
Pravidla hospodářské těžby formou odlovu ryb na udici za úplatu, dle 

zákona 99/2004 Sb., o rybářství a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů a bližší podmínky výkonu rybářského práva pro  

„RYBNÍK BARVÍŘ“ v majetku Města Úštěk  
 

Město Úštěk vydává tato pravidla, platná pro výkon hospodářské těžby formou odlovu ryb na udici 

v rybářském revíru „RYBNÍK BARVÍŘ“, v rámci zákona o rybářství č.99/2004 Sb., s těmito 

úpravami. 

I. Chování při lovu 
 

(1) Po příchodu k místu lovu prohlédne osoba provádějící lov místo, z něhož hodlá lovit. Pokud 

je znečištěno odpadky, před zahájením lovu ryb je uklidí. Osoba provádějící lov ryb je povinna 

udržovat na místě pořádek a po skončení lovu případné odpadky po sobě uklidit. Je zakázáno 

ponechávat odpadky na břehu nebo je odhazovat do vody,  

a) za hrubé porušení je považováno, pokud by osoba provádějící lov ryb takto zacházela se 

skleněným odpadem. Čištění a kuchání ryb v rybářském revíru je zakázáno, 

b) při výkonu rybolovu je nutno, aby lovící udržovali mezi sebou vzdálenost alespoň 3 metry, 

pokud se nedohodnou na menší vzdálenosti. Místa k lovu nesmějí být žádným způsobem 

vyhrazována, 

c) používání plovoucích a jiných předmětů označujících krmná místa a místa lovu se zakazuje, 

d) děti 10ti let věku mohou manipulovat s 1 udicí osoby provádějící lov starší 18ti let v jejím 

doprovodu, 

e) lov ryb z loděk není povolen. Je zakázáno zavážení i zanášení nástrah, jakož i jakékoliv 

vnadění ryb zakázaným způsobem, 

f) zřizování přístupových lávek a posedů je dovoleno pouze se souhlasem Města Úštěk. Majitel 

posedů se musí chovat podle smlouvy. Ve své nepřítomnosti je povinen umožnit lov ostatním 

rybářům, 

g) rozdělávání ohňů v prostoru rybníka Barvíř je zakázáno. Stanování, táboření a nocování je 

zakázáno, 

h) řezat vidličky (opěrky) z rostoucích porostů nebo je jinak poškozovat je zakázáno. 
 

II. Denní doby lovu ryb v kalendářním roce v rybářském revíru 
 

(1) Denní doby lovu ryb v rybníce „Barvíř“ jsou: 

a) duben     od 6 do 21 hodin, 

b) květen, červen, červenec, srpen od 4 do 22 hodin, 

c) září, říjen, listopad   od 6 do 21 hodin, 

 d) v měsících leden, únor, březen, prosinec je lov ryb zakázán! 
 

III. Vydávání povolenek 
 

(1) Povolenky se vydávají v sekretariátu Městského úřadu Úštěk, Mírové náměstí čp. 83, 411 45 

Úštěk, po předložení OP a Rybářského lístku. Prodej povolenek je na Městském úřadě Úštěk během 

pracovní doby viz bod III., odst. 3). Povolenka opravňuje jejího držitele ke vstupu k rybníku do 

úseků vyhrazených pro rybolov dle přílohy těchto pravidel. 

(2) Ceny povolenek: 

a) pro obyvatele Úštěka, spádových obcí, zaměstnance Města Úštěk, a člen Místní rybářské 

 organizace Úštěk: 

    sezónní 500,-Kč 

    sezónní 300,-Kč ( děti do 15ti let, ZTP ) 

    1 den    50,-Kč 

    1 den    35,-Kč ( děti do 15ti let, ZTP ) 

b) občané s trvalým bydlištěm mimo Úštěka spádové obce: 

    sezónní 1.100,-Kč 

    sezónní    550,-Kč (děti do 15ti let, ZTP ) 

    1 den     100,-Kč 

    1 den       50,-Kč (děti do 15ti let, ZTP ) 



(3) Pracovní doba na Městském úřadě Úštěk pro výdej povolenek: 

    pondělí, středa  od 7.30 do 16.30 hodin 

    úterý, čtvrtek  od 7.00 do 14.30 hodin 

    pátek   od 7.00 do 14.00 hodin 
 

Rybářská stráž, správce majetku Města Úštěk, kteří vykonávají dozor a kontrolní činnost výkonu 

práva odlovu ryb dle bodu XI. těchto pravidel v souladu se zák.č. 99/2004 Sb., o rybářství a 

vyhláškou čís. 197/2004 Sb., pro revír „rybník Barvíř“ mají bezplatné povolenky. 
 

 

IV. Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb 

v rybářském revíru 
(§ 11 vyhlášky č. 197/2004 Sb.,) 

 

(1) Délka ryby se měří od vrcholku rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve. 

(2) Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v rybníce Barvíř: 

  a) kapr obecný 40 cm  e) pstruh duhový 25 cm 

  b) amur bílý  50 cm  f) pstruh obecný 25 cm 

  b) candát obecný 50 cm  g) lín obecný  30 cm 

  c) tolstolobik   60 cm  h) úhoř říční  45 cm 

  d) štika obecná 60 cm  ch) sumec velký 90 cm 

       i) okoun  30 cm 
 

 Pro ostatní druhy ryb, pokud se v revíru vyskytují, nejsou stanoveny lovní délky. 

(Nejmenší lovná míra amura bílého není součástí vyhlášky č. 197/2004 Sb.,, jedná se o součást 

bližších podmínek výkonu rybářského práva § 13 odst. 9 zákona č.99/2004 Sb.,)  

Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí být bez prodlení 

vrácen zpět do revíru Barvíř. 
 

 

V. Doby hájení ryb v rybářském revíru 
(§ 13 vyhlášky č. 197/2004 Sb.,) 

 

(1) Od 1. září do 15. dubna jsou v rybářském revíru hájeni: 

 a) pstruh obecný 

 b) pstruh duhový 

(2) Od 16. března do 15. června jsou; 

 a) candát obecný 

 b) sumec velký 

 c) štika obecná 

(3) Od 1. září do 30. listopadu je v rybářském revíru hájen úhoř říční. 
 

 

VI. Rybářské nářadí, způsoby lovu a nástrahy 
 

(1) Lovit se smí max. dvěma pruty, děti do 15-ti let s jedním prutem s jedním vlascem (imitací) 

nejvýše o dvou návazcích s jednoduchými háčky. Chytá-li se na dvojháček, nebo trojháček, smí být 

návazec jenom jeden.  

(2) Lov dravých ryb je dovolen pouze na živou rybku. Nástražní rybka se použije pouze 

v období 16. června do 30. listopadu. Jako nástražní rybka se nepoužijí ryby lososovité, úhoř, 

chráněné druhy ryb.  

(3) Lov přívlači je povolen od 1. října do 30. listopadu. Při lovu přívlači se použije 1 udice, 

která je držena v ruce; jiná udice není nastražena. Lov spočívá v aktivním vedení nástrahy vodním 

prostředím. Za nástrahu se použije 1 umělá nebo přirozená nástraha. Nástraha má podle své 

konstrukce nejvýše 3 háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky). Za lov přívlači se považuje i lov na 

umělou mušku, pokud je nástraha vybavena doplňky zvyšujícími dráždivost pro ryby, například 

rotující plíšek nebo vrtulka. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost 

nejméně 20 m, pokud se nedohodnou na menší. 

(4) Zakazuje se používání samoseků. 

 



VII. Osoba provádějící lov 
 

je povinna: 

 (a) mít při lovu vyprošťovač háčku a podběrák, míru pro zjištění délky ryb, vlastní vezírek, 

 (b) zapsat nesmazatelným způsobem do povolenky (Evidence docházky a úlovků) před 

 zahájením lovu ryb datum lovu, 

 (c) provádět lov pouze ve vyhrazeném prostoru, dle přílohy, která je součásti těchto pravidel, 

 (d) pokud si nepřivlastní v daném kalendářním dnu žádnou ulovenou rybu, proškrtnout 

 vodorovnou čárou, nesmazatelným způsobem (Evidence docházky a úlovků),příslušný řádek 

 nejpozději před zahájením lovu v dalším dnu, 

 (e) po skončeni platnosti povolenky proškrtnout nesmazatelným způsobem nevyplněné 

 řádky (Evidence docházky a úlovků). Řádky se nemusí proškrtávat jednotlivě), 

 (f) umožnit schválené rybářské stráži rybníku Barvíř, správci majetku města Úštěk zápis o 

 provedené kontrole k lovu (Evidence docházky a úlovků). 
 

 

VIII. Zacházení s ulovenými rybami 
 

 Při vylovování ryb je každý rybář povinen zacházet s rybou šetrně. Rybu, která se vrací zpět 

do vody, je potřeba uvolnit z háčku bez zbytečné manipulace, pokud možno ve vodě. Pokud vězí 

háček hluboko v jícnu ryby, je nutno ji odstřihnout (odříznout). Za hrubé porušení tohoto 

ustanovení bude považováno vytahování ulovené ryby po břehu nebo její nešetrné vrácení zpět do 

vody. Porcování ulovených ryb u rybníka Barvíř je zakázáno. Uhynulé ryby, které je možno 

dosáhnout je lovící povinen vylovit a odstranit tak, aby nedošlo ke znehodnocování vody nebo 

šíření nákazy. 

 Usmrcování ryb se provádí omráčením silným úderem tupým předmětem na temeno hlavy a 

přetnutím žeberních oblouku nebo přetnutím míchy a cév řezem bezprostředně za hlavou. Pokud 

osoba provádějící lov ulovenou rybu usmrtí, nesmí rybu očistit a zbavit vnitřnosti u rybníka Barvíř. 
 

 

IX. Uchování ulovených ryb 
 

 Pokud lovící uchovává ulovené ryby živé, je povinen mít dle bodu VII., písm. a) vlastní 

vezírek s kruhy, aby síťovina nepřiléhala těsně k tělu ryb, kde má ulovená ryba umožněn alespoň 

minimální pohyb. Je zakázáno upevňovat ryby provlečením za skřele, nebo jiným nešetrným 

způsobem, případně nechat nezabité ryby uhynout. 

 Ryba uložená ve vezírku je považována za ponechanou. Zakazuje se používat společného 

vezírku. Není dovoleno darovat rybu přímo u vody. Veškeré úlovky musí být uchovány tak, aby 

byla možná jejich kontrola. 
 

 

X. Počet a evidence úlovků 
 

 Celkový úlovek jednoho rybáře za jeden den nesmí přesahovat 7 kg všech druhů ryb, z něho 

však nejvýše jeden kus některého z těchto ušlechtilých ryb; kapr obecný, štika obecná candát 

obecný, sumec velký, nebo nejvýše tři kusy pstruha obecného-duhového. Ryba uložena ve vezírku 

se považuje za ponechanou. 

Bezprostředně po ulovení ryby, kterou si chce ponechat, lovící zapíše ulovenou rybu do 

přehledu nesmazatelným způsobem (Evidence docházky a úlovků). 
 

 

XI. Dozor, provádění kontrolní činnosti 
 

 Dozor vykonává: rybářská stráž Města Úštěk,  správci majetku Města Úštěk,  Policie České 

republiky. 

 Kontrolní orgány jsou oprávněny zabavit povolenku a úlovky, když se přistižený dopustil 

přestupku proti zákonným ustanovením nebo ustanovením těchto pravidel, zapůjčil nebo druhé 

osobě postoupil, zneužil nebo jakkoliv pozměnil povolenku, chytal na nedovolených místech, 

ponechal nastražené udice bez vlastního dozoru, počínal si nepřístojně vůči dozorčím orgánům nebo 

poškozoval dobrou pověst a hospodářské zájmy rybářství. 

 



XII. Další ustanovení 
 

 Povinnosti každého lovícího rybáře na rybníce Barvíř je seznámit se podrobně se zákonem 

číslo 99/2004 Sb., ze dne 1. dubna 2004 o rybářství a vyhláškou číslo 197/2004 Sb.. Jednotlivá 

ustanovení Rybářského řádu se považují i za bližší podmínky výkonu rybářského práva ve smyslu 

ustanovení § 13 odst. 9 zákona 99/2004 Sb. 

 Každý musí mít u sebe při lovu ryb občanský průkaz a platnou povolenku k rybolovu 

vydanou Městem Úštěk, kterou se musí prokázat kontrolním orgánům a jim na požádání umožnit 

prohlídku rybářského náčiní, nástrah a úlovků. Při chytání ryb na položenou musí, každý rybář mít 

své pruty založeny na dosah od svého stanoviště. Pruty v nepřítomnosti vlastníka budou zabaveny. 

Při rybolovu mají rybáři povinnost chovat se kolegiálně a všemožně podporovat kontrolní orgány. 

Při zjištění přestupku bude povolenka odebrána bez náhrady. 

 Současně s vydanou povolenkou obdrží rybář tiskopis statistiky úlovků, který je rybář 

povinen nesmazatelně vyplnit okamžitě po ulovení ryby, kterou si chce ponechat, a to i při 

jakémkoliv přerušení lovu nebo při několikeré docházce k vodě během dne. Pokud rybář přeruší, 

ukončí lov a během dne plánuje opakovanou docházku téhož dne, provede nový zápis do (Evidence 

docházky a úlovků) na nový řádek, a to nejpozději před opakovaným zahájením lovu v průběhu dne 

a lovit v souladu s ustanovením bodu X. těchto pravidel. 

 Řádně vyplněný přehled o úlovcích musí být nejpozději do 30. ledna následujícího roku 

odevzdán, nebo odeslán Městu Úštěk, i když držitel povolenky neměl žádné úlovky, což v přehledu 

výslovně uvede. Kdo ve stanovené lhůtě neodevzdá řádně vyplněný přehled, tomu nebude v příštím 

roce vydána povolenka k rybolovu.  

 

 

V Úštěku dne 6. dubna 2016      MR Úštěk usn. čís.: 249/2016 

 

Příloha: 


