
DODATKY k platnému Rybářskému řádu regulující výkon rybářského práva  
na RMV č. 411 145 Labe 17 M obhospodařovaném MO ČRS v Kostelci nad Labem 

(platné od 1. ledna 2022 do odvolání) 

1. Lovná míra kapra obecného je omezena nejmenší (45 cm) a největší (65 cm) lovnou délkou. Ulovený 
kapr měřící 44 cm (a méně), stejně tak měřící 66 cm (a více) musí být po změření neprodleně a šetrně 
vrácen do revíru, kde byl uloven. 

2. Nejmenší lovné míry u amura bílého a štiky obecné jsou zvýšeny na 60 cm, u okouna říčního stanovena 
na 15 cm, ten je navíc i nově hájen jako další dravci v době od 1. ledna do 15. června. Horní míry štiky 
obecné a candáta obecného činí 80 cm. Tito dravci měřící 81 cm (a více) musí být po změření neprodleně 
a šetrně vráceni do revíru, kde byl uloveni. 

3. Počet přisvojených úlovků kaprů a všech dravců vč. okouna říčního je omezen na nejvýše 2 kusy, 
přisvojených úlovků lína obecného v daném dni na nejvýše 4 kusy. Počet přisvojených úlovků kapra 
obecného je omezen na nejvýše 4 kusy v jednom kalendářním týdnu. 

4. Denní lov je osoba provádějící lov povinna ukončit i tehdy poté, když si přisvojí v daný den druhého kapra 
či dravce. 

5. Počet přisvojených úlovků kaprů a všech dravců je v daném roce omezen na nejvýše 40 kusů. Po 
případném naplnění ročního limitu je možno si zakoupit další povolenku. 

6. Osoba provádějící lov je povinna rozlišit, zda si úlovek přisvojila na Ovčárech (písmenem „O“), případně 
na kosteleckém Starém Labi (písmenem „K“), a to jak průběžně v Evidenci docházky a úlovků v kolonce 
Číslo podrevíru, tak na konci roku v Sumáři docházek a úlovků. 

7. Hospodář má právo vyhlásit chráněné úseky, kde ve vymezenou dobu platí zákaz rybolovu. Celoročně 
platí zákaz rybolovu v lyžařském areálu Ovčáry. 

8. Zakazuje se budování posedů (včetně krytých), přičemž ustanovení o zákazu vyhrazování si míst 
k rybolovu zůstává v platnosti. To neplatí pro místa vyhrazená k rybolovu držitelům průkazu TP a TTP, 
majícím přednost.  

9. Platí možnost zavážení nástrah a návnad na celém revíru. Na Ovčárech je nutno respektovat provoz 
tažných člunů s vodními lyžaři v době od 1. dubna do 30. října mezi 8:00 a 20:00 hodin.   

10. Na každé udici může být použit nejvýše jeden návazec s jednoduchým háčkem nebo jeden návazec 
s dvojháčkem nebo trojháčkem, a to výhradně jako průběžná montáž. Přitom od 1. ledna do 15. června 
platí zákaz používání dvoj či trojháčku. Celoročně platí zákaz lovu na srkačku, tj. lovu na tak upravené 
krmítko, kdy je k němu přímo přivázán návazec s háčkem (lhostejno zda s nástrahou či holý). Zakazuje se 
též použití gafu. 

11.  Platí povinnost zapisování počtu ulovených ryb uvedených v § 11 vyhlášky č. 197/2004 Sb., především 
kaprů – nad 65 cm, tj. přesahujících míru a povinně vrácených vodě (trofejních úlovků) počínaje sezonou 
2017 na RMV na poslední stranu skládačky povolenky pod nadpis TROFEJNÍ RYBY (VRÁCENÉ VODĚ). 

  
12.  Za opožděné odevzdání „staré“ povolenky, tj. odevzdání po 15. lednu bude takový rybář postižen 

administrativním poplatkem ve výši 500 Kč (za jednu či více pozdě odevzdané povolenky). Tato 
alternativa však nic nemění na možnosti předpokládanou platnou legislativou – na daný rok vůbec 
nevydat povolenku. 

13.  Za výrazně chybné vyplnění povolenky, tj. jak především při častém přepisování údajů, chybějících 
údajích o počtu či odhadu váhy ulovených ryb apod., tak při chybném či neúplném zpracování sumáře 
(často chybí započtení všech druhů ulovených ryb, nejsou vyplňovány ani spodní součtové řádky, ani 
sloupec úlovků celkem včetně počtu docházek na jednotlivé části revíru atd.), bude takový rybář při 
vydávání nové povolenky postižen administrativním poplatkem ve výši 100 Kč. 

14.  Za vydání povolenky mimo stanovené termíny (netýká se vydávání hostovacích povolenek ani formuláře 
další povolenky v případě popsání první povolenky) je stanoven administrativní poplatek ve výši 200 Kč. 


