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POPIS MP RYBÁěSKÉHO REVÍRU MORAVA 11A 

 
461 097 MORAVA 11A voda mimopstruhová 69 ha 

 
Revír tvoří rybářské právo v odstavených ramenech a nádrţích: 

Pod zahrádkami 
Německé 

k. ú. Spytihněv 5 ha 
Spytihněv 11 ha 

Pěnné  Napajedla 10 ha 

Stará Morava 

U jezu 

 Napajedla 8 ha 

Spytihněv 20 ha 

Bezedné  Spytihněv 15 ha 

 
Výkon rybářského práva v těchto revírech je dekretem předán Rybář- 

skému spolku Napajedla-Spytihněv rozhodnutím Ministerstva země- 

dělství ČR ze dne 30. 8. 1994 čj. 2370/1/1994-310. 

Lov ryb se provádí na povolenky vystavené Rybářským spolkem Na- 

pajeda - Spytihněv podle ustanovení těchto bliţších podmínek lovu 

a povolených změn a výjimek dle prováděcí vyhlášky 239/2006 Sb, 

kterou se mění vyhláška 197/2004 Sb. k provedení zákona č. 99/2004 

Sb. 

I. Doby hájení u vybraných druhůryb v revíru Morava 11A 

1. Od 1. ledna do 15. června 

candát obecný 

bolen dravý 

sumec velký 

štika obecná 

okoun říční 

2. Od 1. ledna do 15. března mník jednovousý 

3. Od 16. března do 15. června 

ostroretka stěhovavá jelec jesen 

parma obecná jelec tloušť 

podoustev říční 

4. Od 1. září do 30. listopadu úhoř říční 

5. Od 1. září do 15. dubna pstruh obecný 
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II. Doba hájení některých vodních ţivočichů 

Celoročně jsou hájeni: 
1. raci 
2. perlorodka říční a velevrub malířský 

mihule a obojţivelníci vč. vajíček a jejich vývojových stádií 

3. střevle potoční, sekavec písečný, hrouzek kesslerův, ouklejka 

pruhovaná, cejn perleťový, ostruha křivočará, piskoř pruhovaný, 

jeţdík ţlutý, sekavčík horský, drsek menší a větší, hlavačka mra- 

morová, vranka obecná a pruhoploutvá, losos obecný 

4. všechny barevné mutace ryb (např. sumec albín, sumec zlatý, 

kapr koi) a všechny druhy jeseterů 

 

III. Všeobecný zákaz lovu ryb 

1. V revíru není stanoven, lov ryb je povolen celoročně. V určitých 

obdobích jsou však hájeny některé druhy ryb (viz I. Doby hájení) 

 
IV. Zákaz přivlastňování ryb nedosahujících nejmenší stanovené 

délky 

 
amur bílý 55 cm jelec jesen 25 cm 
candát obecný 50 cm jelec tloušť 25 cm 
kapr obecný 45 cm štika obecná 60 cm 
parma obecná 40 cm lín obecný 25 cm 
tolstolobik sp. 50 cm podoustev říční 25 cm 
ostroretka stěhovavá 30 cm sumec velký 80 cm 
bolen dravý 40 cm úhoř říční 55 cm 
mník jednovousý 30 cm   

Délka ulovených ryb se zjišťuje měřením od přední části hlavy – rypce aţ 

ke konci nejzazší části ocasní ploutve. Případné změny nejmenších 

délek ryb mohou být aktualizovány v dodatku k BPLR pro dané roční 

období (podléhá rozhodnutí orgánu spolku a schválení KÚ). 

V. Zakázané způsoby lovu ryb 

Lov ryb a jiných vodních ţivočichů v rybářském revíru smí být 

prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám řádného výkonu 

rybářského práva, ochrany ryb a jiných vodních ţivočichů, jakoţ i 

ochrany přírody. 

Zakazuje se zejména: 

a) pouţívat k lovu ryb prostředků výbušných, otravných nebo 
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omamných, bodců, lapaček, udic bez prutů, vidlic a rozsošek, 

jakoţ i střílet ryby a tlouci je pod ledem, chytat je na šňůry a 

podsekávat je na udici, lovit do rukou a do ok 

b) sbírat jikry, uţívat k lovu ryb elektřinu, lovit ryby pod ledem, při 

umělém světle, pouţívat lovících zařízení jako slupů, vrší, košů 

apod., zabraňovat tahu ryb proti vodě, pokud všechna tato opat- 

ření neprovádí uţivatel rybářského revíru pro potřebu chovu, k 

záchraně ryb nebo k hospodářskétěţbě 

c) chytat v místech, kde se ryby shromáţdily za mimořádně nízkého 

stavu vody, při škodlivém znečištění vody a téţ ryby shromáţ- 

děné k přezimování nebo tření, pokud tato opatření neprovádí 

uţivatel rybářského revíru k záchraně ryb nebo jejich přenesení do 

jiných vod, pro potřebu chovu nebo k hospodářským a vý- 

zkumným účelům 

d) chytat v okruhu 20 m od instalovaných candátích hnízd (označeno 

reflexními bójkami) a aerátorů či jiných zařízení určených 

k okysličování vody 

 
VI. Přístup na pozemky 

Oprávněné osoby (§ 11 odst. 8 zákona č. 99/2004 Sb.) mohou při 

výkonu rybářského práva vstupovat na pobřeţní pozemky, pokud na ně 

není zakázán vstup z důvodů obecného zájmu, jsou však povinny 

nahradit škodu, kterou při tomzpůsobí. 

VII. Chování při lovu 

Při lovu ryb na poloţenou nebo plavanou je nutno, aby lovící udrţovali 

mezi sebou vzdálenost alespoň 3 m. Při lovu přívlačí nebo muškovou 

udicí je nutno dodrţovat mezi jednotlivými lovícími vzdálenost alespoň 

20 m, nedohodnou-li se lovící na kratší vzdálenosti. Místa k lovu nesmí být 

ţádným způsobem vyhrazována! Při lovu udicí na poloţenou nebo 

plavanou musí být lovící u prutů přítomen. Pouţití dálkového 

příposlechu elektronického signalizátoru neopravňuje lovícího k 

bezprostřední nepřítomnosti u nastraţených prutů. Drţitel povolenky je 

povinen při lovu dodrţovat klid a udrţovat pořádek, podřídit se rozhodnutí 

kontrolních orgánů (rybářská stráţ, rybářský hospodář a jeho zástupce) a 

těmto poskytnou podporu a pomoc. Pokud lovící pouţívá k označení místa 

lovu na hladině bójku, je povinen tuto bójku ihned po ukončení denního lovu 

odstranit. Tato povinnost se vztahuje i na tzv. trhací bójky pouţité při 
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lovu dravých ryb. Při lovu na trhací bójku je povoleno pouţití trhacího 

vlasce o maximální délce 4 m. 

 

VIII. Poměr k vodním stavbám a zařízením 

Lov ryb nesmí být prováděn z plavidel, které jsou navaleny na vodní 

stavby, z plavidel obytných, a z plovoucích zařízení (prámů, apod.) 

Zakazuje se jakékoliv poškozování vodních staveb, břehů, břehových 

opevnění, záhozů a dlaţeb. Zakazuje se jakékoliv zaváţení vodní plochy. 

Opravy hrází proti erozi nepřírodními materiály (beton, plasty, palety 

apod.) jsou taktéţ zakázány. Opravy či zpevňování hrází bude pouze se 

souhlasem uţivatele revíru tj. rybářským spolkem Napajedla-Spytihněv, 

nerespektování bude povaţované jako hrubé porušení BPLR. 

 
IX. Lov z plavidel a jejich uţívání při rybolovu 

Pouţívaní plavidel se řídí podle platného řádu plavební společnosti a 

řádu pro české vnitrozemské přístavy. Spalovací motory nejsou povo- 

leny, moţné je pouţít pouze elektromotory. 

1. Lov z plavidel je povolen pouze v úsecích U jezu a Bezedné. Plavidlo 

při lovu musí být ukotveno. Zaváţení návnad a nástrah je povoleno 

a to nejen plavidlem, ale i plaváním, nebo pouţitím vodních 

nafukovacích plavidel, či jiných technických pomůcek. Kotvící tyče 

je nutno po ukončení lovu ihned vytáhnout z vody. 

2. Zaváţení nástrah a návnad je povoleno do poloviny vzdálenosti mezi 

protilehlými břehy vodní plochy. 

3. Na vyzvání je lovící z plavidla povinen přijet ke kontrolním orgá- 

nům. Lovícíz plavidla nesmí mít nastraţenjinýprut mimo plavidlo. 

4. Za rybářské plavidlo, z něhoţ je moţno lovit ryby, se nepovaţuje 

kánoe, vory, sportovní lodě, nafukovací vodní plavidla nebo taková 

zařízení, která jsou určena k jiným účelům. 

5. Za lov z plavidla se nepovaţuje lov z plavidla, které je navaleno na 

přirozený břeh a zdolávání ryby z plavidla. 

 
USTANOVENÍ PRO VODY MIMOPSTRUHOVÉ 

 
I. Rybářské náčiní, způsoby lovu a nástrahy 

1. Při lovu na poloţenou nebo při lovu na plavanou se pouţijí nejvýše 2 

udice. Při lovu na poloţenou není pohyb nástrahy osobou provádějící 
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lov aktivně ovlivňován. Při lovu na plavanou můţe osoba provádějící 

lov pohyb nástrahy aktivně ovlivňovat. Na kaţdé udici jsou nejvýše 2 

návazce s jednoduchými háčky nebo 1 návazec s dvojháčkem nebo 

trojháčkem. Při lovu na ţivočišnou nástrahu mohou být pouţity 

víceháčkové systémy s nejvýše 3 háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky). 

Nástraţní rybka se pouţije pouze v období od 16. června do 31. 

prosince. Jako nástraţní se nepouţijí ryby lososovité, úhoř, chráněné 

druhy ryb a ryby nedosahující nejmenší lovné míry. 

2. Na ţivou nebo mrtvou rybku, případně její část, se smí lovit jen od 16. 

června do 31. prosince. 

3. Hlubinná přívlač se neprovádí. Při přívlači je dovoleno lovit pouze 

jedním prutem, přičemţ nesmějí být další pruty nastraţeny. Přívlač je 

povolena od 16. června do 31. prosince. 

4. Lov na umělou mušku a lov muškařením se provádí od 16. června do 

31. prosince. 

5. Vedle zakázaných způsobů lovu uvedených v § 13 zák. 99/2004 Sb. 

je ve vodách mimopstruhovýchzakázáno: 

a. pouţívat na nástrahu krve, škrkavek, mlékárenských 

odstředivkových kalů a chráněnýchţivočichů, 

b. vnadit krví, masem, směsmi z masa, škrkavkami, mlékáren- 

skými kaly, jakoţ i všemi chráněnými ţivočichy. 

6. Zakazuje se pouţívaní samoseků a vylovovacího gafu. 

7. Zakazuje se pouţívání srkačky (tzn. krmítko, ke kterému je na 

pevno přivázán návazec s jedním nebo dvěmi jednoháčky). 

8. Zákaz pouţití dvoj a trojháčků v období od 1. 1. do 15. 6. 

9. Rybář je povinen mít při lovu a podle potřeby pouţívat vyproš- 

ťovač háčků (peán, klíšťky, pinzetu, obůstek), míru pro zjištění 

délky ulovených ryb a podběrák. 

10. Je zakázáno řezat vidličky (podpěrky prutů) z rostoucích porostů, 

břehové porosty svévolně poškozovat a ničit. 

11. Pokud lovící přechovává ulovené ryby ţivé, musí mít vlastní vezírek 

s kruhy nebo jiné vhodné zařízení nepoškozující ryby. 

12. Ustanovení pro lov kapra v revíru. Základní míra k ponechání si 

úlovku kapra je 45 cm (viz bod IV). Současně je pro revír stanovena 

největší lovná míra kapra a to 65 cm; tzn., ţe kapr větší jak 65 cm musí 

být vrácen zpět do tohoto revíru. Od 1. 10. do konce roku je povolen lov 

kapra nebo amura pouze v počtu 1 ks týdně, přitom týden začíná 
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pondělkem a končí nedělí. Po ulovení kapra nebo amura a jeho 

ponechání končí lov kaprovitých ryb a dále je povolen pouze lov 

dravých ryb. 

13. Roční úlovek kapra na revíru Morava 11A se omezuje na 20 ks. 

14. Lovící si v jednom dnu můţe ponechat maximálně 3 ks lína obecného. 

15. Pouţívání haltýře k úschově ulovených ryb není dovoleno. Ná- 

straţní rybky je povoleno v přiměřeném mnoţství skladovat v 

haltýřích nebo jiných nádobách od 10. 6. do 31. 12. 

16. Lov sumců pomocí vábničky je zakázán. 

 
II. Denní doby lovu se stanovují v měsících 

leden, únor, březen, říjen, listopad, prosinec od 5:00 do 22:00 hod 

duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4:00 do 24:00 hod 

 

III. Záznam o docházce k vodě a přehled o úlovcích 

Oprávněný k lovu ryb musí mít při lovu u sebe mimo rybářského lístku a 

členské legitimace i Záznam o docházce k vodě a Přehled o úlovcích, který 

je kombinován společně s povolenkou k rybolovu. Záznam musí drţitel 

povolenky svědomitě vyplňovat, po skončení platnosti povolenky sestavit 

sumář docílených úlovků podle úseku revíru a druhů ryb a řádně 

vyplněný, včetně sumáře vrátit Rybářskému spolku Napajedla-Spytihněv 

nejpozději do 15 dnů po skončení platnosti. Toto platí i pro případ, ţe 

oprávněný k lovu během roku nelovil nebo nedocílil ţádných úlovků, coţ 

v záznamu i sumáři uvede. Kdo tuto povinnost ve stanovené lhůtě nesplní, 

tomu nesmí být v příštím roce vydána povolenka k lovuryb. 

 
IV. Docházka k vodě, počet a mnoţství úlovků a jejich evidence 

Před započetím lovu je drţitel povolenky povinen nesmazatelým 

způsobem zapsat datum a místo lovu. Při lovu na revíru se provádí 

záznam názvu úseku, ve kterém drţitel povolenky bude lovit. 

V jednom dnu lovu si můţe oprávněný k lovu ponechat nejvýše 7 kg 

všech druhů ryb. V tomto úlovku smí být nejvýše 2 ks tzv. vybraných 

druhů ryb (kapr, štika, candát, sumec, bolen a amur) po případně 

kombinace těchto vyjmenovaných druhů. Při dosaţení celkové 

hmotnosti úlovku max. 7 kg ryb končí denní lov ryb. Dojde-li k 

překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si tuto rybu 

ponechat. Denní lov končí také ponecháním si dvou kusů vybraných 
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druhů ryb nebo amura bez ohledu na to, zda bylo dosaţeno max. 

povolené hmotnosti celkového úlovku. 

Při ulovení a ponechání si ryby tzv. vyjmenované je lovící povinen tuto 

skutečnost zapsat ihned do záznamu s označením druhu a délky ryby v 

cm. Hmotnost stejně jako údaje o ostatních ulovených rybách, které si 

rybář ponechá, se zaznamenají po ukončení lovu nebo při jeho přerušení. 

V případě, ţe si lovící ţádný úlovek neponechal, ukončí denní záznam 

proškrtnutím celého řádku včetně buňky kontroly a to nejpozději do 

ukončení stanovené denní doby lovu. 

 

V. Rybolov mládeţe 

Mladiství rybáři do stáří 15 let loví pouze na jednu udici za přímého 

dozoru odpovědných osob, v případě, ţe doprovázející není zákonným 

zástupcem dítěte, musí být sám členem některé rybářské organizace. 

Samostatně mohou mladiství lovit pouze ve vymezených úsecích v měsíci 

červenci a srpnu v době od 6:00 do 20:00 h, a to vţdy nejméně v počtu 

dvou. Drţitel povolenky přebírající dozor nad mladistvým rybářem 

provede kontrolu jeho dokladů před započetím dozoru a po jeho skončení 

vyţaduje zejména úplnou evidenci a pořádek na místě lovu a ukázněné 

chování. Lov dravých ryb provádí mládeţ do 15 let jen na umělou 

nástrahu nebo mrtvou rybku (můţe vláčet). Mládeţ věkové kategorie 16 – 

18 let loví samostatně se všemi povinnostmi a právy dospělých rybářů. 

 

VI. Doplňující ustanovení 

1. Přenášení a vysazování ryb z úseku na úsek není drţitelům po- 

volenek z důvodů zdravotní ochrany osádek povoleno. Výjimku tvoří 

nástraţní rybičky. 

2. Parkování motorových vozidel se provádí na obvyklých parkovištích. 

Je zakázáno parkovat na březích v bezprostřední blízkosti vody. Podle 

zákona o rybářství č.99/2004 Sb. (§2 písm. f a §11 odst. 8) je drţiteli platné 

povolenky pro daný revír umoţněn vstup na pobřeţní pozemky za účelem 

výkonu rybářského práva. 

3. Stanování a rozdělováníohňů je v blízkosti revíru Morava 11A zakázáno 

viz příslušná vyhláška platná v ČR. 

 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Nedílnou součástí bliţších podmínek lovu ryb pro revír Morava 11A je 
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soubor Zvláštních ustanovení a výjimek, který můţe být dle potřeby 

kaţdoročně aktualizován a předmětné změny budou zveřejněny vydáním 

samostatného dodatku. Rybářský revír je označen tabulemi s uvedením 

hospodářské sloţky, názvu revíru a jeho úseku. Na pomocných tabulích 

mohou být zveřejněny krátkodobé změny a rozhodnutí potřebné v souladu se 

vzniklými podmínkami a hospodářskými potřebami (krátkodobé hájení před 

konáním rybářských závodů apod.). Drţitelé povolenek jsou povinni 

zveřejněná rozhodnutí plně respektovat a dodrţovat, stejně tak se obeznámit 

s názvem úseku a stanovenými podmínkami lovu. Kaţdý, kdo loví ryby je 

povinen na místě udrţovat pořádek. Je zakázáno na místě ponechávat 

odpadky anebo je odhazovat do vody. Za zvlášť hrubé porušení tohoto 

ustanovení bude povaţováno, pokud by lovící takto zacházel se skleněným 

odpadem. V zájmu udrţení trvalého pořádku a ochrany přírodního prostředí 

provede drţitel povolenky prohlídku místa, kde chce lovit a v případě jeho 

znečištění provede úklid. V případě zjištění nepořádku kontrolními orgány 

spolku bude postupováno tak, jako by lovící místo znečistil sám. 

 

Zacházení s ulovenými rybami 

Při vylovování ryb je kaţdý rybář povinen zacházet s rybou šetrně. 

Zvlášť ohleduplně je nutno postupovat v případě vědomí, ţe jde o rybu 

podměrečnou nebo hájenou, která musí být vrácena vodě. Pokud nelze 

na nepřístupných místech rybu vypnout u okraje vody, nebo ji šetrně 

vylovit rukou, je nutno pouţít podběrák. Pouţití gafu apod. zařízení pro 

nešetrné nakládání s rybou je zakázáno. Výjimkou je moţnost vylovení 

drobných bílých ryb přímo prutem. Ryby, které nedosahují stanovené míry 

nebo ryby hájené, se vracejí zpět do vody bez zbytečné manipulace na břehu. 

Pokud nelze háček vyjmout peánem, musí se tento odstřihnout. Za hrubé 

porušení bude povaţováno vytahovat ulovené ryby, zejména, které budou 

vráceny zpět vodě, po břehu nebo je nešetrně vracet zpět hozením či jiným 

hrubým způsobem. Porcování ulovených ryb před ukončením rybolovu a 

odchodem od vody je zakázáno. Uhynulé ryby, které je moţno dosáhnout 

je lovící povinen vylovit a uklidit. Zabrání se tak šíření moţné nákazy a 

znehodnocení vody. 

 

Uchovávání ulovených ryb 

Pokud lovící uchovává ulovené ryby ţivé, je povinen mít svůj vlastní 

vezírek s kruhy anebo takové zařízení, které nepřiléhá těsně k tělu ryby a 
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kde má uloţená ryba moţnost pohybu. Je zakázáno uchovávat ryby 

uvázané za skřele nebo jiným nešetrným způsobem, případně nechat ryby 

nezabité uhynout. 

Ryby uloţené ve vezírku nebo jiném vhodném zařízení jsou povaţovány 

za ponechané a musí být řádně evidovány v Záznamu o úlovcích způsobem 

dle místního rybářského řádu (viz. Ustanovení pro vody mimopstruhové 

odst. IV. čl. 3). Výměna jiţ ponechané ryby za jinou se zakazuje. Darovat 

rybu u vody bez provedení odpovídající evidence ve vlastním (osobním) 

Záznamu není dovoleno. Kaţdý drţitel povolenky je přímo odpovědný za 

stav uchovávaných ryb a za způsob zacházení s nimi. 

 
Pouţívání haltýřů 

Za haltýře nemohou být povaţovány provizorní zařízení poškozující 

nástraţní rybičky při jejich snaze z takového zařízení uniknout (různé 

drátěné klece, nádrţe s vnitřními ostrými hranami a výstupky apod.). 

Odpovědnost za způsob uchovávání nástraţních rybiček přináleţí majiteli 

haltýře. 

 
Lov nástraţních rybiček 

Lov nástraţních rybek kromě lovu pomocí čeřínku můţe být prováděn 

pouze na prut bez navijáku, přičemţ síla vlasce nesmí překročit 0,2 mm 

s přiměřeně malým háčkem. Při lovu čeřínkem můţe si lovící ponechat 

pouze ty druhy a počty ryb, které mu budou slouţit za nástrahu anebo 

krátkodobou zásobu za předpokladu, ţe nemají tímto rybářským řádem 

stanovenu nejmenší zákonnou délku a nejsouceloročněhájeny. Plocha čeřínku 

můţe být max. 1 m
2
. Lov nástraţních rybek čeřínkem je zakázán i při 

nastraţených prutech. Lov pomocí čeřínku je povolen od 10. 6. 

 

Večerní lov 

Při lovu ve večerních a nočních hodinách je zakázáno pouţívat umělého světla 

k trvalému osvěcování místa nebo číhátek. Pouţití svítících číhátek plně 

postačuje potřebám rybolovu po setmění a je povoleno. 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Bliţší podmínky lovu ryb Rybářského spolku Napajedla-Spytihněv vychází 

ze zákona 99/2004 Sb. o rybářství a prováděcí vyhlášky 239/2006 Sb., kterou 

se mění vyhláška 197/2004 Sb. k provedení zákona č. 99/2004 Sb. 
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Od 2. 3. 2013 se revír Morava 11A rozšiřuje o část Bezedné - Šolned. 

Po dobu rybářských závodů pořádané RS Napajedla-Spytihněv platí zákaz 

lovu ryb na revírech Morava 11A pro drţitele celoročních povolenek. 

Upřesňující pravidla pro část lovného úsek Bezedné – Šolned 

Na tomto lovném úseku se uplatňuje pouze metoda lovu „chyť a pusť“. Do 

povolenky a záznamu o úlovcích se zapisuje úsek revíru Šolned. Lov se 

provádí dle platných BPLR a dodatků vydaných RS N-S a těchto 

doplňujících pravidel: 

1. Loví se pouze z označených lovných míst. 

2. Lov z daného lovného místa smí provádět lov maximálně pouze jeden 

dospělý lovící spolu jedním mladistvým (do 15 let věku) nebo dva 

mladiství. 

3. Zákaz zaváţení návnad a nástrah pomocí všech dostupných 

prostředků. Zákaz označení lovného místa 

4. Zákaz lovu na ţivou či mrtvou nástrahu. Lov dravců je povolen pouze 

přívlačí a muškařením od 1. 9. do 31. 12. 

5. Lovící je povinen pouţívat odháčkovací podloţku. 

 
PěÍLOHY BLIŢŠÍCH PODMÍNEK LOVU RYB 

Definice povolených rybolovných technik v revíru Morava 11A 

1. Lov na poloţenou – nástraha spočívá na dně, kde je přidrţována zátěţí. 

Tímto způsobem je moţno lovit dvěma pruty současně (nebo kombinací: 

jeden prut na poloţenou, druhý na plavanou). Pruty je moţné poloţit do 

vidliček (stojánků) nebo i drţet v ruce. 

2. Lov na plavanou – nástraha bývá v pohybu (unášená proudem vody) 

nebo i v klidu (stojaté vody) nastavena v libovolné výšce vodního 

sloupce. Pohyb a nastavení nástrahy zabezpečuje převáţně splávek. 

Tímto způsobem je moţné lovit dvěma pruty současně a je moţná 

kombinace s lovem na poloţenou viz výše. Pruty mohou být drţeny v 

ruce nebo uloţeny na vidličkách či jiné vhodné opěrce. 

 
3. Lov přívlačí – se smí provádět jednak umělými vláčecími nástra- 

hami (třpytky, devony, woblery, twistry, marmyšky, umělé rybky, 

strimry apod.), nebo i na mrtvou rybku. Za přívlač se povaţuje 

vedení nástrahy vodním sloupcem, a to ve všech vrstvách, jednak 

stáčením vlasce na cívku navijáku nebo i pohybem prutu, kdy se 
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mohou dělat i kratší přestávky, během nichţ se nechává nástraha 

klesat. Při lovu přívlačí smí být pouţíván jen jeden prut, který musí 

být trvale drţen v ruce, jiný prut nesmí být nastraţen. 

 
4. Lov na umělou muškou – za muškaření se povaţuje lov na umělou 

mušku, která je nahazována do vody za pomoci zvláštní muškařské 

šňůry. Za nástrahu lze pouţít umělé mušky (nymfy) v počtu 1-3 na 

návazci. K výrobě se pouţívá převáţně peří, textilní nebo jiné 

materiály. Nástraha nesmí být vybavena zařízeními např. rotující 

plíček, vrtulka. 

 
5. Lov muškařením – je lov jednou udicí za pomocí muškařské šňůry, 

jiná udice nesmí být nastraţena. Muškařská šňůra můţe být 

nahrazena vlascem, kdy nosnou funkci zabezpečuje kulové plovátko 

nebo jiná zátěţ. Při muškaření lze pouţít nejvýše dva návazce s tím, 

ţe na kaţdém návazci pouţít jeden jednoháček. Pokud jsou nástrahy 

vybaveny dvojháčkem nebo trojháčkem, lze pouţít jen jeden 

návazec. Za nástrahy lze pouţít i ţivý nebo mrtvý hmyz. Nástraha 

nesmí být vybavena zařízeními např. rotující plíšek, vrtulka, které při 

jejich pohybu zvyšují dráţdivost pro ryby. Tato zařízení jsou 

povaţována za třpytky. 

 
6. Lov na bójku – při lovu dravých ryb můţe být pouţito splávku, 

jehoţ rozměry nepřesahují 6 x 6 x 30 cm nebo dvou plováků ma- 

ximálního rozměru 10 x 10 x 10 cm, které jsou propojeny spojkou v 

maximální vzdálenosti do 150 cm. Za plováky nesmí být pouţíván 

neopracovaný polystyrén anebo neopracované jiné plasty. Splávek 

můţe být ukotven jednak mezi splávkem a prutem, nebo i za 

splávkem, ale vţdy tak, aby celý systém byl pevnou součástí udice a 

mohl být kdykoliv přetaţen k lovícímu (pouze prutem). Funkce 

splávku (malé bójky) je udrţet nástrahu ve zvolené hloubce, být 

viditelný z místa lovícího, nikoliv aby svými rozměry a schopností 

plavat napomáhal ke zdolání ulovené ryby. Při lovu na trhací bójku 

platí stejné materiálové poţadavky jako na klasickou bójku. Tuto 

bójku je nutné po skončení lovu odstranit. Maximální délka trhacího 

vlasce je stanovena na 4 m. 



14  

TABULKY DÉLKO-HMOTNOSTNÍCH VZTAHŮ U 

NĚKTERÝCH DRUHŮ RYB 

Kapr 

cm kg  cm kg 

45 1,95  53 3,34 

46 2,08  54 3,49 

47 2,24  55 3,75 

48 2,42  56 3,97 

49 2,58  57 4,14 

50 2,74  58 4,36 

51 2,95  59 4,59 

52 3,12  60 4,82 

 
 

Štika 

cm kg  cm kg 

60 1,54  85 4,90 

61 1,60  90 5,95 

65 1,95  95 7,25 

70 2,54  100 8,60 

75 3,20  110 11,80 

80 4,00  120 15,80 

 

Candát 

cm kg  cm kg 

45 0,87  57 1,87 

46 0,93  58 1,97 

47 1,01  59 2,09 

48 1,08  60 2,20 

49 1,16  65 2,85 

50 1,24  70 3,40 
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51 1,31  75 4,45 

52 1,39  80 5,52 

53 1,49  85 6,60 

54 1,58  90 8,00 

55 1,67  95 9,40 

56 1,76  100 11,20 

 
 

Amur 

cm kg  cm kg 

55 2,10  76 6,20 

56 2,25  77 6,40 

57 2,40  78 6,60 

58 2,55  79 6,80 

59 2,70  80 7,00 

60 2,90  81 7,40 

61 3,10  82 7,60 

62 3,30  83 7,80 

63 3,50  84 8,40 

64 3,70  85 8,60 

65 3,90  86 8,90 

66 4,20  87 9,00 

67 4,40  88 9,20 

68 4,60  89 9,50 

69 4,80  90 9,70 

70 4,90  91 10,00 

71 5,20  92 10,40 

72 5,40  93 10,60 

73 5,60  94 11,00 
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DŮLEŢITÁ TELEFONÍ ČÍSLA A KONTAKTY 

 
Rybářský spolek Napajedla-Spytihněv 

Předseda .......................................................................... 608 763 333 

Jednatel ........................................................................... 739 510 299 

Hospodář (neřeší výdej povolenek) ................................. 725 466 115 

Brigádní referent .............................................................. 608 612 999 

 

Obecní úřad Spytihněv .................................................... 571 117 121 

Městský úřad Napajedla .................................................. 577 100 911 

Ţivotní prostředí Zlín ...................................................... 577 690 434 

Záchranná sluţba .......................................................................... 155 

Tísňová volání ...............................................................................112 

Hasiči ........................................................................................... 150 

Policie ...........................................................................................158 

Stanice okr. Odd. Napajedla ............................................. 577 942 484 

 

Městská policie Napajedla ............................................... 577 100 944 

Oficiální webové stránky spolku: www.rsnapajedlaspytihnev.cz 

Oficiální facebookové stránky: @RybarskyspolekNapajedlaSpytihnev 

http://www.rsnapajedlaspytihnev.cz/


 

 



 

 


