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Rybářský řád 
Pro výkon sportovního rybolovu v lokalitě rybník Svěcený, povodí Vltavy, ve správě s. r. o. Rožmberk. 

Počet ulovených ryb 
Je stanoven druhem povolenky a je vždy vyznačen na povolence samotné. Do počtu ulovených ryb se 
započítávají jen ryby ušlechtilé (kapr, štika, candát, sumec, amur, tolstolobik, úhoř říční, pstruh duhový a 
obecný). Všechny ušlechtilé ryby jdou dokoupit na hrázi rybníka, tuto skutečnost nahlaste neprodleně správci 
nebo rybářské stráži (dojde k vyznačení do povolenky). V opačném případě riskujete nařčení z pytláctví se 
všemi důsledky a následky s tohoto vyplývajících.  
Vrchní míra kapra – 70 cm…Vrchní míra amura – 90 cm…JESETER HÁJEN. 
Ostatní druhy ulovených ryb nejsou omezeny množstvím ani vahou. Jediné omezení je lovná délka ryb dle 
tohoto rybářského řádu.  

 

Doba lovu není nijak omezena, lov povolen 24 hodin denně. 

 

Obecné zásady chování při lovu 
Rybář je při pobytu u rybníka povinen zachovat pořádek a maximálně šetrně a ohleduplně se chovat k 
přírodě. Je také povinen chovat se tak, aby svým chováním neobtěžoval nebo neznepříjemňoval rybolov 
okolních rybářů. Po ukončení rybolovu je lovící povinen uklidit místo rybolovu a okolí. Odpadky musí být 
shromážděny v koších k tomu určených. S ulovenými rybami je lovící povinen zacházet šetrně a dle rybářské 
etiky, zejména nepoškozovat ryby vláčením po mole, násilným vyprošťováním háčků apod. Je zakázáno 
trýznění ryb ponecháním na suchu. 
V celém areálu rybníka je zákaz kuchání a škrabání ryb mimo stolice k tomu určené. 

Rybářské náčiní, způsoby lovu, nástrahy 
Je povoleno: Chytat na dva pruty (tři – pokud lovící uhradil náležitý příplatek), každý nejvýše o dvou návazcích 

s jednoduchými háčky. Při chytání na dvojháček či trojháček a na rybku smí být nejvýše jeden návazec. Lov 

přívlačí, stejně jako lov na živou či mrtvou rybku, je povolen celoročně. 

Je zejména zakázáno:  

Přechovávat ve vezírku či vaku více ryb, než je povolený limit na povolenku, zaměňovat již ponechané!!! 

V případě porušení = § 304 – Pytláctví: Trestní zákoník – 40/2009 Sb. 

Zapůjčení, postoupení, pozměnění či jakéhokoli zneužití povolenky, chytání na jiných místech než na místech 

k lovu určených. Používání samoseků, používat za nástražní rybky takové, které mají tímto rybářským řádem 

stanovenou nejmenší lovnou míru a nedosahují ji. Řezat vidličky z rostoucích stromů a keřů, používat jako 

nástrahy krev, škrkavky, mlékárenské kaly a veškeré chráněné živočichy ve všech jejich vývojových stádiích, 

vnadit krví, masem a směsmi z masa, bílými červy, mlékárenskými kaly, škrkavkami, jakož i všemi živočichy 

chráněnými zákonem ve všech jejich vývojových stádiích.  

Zakrmování a vnadění – výjimku činí pouze použití krmítek a krmítkových směsí s obsahem partyklu (např. 

hrách, kukuřice, obilí atd.) do 10 %.  Dále je povoleno krmení, a to až do odvolání, na stanovištích 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 11, 12 a 13 s podmínkou, že krmná směs nesmí obsahovat více než 30 % partyklu (např. hrách, 

kukuřice, obilí atd.). 


