mohou lovit na 2 pruty za běžnou cenu za doprovodu osoby blízké   
          starší 18 let.  
           
 

Článek XV. 
Zvlášť hrubé porušení rybářského řádu 

15.1   Za zvlášť hrubé porušení rybářského řádu se považuje: lov na 3 a více prutů, přisvojení si neoprávněného 
úlovku, zavážení nástrahy, vláčení, rušení nebo obtěžování ostatních lovících.  

15.2   Za porušení uvedené v odst. 15.1 bude držiteli odebráno povolení k rybolovu bez náhrady a další kompenzace 
s okamžitým vykázáním z rybářského revíru a může mu být udělen bezpodmínečně zákaz lovu na daném 
revíru. 

15.3   Pokud se držitel povolení dopustí jiného porušení rybářského řádu než je uvedeno v odst. 15.1 a to opakovaně 
(2 a více), bude držiteli odebráno povolení k rybolovu bez náhrady a další kompenzace s okamžitým 
vykázáním z rybářského revíru. 

 
 



 
 
 

Článek XVI. 
Ceny povolenek 

 
16.1    Ceny povolenek  jsou stanoveny pro 1denní délku lovu  a  dle poskytnutých zařízení. Maximální délka 

povolenky je 14ti denní. Pro delší pobyt se  vystaví nová povolenka v požadovaném rozsahu.  
 
                                                                                    Chyť a pusť                    
           R              jednodenní (24 hod)                                                           400,-- Kč/den                       
                            max 14 ti denní  
              
           RE            R  +  el.přípojka                                                                  550,-- Kč/den  
                            max 14 ti denní 
 
           REC         R  +  přístřešek včetně el.přípojky                                       950,-- Kč/den 
                            max 14 ti denní  
 
           O              ostatní nelovící                                                                    100,--Kč/den 

                            (děti do 10ti let zdarma)                                                
 

           P              pes                                                                                       50,-Kč/ pobyt 
 
16.2 Doba lovu vždy začíná a končí ve 13.00 hodin.  Výjimku může udělit správce revíru 

                                                                                        ( tel: 604269904 nebo 731104650). 
 

Článek XVII. 
Závěrečné informace 

 17.1   Doba a místo prodeje povolenek, rezervace rybolovu : 
           a) Povolenky se vydávají na měsíc březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen a listopad     
               Vydávají se výhradně  v kanceláři na váze v rybářském revíru 
               Doba prodeje je  pondělí až pátek – dle aktuální pracovní doby a  jen po předchozí dohodě !  
               ( 6.00 – 15.30 hod)  na tel.: +420 731104650 , +420604269904                                                                                                                                

     b) Rezervace objednávek rybolovu je možná telefonicky „ jen v kanceláři na váze v revíru“ (731 104 650) 
                 a dále elektronicky na emailové adrese  :   zsrybolov@seznam.cz  (Platná elektronická rezervace musí         
               být  zpětně potvrzená majitelem revíru !)         

      d)Požadujeme min. 5 pracovních dní před sjednaným rezervačním termínem nástupu k rybolovu “telefonické   
         potvrzení“. V případě nepotvrzení bude příslušné rybářské stanoviště postoupeno jinému zájemci.  

      
           Přílohy: 
           Příloha č. 1 - Návštěvní řád 
           Příloha č. 2 - Ceník služeb 

           Příloha č. 3 - Mapka rybářského revíru 
 
             Informace na mobilu :    +420 731 104 650 ,  +420 604 269 904  
                               na webu    :    www.zskratonohy.cz  
             Kontaktní   email        :    zsrybolov@seznam.cz , zsdoprava@email.cz 
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Příloha č. 1 

Obchodní podmínky 

Návštěvní řád 

1. Tento návštěvní řád je součástí obchodních podmínek. 
2. Návštěvní řád tvoří nedílnou součást rybářského řádu. Držitel povolení k rybolovu je povinen se s ním 

před započetím lovu seznámit a dodržovat ho.  
3. Návštěvní řád je závazný i pro další osoby pobývající nebo pohybující se v prostoru rybářského revíru. 

Souhlas se seznámením s návštěvním řádem je vysloven automaticky při vstupu do prostoru rybářského 
revíru. 

4. Na rybářském revíru jsou umístěny informační cedule označující prostor se všeobecným zákazem vstupu a 
rybolovu. 

5. Držitelé povolení a další osoby se pohybují nebo pobývají v prostoru rybářského revíru na vlastní nebezpečí, 
kdy každý odpovídá za případnou majetkovou škodu, která mu vznikla, nebo újmu na svém zdraví 
samostatně. 

6. Nocování ve vlastních stanech, obytných přívěsech apod., parkování, je povoleno jen na místech k tomu 
určených. 

7. Osoby nelovící ryby (např. rodinní příslušníci lovícího, doprovod apod.), nesmí nijak blokovat místa k rybolovu. 
Návštěvníci revíru se musí chovat tak aby nerušili ostatní lovící nezpůsobili škodu jiné osobě a neohrozili 
zdraví své i jiné osoby. Každý lovící je povinen tyto osoby seznámit s návštěvním řádem. 

8. Na revíru platí zákaz ponechávání obytných přívěsů nebo karavanů apod., stanů a všech automobilů po dobu 
delší, než je doba vymezená povolením k rybolovu. 

9. V rybářském revíru smějí být umísťovány pouze karavany nebo obytné přívěsy určené pro osobní   automobily 
(nikoliv maringotky, buňky apod.) a opatřené platnou státní poznávací značkou. 

   10.  Na celém rybářském 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  zodpovídá za úklid exkrementů.  
   11. V celém areálu revíru  je nutné dodržovat pořádek a  čistotu. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu,    

       odhazovat je do vody a rovněž ponechávat odpadky v okolí revíru . Vzniklý odpad je nutné odvézt a náležitě  
       zlikvidovat. Při  příchodu k vodě provede oprávněný k lovu nejprve prohlídku místa lovu a je-li přidělené  
       stanoviště  znečištěno, je povinen tuto skutečnost nahlásit  osobně v kanceláři na váze v revíru ještě před  
       započetím lovu  nebo sms zprávou ( tel: 604 269 904).          

   12. Je zakázáno jakkoliv poškozovat rostoucí porosty. Při likvidaci havárií a při mimořádných událostech jsou lovící  
          povinni řídit se pokyny pověřených osob.  

13. Z hlediska bezpečnosti lovících a ochrany jejich majetku jsou všichni návštěvníci revíru povinni zamykat také          
       příjezdovou závoru k revíru vždy mimo pracovní dobu a pokud nebude uvedeno jinak. Pracovní doba je 

       pondělí –pátek  od 6,00 hod. – 15,30 hod. 
14. Držitel povolení nebo další osoby, které se pohybují nebo pobývají v prostoru rybářského revíru, udělují   
       v rámci účinnosti tohoto návštěvního řádu výslovný souhlas k tomu, aby osoba pověřená  uživatelem revíru   
       mohla provést preventivní nebo následnou kontrolu vozidel, přívěsů apod.v rámci ochrany  soukromého  
       vlastnictví uživatele revíru. 
 15. Je zakázáno volné rozdělávání ohňů mimo zařízení k tomu určených(grily). 

    16. Do prostoru rybářského revíru je možné vstupovat jen vstupní bránou (zelená brána), kterou je držitel  
      povolenky povinen uzamykat při každém průchodu. Zakazuje se přelézat a  podlézat oplocení a jiným   
      způsobem jej poškozovat. 

    17. Návštěvnící  mohou vjíždět s motorovými vozidly do prostoru revíru jen s  platnou povolenkou. Zakazuje se  
     „nepřiměřený pohyb s vozidly v areálu revíru“. Vozidla se pohybují jen  po označené komunikaci. Zakazuje se  
      opakovaně vjíždět a vyjíždět z revíru. V případě potřeby opakovaných  jízd je majitel vozidla povinen  
      parkovat na označeném parkovišti mimo areál revíru. Porušení zákazu opakovaných jízd se pokládá  
      za hrubé porušení návštěvního řádu.  Za motorová vozidla návštěvníků provozovatel  rybářského revíru  
      nezodpovídá.  

    18. Pro pohyb silničních vozidel v revíru platí „Přednost zprava“ 
  19. Za zapůjčené zařízení k užívání ( přístřešek, el. přípojka, WC) zodpovídá držitel povolení k rybolovu. Při  
       příjezdu i před ukončením pobytu v areálu je povinen  uvědomit správce revíru o  všech vzniklých závadách.   

    20. Pitná voda je dostupná v areálu revíru. Universální klíč od brány je součástí povolenky. 
    21. V areálu je monitorovací systém, který sleduje hranice rybářského revíru. Nesleduje jednotlivá lovící místa. 



Příloha č. 2 

 
Ceník služeb poskytovaných v revíru 

 
     1. Pronájem dřevěnného přístřešku včetně příslušenství a   el.přípojky                                550,- Kč   / 1 den 
     2. Pronájem elektrické přípojky                                                                                              150,- Kč  /  1 den             
          -  odběr elektrického proudu je omezen příkonem,  zákaz používání elektrických topidel nad 2 kW. 
          -  v chladném období lze přítápět jen v nočním období ( od 22.00-6.00) za dodržení bezpečnostních opatření. 
          -  při vyšším odběru bude požadováno dodatečné finanční vyrovnání spotřebované el.energie dle měřičů  
              na jednotlivých stanovištích.  
    
       Nájemce se zaplacením poskytované služby zavazuje, že u výše uvedených zařízení bude  
       dodržovat obecná  pravidla, pokyny  a bezpečnostní předpisy vydaná majitelem revíru pro  
       výše uvedená  zařízení.  
       Při zjištění jakékoliv závady nebo poruchy na příslušných zařízeních a vybaveních v rybářském revíru   
       bezodkladně uvědomí správce revíru ( mob: 604 269 904, 731 104 650) 
 
 

Další poskytované služby v revíru  
 
 

     1. Používání suchého WC v revíru                                                              
     2. Parkování vozidel na stanovišti  a  označeném parkovišti  před revírem                  
     3. Zapůjčení podložky pod rybu                                                                
     4. Připojení  internetu WIFI                                                                          
      5. Možnost sprchování v sociálním zařízení ( zvláštní pravidla v kanceláři na váze)                            
  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


