
Příloha rybářského řádu – pravidla v době omezeného provozu z důvodů epidemie covid19 

Následující ustanovení vycházejí z nařízení vlády o omezeném pohybu osob a ze směrnic ministerstva 
zemědělství pro výkon rybářského práva. 

V případě nerespektování těchto ustanovení bude rybáři odebrána povolenka bez náhrady! 

• Příjezd na revír odložte nebo zrušte, pokud máte i drobné příznaky nemoci nebo pokud máte 
nařízenou karanténu např. po pobytu v zahraničí, nebo kontaktu s nakaženou osobou 

• Používejte ochranné prostředky dýchacích cest. Při kontaktu s personálem revíru vždy.  
Doporučujeme použití vlastní dezinfekce na ruce. 

• Pokud je to možné udržujte rozestupy minimálně 2 metry. 

• Do výdejny povolenek nebude umožněn vstup.  Prodej povolenek bude probíhat skrz okno 
expedice provozovny.  Vyžadujeme  mít s sebou přesnou finanční částku za povolenku a 
pobyt na základě předchozí dohody (telefonicky, emailem). 

• Čas nástupu do revíru je ve 13.00 hodin  daného termínu. Ukončení pobytu je  taktéž ve 
13.00 hod,  lovná místa s přístřešky ve 12.00 hod ( dezinfekce přístřešku ) 

• Na jednom lovném místě mohou pobývat maximálně 2 lovící osoby nejde-li o členy jedné 
domácnosti. 

• Zakazují se návštěvy rybářů na jejich stanovištích (výjimku může mimořádně udělit správce 
revíru). 

• Do revíru smí vjíždět jen vozidla lovících s řádně označenou SPZ na povolence k rybolovu. 
Jiným vozidlům je do revíru vjíždět zakázáno. Zodpovídá lovící na příslušném stanovišti. Je 
přísně zakázáno s vozidly opakovaně vyjíždět z revíru ( výjimku  povoluje správce revíru). 

• Doporučujeme omezit  shromažďování se na jednom místě s ostatními návštěvníky revíru. 

 Lovná místa k pronájmu jsou  označena tabulkami  s čísly 3 - 12  (označení na elektrických 
přípojkach).  Rybařit se může pouze na těchto místech (dvě osoby max .na 1 místo ). Tím se 
snižuje kapacita revíru .  Chytání mimo tyto místa  bude znamenat okamžité vykázání z revíru. 

 Při ukončení pobytu se povolenky a klíče se vrací do sběrné schránky na plotě za závorou. 

 Dbejte na zvýšenou hygienu, po použití WC proveďte dezinfekci. 

 Rybářské přístřešky budou použity k uskladnění rybářského materiálu lovících 

 Sprchování v budově váhy nebude umožněno. 

 Rybářská stráž provede kontrolu povolenky pouze pohledem z odstupu a bez podpisu. 

 

 


