RYBÁŘSKÝ ŘÁD 2022
vydaný obcí Horní Břečkov za účelem
stanovení podmínek a zásad lovu na obecním rybníce pro rok 2022
(parcelní čísla 3135 a 3136 v KÚ Čížov - také zvaný Rybník Pod Chatou,
Čížovský Rybník nebo Čížovský Nový)

Platnost od: 4. 4. 2022
I.
Celoroční povolení k rybolovu na obecním rybníce (dále jen POVOLENKA):
1. POVOLENKA k lovu může být vydána pouze občanům s trvalým pobytem v obci Horní Břečkov a
Čížov a jejich osobám blízkým dle § 22 občanského zákoníku, nebo občanům, kteří vlastní v KÚ
Horní Břečkov a Čížov nemovitost k bydlení.
2. Minimální věk pro individuální získání POVOLENKY je 8 let. Pro děti do 7 let včetně je možné
zakoupit povolení k celoročnímu lovu pouze k POVOLENCE držené osobou, která dovršila věk 15
let a která bude zároveň plnit dozor pro toto dítě při lovu. Děti ve věku do 7 let včetně smí lovit
pouze na jeden prut a musí být přítomny u tohoto prutu. Za rybáře mladší 14 let včetně je zcela
zodpovědný zákonný zástupce, který toto musí potvrdit svým podpisem při koupi povolení!
3. POVOLENKU zájemcům, kteří nesplňují podmínky v bodě 1. (bez TP/vlastnictví nemovitosti), lze
vydat až od 25. 4. a pouze do celkového počtu 40 ks všech vydaných POVOLENEK (včetně rybářů
podle bodu 1). Počet POVOLENEK vydaných osobám podle bodu 1 není omezen maximálním
počtem vydaných celoročních povolení k lovu.
4. O vydání POVOLENKY jinému zájemci rozhodne zastupitelstvo obce na základě konkrétní žádosti.

II.
Jednodenní povolení k rybolovu na obecním rybníce (dále jen HOSTENKA):
1. Minimální věk pro získání HOSTENKY je 8 let (děti, které nedovršily věk 15 let jen se souhlasem
zákonného zástupce).
2. K HOSTENCE zakoupené osobou starší 15 let včetně lze dokoupit povolení pro dítě do věku 7 let
včetně, které bude lovit pouze na jeden prut pod dozorem této osoby.
3. HOSTENKA platí pouze konkrétní kalendářní den, který je uveden na HOSTENCE. Je možné
zakoupit HOSTENKU BEZ RYBY za sníženou cenu bez možnosti ponechání ryby nebo
HOSTENKU S RYBOU s možností ponechání 1 ks ušlechtilé ryby nebo 2 ks lína.
Povolení k rybolovu se vydává v úřední hodiny na OÚ Horní Břečkov nebo v jiný čas po předchozí
telefonické domluvě.

Veškerá povolení k lovu jsou nepřenosná na jinou osobu!

III.
Ceník jednotlivých druhů povolení k lovu a maximální počet ponechaných
ušlechtilých druhů ryb (kapr, štika, candát) na jednu povolenku nebo hostenku:
Cena za rok za
jedno povolní

Druh povolení k lovu
POVOLENKA → Celoroční: 15 let a starší

Počet ponechaných
ušlechtilých ryb na jednu
POVOLENKU/HOSTENKJU

1000

Kč

6 ks

POVOLENKA → Celoroční: 8 až 14 let včetně

500

Kč

6 ks

POVOLENKA → Celoroční: do 7 let včetně

250

Kč

3 ks

HOSTENKA BEZ ryby → Jednodenní: 8 let a starší

100

Kč/den

0 ks

50

Kč/den

0 ks

300

Kč/den

1 ks

HOSTENKA BEZ ryby → Jednodenní: do 7 let včetně
HOSTENKA S RYBOU → Jednodenní povolení

IV.
Doba lovu
1. Rybolov se zahajuje dnem 30. dubna 2022 a je ukončen nejpozději 31. prosince 2022 nebo do
celkového zámrzu rybníka. Lov z ledu je zakázán. O mimořádné době hájení nebo o dřívějším
ukončení rybářské sezóny budou rybáři informování prostřednictvím tabulí, SMS a jiného způsobu
komunikace.
2. Rybolov je povolen v sobotu, neděli a o státních svátcích: 5.7., 6.7., 28.9., 28.10., 17.11. a 26.12.
3. Denní doba lovu je stanovena od 5:00 hod. do 22:00 hod. aktuálně platného času (SELČ nebo SEČ)
v měsících květnu, říjnu, listopadu a prosinci.
4. V červnu, červenci, srpnu a září platí denní doba lovu v čase od 5:00 hod. do 24:00 hod. SELČ
5. O letních prázdninách, tedy v měsících červenci a srpnu, je povolen lov také ve středu ve stejnou
dobu (od 5:00 do 24:00 hod).

V.
Povolené způsoby lovu a povinná výbava
1. Lov na položenou je:
Lov pomocí 1 až 2 prutů. Zátěž a nástraha spočívá na dně, případně je plovoucí nástraha umístěna nade
dnem nebo ve vodním sloupci. Každý prut může být zakončený pouze jednoduchou udicí s maximálně
jedním jednoháčkem. Montáž při lovu na položenou musí být uzpůsobena jako úniková, tzn., že při
utržení sestavy musí mít ryba možnost zbavit se zátěže (olova). Zakazuje se používat jakékoliv pevné
montáže, kdy je návazec pevně spojen se zátěží nebo krmítkem (helikoptéry, srkačky, pevně fixovaná
olova apod.).
2. Lov na plavanou:
Lov pomocí 1 až 2 prutů. Nástraha je umístěna na hladině, ve sloupci nebo na dně. Jako signalizace
záběru slouží převážně splávek nebo jiné „plovátko“. Sestava je zakončena pouze jedním jednoháčkem.
Oba způsoby lovu (na položenou a plavanou) lze kombinovat. Vždy jsou nastraženy max. dva pruty.

3. Lov přívlačí a muškařením:
Lov pomocí jednoho prutu. Spočívá v aktivním vedení nástrahy vodním prostředím. Prut je držen
v ruce. Tato metoda je určena výhradně k lovu dravců. Vláčecí nástraha (třpytka, umělá rybka,
wobler…), umělá muška nebo živá či mrtvá rybka a její části* mohou být osazeny maximálně dvěma
háčky (jedno až trojháčky).
Pokud je lovící přítomen na jednom lovném místě a aktivně se nepřemisťuje po rybníce, může mít
nastražený druhý prut na plavanou nebo na položenou ve vzdálenosti do 5 m, přitom nesmí omezovat
ostatní rybáře a vždy musí být schopen bezprostředně manipulovat s tímto druhým prutem.
4. Lov na nástražní rybku:
Je lov na položenou, plavanou nebo přívlačí. Je povoleno lovit pouze na nástražní rybku (živou či
mrtvou, nebo její část*) ulovenou v tomto rybníce. Je zakázán lov na nástražní rybku, která nedosáhla
nejmenší lovné délky.
*Při lovu na nástražní rybku nebo její část menší než 15 cm délky se zakazuje používat více
háčkové systémy, je povoleno použít pouze jeden jednoháček → ochrana násady candáta a štiky.
Více háčkové systémy s maximálně dvěma háčky (jedno až trojháčky) jsou povoleny pouze při použití
živé či mrtvé nástražní rybky o minimální délce 15 cm.
5. Lov nástražních rybek do čeřenu:
Čeřenem je povolen pouze lov rybek, jejichž lov není vázán nejmenší lovnou délkou. Lze použít pouze
ruční čeřen s vodorovnou sítí o maximální ploše síťoviny 1 m2. Při lovu do čeřenu musí být rybář
přítomen u prutů. Pokud toto nesplní, nesmí mít pruty nastraženy.
6. Povinná výbava:
Rybář je povinen mít u sebe platné povolení k lovu, podběrák, vyprošťovač háčků a podložku pod
rybu.
Při všech způsobech lovu musí být rybář přítomen u prutů. Lovící se smí vzdálit jen tak, aby byl
okamžitě dosažitelný, resp. měl neustále pruty na dohled nebo byl na záběr upozorněn jiným
technickým způsobem (elektronický signalizátor, vysílačka) a mohl s pruty bezprostředně
manipulovat.

VI.
Zacházení s ulovenými rybami
1. Rybář je povinen zacházet se všemi ulovenými rybami šetrně.
2. Pokud je to možné a pro rybu bezpečné, tak se ryby, které nedosahují stanovené míry nebo ryby,
které si rybář nechce ponechat, doporučuje odháčkovat ještě ve vodě, bez zbytečné manipulace na
břehu.
3. Pokud vzhledem k velikosti, hmotnosti či povaze ryby není možné nebo bezpečné odháčkovat ji ve
vodě, je rybář povinen použít k vylovení ryby dostatečně velký podběrák. Následně rybu
odháčkovat na mokré podložce (podložka pod rybu, odháčkovací matrace, vanička) a pokud si rybu
nechce ponechat, tak ji bez zbytečného odkladu pustit zpět do rybníka.
4. Pokud má ryba, kterou si nechce rybář ponechat, háček příliš hluboko a rybář není schopen jej
bezpečně vyprostit ani za použití vyprošťovače háčků, je povinen háček bezpečně odstřihnout
(odříznout) s co nejkratším ponechaným koncem vlasce/šňůrky a rybu i s háčkem pustit zpět do
vody.
5. Hrubým porušením povinností a rybářského řádu je smýkání ryb po břehu, neúměrně dlouhá
manipulace s rybou na břehu nebo její nešetrné vhození do vody.

VII.
Míra lovných ryb, evidence, počet a uchování úlovků
1. Minimální míra ušlechtilých druhů ryb (kapr, štika a candát):
KAPR
45–65 cm
ŠTIKA
60 cm
CANDÁT 45 cm

– max. 1 ks/den (kapr nad 65 cm musí být puštěn zpět do rybníka)
– max. 1 ks/den
– max. 1 ks/den

2. Minimální míra lína obecného:
LÍN

30-40 cm

– max. 2 ks/den (lín nad 40 cm musí být puštěn zpět do rybníka)

Pozn.: Ryba se měří od nejzazší části hlavy po nejzazší část ocasní ploutve
3. Evidence úlovků:
Ponechanou ušlechtilou rybu nebo lína rybář ihned po ulovení změří a zapíše úlovek nesmazatelným
způsobem do POVOLENKY či HOSTENKY S RYBOU, kde vyplní datum, druh ryby a její délku a
váhu (váhu ryby lze doplnit po zvážení doma, případně odhadnout). Úlovek lína, který si rybář ponechá,
se zapisuje do kolonky „Ostatní druhy“ v POVOLENCE nebo HOSTENCE S RYBOU.
Tento zápis dá rybář bezprostředně po zapsání k nahlédnutí a podepsání nejbližšímu rybáři!
Ponechaný úlovek cejna, okouna, perlína, plotice aj. druhů ryb zaznamená rybář po skončení nebo
přerušení lovu do povolení k lovu pro evidenční účely – kolonka „Ostatní druhy“ - uvede počet a druh
ponechaných ryb.
4. Počet úlovků:
Rybář si může ponechat za jeden lovný den pouze jednu ušlechtilou rybu, NEBO 2 ks lína → nelze
kombinovat lína s jinou ušlechtilou rybou! Ponecháním si ušlechtilé ryby (kapra nebo štiky nebo
candáta) nebo 2 ks lína v daný lovný den – KONČÍ DENNÍ LOV!
Pokud si rybář s celoročním povolením během sezóny ponechá maximální počet ušlechtilých ryb na
jednu POVOLENKU, tzn. 6 ks nebo 3 ks ušlechtilé ryby (podle věkové kategorie povolení) a chce
pokračovat v lovu po zbytek roku, musí odevzdat původní POVOLENKU a zakoupit si novou za
stejnou cenu. Případně může využít jednodenního povolení (HOSTENKA).
V případě jednodenního povolení HOSTENKA S RYBOU si může rybář na toto povolení ponechat
pouze 1 ks ušlechtilé ryby nebo 2 ks lína.
5. Uchování úlovků:
Uchování živého úlovku je povoleno pouze po nezbytně dlouhou dobu. Je nutné použít pouze vezírek
s obručemi, přechovávací sak z jemné síťoviny/textilie (tzv. ekosak) nebo jiné zařízení, které umožní
takto uchované rybě minimální pohyb a dýchání. Je zakázáno upevňovat ryby provlečením za skřele
nebo jiným nešetrným způsobem. Ryba uložená ve vezírku nebo jiném zařízení je považována za
ponechanou. Je zakázáno vyvrhovat a porcovat ponechané ulovené ryby před odchodem od vody.

VIII.
Rybolov mládeže
1. Za děti a mládež do 14 let včetně zodpovídá zákonný zástupce, který toto potvrdí vlastnoručním
podpisem na povolení k lovu.
2. Děti a mládež do 14 let smí při přívlači lovit pouze na umělou nástrahu tzn., že nesmí lovit na
nástražní rybku, ani její části a nesmí lovit nástražní rybky do čeřenu.
3. Děti a mládež mohou od věku 8 let lovit na dva pruty.

4. Děti do 7 let včetně mohou lovit pouze na jeden prut za dozoru osoby starší 15 let.

IX.
Vymezení místa k lovu, pořádek na stanovišti, počet rybářů a chování u vody
1. Je zakázán rybolov v místě příkrého lesního svahu na pravém břehu rybníka („čížovská strana“).
Prvním místem na pravém břehu (směrem od přítoku k hrázi), kde je možné rybařit, je místo
s vystupujícím molem do vody (cca 100 m od přítoku).
2. Dále je zakázán rybolov v ochranném pásmu na mělčině, tj. 30 m od začátku rybníka (od přítoku).
Důvodem je ochrana rostlinného společenstva a obojživelníků.
3. Omezování míst rybářem je nepřípustné a lovné místo nesmí být žádným způsobem vyhrazováno
vůči ostatním rybářům ani ostatním návštěvníkům rybníka!
4. Každý rybář zodpovídá za pořádek na svém stanovišti. Pokud je na místě, kde chce rybář lovit,
nepořádek, je rybář povinen provést úklid tohoto místa a až poté zahájit rybolov. Při odchodu opět
zodpovídá za čistotu na jeho lovném místě.
5. Při lovu ryb na položenou nebo na plavanou je povinný minimální rozestup mezi rybáři 5 m,
nedohodnou-li se rybáři na kratší vzdálenosti.
6. Při lovu přívlačí nebo muškařskou udicí je nutno dodržovat mezi jednotlivými lovícími vzdálenost
alespoň 10 m, nedohodnou-li se lovící na kratší vzdálenosti.
7. V stejnou dobu smí na rybníce lovit maximálně 20 rybářů současně.
8. Rybář i jeho doprovod nesmí ničit okolní přírodu a odstraňovat jakékoliv vodní rostliny.
9. Rybář se vždy chová ohleduplně, tiše, slušně vůči ostatním rybářům, rekreantům i okolí a udržuje
pořádek na stanovišti a u vody.

X.
Kontrola, vzájemná kontrola a pověřená osoba
1. Každý oprávněný lovící je povinen dodržovat rybářský řád vydaný obcí Horní Břečkov a podrobit
se kontrole pověřenou osobou. V případě porušení rybářského řádu mohou osoby pověřené ke
kontrole odebrat povolení k rybolovu na místě.
2. Osobami pověřenými ke kontrole rybolovu jsou starosta, místostarosta obce, členové
zastupitelstva obce a další osoby pověřené obecním zastupitelstvem. Osoba pověřená ke kontrole
rybolovu na obecním rybníce se musí prokázat průkazem vydaným obcí Horní Břečkov.
3. Koupí povolení k rybolovu (POVOLENKA či HOSTENKA) souhlasí vlastník tohoto povolení
s právem vykonat a podrobit se vzájemné kontrole, tedy prokázat se platným povolením k lovu,
kterémukoliv držiteli platné POVOLENKY či HOSTENKY.
Vzájemná kontrola se provádí v případě oprávněného podezření, že dochází k porušování rybářského
řádu. V případě zjištění drobného porušení kontrolující osoba uplatní jeho okamžité odstranění
(nepořádek na místě, hlučné a obtěžující chování ostatní rybáře a rekreanty a jiné menší nedostatky).
V případě zjištění hrubých porušení pravidel rybolovu, zejména nezaznamenání úlovku ušlechtilé
ryby či lína, nedodržení nejmenší stanovené délky ryb, hrubé zacházení s rybami, lov na tři a
více prutů, lov bez platného povolení, lov mimo povolenou dobu, případně jiné hrubé porušení
- nahlásí kontrolující osoba jméno rybáře a jeho přestupek některé pověřené osobě.
Právo vzájemné kontroly nesmí být zneužíváno k řešení osobních zájmů či konfliktů, má být
nápomocno k udržení pořádku při lovu ryb a ke zvýšení vzájemné důvěry mezi rybáři.

XI.
Další povinnosti a zákazy lovu na obecním rybníce
Rybář je povinen:
Dodržovat rybářský řád a kontrolovat jeho plnění ostatními rybáři!
Odstranit uhynulé ryby z vody a tento úhyn nahlásit na OÚ Horní Břečkov.
Respektovat rybářské tabule a sdělení.
Odevzdat celoroční povolení k lovu po ukončení rybářské sezóny na OÚ do 31. 1. 2023 (stačí
vhozením do schránky na OÚ Horní Břečkov). V případě, že povolení k lovu nebude v termínu
vráceno, bude následující rok připočítána k ceně nového povolení pokuta 100 Kč.
5. Odevzdat jednodenní povolení – HOSTENKA S RYBOU ideálně daný den, nejpozději pak do
10 dní, od skončení platnosti HOSTENKY. Stačí vhodit do schránky na OÚ Horní Břečkov.
Je zakázáno:
1.
2.
3.
4.

Lovit mimo denní dobu lovu a mimo lovné dny.
Střílet ryby, tlouci ryby, chytat je do šňůry, do rukou, do ok, užívat k lovu elektrického proudu,
prostředků výbušných, omamných nebo otravných!
8. Lovit z lodě; zavážení nástrah je povoleno.
9. Vjíždět motorovým vozidlem k rybníku za účelem rybolovu.
10. Zřizovat nová místa pro rybolov a rozdělávat oheň.
11. Lovit jiné vodní organismy.
12. Nasazovat svévolně jakékoliv druhy ryb či jiné vodní organismy do rybníka.
6.
7.

Nedodržování nebo vážné porušení tohoto rybářského řádu bude trestáno
odebráním povolení k lovu na místě a nevydáním dalšího povolení v příštím roce!
Rybáři jsou povinní dodržovat ostatní obecně platné zákony a vyhlášky a respektovat povahu
chráněného území NP Podyjí.
Tento rybářský řád byl projednán zastupitelstvem obce a schválen usnesením obecního zastupitelstva
č. 4-2-2022 bod 4 ze dne 31. 3. 2022. Veškeré příjmy a výdaje plynoucí z tohoto rybářského řádu jsou
součástí rozpočtu obce Horní Břečkov.

V Horním Břečkově 4. 4. 2022
Ing. Stanislav Doležal
starosta obce
Důležitá telefonní čísla:
OÚ Horní Břečkov: +420 515 291 306
Starosta obce:
+420 730 431 419
Záchranná služba: 155

Hasiči: 150

Policie: 158

Tísňová linka: 112

