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Místní rybářský řád (MRŘ) pro revír místního významu (RMV) č. 411 112 Veselá 

(platnost od 1.1.2021 do 31.12.2021) 
 

 

Rybářský řád vychází z ustanovení zákona č. 99/2004 Sb., vyhlášky č. 197/2004 Sb.,ve znění 
pozdějších předpisů a současně respektuje další právní předpisy vztahující se k výkonu 

rybářského práva. Na základě § 13 odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb., mohou být v popisech 
revírů uvedeny další bližší podmínky výkonu rybářského práva. 

 
 

1. Platí pouze místní povolenka č. 18 s červeným označením písmena „V“.  
2. Před započetím lovu je nutné se seznámit a dodržovat MRŘ pro RMV 411 112.  
3. Míra kapra je stanovena na 45 - 60 cm, štiky na 60 cm, candáta na 55cm. Kapr nad 60 
cm se musí bez prodlení s největší šetrností vrátit zpět do revíru.  
4. Osoba provádějící lov si může v jednom dnu přisvojit 1 ks těchto ryb – amur, candát, 
kapr, štika. Po ponechání si výše uvedené ryby je zakázáno lovit na rybičku či její část a 
lovit přívlačí (neplatí při ulovení sumce velkého).  
5. Lov dravých ryb na živou (mrtvou) rybičku či její část je povolen pouze na jednoháček. 

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem upravovat dvojháčky či trojháčky. Neplatí pro přívlač s 
umělou nástrahou (třpytka, wobler). Při lovu sumce velkého na živočišnou nástrahu (rybička 
nad 20 cm) může mít návazec nejvýše 3 háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky). Pro lov sumce 
velkého je povoleno zavážení bójek a následné zdolávání ryby z loďky mimo hájený úsek. 
Po skončení lovu si musí lovící loďku odvézt a odstranit bójku. Spalovací motor není 
povolen.  
6. Lovící je povinen si okamžitě zapsat každou ulovenou rybu, kterou si hodlá ponechat. Při 
ponechání amura, candáta, kapra, štiky a sumce musí zapsat počet kusů (1 ks), hmotnost a 
délku. U ostatních úlovků stačí zapsat druh, celkový počet a váhu před odchodem od vody.  
7. Na jednu povolenku je možno si ponechat pouze 20 ks ryb (amur, candát, kapr, štika nebo 

jejich kombinace). Po vyčerpání limitu si může člen zakoupit další povolenku za podmínky 
odevzdání vyplněné „plné“ povolenky. Na další povolenku členu MO Mn. Hradiště již není 
poskytnuta sleva. Slevu na povolenku lze uplatnit pouze jednou! 
8. K povinné výbavě rybáře patří podběrák, metr a pean. (pinzeta, vyprošťovač háčků)  
9. Východní strana nádrže (úsek vyznačený tabulemi) a prostor na hladině vymezený 
bójkami pro vodní lyžování je zahájen! Do tohoto prostoru je zakázáno nahazování udic, 

zakrmování, vstupování, vplouvání, zaplavávání a to i za účelem vylovení ryby. Jedná se o 
soukromý pozemek.  
10. Zákaz lovu ryb z loděk, zanášení a zavážení nástrah a návnad všemi způsoby, 
umísťování bójí označujících krmná místa. 
11. Zákaz táboření, stanování a odhazování odpadků kolem celé nádrže. (bivak, deštník s 

bočnicemi, rybářský přístřešek povolen) Zákaz rozdělávání ohňů. (Přenosná ohniště jsou 
povolena.) 
12. Na RMV jsou dvě místa určená pro handicapované rybáře.  
13. V případě zjištění mimořádné události volejte: př. Dušan Hýbner - 777 018 556/ př. 
Ondřej Tuček - 731 470 950/ př. Jiří Burda (správce revíru) – 728 434 197/ př. Filip Čermák 
(RS) – 728 434 197/ Městská Policie MH - 602 473 156/ Policie ČR - 974 877 710. 
14. Hospodář MO může po projednání (schválení) ve výboru MO hájit část nebo celý revír až 
na dobu 7 dní. Důvodem k hájení může být násada ryb či konání sportovních akcí. Hájen 
může být celý revír nebo pouze jeho část. Tuto skutečnost vyznačí MO na přístupových 

cestách tabulemi, a to nejméně 10 dní před vlastním hájením.  
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15. Parkování dvoustopých motorových vozidel je povoleno na vyznačených parkovištích. 
Mimo vyznačená místa je zakázáno parkování! Jedná se o soukromé pozemky. Vjezd za 
zákazovou dopravní značku je povolen členům MO Mn. Hradiště a držitelům povolenek k 
lovu na RMV Veselá. Vjezd a parkování na vlastní nebezpečí! 

    
 
Mapka s vyznačeným úsekem určeným pro vodní sporty je pouze informativní. Skutečná pozice 

prostoru, kde je zakázán rybolov je vyznačen bójkami na vodní hladině. 
 

16. Porušení „Bližších podmínek výkonu rybářského práva“ a tohoto MRŘ může mít za 
následek zadržení povolenky či nevydání povolenky v následujícím roce. Dbejte proto 

pokynů správce revíru! 
17. Sledujte informační nástěnku na parkovišti a webové stránky MO. (www.rybarimh.cz)  
 

 

                                             
 
 
v Mn. Hradišti dne 31.12.2020                           


