
 

 

 

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revíru Potůček, 

evidenční č. 11 761 001, voda mimopstruhová, v užívání Rybářské 
společnosti vodního díla Potůček, z.s., platné od 1. ledna 2020 

 

 

 

 

 

Uživatel revíru: Rybářská společnost vodního díla Potůček, z.s., Malešovice, 

 IČ: 269 84 687 

 
    Rybářská revír ev. č. 117 61 001, voda mimopstruhová 

 
Celková výměra revíru: 12,7 ha 
 
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-04-006  
 
Hospodář revíru: ing. Karel Matura, Malešovice 145  
 
Zástupce hospodáře: Jiří Patočka, Malešovice 148  
 
Statutární zástupce: Zdeněk Ševčík, Malešovice 82  

                                                     ing. Vladimír Jeřábek, Malešovice 57 
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Bližší podmínky výkonu rybářského práva vychází z ustanovení zákona č. 99/2004 Sb., 
vyhlášky č. 197/2004, v platném znění, a současně respektují další právní předpisy. 

 

1. Doby hájení jednotlivých druhů ryb  

od 1. ledna do 15. června              od 16. března do 15. června 
                       bolen dravý                          jelec jesen 
                       candát obecný                          jelec tloušť 
                       okoun říční                           ostroretka stěhovavá 
                       sumec velký                          parma obecná 

    štika obecná                                    podoustev říční 
od 1. září do 30. listopadu - úhoř říční 

 
Na nádrži Husinec je celoročně hájen amur nedosahující lovné délky 80 cm. Na nádrži 
Koupaliště je celoročně hájen lín.V zájmu hájení vysazených ryb po vysazení může 
rybářská společnost (dále jen RS) stanovit zákaz lovu vysazených druhů ryb nebo všech ryb v 
revíru jí svěřeném nebo v jeho části. Tento zákaz lovu musí být v revíru viditelně označen 
tabulemi. RS může před konáním rybářských závodů zakázat lov v závodním úseku ode dne 
vysazení ryb do dne konání závodů – závodní úsek musí být označen tabulemi.  

Denní doby lovu ryb v rybářském revíru Potůček jsou:  

1. v měsíci dubnu až září od 4 do 24 hodin 
2. v měsíci říjnu až březnu 5 do 22 hodin 

Stanovené denní doby lovu jsou uvedeny v čase aktuálním pro datum lovu. 

2. Doby hájení některých dalších živočichů  

Celoročně jsou chráněny ryby a vodní organizmy uvedené v příloze vyhlášky č. 395/1992 Sb. 
v platném znění. 

3. Zákaz přivlastňování ryb nedosahujících nejmenší stanovené délky  

amur bílý (A) 50 cm   parma obecná (Pa) 40 cm  
bolen dravý (Bo) 40 cm   podoustev říční (Pod) 25 cm  
candát obecný (Ca) 50 cm  pstruh duhový (Pd) 25 cm  
jelec tloušť (Tl) 25 cm   sumec velký (Su) 90 cm  
Jelec jesen (Je) 25 cm  štika obecná (Š) 60 cm  
kapr obecný (K) 45 cm *  tolstolobik (Tb) 50 cm  
lín obecný (L) 25 cm   úhoř říční (Ú) 70 cm  
ostroretka stěhovavá (Os) 30 cm      

* zákaz přivlastňování kapra obecného přesahujícího délku 70 cm (horní míra) 
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Tato délka se měří u ryb od předního konce hlavy až ke konci nejzazší části ocasní ploutve. 
Ulovené ryby nedosahující nejmenší stanovené délky nebo přesahující horní míru, musí být 
vráceny šetrně zpět do vody. 
 
4. Zakázané způsoby lovu 

 
Při lovu v rybářském revíru Potůček se povoluje lov pouze povoleným rybářským nářadím, 
povolenými způsoby lovu a povolenými nástrahami. Lov ostatním nářadím, způsoby lovu 
nástrahami se zakazuje. Lov ryb z loděk není na rybářském revíru povolen. 
 
5. Povolené rybářské nářadí, způsoby lovu a nástrahy  

 

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 nástražní rybku mohou být použity 
víceháčkové systémy s maximálně třemi háčky (jedno až trojháčky). Lov na nástražní rybičku 
je povolen od 16.června do 31. prosince. 
 
lov na plavanou:  
je 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). Lov na nástražní rybičku 
je povolen od 16.června do 31. prosince. 
 
lov přívlačí:  
je lov pomocí jedné udice, prut je držen v ruce, jiná udice nesmí být nastražena. Spočívá v 
aktivním vedení umělé nástrahy nebo mrtvé nástražní rybky vodním prostředím. Tato metoda 
je určena výhradně k lovu dravců a lososovitých ryb. Vláčecí nástrahy mohou mít podle své 
konstrukce maximálně tři háčky (jedno až trojháčky). Přívlač je povolena od 16. června do 31. 
prosince.  
 
Za nástražní rybky při lovu na položenou, plavanou nebo lovu přívlačí 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 a krajiny, ryby lososovité, úhoř říční a ty druhy, které v době, kdy mají být použity za 
nástrahu, jsou hájeny. 
 
lov na umělou mušku:  
je lov pomocí jedné udice na umělou mušku, nahazovanou pomocí muškařské šňůry, jiná 
udice nesmí být nastražena. Muškařská šňůra může být nahrazena vlascem, kdy nosnou 
funkci zabezpečuje kulové, nebo jiné plovátko, případně jiná zátěž. Při lovu na umělou mušku 
lze použít nejvýše tři návazce s tím, že na každém návazci lze použít jen jeden jednoháček. 
Umělou muškou jsou nástrahy, imitující hmyz či jiné organizmy. Nástraha nesmí být 
vybavena zařízeními např. rotující plíšek, vrtulka, které při jejich pohybu zvyšují dráždivost 
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pro ryby. Tato zařízení jsou považována za třpytky a jejich použití se považuje za lov přívlačí. 
Při lovu na umělou mušku nesmějí být další pruty nastraženy. 
 
lov nástražních rybek do čeřínku:  
je povolen v době od 16. června do 31. prosince. 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 1 m2. Ostatní druhy ryb 
nesmí být tímto způsobem loveny.Při lovu čeřínkem nesmí být pruty (udice) nastraženy. 
Mládež do 15 let včetně nesmí lovit nástražní rybky do čeřínků. 
 
lov na bójku:  
je 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. Za bójky se nesmí používat neopracovaný polystyren a neopracované plastické hmoty 
(včetně PET láhví).  
 
6. Povinné vybavení  

 
Oprávněný k lovu na rybářském revíru Potůček musí mít u sebe platný rybářský lístek, 
povolenku k lovu a bližší podmínky výkonu rybářského práva. Dále je povinen mít při lovu 
vyprošťovač háčků (např. pean, obůstek, pinzetu, klíšťky), míru pro zjištění délky ulovených 
ryb.  
 
7. 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 záznam) datum a příslušnou část revíru, na 

které provádí lov. Lov bez vyznačení této povinnosti se považuje za lov bez povolenky. 
Osoba provádějící lov si může přisvojit v jednom dni, i když loví na více částech rybářského 
revíru Potůček, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední 
ulovenou rybou, lze si i tuto rybu ponechat. V tomto úlovku smí být pouze 1 kus uvedených 
druhů ryb, které se v revíru Potůček považují za ryby ušlechtilé: kapr, štika, candát, sumec, 
amur, bolen. Roční úlovek ušlechtilých ryb je omezen na 15 kusů. Po ulovení a ponechání 
úlovku dosahujícím početní nebo váhový limit končí denní lov, i když ponechané ryby 
nedosahují 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. Denní úlovek pstruha duhového se omezuje na 3 kusy. Po ulovení a 
přisvojení si 3 kusů pstruha duhového končí denní lov, i když nebylo dosaženo maximální 
povolené celkové hmotnosti denního úlovku 7 kg. 
 
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, jejich počet a 
celkovou hmotnost, zapisuje osoba provádějící lov po skončení lovu, nejpozději do příští 
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docházky k vodě. Nedosáhne-li oprávněný k lovu úlovku, je povinen celý příslušný řádek v 
povolence proškrtnout (včetně kolonky kontrola). 
 
Na vodních plochách vodního díla Potůček je lov sumce povolen od 16.6. do 31.12. běžného 
roku. Lovná míra sumce je 90 cm. V jednom dni je možno přisvojit si 2 ks sumce za těchto 

podmínek: 
- sumec dosahuje alespoň lovné délky 90 cm 
- ponecháním si sumce, přesahujícím denní váhový limit 7 kg, denní lov končí 
- při ponechání si jednoho sumce si nelze ponechat žádnou jinou ušlechtilou rybu (kapr, 

štika, candát, amur, bolen) 
- roční úlovek ušlechtilých ryb je omezen na 15 kusů, včetně sumce 

 
8. Rybolov mládeže  

 
Mládež do 18 let včetně může lovit na 1 prut. Mládež do 15 let včetně nesmí lovit na nástražní 
rybky, ani jejich části, rovněž tak nesmí lovit nástražní rybky do čeřínků. Přívlač je mládeži 
do 15 let včetně povolena pouze s umělou nástrahou.  
Dospělý lovící, držitel povolenky a rybářského lístku, může v rámci svého oprávnění provádět 
individuální praktickou výuku rybolovu mládeže do 8 let. 
 

9. Povolené technické prostředky k lovu  

 
Povolené technické prostředky k lovu jsou: vábničky, podběrák, udice, čeřínek, vezírek, 
vyprošťovač háčků, měřítko, stojánky na udice, čihátka, splávky a zátěž. 
 
10. Chování při lovu  

 
Při lovu ryb 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 nesmějí 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. 
Lov ryb na udici, na 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. Při lovu na dva pruty je lovící povinen 
omezit vzdálenost mezi jednotlivými pruty maximálně na 3 metry. V okruhu tří metrů od 
prutů musí být lovícím udržován pořádek. 
 
11. Uchovávání ulovených ryb  

 
Pokud lovící uchovává ulovené ryby živé, je povinen mít vlastní vezírek s kruhy, aby síťovina 
nepřiléhala těsně k tělu ryb nebo takové zařízení, kde má ulovená ryba umožněn alespoň 
minimální pohyb. Používání haltýřů není dovoleno. 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 ponechanou. Zakazuje se používat společných vezírků. Není dovoleno darovat 
rybu přímo u vody. Uchovávání živých lososovitých ryb (pstruh duhový) je zakázáno. 
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12. Zacházení s ulovenými 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 vylovené 
pomocí vylovovacího háku (gafu) nesmí být vráceny zpět do vody. 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 ulovené 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 ulovených ryb před odchodem od vody je zakázáno. Ulovené 
ryby je nutno uchovávat tak, aby byla možná kontrola úlovku. Je zakázáno uchovávat ryby za 
účelem výměny za jiné ulovené ryby. Zjištěné uhynulé ryby, které má lovící ve svém dosahu, 
je povinen vylovit a odstranit tak možnost znehodnocování vody a šíření nákazy. 
 

13. Rybářské závody  

 
Pořádá-li RS rybářské závody na rybářském revíru Potůček nebo jeho části, může umožnit 
účast pouze osobám, které jsou držiteli platné povolenky a platného rybářského lístku. 
Rybářské závody probíhají dle jednotlivých ustanovení Bližších podmínek výkonu rybářského 
práva, soutěžním řádem může být během závodů omezen rozsah povoleného rybářského 
nářadí, způsobů lovu a nástrah. Tato ustanovení neplatí, byla-li v souvislosti s pořádáním 
těchto závodů udělena výjimka. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


