
Rybářský řád 

1. Držitel povolenky loví systémem chyť a pusť. Povolenka se vydává vždy na 24 hodin a loví se 
maximálně na 2 pruty. 

2. Povolenky jsou vydávány v kanceláři označené RYBOLOV v areálu Ekofarma Horní Chrášťany, v jiný 
čas po telefonické konzultaci. Rybářské místo lze předem telefonicky rezervovat na telefonním čísle 
775 897 357 

3. V rámci povolenky je přičlenění rybářského místa, které je nutno dodržovat a svévolně jej neměnit. 
Každou změnu je třeba předem nahlásit obsluze. Povolenka není přenosná. 

4. Cena povolenky je 400,- Kč na 24 hodin. Pro hosty ubytované na penzionu Ekofarma Horní 
Chrášťany je cena 300,- Kč. 

5. U rybníka je sedm lovných míst, je zakázáno jakékoliv vysekávání či jiné upravování lovných 
stanovišť i jejich okolí. Každé místo je viditelně označeno.  

6. Rybář je povinen předložit povolenku a ukázat lovící náčiní na vyžádání správce, či majitele 
pozemku. 

7. Povolen lov pouze kaprovitých ryb. Lov dravců je přísně zakázán. 

8. Zákaz lovu na živou či mrtvou rybku. Používat červy a žížaly je povoleno. 

9. Každá udice může mít pouze 1 návazec s komerčně vyráběným jedno háčkem s protihrotem. 

10. Používání šokových a odhozových montáží je zakázáno. 

11. Při lovu na položenou vyžadujeme použití tzv. únikové montáže (olovo při utržení ryby samo 
odpadne – ryba jej netahá za sebou). 

12. Je zakázáno používat pletené šňůry jako šokové návazce (možno nahradit šokovým silonem, 
flourocarbonem). 

13. Každý držitel povolenky je povinen být vybaven a používat podložky pod ryby, podběrák 
s minimálním rozpětím ramen 90x90 cm a v případě zájmu o vážení i vážicím sakem. Dále je 
povinnost mít u sebe rybářskou dezinfekci. Bez těchto pomůcek není povolen rybolov. Pomůcky lze 
půjčit v kanceláři. 

14. Lovící je povinen dodržovat u rozmístění udic přiměřený úhel a vzdálenost tak, aby neobtěžoval 
lovící na sousedních či protilehlých místech. 

15. Lovící je povinen být v obslužné vzdálenosti rybářských prutů.  

16. Lov z lodě je zakázán. 

17. Focení, vážení či měření ulovené ryby mimo vodu je povoleno pouze nad podložkou, a to v 
kleče či dřepu (nikdy ne ve stoje), přičemž ryba nesmí nikdy oschnout a je nutné ji v dostatečné 
míře polévat vodou z rybníka. Na rybu nesahat suchýma rukama. Veškerá manipulace s rybou mimo 
vodu nesmí překročit 5 minut (co nejrychleji a nejšetrněji vrátit rybu vodě).  
Jesetery při pouštění zpět do vody je potřeba podržet vždy déle ve vodě (nechat je rozplavat). 

18. Přísný zákaz uchovávání ulovených ryb ve vezírcích, sacích apod. 

19. Zákaz vnadění obilovinami, luštěninami a jinými jádrovými krmivy v suchém stavu. 

20. Vlastní vnadění lze provádět prostřednictvím krmítek nebo klasickými způsoby ze břehu (ručně, 
prakem, raketou, kobrou …).  

21. Lovící (i jeho případná návštěva) je povinen udržovat pořádek a čistotu na svém lovném místě. Pro 
PET lahve platí povinnost využívat přistavený koš na tříděný odpad. 

22. Oheň lze zakládat pouze na místech tomu určených. V případě silného větru či dlouhodobého sucha 
je vyhlášen zákaz rozdělávání ohně. 

23. Používání rybářských přístřešků (bivaků) povoleno. 

24. Je zakázáno používání šamponů, mýdel apod při mytí v rybníce. 

25. Psi a další domácí zvířata je lovící povinen předem hlásit správci areálu a je nutno je mít pod 
kontrolou, případně na vodítku. 

26. Do prostoru lovného rybníka je vjezd povolen pouze se souhlasem provozovatele a vjezd je 
umožněn pouze pro vykládku a nakládku materiálu, a to na místě tomu určeném. Parkovat auto lze 
v areálu penzionu na místech tomu vyhrazených. 

27. Porušení ustanovení provozního nebo rybářského řádu může být důvodem k odebrání povolenky a k 
vykázání od vody bez náhrady. Ve zvláštních případech může správce či majitel areálu udělit výjimku 
z provozního nebo rybářského řádu. 

Případná změna řádu vyhrazena. 


