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L e s y   m ě s t a   N á c h o d a ,  s p o l .   s  r . o . 
 
 

R Y B Á Ř S K Ý     Ř Á D 
 

na  rybník  „PODBORNÝ“  v  Náchodě 
 
 

 Tento rybářský řád vychází z ustanovení zákona č. 99/2004 Sb., vyhl. 197/2004 Sb., a současně 
respektuje další právní předpisy a vědecké poznatky. 

 
1. Lov ryb na rybníku „Podborný“ 

 
 Je povolen od 1.4. do 31.12. v kalendářním roce. Z této doby se vztahuje na níže uvedené druhy ryb 

následující doba hájení: 
 

Pstruh obecný  - hájen od 1. 9. do 15. 4. 
Pstruh duhový  - hájen od 1. 12. do 15. 4. 
Štika obecná   - hájena od 1. 1. do 15. 6. 
Candát obecný  - hájen od 1. 1. do 15. 6. 
Úhoř říční   - hájen od 1. 9. do 30. 11. 
 

 Celoročně jsou hájeny všechny původní druhy raků, perlorodka říční, škeble, mihule a obojživelníci, 
střevle potoční, mřenka mramorovaná, vranka obecná, cejn perleťový, mník jednovousý a sumec 
velký. 

 
2. Denní doby lovu 

 
 V jednotlivých měsících je možno lovit v tuto dobu: 

 
duben-září   od 4.00 do 24.00 hod. 
říjen-listopad-prosinec od 5.00 do 22.00 hod. 

 
 Před započetím lovu musí být docházka vyznačena nesmazatelným způsobem do záznamu. 
 

3. Nejmenší stanovená délka přivlastňovaných ryb 
 

Kapr obecný -    od 40 cm do 60 cm Pstruh duhový  - 28 cm  
Úhoř říční - 50 cm   Pstruh obecný  - 28 cm 
Štika obecná -    od 50 cm  do 75 cm Jelec jesen   - 25 cm 
Lín obecný - 35 cm   Candát obecný  -    od 45 cm  do 60 cm 
Amur bílý - 70 cm    

 
 Délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve. 
 Z ulovených ryb si může rybář ponechat v příslušném týdnu 1 kus ušlechtilé ryby, a to z těchto 

druhů: Kapr obecný, Štika obecná, Candát obecný, Lín obecný, Amur bílý, Pstruh duhový, Pstruh 
obecný, Jelec jesen, Karas obecný.  
 



 2

Pro druh: Cejn velký, Karas stříbřitý, Okoun říční, Plotice a Perlýn platí neomezený počet, avšak 
ponecháním si některé z výše uvedených ryb, rybolov pro probíhající den končí. 

 
 Přisvojení 1 ks ulovené ušlechtilé ryby zapisuje osoba provádějící lov do přehledu o úlovcích 

bezprostředně po jejich ulovení. Zároveň tím končí lov pro probíhající den a rybář může lovit 
až další dny v kalendářním týdnu, přičemž všechny chycené druhy ryb kromě Cejna velkého, 
Karase stříbřitého, Okouna říčního, Plotice a Perlýna musí pustit zpět do vody. 
 

 Ročně si může rybář ponechat maximálně: 
20 ks – Kapra obecného 

     2 ks – Štiky obecné 
    2 ks – Candáta obecného 

  2 ks – Amura bílého 
 
 Řádně vyplněný záznam o úlovcích musí být odevzdán Lesům města Náchoda spol. s r.o. po skončení 

platnosti povolenky do 15 dnů a to i v případě, že oprávněný k lovu během platnosti povolenky 
nedocílil žádných úlovků. Kdo tuto povinnost nesplní, vystavuje se finančnímu postihu ve výši Kč 
500,-, nebo mu nebude v příštím roce na rybník „Podborný“ povolenka vydána. 

 
4. Povolené rybolovné způsoby na rybníku „Podborný“ 

 
 Lov na položenou nebo lov na plavanou 
- smějí být používány nejvýše 2 udice, u každé z nich nejvýše 1 návazec s jednoduchým háčkem a 

bez protihrotu 
 

 Lov přívlačí – povolen od 16. 6. – 31. 12. 
- smí být používána jen 1 udice, kterou lovící drží v ruce, a to s jedním návazcem s jednoduchým 

háčkem, dvojháčkem nebo trojháčkem a bez protihrotu 
- jiná udice současně nesmí být nastražena ani připravena k nastražení 

 
 Lov muškařením 
- smí být použita jen 1 udice s nejvýše dvěma návazci s tím, že na každém návazci lze použít jen 

jednoháčkové mušky a bez protihrotu 
 

 Lov čeřínkováním 
- je povolen pouze pro druh ryby Plotice a Perlýn  

 
5. Zakázané způsoby lovu 

 
 Lov ryb smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám řádného výkonu rybářského práva, 

ochrany ryb a jiných vodních živočichů, jakož i ochrany přírody. 
 

 Je zakázáno: 
- chytat z loďky na hladině rybníka 
- přenechávat ulovené ryby ostatním osobám 
- chytat s protihrotem na háčku 
- lovit na živou nebo mrtvou rybku, nebo z jejich částí 
- používat výbušných prostředků, otravných nebo omamných látek, používat bodců, lapaček, udic 

bez prutu, vidlic z rozsošek, střílet a tlouci ryby, chytat je na šňůry, do rukou a do ok, užívat 
k lovu elektrického proudu, lovit ryby pod ledem, zavážení nástrah a návnad 

- chytat a jakýmkoliv jiným způsobem omezovat ostatní druhy volně žijících zvířat na rybníku 
kromě ryb, především kachnu divokou apod. 

- vzdalovat se od nastražených prutů 
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6. Místo vyhrazené k lovu 
 

- Lovit na udici lze na rybníku Podborný pouze na straně při silnici Náchod – D. Radechová 
v úseku od okraje hráze až po konec rybníka. Ostatní místa jsou pro rybolov na udici zakázána. 

- Na přiloženém plánku rybníka Podborný je vymezena chráněná rybí oblast, určená ke krmení ryb. 
V této oblasti je zakázáno jakýmkoli způsobem vnadit a chytat. Porušení bude trestáno. 

 
7. Lovící je povinen 

 
 Mít při lovu: 

- průkaz totožnosti 
- platnou povolenku/pověření k rybolovu pro rybník „Podborný“ 
- zapsaný datum před započetím lovu 
- vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky ryb a podběrák 
 

8. Zacházení s ulovenými rybami 
 
 Při vylovování ryb je každý rybář povinen zacházet s rybou šetrně, používat podběrák. 
 
 Ryby, které jsou vráceny zpět do vody, je potřeba uvolnit z háčku bez zbytečné manipulace, pokud 

možno ve vodě. Pokud vězí háček hluboko v jícnu ryby, je nutno návazec s háčkem odstřihnout 
(odříznout). 

 
 Za hrubé porušení tohoto ustanovení bude považováno vytahování ulovené ryby po břehu, nebo její 

nešetrné vrácení zpět do vody. 
 

9. Rybolov mládeže 
 
 Rybolov mládeže od 10 let věku není na rybníku „Podborný“ ničím omezen, má stejná práva a   

povinnosti jako dospělý člen. V takovém případě je nutný doprovod dospělé osoby. Bez doprovodu 
dospělé osoby bude povolenka odebrána. Pro zájemce do 15 let věku lze zakoupit povolenku na 
rybaření na 1 prut za poloviční sazbu. 

  
 Za bezpečnost při rybolovu mládeže neručí poskytovatel povolenky k rybolovu. Při rybolovu bez   

doprovodu dospělé osoby je vyžadován souhlas rodiče formou podpisu a sdělení telefonního čísla  
rodiče pro kontrolu rybářskou stráží. 

 
 Od roku 2022 se rybolov mládeže rozšiřuje o Rybníček „Rybářský“ v ulici Rybářská a platí pouze 

pro držitele dětské povolenky.  
 

Pro tento rybník platí stejný rybářský řád jako pro rybník Podborný až na tyto výjimky: 
 

- Je povoleno chytání pouze na 1 prut, 1 návazec a 1 háček bez protihrotu 
- Rybář si může přivlastnit všechny druhy ulovených ryb kromě štiky obecné a candáte obecného 
- Nejmenší stanovená délka přivlastňovaných ryb je u Kapra obecného a Lína obecného 35 cm 

 
   

10.   Rybářská stráž 
a sankce stanovené obhospodařovatelem rybníka v případě nedodržení pravidel 

 
 Rybářská stráž na rybníku „Podborný“ je oprávněna: 

- KONTROLOVAT – osoby lovící ryby nebo vodní organismy, zda jsou k tomuto lovu oprávněné 
a zda provádí lov řádně a způsobem stanoveným v tomto rybářském řádu; osobám lovícím ryby 
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nebo vodní organismy rybářské nářadí, obsah zařízení užitého k uchování ryb a rybářské úlovky, 
z hlediska dodržení rybářského práva 

- POŽADOVAT – od osoby lovící ryby nebo vodní organismy prokázání její totožnosti, předložení 
platné povolenky/pověření k lovu na rybník „Podborný“  

- ZADRŽET - osobě, která se dopustila porušení povinností stanovených tímto řádem  
- povolenku k rybolovu a tuto doručit nejpozději do 5 pracovních dnů tomu, kdo povolenku 

vydal – této osobě je tímto povolenka odejmuta bez náhrady 
- úlovek, rybářské náčiní nebo nástroj – rybářské náčiní a nástroj bude doručen nejpozději do 

5 pracovních dnů tomu, kdo povolenku vydal 
 

- Osobě, které byla z důvodu porušení povinností stanovených tímto řádem zadržena 
povolenka, rybářské náčiní nebo nástroj, bude vyměřena pokuta ve výši maximálně           
Kč 10.000,- - po jejím zaplacení bude rybářské náčiní nebo nástroj navrácen zpět. 

 
 Rybářská stráž je při výkonu své funkce povinna: 

- prokazovat se služebním odznakem a průkazem rybářské stráže 
- kontrolovat a dohlížet na dodržování povinností stanovených tímto rybářským řádem 
- zjišťovat zdroje a příčiny znečištění vody na rybníku „Podborný“ 
- oznamovat neprodleně zjištěné závady a škody podle jejich povahy uživateli rybníka „Podborný“ 

 
  

11.  Ostatní 
 
 Souhlas s dodržováním veškerých ustanovení tohoto Rybářského řádu, s veškerými právy a 

povinnostmi, stvrzuje každý rybář svým podpisem. Zároveň souhlasí se zpracováním osobních údajů 
dle nařízení o jejich ochraně a zneužití (GDPR). 

 Rybářský řád se vystavuje ve 2 vyhotoveních, přičemž 1 obdrží rybář a 1 obhospodařovatel. 
 Obhospodařovatel rybníka si vyhrazuje právo na pořádání nebo spolupořádání různých 

celospolečenských akcí v počtu maximálně 5 víkendů v průběhu roku a rybář to tímto bere na vědomí   
 O případném výlovu rybníka, který se koná zpravidla jednou za 2 roky a termínu manipulace s vodou 

jsou rybáři informováni předem na www.lesynachod.cz a je tomu přizpůsobena cena povolenek pro 
platný rok. 

 
12.   Ceník povolenek/pověření k lovu pro rok 2023 

 
 
  - roční  od 1.4.2023  Kč 3 000,- 
  -    od 1.5.2023  Kč 2 800,- 
  -    od 1.6.2023  Kč 2 600,- 
  -    od 1.7.2023  Kč 2 400,- 
  - 3 x měsíční     Kč 2 200,- 
  - 2 x        Kč 1 800,- 
  - měsíční      Kč 1 400,- 
  - týdenní      Kč    850,- 
  - denní      Kč    400,-    
 
 
V Náchodě dne 1. 3. 2023 

 
 

 Za Lesy města Náchoda spol. s r.o.     Za rybáře 


