
            POVĚŘENÍ K ODLOVU – ROKP 2017 

Číslo pověření:  

Jméno a příjmení:  

Adresa:  

Typ pověřen:      Denní   
     Denní (chyť a pusť) 
     Denní dětská (do 15 let) 
     Denní dětská (chyť a pusť) 

 
Druh ks cm kg Kontrola 

     

     

     
 

Odlov je povolen pouze na rybnících č. 1, č. 2, č. 4. 
           Na Mokřadu rybníku č. 3 je přísný zákaz násady ryb. 
                        Stručný rybářský řád 

Držitel denního pověření (s možností ponechání ryby) si může 
ponechat max. 1 ks kapra nebo 1 ks amura nebo 2 ks pstruha 
duhového (sivena), kombinace nelze. Pověření k odlovu  chyť a   pusť 
NEOPRAVŇUJE K PONECHÁNÍ RYB. 
 
Denní doby lovu: 
Leden, Únor, Prosinec od 07:00 hod. – 17:00 hod.       
Březen, Duben, Říjen     od 06:00 hod. – 22:00 hod. 
Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září  nonstop 
Listopad   od 06:00 hod. – 18:00 hod. 
 



Odlov je povolen nejvýše na dva pruty (na dětskou povolenku   pouze 
na jeden prut). Na prutu může být použit nejvýš jeden průběžný 
návazec s JEDNOHÁČKEM BEZ PROTIHROTU.        Dvojháčky a 
trojháčky jsou přísně zakázány. Při vláčení  je povolen 
1 prut ,jednoháček bez protihrotu.Lov dravců na umělé,živočišné      a 
mrtvou rybku je povolen od 16.6 do 31.12.Naživou rybku přísný 
zákaz.Na rybníku jezero č.2 zákaz vláčení na rybku a umělou nástrahu. 
Lovná míra ryb 

Amur 55 – 70 cm 

Bolen dravý 45 cm 

Candát obecný 50 cm 

Jeseter Celoročně hájen 

Kapr obecný 45 – 60 cm 

Lín obecný 25 cm-40 cm 

Mník jednovousý Celoročně hájen 

Pstruh duhový 28 cm od 1.12.do29.2.odlov na dírkách 

Siven americký 28 cm od 1.12.do29.2.odlov na dírkách 

Sumec velký 80 cm. Lov povolen od 16.6. 

Štika obecná 55 cm. Lov povolen od 16.6. 

Ostatní Do 7 kg 

Každý rybář je povinen mít u sebe při odlovu vyprošťovač háčků, 
podběrák, vezírek, míru pro zjišťování délky ulovené ryby a     podložku 
0,5cm pro šetrné zacházení s rybou.Při odlovu přívlačí je povolen odlov 
pouze jedním prutem, který lovící drží v ruce.Rybáři   do 15 let mohou 
lovit pouze za přímého dozoru osoby starší 18 let nebo v počtu nejméně 
dva.Přísný zákaz rozdělávání ohně mimo určené stanoviště,Parkování 
vozidel u plynárenské stanice. 
 



              POVĚŘENÍ K ODLOVU NA DÍRKÁCH –       
                          ROK 2017 – 2018 
 
     

        Číslo pověřenky: 

        Jméno a příjmení: 

        Adresa: 

        Typ pověřenky:   Denní 250 kč – 3 ks Pd nebo Si, 

                                       další doplatek 65kč za kus 

 

        Druh                              ks       cm         kg        Kontrola 

          1 

          2 

          3 

                                                                                                                          

                      Odlov je povolen pouze na rybníku č.2          
                                                                                                  
       Na rybníku č.1 a č.4 odlov dle platného místního 
       rybářského řádu.           
       Odlov je povolen krajským úřadem Zlín. 



                     Spolek Rybnikářství Jezera Šumice                                                     
                                       Stručný rybářský řád. 

 
Denní doby odlovu: 
Prosinec,Leden,Únor:        od  07.30 – 16.00 hod. 
 
Odlov je povolen pouze na jeden prut.Na prutu může být použit 
nejvýš jeden průběžný návazec s jednoháčkem bez protihrotu. 
Při vláčení umělou nástrahou je povolen jednoháček bez 
protihrotu.Při muškaření maximálně 3 mušky.Povolena jak živočišná 
tak rostliná nástraha. 
                          Přísný zákaz na živou rybku. 

  Loví se v závislosti na počasí od 1.12.2017 do 28.2.2018               
každý pátek,sobotu a neděli,jiné dny a čas po domluvě na           
tel.723786204 p.Kramný L.,tel.733763775 p.Chmelina J. 
Tel.603159023 p.Surovec Vl.,tel.737012433p.Žampachová J. 
Vstup na led je na vlastní nebezpečí za doprovodu jiné osoby. 
Po odlovení  ryby je nutné její šetrné a rychlé usmrcenía to 
tak,aby se krev nedostala do sněhu a na led. 
Odlovu se mohou zůčastnit i nerybáři,pruty a vrták zapujčíme. 
Vyvrtané otvory je nutno vhodně označit. 
Minimální vzdálenost mezi odlovujícími je 5metrů. 
Je nutné dodržovat klid a pořádek,pokud dojde k porušeni  
pravidel,může být odlovující vykázán bez náhrady !!! 
 Při nepřízni počasí odlovuje se z jižního a západního břehu 
rybníka. 
Kde:katastr Jezera Šumice proti proudu potoka OVČÍRKA. 

    Případné dotazy zodpovíme na uvedených tel.číslech. 
 



 
 


