
Městské lesy Hradec Králové a. s.
Přemyslova 219
Hradec Králové 500 08
tel.: 495 272 656, fax: 495 272 676

MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD
pro výkon sportovního vláčení 

na Stříbrném rybníku

„CHYŤ A PUSŤ“
Všechny ulovené ryby musí být co nejšetrněji vráceny zpět do vody!

1. DOBA LOVU
a)  Na Stříbrném rybníku je povoleno sportovní vláčení od 1. 1. do 

31. 12. osobám, které se prokáží zakoupeným pověřením vyda-
ným Městskými lesy Hradec Králové a.s.

b) Denní doba rybolovu:
 leden – březen .......... od 8.00 do 17.00 hodin
 duben .......................... od 7.00 do 19.00 hodin
 květen – srpen .......... od 5.00 do 23.00 hodin
 září ................................. od 6.00 do 20.00 hodin
 říjen – prosinec ......... od 7.00 do 17.00 hodin

2. RYBÁŘSKÉ NÁŘADÍ, ZPŮSOBY RYBOLOVU A NÁSTRAHY
a) Lovit je možno pouze na jeden rybářský prut.

b) Vláčet je možno pouze na umělé nástrahy. 

POVĚŘENÍ K RYBOLOVU

Městské lesy Hradec Králové a. s.
Přemyslova 219, Hradec Králové 500 08, tel.: 495 272 656, fax: 495 272 676

podpis a razítko:

PRO:

BYTEM: 

PODLE MÍSTNÍHO RYBÁŘSKÉHO ŘÁDU 
S TÍMTO RYBÁŘSKÝM NÁČINÍM: 1 PRUT

PLATNÁ OD: PLATNÁ DO:

V Hradci Králové dne:



6. DOZOR A KONTROLA
Dozor a kontrolu vykonávají pracovníci Městských lesů Hradec Králo-
vé a.s. a orgány veřejného pořádku, kterým je rybář povinen umožnit 
kontrolu pověření. Při zjištění přestupku jsou kontrolní orgány opráv-
něny odebrat pověření k rybolovu. Za přestupek je považováno zapůj-
čení, zneužití či jakékoliv svévolné pozměňování pověření k rybolovu, 
chytání na nedovoleném místě, špatné zacházení s úlovky, které od-
poruje rybářskému řádu. Týmž způsobem budou potrestáni i ti rybáři, 
kteří chytají více ryb než je na osobu a den povoleno, nerespektují sta-
novenou míru ani předpis a uchovávají živých ryb. Při zjištění závažné-
ho přestupku může být rybáři odepřeno vydání pověření k rybolovu 
na příští rok. 

7.  TENTO ŘÁD JE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 DO ODVOLÁNÍ 
A JE ZÁVAZNÝ PRO VÝKON SPORTOVNÍHO VLÁČENÍ 
NA STŘÍBRNÉM RYBNÍKU.
Může být doplněn a rozšířen.

Městské lesy Hradec Králové a.s.

c) Je zakázáno vláčet na mrtvé rybky a jejich části.

d)  Rybář je povinen mít při vláčení vyprošťovač háčků (peán, pinzetu), 
podběrák a podložku. Všechny ulovené ryby musejí být co nej-
šetrněji vráceny zpět do vody!

3. RYBÁŘSKÉ ÚSEKY
Rybářské úseky budou řádně označeny tabulemi a zakresleny v pově-
ření k výkonu sportovního vláčení. Při výdeji pověření s nimi bude ry-
bář řádně seznámen. Změny rybolovných úseků si vyhrazují Městské 
lesy Hradec Králové a.s. s ohledem na víceúčelové využití rybníku tak, 
aby zájmy spoluuživatelů nebyly narušovány. Denní doba rybolovu 
na některých úsecích může být podle potřeb rekreace zkrácena nebo 
omezena vůbec.

4. POVĚŘENÍ K RYBOLOVU SPORTOVNÍM VLÁČENÍM
Pověření k rybolovu sportovním vláčením je nepřenosné na jinou oso-
bu a nezaměnitelné na jiné datum. Jakékoli změny jsou považovány 
za lov bez pověření.

Ceník pověření k rybolovu sportovním vláčením:
denní  ..................................... 200 Kč vč. DPH
Pověření k rybolovu sportovním vláčením lze zakoupit na ředi-
telství Městských lesů Hradec Králové a.s., u správce kempu nebo 
po domluvě s baštýřem Městských lesů Hradec Králové a.s. na 
tel. 603 216 607.

5. CHOVÁNÍ PŘI RYBOLOVU SPORTOVNÍM VLÁČENÍM
Při sportovním vláčení je zakázáno omezovat rybáře lovící na po-
loženou nebo plavanou.
Majitel pověření k rybolovu ručí za škody způsobené neopatrným za-
cházením s rybářským náčiním, případně za škody vzniklé na vodním 
díle, jeho zařízeních a březích. Rybář je povinen na stanovišti dodržo-
vat čistotu.

Správce
kempu

Úsek
č. 1

Úsek
č. 2

Úsek
č. 3

VYZNAČENÍ
RYBOLOVNÝCH
ÚSEKU

Úsek č. 1:
ve vyhrazenou 
denní dobu rybolovu

Úsek č. 2 a č. 3:
ve vyhrazenou 
denní dobu rybolovu
od června do srpna pouze
od 5:00 do 8:00
od 20:00 do 23:00


