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1) Základní informace:
Rybářský revír Rybářského spolku Kobylí z.s., tvoří vodní plocha – Závlahová nádrž „ Sedlo “ a přilehlé pobřežní pozemky nacházející
se v katastru obce Kobylí. Tento Rybářský řád je závazný pro všechny, kdo provádí lov. Za jeho nedodržení bude bez náhrady
odebrána povolenka a případná škoda může být vymáhána.
2) Hájení některých živočichů:
Raci, škeble, velevruby, mihule, žáby, střevle potoční, sekavec horský a písečný, ouklejka pruhovaná, piskoř pruhovaný, ježdík žlutý, cejn
perleťový a mník jednovousý, jsou hájeni celoročně.
3) Doba hájení jednotlivých druhů ryb:
Od 1. ledna do 15. června jsou hájeny tyto druhy ryb: candát obecný, štika obecná, sumec velký, okoun
Celoročně: úhoř říční
Jakýkoliv druh ryby může být, ve zdůvodněných případech, po schválení výborem RS vyhlášen na určitou dobu hájeným.
4) Denní doba lovu ryb v kalendářním roce:

-

leden, únor, listopad a prosinec:

od 7:00 do 18:00 hod.

-

březen:

od 6:00 do 20:00 hod.

-

duben, září a říjen:

od 5:00 do 22:00 hod.

-

květen, červen, červenec a srpen:

od 4:00 do 24:00 hod.

5) Stanovené míry ryb pro přisvojení:
Kapr obecný
45 - 65 cm
Amur
60 - 80 cm
Candát obecný
55 cm a více
Štika obecná
60 cm a více
Sumec
70 cm a více
Lín
35 cm a více
Tolstolobik
55 cm a více
Pstruh
30 cm a více
Ostatní druhy ryb (míra dle MRS)
7 kg denně
6) Lov 24 hodin: (nutno nahlásit předem hospodáři)

zákaz lovu
zákaz lovu

zákaz lovu v období od 1. dubna do 30. září

V měsíci červnu, červenci a srpnu je mimořádně povolen lov 24 hodin a to jen v pátek a v sobotu (nebo po dohodě s hospodářem). V době
od 0:00 do 4:00 hod. je třeba místo lovu osvětlit bílým neoslňujícím světlem. V případě pokračování lovu ryb po 24:00 hod. je osoba
provádějící lov povinna zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II. povolenky k lovu /evidence docházky a úlovků/ nové datum lovu a
číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k
tomuto dni proškrtnout.
7) Při lovu v rybářském revíru se zakazuje:

-

-

používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek
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
používat k lovu elektrického proudu, lovit ryby pod ledem, lov ryb do slupů, vrší
lov vybraných druhů ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich rozmnožování
lov vybraných druhů ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry, z důvodu ochrany těchto druhů ryb
lov mimo denní doby lovu v kalendářním roce z důvodu ochrany rybí osádky
lov v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu vody nebo při škodlivém znečištění vody a též ryby,
shromážděné k přezimování a rozmnožování, lovit rybí plůdky, pokud tato opatření nečiní uživatel rybářského revíru
k záchraně ryb nebo k jejich přenesení do jiných vod
budování pevných přístřešků, výkopů, srubů a jiných úprav břehů rybářských revírů, bez souhlasu hospodáře
používání dvoj a trojháčků v době od 1. 1. do 15. 6. kromě revírů s povolenou přívlačí před 15. 6.
lov na živou i mrtvou rybku nebo její část do 15. 6.
označovat lovná místa na hladině
zakrmování a lov ryb na boilies (mimo rohlíkový boilies - povoleno)
8) Rybářské nářadí, způsoby lovu a nástrahy:
a) Lov na položenou:
Nástraha spočívá na dně, kde je přidržována zátěží. Při tomto lovu smí být používány nejvýše 2 udice, u každé z nich nejvýše dva návazce
s jednoduchými háčky nebo jeden návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem. K lovu lze použít nástrahu rostlinného nebo živočišného původu
neohrožující kvalitu vody. Při lovu na nástražnou rybku mohou být použity víceháčkové systémy s maximálně třemi háčky /jedno až
trojháčky/.
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b) Lov na plavanou:
Jedná se o lov pomocí 1-2 udic na nástrahu, která může být v pohybu /unášena proudem vody/ nebo i v klidu /stojaté vody/ nastavena v
libovolné výšce vodního sloupce. Nastavení nástrahy zabezpečuje převážně splávek. Pohyb nástrahy může být lovícím aktivně ovlivňován.
Pruty je možno umístit v různých typech stojánků nebo držet v ruce. Způsob lovu na plavanou lze kombinovat s lovem na položenou. Při
lovu na nástražní rybku mohou být použity víceháčkové systémy s maximálně třemi háčky /jedno až trojháčky/.
c) Lov přívlačí:
Je to lov pomocí jedné udice, prut je držen v ruce, jiná udice nesmí být nastražena. Spočívá v aktivním vedení nástrahy vodním prostředím.
Tato metoda je určena výhradně k lovu dravců a lososovitých ryb. Lovem přívlačí se rozumí i lov na umělou mušku nebo muškaření v
případě, že je za nástrahu použita vláčecí nástraha nebo muška vybavena zařízením, např. rotující plíšek, vrtulka, které při jejich pohybu
zvyšují dráždivost pro ryby. Vláčecí nástrahy mohou mít podle své konstrukce maximálně tři háčky / jedno až trojháčky /. Při lovu přívlačnou
udicí /přívlač/ se nesmí táhnout nástraha za jedoucí loďkou. Přívlač je povolena od 16. 6. do 31. 12.
d) Lov dravců:
Je způsob lovu určený výhradně k lovu dravých druhů ryb /štika, candát, sumec, bolen/, např. přívlač, hlubinná přívlač a lov na nástrahy,
evidentně určené k jejich lovu, jako např. přívlač a nástrahy, používané k lovu přívlačí, víceháčky, smotek červů na větších háčcích a
nástražná rybka. Za nástražní rybky mohou být používány ryby, jejichž lov v revíru není vázán nejmenší délkou. Ty ryby, jejichž lov v revíru
je vázán nejmenší délkou, mohou být používány za nástražní rybky jen tehdy, dosahují-li předepsané nejmenší délky. Za nástrahu nesmí
být používány ryby chráněné podle zákona o ochraně přírody, ryby lososovité, úhoř říční a ty druhy, které v době, kdy mají být použity za
nástrahu, jsou hájeny.
e) Lov nástražných rybek do čeřínku:
-

jen pro přímé chytání – na závlahové nádrži „Sedlo“.

-

je povolen v době od 16. 6. do 31. 12. Uživatel rybářského revíru může vymezit místa, kde je lov čeřínkem povolen.

-

nástražní rybky, jejichž lov není vázán nejmenší délkou /hrouzek obecný, ouklej, ježdík obecný, okoun, slunka atd./ mohou být loveny
ručními čeřínky s vodorovnou sítí o maximální ploše síťoviny 1m2. Ostatní druhy ryb nesmí být tímto způsobem loveny.

-

při lovu čeřínkem nesmí být pruty /udice/ nastraženy.

-

mládež do 15 let nesmí lovit nástražní rybky do čeřínků.
f) Lov na bójku:
Jedná se o lov dravých ryb pomocí povoleného plovoucího zařízení /tzv. bójky/. Účelem bójky je udržet nástrahu ve zvolené hloubce. Při
lovu může být použito bójky nebo bójky s pomocnou bójkou, přičemž žádná z nich nesmí přesahovat rozměry 15x15x30 cm. Spojení bójky
a pomocné bójky musí umožňovat po záběru a při zdolávání ryby jejich rozpojení tak, aby pomocná bójka již nebyla spojena s udicí. Po
skončení lovu musí být pomocná bójka vytažena z vody. V případě použití dvou bójek, které jsou pevně propojeny spojkou, nesmí žádná z
nich přesahovat rozměry 10x10x10 cm. Jejich vzájemné propojení může být maximálně do 150 cm. Za bójky se nesmí používat
neorámovaný polystyren a neopracované plastické hmoty včetně PET lahví.
9) Povinné vybavení:
Oprávněný k lovu musí mít u sebe platnou povolenku k lovu a Rybářský řád RS Kobylí. Oprávněný k lovu je povinen mít a použít při
lovu vyprošťovač háčků /např. peán, obůstek, pinzetu, klíšťky/, míru pro zjištění délky ulovených ryb, podběrák, vezírek-sak a podložku.
10) Docházka k vodě, počet a množství úlovků a jejich evidence:

-

před započetím lovu je lovící povinen zapsat nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu – evidence docházky a úlovků /dále jen
povolenka/ datum a revír. Lov bez označení této povinnosti se považuje za lov bez povolenky,

-

osoba provádějící lov si může přisvojit v jednom dni, nejvýše 7 kg všech druhů ryb,

-

dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si tuto rybu přisvojit,

-

v tomto úlovku může být

-

pouze 1 kus/den uvedených ryb: kapr, amur, štika, candát, sumec, tolstolobik, lín

celkem 10 kusů za rok

pouze 2 kusy/den uvedených ryb: pstruh

celkem 10 kusů za rok

denní lov končí, když úlovky dosahují maximální povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7 kg. Byla-li si osobou provádějící lov
přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov,

-

přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede druh ryby, její délku
a hmotnost. Přisvojené druhy ryb, které mají stanovenou minimální lovnou délku, zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně
po jejich ulovení. Hmotnost zapisuje po skončení lovu, nejpozději do příští docházky k vodě. Přisvojené druhy ryb, které nemají
stanovenou minimální lovnou délku, zapisuje osoba provádějící lov pouze druh ryby a to bezprostředně po ulovení.

-

Počet a jejich celkovou hmotnost zapisuje po skončení lovu, hmotnost nejpozději do příští docházky k vodě. Pokud si oprávněný k lovu
nepřisvojí v daném revíru v daném kalendářním dnu žádnou ulovenou rybu, je povinen proškrtnout vodorovnou čarou nesmazatelným
způsobem v povolence příslušný řádek nejpozději před zahájením lovu v jiném revíru nebo dalším dnu.
11) Zavážení nástrah není povoleno.
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12) Přístup na pozemky:
Uživatel rybářského revíru, rybářský hospodář a jeho zástupce, držitel povolenky k lovu a rybářská stráž mohou při výkonu rybářského
práva vstupovat na pobřežní pozemky, pokud na ně není vstup zakázán z důvodu obecného zájmu, jsou však povinni nahradit škodu, kterou
při tom způsobí.
13) Rybolov mládeže:
Mládež do 15 let včetně nesmí lovit na nástražní rybky, ani jejich části, rovněž tak nesmí lovit nástražní rybky do čeřínků. Přívlač je
povolena pouze s umělou nástrahou.
Mládež do 15 let včetně může lovit na 1 prut.
14) Chování při lovu:
a) Při lovu na položenou, plavanou nebo lovu nástražních ryb do čeřínku je nutné, aby lovící udržovali mezi sebou vzdálenost alespoň 3
m, při lovu přívlačí nebo na umělou mušku je nutné dodržovat mezi jednotlivými lovícími vzdálenost alespoň 20 m, nedohodnou-li se lovící
na kratší vzdálenosti. Místa k lovu nesmí být žádným způsobem vyhrazována. Za neoprávněné vyhrazování místa k lovu je rovněž
považováno ponechání rybářského náčiní nebo jeho části /např. vidličky/ na místě lovu po ukončení denního lovu.
b) Lov na udici, plavanou, na položenou nebo čeřínkováním může být prováděn jen za předpokladu, že osoba provádějící lov je u udic
přítomna tak, aby s nimi mohla bez prodlení manipulovat. Nesmí být použit systém samoseku.
c) Při lovu na dva pruty je lovící povinen omezit vzdálenost mezi jednotlivými pruty maximálně na 3 m.

V celém areálu rybářského revíru RS Kobylí a jeho okolí musí být lovícím udržován pořádek.
15) Uchovávání přisvojených ryb:
Pokud lovící uchovává přisvojené ryby živé, je povinen mít vlastní vezírek s kruhy, aby síťovina nepřiléhala těsně k tělu ryb nebo takové
zařízení, kde má přisvojená ryba umožněn alespoň minimální pohyb /konstrukce potažená síťovinou, haltýř apod. Současně se povoluje
sak z jednolícného polyesterového osnovního úpletu. Je zakázáno upevňovat ryby provlečením za skřele nebo jiným nešetrným
způsobem, případně nechat nezabité ryby udusit. Ryba uložená ve vezírku je považována za přisvojenou. Výměna přisvojené ryby není
přípustná. Zakazuje se používání společných vezírků. Také není povoleno darovat rybu přímo u vody.
16) Zacházení s přisvojenými rybami:
Při vylovování ryb je oprávněný k lovu povinen zacházet s nimi šetrně. Pokud ryby nelze /vzhledem k hmotnosti/ zvednout pomocí prutu
nad hladinu, je nutno použít podběrák. Při vylovování ryb o velké hmotnosti může být použit vylovovací hák /gaf/. Ryby, které nedosahují
stanovené míry a musejí být proto vráceny do vody, uvolňujeme pokud možno ve vodě bez zbytečné manipulace na břehu. Pokud vězí
háček hluboko v jícnu, je nutno háček odstřihnout /odříznout/. Nemůže-li oprávněný k lovu bez poškození uchovat přisvojené ryby živé,
je povinen rybu usmrtit prudkým úderem do temene hlavy a proříznutím žaberních oblouků. Za hrubé porušení povinností bude
považováno smýkání ryb po břehu nebo jejich nešetrné vhození do vody. Porcování přisvojených ryb před odchodem od vody je zakázáno.
Přisvojené ryby je nutno uchovávat tak, aby jejich maso nebylo znehodnoceno a aby byla možná kontrola úlovku. Zjištěné uhynulé ryby,
které má lovící ve svém dosahu, je povinen vylovit a odstranit tak možnost znehodnocování vody a šíření nákazy.
17) Závěrečná ustanovení:
-

Zakazuje se jakékoliv poškozování vodních staveb /hrází, břehů apod./, porostů a zařízení RS Kobylí.

-

Osoba provádějící lov je povinna kontrolním orgánům /Rybářská stráž, výbor RS Kobylí, Policie ČR, atd./ poskytnout účinnou

-

Je zakázáno ponechávat jakékoliv odpadky na březích a v okolí vodní plochy, nebo je vhazovat do vody.

-

Je zakázáno rozdělávání otevřených ohňů mimo vyhrazená místa.

-

Jakékoliv porušení tohoto Rybářského řádu, jakož i Organizačního řádu nebo stanov Rybářského spolku

pomoc a podporu při kontrolní činnosti na revíru, je také povinna se podrobit jejich kontrole, včetně batožin a vozidla.

Kobylí, bude mít za následek odebrání povolenky a zákaz rybolovu.

Schválil Rybářský spolek Kobylí
Kontakt:
email:
telefon:

rskobylí@seznam.cz
Předseda:

Štěpán Čepera

tel. 604 567 319

Hospodář:

Vítězslav Blaha

tel. 724 974 323

Pavel Blažej

tel. 734 248 210

Rybářská stráž RS Kobylí:
Štěpán Čepera, Vítězslav Blaha, Karel Otáhal, Petr Horáček, Jiří Možný, David Kotek, Pavel Blažej.
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Závlahová nádrž – „Sedlo“

1

3

3

2

směr Čejkovice

směr Kobylí

1.

Ochranné pásmo - Zákaz rybolovu!

2.

Vstup do areálu RS Kobylí

3.

Místo vyhrazené pro parkování vozidel

Obec Kobylí

Závlahová nádrž – „Sedlo“
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