BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA NA VODÁCH MIMOPSTRUHOVÝCH
PLATNÉ NA REVÍRECH V UŽÍVÁNÍ RSLZ OD 1.1.2022

PROSÍME PŘEČTĚTE SI PRAVIDLA RYBOLOVU CELÁ

Popis mimopstruhových rybářských revírů:
• Ščávnice 1 – Potok pod přehradou
8 km (4 ha)
Přítok Olšavy – Moravy. Od cvičiště kynologického klubu pod Luhačovicemi až po hráz údolní nádrže Luhačovice. V prostoru
lázeňského areálu, t.j. od splavu u Riviéry až po most u lázeňských garáží (odbočka na Pozlovice) CHRO (chráněná rybí oblast) – zákaz
sportovního rybolovu. V úseku řeky od mostu u lázeňských garáží (odbočka na Pozlovice) směrem proti proudu po velký splav zvaný
Augustiánský – voda mimopstruhová se způsobem lovu ryb jako na vodách pstruhových. V tomto úseku platí pravidlo pro lov na
vodách pstruhových - zákaz lovu na živou nebo mrtvou rybku a jiné živočišné nástrahy.
• Ščávnice 1 A – Přehrada - údolní nádrž 36 ha
Revír tvoří údolní nádrž v k.ú. Pozlovice
Od tělesa hráze až po lávku na konci vzdutí přehrady. Sportovní rybolov zakázán 100 m od tělesa hráze a 200 m od konce vzdutí
přehrady (CHRO) – vyznačeno tabulemi, výjimku z tohoto ustanovení může v době konání rybářských závodů povolit výbor RSLZ.

Povinná výbava rybáře:
•
•

•

Povolenka k rybolovu, platný státní rybářský lístek a věrohodný průkaz totožnosti s fotografií.
Vyprošťovač háčků (např. peán, obůstek, pinzetu, klíšťky), míru pro zjištění délky ulovené ryby, vezírek, podběrák o minimální
délce ramen 70cm, případně průměru 65cm, originální rybářskou plněnou podložku pod rybu, dostatečně velkou, aby ryba
nepřesahovala žádnou částí těla z podložky.
Dezinfekční přípravek pro ryby, který je lovící povinen použít pro ošetření poranění (oddělená šupina, roztržená tlamka a
jiné viditelné poranění, v případě nedodržení povinnosti následuje okamžité odebrání povolenky)

Lov dravců:
•
•
•
•

•

Jako nástražní rybky je přísně zakázáno používat tyto druhy ryb: cejn velký, cejnek malý karas stříbřitý a střevlička východní.
Zároveň je přísně zakázáno tyto druhy ryb při ulovení vracet zpět do vody!
Minimální délka nástražní rybičky je 10 cm, platí i pro části rybek(řízky)
Úlovek štiky je v kalendářním roce omezen na 10 Ks. Platí pro držitele ročních povolenek
Při lovu candáta je povinností lovícího, mírového candáta zasáčkovat a v daný den pro něj končí lov dravců s výjimkou lovu
na umělou nástrahu přívlačí. Candáta nedosahujícího nejnižší povolené míry, je lovící povinen okamžitě po vylovení šetrně
vyháčkovat nebo odstřihnout. Lovící si může ponechat jednoho candáta denně, 2 ks na týden a celkem 10 ks na kalendářní
rok. Toto ustanovení platí pro držitele krátkodobých i ročních povolenek. U třídenní povolenky platí možnost ponechání 1
ks candáta. Nešetrné zacházení s ulovenou rybou bude důvodem k okamžitému odebrání povolenky.
Zákaz používání víceháčků pro lov dravců. Lov je povolen pouze na jednoháček bez protihrotu (protihrot stačí zamáčknout) a
zároveň háčků s tvarem nahrazujícím protihroty. Výjimkou je lov dravců na živou rybku na plavanou. Lov s použitím dvou a
trojháčku je povolen pouze na umělou nástrahu, která je tímto háčkem vybavena od výrobce.

Lov nedravých ryb:
•
•
•
•
•
•
•

Lov se provádí na dva pruty s jednoduchou, průběžnou montáží (pouze jeden háček).
Povinností lovícího je používání únikových montáží. Přísný zákaz používání montáží typu helikoptéra, srkačka a podobně,
které neumožní při utržení rybě volný pohyb.
Přísný zákaz zakrmování na revíru Ščávnice 1A. Povoleno vnadění, pouze pokud je pevnou součástí součástí udice-krmítko,
PVA systém, raketa.
Vnadící směsi se na revíru Ščávnice 1A použijí v množství max. 3 litry na oprávněnou lovící osobu za den.
Horní míra kapra JE 65 CM. PŘI ULOVENÍ KAPRA NAD HORNÍ MÍRU, JE LOVEC POVINEN RYBU ŠETRNĚ VRÁTIT VODĚ A
ZAZNAMENAT ÚLOVEK S POZNÁMKOU - VRÁCEN VODĚ a zakroužkovat délku kapra. Platí na revíru ščávnice 1A.
Zákaz používání protihrotů na háčku (protihrot stačí zamáčknout) a zároveň háčků s tvarem nahrazujícím protihroty.
Zákaz používání pletených šokových šňůr

Chování při lovu:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Je povinností každého rybáře, lovícího na Luhačovické přehradě, použít originální rybářskou plněnou podložku pod rybu,
pokud rybu vyloví na břeh. Podložka musí být před tím, než se na ni položí ryba, mokrá a dostatečně velká, aby ryba
nepřesahovala žádnou částí těla z podložky. Porušení tohoto nařízení se bude klasifikovat jako špatné zacházení s rybou a
bude následovat odebrání povolenky k lovu.
Lov se provádí pouze z pevného břehu. Lovící je povinen respektovat zákazové cedule!
Při lovu udicí musí být lovící u prutů přítomen tak, aby s nimi mohl manipulovat a byl okamžitě dosažitelný.
Osoby oprávněné k lovu ryb jsou povinny kontrolním orgánům RSLZ poskytnou v případě potřeby podporu a pomoc,
dodržovat na svém stanovišti pořádek a podřídit se rozhodnutím kontrolních orgánů.
Před započetím lovu je lovící povinen na svém stanovišti v okruhu 5 metrů zabezpečit, udržovat pořádek a toto zajistit i při
svém odchodu od vody. Neházejte uhynulé ryby do popelnic a kontejnerů umístěných v okolí přehrady.
Místa k lovu nesmí být vyhrazována.
Zákaz rozdělávání ohňů na březích přehrady.
Závážení, zanášení návnad a nástrah je zakázáno.
Zákaz zabíjení a kuchání ryb u vody. RSLZ jako poskytovatel povolenek neumožňuje zpracování a úschovu úlovků.
Přísný zákaz darování a prodeje ryb, porušení bude postihováno stejně jako pytláctví pro lovce i obdarovaného.
Zákaz stanování u vody, povoleny jsou pouze bivaky bez podsady. Po ukončení denní doby lovu nesmí být přístřešky u vody.
Přísný zákaz vjezdu na okružní komunikaci kolem přehrady a parkování u rybářské chaty.

Docházka k vodě, počet a množství úlovků a evidence:
•

Před započetím lovu, je lovící povinen čitelně nesmazatelným způsobem zapsat datum a revír. Lov bez splnění této povinnosti
se považuje za lov bez povolenky.
• Pokud lovící neuloví žádný úlovek, je povinen po ukončení rybolovu toto vyznačit proškrtnutím příslušného řádku
vodorovnou čarou. Pokud se tentýž den rozhode znovu lovit, zapíše toto jako novou docházku na následující řádek.
• Čitelně nesmazatelným způsobem vyznačovat údaje v záznamu o úlovcích. Nečitelné a přepisované údaje budou posuzovány
jako falšování dokladů – ukončení rybolovu s následným odebráním povolenky.Také ten, kdo včas tj. do 15 ti dnů po skončení
platnosti neodevzdá jakoukoliv povolenku nebo ji vážně poškodí, nebude mu v následujícím roce povolenka vydána.
• Ihned po zasáčkování ryby, která má stanovenou míru, je lovící povinen tuto rybu zapsat nesmazatelným způsobem do
povolenky. Pokud rybář přeruší v daný den lov, nebo rybu odnese od vody, musí zapsat novou docházku. V případě ukončení
lovu, je povinností lovícího odnést ulovené ryby od vody.
• Denní úlovek lína je omezen na 4 kusy na lovící osobu a den. Viz tabulka níže.
• Úlovek kapra na lovící osobu je 1ks/den, 5ks/týden, 25ks/rok. Pro držitele ročních povolenek týden začíná pondělím a končí
nedělí. Viz tabulka.
• Ulovením dvou ušlechtilých ryb, případně kombinace kapra a jedné ušlechtilé ryby, nebo dosažením součtu hmotností 7 kg
úlovku končí v daný den pro rybáře lov. Viz tabulka.
POVOLENKA
Roční*
7-Denní
3-Denní
1-Denní
Ušlechtilá ryba**/den
2ks, max 7kg
2ks, max 7kg
2ks, max 7kg
2ks, max 7kg
Kapr za den/týden/celkem maximálně [ks]
1/5/25
1/5/5
1/-/3
Candát + štika za den/týden [ks]
1/2
1/2
1/Candát + štika celkem maximálně [ks]
10
2
1
Lín/den [ks]
4
4
4
* U roční povolenky týden začíná pondělím a končí nedělí, ** Ušlechtilá ryba – Kapr, štika, candát, bolen, sumec

1/-/1
1/1
4

Nejnižší povolené míry vybraných druhů ryb:
Délka se u ryb měří od konce rypce až ke konci nejzazší části ocasní ploutve položením na míru.
Candát obecný
Štika obecná
Sumec velký
Bolen dravý

50 cm
50 cm
70 cm
40 cm

Úhoř říční
Jelec tloušť
Siven americký
Parma obecná

55 cm
25 cm
25 cm
40 cm

Kapr obecný dolní míra
Kapr obecný horní míra – přehrada
Pstruh obecný/duhový
Lín obecný

45 cm
do 65 cm
25 cm
30 cm

Doby hájení vybraných druhů ryb:
•
•
•
•
•

od 1. ledna do 15. června: bolen dravý, candát obecný, okoun říční, sumec velký, štika obecná
od 16. března do 15. června: jelec jesen, jelec tloušť, jeseter, vyza, ostroretka stěhovavá, parma obecná, podoustev říční
od 1. září do 15. dubna: pstruh obecný
od 1. září do 30. listopadu: úhoř říční
Jeseter malý je celoročně hájený. Po ulovení, je povinností ihned jej šetrně pustit.

Denní doby lovu ve vodách mimopstruhových se stanoví takto:
MĚSÍCE
Duben , Květen , Červen , Červenec , Srpen , Září
Říjen, Listopad, Prosinec, Leden, Únor, Březen

DOBY LOVU
Od 4°° do24°°
Od 5°° do 22°°

Rybolov mládeže a dětí:
•

•

Mládež od 8 do 15 let včetně, může lovit na vodách mimopstruhových na jeden prut pod dozorem osoby starší 18 let.
Povolenku může mládež této kategorie obdržet po absolvování 1. ročníku rybářského kroužku. Mládež do 15 let nesmí lovit
na živou rybku, přívlač je povolena. Mládeži od 8 do 15 let může být vydána povolenka v rozsahu svazové povolenky.
Zletilý držitel platné povolenky může umožnit dítěti od pěti do osmi let rybolov na jeden prut v rozsahu svého oprávnění.

ČINNOSTI TÍMTO ŘÁDEM NEVYJMENOVANÉ SE ŘÍDÍ VÝKLADEM ZÁKONA Č.99/2004 SB.
Přejeme všem rybářům krásné zážitky u vody a mnoho rybářských úspěchů. S rybářským pozdravem Petrův zdar
Výbor RSLZ Luhačovice
Hospodář František Hubáček. Kontakt: +420 731 615 550 (informace o rekreaci, rybolovu a závodech)

www.rybari-luhacovice.cz, e-mail: info@rybari-luhacovice.cz

facebook : Rybáři Luhačovice

