Спілка рибалок Чехії

Звід основних постанов
закону №99/2004 Зводу законів
і нормативу №197/2004 ЗЗ
в останній редакції,
а також
детальні умови реалізації
прав рибалок
(„Кодекс рибалки“)
дійсних на водоймах
Спілки рибалок Чехії
з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року
Детальні умови реалізації прав Спілки рибалок
Чехії на 2022 рік були обговорені й затверджені
Комітетом Спілки рибалок Чехії 3 липня 2021 року.
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Звід основних постанов
закону №99/2004 ЗЗ
і нормативу №197/2004 ЗЗ в останній
редакції
I. Ловля риби
§ 13 статей 1, 8 і 10 закону №99/2004 ЗЗ
(1)	Л овля риби ті інших водних живих ресурсів може
здійснюватися в риболовних водоймах, як правило,
ловом на вудку або ж іншим методом, дозволеним
компетентними органами Спілки рибалок Чехії; один
правочинний рибалка може здійснювати ловлю риб
у водоймах максимально двома вудицями.
(8)	Під час риболовлі на риболовних водоймах рибалка
зобов’язаний мати при собі членський квиток Спілки
рибалок, дозвіл на вилов (саме разову ліцензію), якщо
рибалка не є господарем цього водного ресурсу.
В деяких випадках необхідно мати документ про видачу
виняткового дозволу на вилов відповідно до статті 4 або
5 § 13 закону № 99/2004 ЗЗ і на вимогу ці документи
необхідно пред’явити патрулю рибної інспекції,
завідувачу рибним господарством або його заступнику,
а також особам, уповноваженим компетентними
органами Спілки рибалок або органами поліції Чеської
Республіки.
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(10)	Д озвіл на лов риби на даній рибальській ділянці
зазвичай видається користувачами рибальського
угіддя за плату. У дозволі на риболовлю користувач
рибальської ділянки повинен вказати власника ліцензії
на риболовлю або більш докладні умови здійснення
права на риболовлю. Особа, яка здійснює риболовлю
зобов'язана вказати у дозволі на риболовлю дату
рибного лову, рибальську ділянку, кількість, вид,
масу спійманої риби та дані про улови інвазивних
немісцевих видів риб, занесених до Союзного списку,
спійманих при здійсненні заходів із ліквідації, ізоляції
або регуляції відповідно до Закону про охорону
природи та ландшафту (царьок, чебачок амурський).

II. Спосіб виміру довжини риб
і найменші допустимі розміри обраних
видів риб у риболовних водоймах
§ 11 нормативу №197/2004 Зводу законів
(1)	Д овжина риби визначається шляхом заміру від
початку голови (при закритому роті) до кінця
хвостового плавця.
(2)	Н айменші дозволені розміри (довжина) окремих
видів риб у риболовних водоймах, за винятком
місць проживання форелі:
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а) Білизна звичайна (Aspius aspius)
б) Судак звичайний (Sander lucioperca)
в) Лосось дунайський (Hucho hucho)
г) В’язь (Leuciscus idus)
ґ) Головень європейський (Squalius cephalus)
д) Стерлядь (Acipenser ruthenus)
е) Короп звичайний (Cyprinus carpio)
є) Лінь (Tinca tinca)
ж) Харіус європейський (Thymallus thymallus)
з) Підуст звичайний (Chondrostoma nasus)
и) Марена звичайна (Barbus barbus)
і) Рибець звичайний (Vimba vimba)
ї)	Пструг райдужний (форель)
(Oncorhynchus mykiss)
й)	Пструг струмковий (форель струмкова)
(Salmo trutta)
к) Палія американська (Salvelinus fontinalis)
л) Сом звичайний (Silurus glanis)
м) Щука звичайна (Exos lucius)
н) Вугор річковий (Anguilla anguilla)
о) Минь річковий (Lota lota)
п) Лосось атлантичний (Salmo salar)
р) Амур білий (Ctenopharyngodon idella)

40 см,
45 см,
65 см,
25 см,
25 см,
30 см,
40 см,
20 см,
30 см,
30 см,
40 см,
25 см,
25 см,
25 см,
25 см,
70 см,
50 см,
50 см,
30 см,
50 см,
50 см.

	Мінімальний розмір амура не визначається Законом №197/2004 ЗЗ,
а регламентується Детальними умовами здійснення прав на вилов
риби в районах Чеської асоціації рибалок відповідно до розділу
13 (9) Закону №99/2004 ЗЗ.
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(3)	
Н айменші дозволені норми довжини окремих
видів риб у риболовних водоймах, що є місцями
проживання форелі:
а)
б)
в)
г)
ґ)
д)
е)
є)
ж)
з)

Лосось дунайський (Hucho hucho)
В’язь (Leuciscus idus)
Стерлядь (Acipenser ruthenus)
Короп звичайний (Cyprinus carpio)
Лінь (Tinca tinca)
Харіус європейський (Thymallus thymallus)
Підуст звичайний (Chondrostoma nasus)
Марена звичайна (Barbus barbus)
Рибець звичайний (Vimba vimba)
Пструг райдужний (форель)
(Oncorhynchus mykiss)
и)	Пструг струмковий (форель струмкова)
(Salmo trutta)
і) Палія американська (Salvelinus fontinalis)
ї) Минь річковий (Lota lota)
й) Лосось атлантичний (Salmo salar)
к) Вугор річковий (Anguilla anguilla)
л) Амур білий (Ctenopharyngodon idella)

65 см,
25 см,
30 cм,
40 см,
20 см,
30 см,
30 см,
40 см,
25 см,
25 см,
25 см,
25 см,
30 см,
50 см,
50 см,
50 см.

	Мінімальний розмір амура не визначається Законом №197/2004 ЗЗ,
а регламентується Детальними умовами здійснення прав на вилов
риби в районах Чеської асоціації рибалок відповідно до розділу
13 (9) Закону №99/2004 ЗЗ.
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III. Час доби у календарному році,
відведений для вилову риби, на водоймах
із дозволеним виловом
§ 3 нормативу №197/2004 Зводу законів
(1)	Ч ас доби, відведений для вилову риби в місцях
проживання форелі:
а)
б)
в)
г)
ґ)
д)
е)
є)
ж)

січень, лютий
березень
квітень		
травень
червень, липень
серпень
вересень
жовтень
листопад, грудень

з 7 до 17 години,
з 6 до 18 години,
з 6 до 20 години,
з 6 до 21 години,
з 5 до 22 години,
з 6 до 22 години,
з 7 до 20 години,
з 7 до 19 години,
з 7 до 17 години.

(2)	Ч ас доби, відведений для вилову риби в усіх
водоймах, за винятком місць проживання форелі:
а)	квітень, травень, червень,
липень, серпень, вересень
б)	жовтень, листопад, грудень,
січень, лютий, березень
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з 4 до 24 години,
з 5 до 22 години.

IV. Пора року, заборонена для вилову окремих
видів риби з метою їхньої охорони
§ 13 нормативу №197/2004 Зводу законів
(1)	З 1 січня до 15 квітня, а також із 1 грудня по 31
грудня в форельному ареалі рибної ловлі всі види
риб охороняються (ловля риби заборонена).
(2)	
З 1 вересня до 15 квітня в усіх водоймах
охороняються:
а)	пструг струмковий (форель струмкова)
(Salmo trutta),
б) лосось атлантичний (Salmo salar),

(3) З 16 березня до 15 червня
а)
		
		
		
		
		

в усіх водоймах охороняються:
1) підуст звичайний (Chondrostoma nasus),
2) марена звичайна (Barbus barbus),
3) марена румунська (Barbus petenyi),
4) рибець звичайний (Vimba vimba),
5) осетр, білуга (рід Acipenser, рід Huso),

б)	в усіх водоймах, окрім місць проживання форелі,
охороняються:
		 1) в’язь (Leuciscus idus),
		 2) головень європейський (Squalius cephalus).
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(4)	З 1 січня до 15 червня в усіх водоймах, окрім місць
проживання форелі, охороняються:
а)
б)
в)
г)
ґ)

білизна звичайна (Aspius aspius),
судак звичайний (Sander lucioperca),
окунь звичайний (Perca fluviatilis),
сом звичайний (Silurus glanis),
щука звичайна (Exos lucius).

(5)	
З 1 грудня до 15 червня в усіх водоймах
охороняється харіус європейський (Thymallus
thymallus).
(6)	
З 1 січня до 30 вересня в усіх водоймах
охороняється лосось дунайський (Hucho hucho).
(7)	З 1 вересня до 30 листопада в усіх водоймах
охороняється вугор річковий (Anguilla anguilla).
(8)	
З 1 січня до 15 березня в усіх водоймах
охороняється минь річковий (Lota lota).

V. Дозволені способи вилову риб,
допустимі технічні пристосування
до лову та способи їхнього застосування
у риболовних водоймах
§ 14 нормативу №197/2004 Зводу законів
(2)	
Д озволеним способом вилову риб у риболовних
водоймах є лов вудками усіх видів, а саме лов донною
вудкою (донка), лов риби плавом, лов спінінгом на
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блешню, лов на штучну наживку, закидання нахлистом,
лов за допомогою підіймальної сітки ті інші способи
ловлі, встановлені компетентними риболовними
органами (§ 13 стаття 1 закону).
(3)	Д озволені способи вилову риб, допустимі технічні
пристосування до лову та способи їхнього застосування
в риболовних водоймах наведені в додатку №7.
(4)	
Місця риболовлі не можуть бронюватися чи
закріплюватися за певними рибалками. При лові на
вудку з човна її переміщення та причалювання повинні
здійснюватися так, щоби без необхідності не заважати
іншим рибалкам, які ловлять з берега.
(5)	
Л ов риби на донку, плавом або за допомогою
спеціальної горизонтальної сітки може здійснюватися
тільки у випадку, якщо рибалка знаходиться поблизу
вудиць і може за потреби ними керувати. Заборонено
використовувати систему самопідсікання.
(6)	
Використання плавзасобів при вилові риби
регламентується спеціальними правовими
положеннями.
§ 15 нормативу №197/2004 Зводу законів
(1) Спіймана у водоймищі риба, яка:
а) не досягає найменшої допустимої норми довжини,
б)	була спіймана у заборонений для вилову період
охорони окремих видів риб,
в) охороняється законом про спеціальні приписи,
10

повинна бути обережно повернена в ту водойму, з якої
її було виловлено.
(2)	
У випадку вилову риби, яка була спеціально
промаркована з ціллю її наукового вивчення, необхідно
визначити її вид, виміряти довжину і визначити вагу.
Якщо ж це один із видів риб, що згадуються в § 15, ст. 1,
необхідно також засвідчити її форму, колір, а за потреби
і номер маркування, після чого про факт вилову риби
разом з усією отриманою інформацією повідомити
відповідальній за водосховище особі, вказавши при
цьому дату і час вилову риби. Якщо ж спіймана риба
не належить до перерахованих у § 15, ст. 1, необхідно
записати дані про довжину і вагу риби у свій дозвіл на
вилов; отримані дані треба передати відповідальній за
водойму особі, вказавши при цьому дату та час вилову
риби, а також докласти значок маркування.
§ 16 нормативу №197/2004 Зводу законів
(1)	
B у с і х риб олов н и х в о д о й м а х, о кр ім м іс ц ь
проживання форелі, дозволеними вважаються такі
способи вилову риб:
а)	лов на лежачий поплавок, лов на штучну мушку, лов
риби нахлистом або на поплавок,
б)	тільки в період з 16 червня до 31 грудня лов на
спінінг, глибоководний спінінг або павук.
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(2)	B усіх риболовних водоймах, окрім місць проживання
форелі, денна норма вилову риби на одного рибалку,
а також у випадку вилову на різних водоймах, складає
максимально 7 кг риби різних видів. У денному улові
можуть бути максимально 2 карпи, 2 щуки, 2 судаки,
2 жерехи, 2 соми або їхні комбінації. Якщо під час
риболовлі було виловлено рибу, вагою якої денний улов
перевищив 7 кг, денна рибалка на цьому завершується.
(3)	Якщо у риболовних водоймах, окрім місць проживання
форелі, зустрічаються лососеві риби, окрім улову,
описаного в пункті 2, рибалка може собі залишити
тільки 3 лососеві риби, але лише в тому випадку, якщо
загальна вага денного улову не перевищує 7 кг. Сиг
та пелядь не вважаються за цих обставин лососевими
рибами.
(4)	Усі риби, які були виловлені за денну рибалку, повинні
бути записані відповідним чином у дозволі на вилов,
а саме: дата рибалки, номер водосховища, види риб,
їхня довжина та вага. Види виловлених риб (зазначені
в пунктах 2 і 3) записуються рибалкою у дозвіл одразу
після вилову, інші види можуть бути записані у дозвіл
після завершення або припинення риболовлі перед
виходом з берега.

12

§ 17 нормативу №197/2004 Зводу законів
(1)	
В місцях проживання форелі дозволеними
вважаються такі методи риболовлі:
а) блиснення з 16 квітня до 31 серпня,
б) лов на штучну наживку з 16 квітня до 30 листопада,
в)	у разі лову інших видів риб, крім лососевих,
дозволеним способом риболовлі також є лов
риби на донку або плавом, але тільки на приманку
рослинного походження.
(2)	Я кщо у водоймі, де живе форель, рибалка зловить
щуку, голавля, окуня, сома, жереха або судака, то така
риба назад у цю водойму не повертається.
(3)	Я кщо риболовля здійснюється у водоймах, в яких
живе форель, то норма денного улову (і в разі вилову
риби у різних водоймах за один день) становить
максимально 3 штуки лососевих риб. Після вилову
3 лососевих риб денна рибалка закінчується. Сиг
і пелядь не вважаються в такому випадку лососевими
рибами.
(4)	З нехижих видів риб в один день рибалка може
відловити максимально 7 кг риби, незалежно від того,
на скількох водоймах проводилася риболовля в цей
день. Якщо під час риболовлі було виловлено рибу,
вагою якої денний улов перевищив 7 кг, денна рибалка
на цьому закінчується. У денному улові може бути
максимально 2 коропи.
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(5)	Усі виловлені за денну риболовлю риби повинні бути
відповідним чином записані у дозвіл на вилов: дата
риболовлі, номер водосховища, види риб, їхня довжина
та вага. Види виловлених риб (зазначені у пунктах 2 і 3)
записуються рибалкою у дозвіл одразу після упіймання.
Інші види риб можуть бути записані у дозвіл після
закінчення або припинення риболовлі перед виходом
з берега.

VI. Під час риболовлі на рибницьких
водоймах забороняється
§ 13 статті 2 і 3 закону №99/2004 Зводу законів
(2)	
П ри здійсненні риболовлі в усіх рибницьких
водоймах, а також у рибницьких ставках
забороняється:
а)	застосування вибухових, отруйних або дурманних
речовин,
б)	використання остріг різноманітних видів, силків,
вудок без вудилища, а також вил і рогулів;
забороняється стріляти рибу, ловити її мотузками,
руками чи петлею,
в)	використання для вилову риби електричного струму,
ловля риби під льодом,
д)	повернути після упіймання назад у воду інвазивний
немісцевий вид риби, занесений до списку Союзу
рибалок,
е)	використовувати інвазивні немісцеві види риби,
занесені до списку Союзу рибалок в якості наживки.
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(3) В усіх рибницьких водоймах забороняється вилов:
а)	певних видів риб у період їхнього нересту з метою
збереження потомства,
б)	
певних видів риб, які не досягли мінімально
допустимої довжини, з метою охорони цих видів
риб,
в)	в позаурочний період доби, відведений до лову
в календарному році, з метою охорони поголів'я риб
у водоймі,
г)	за допомогою будь-яких постійних пристосувань до
вилову, включаючи сітки, які розташовані одна від
одної ближче ніж 50 м, а також перешкоджати путіні
за і проти течії води,
ґ)	
з житлових човнів або катерів громадського
транспорту, а також зі спеціальних плавзасобів,
призначених для перевезення матеріалів,
д)	у судноплавних шлюзах,
е)	у безпосередній близькості до гребель (менше ніж
100 м від тіла дамби),
є)	з автодорожніх та залізничних мостів,
ж)	у місцях скупчення риби через низький рівень води
або у випадках шкідливих забруднень, а також
у місцях зосередження більшої кількості риби на
зимівлю або до розмноження; ловити мальків, за
винятком випадків спеціального вилову з метою
збереження окремих видів риб або передислокації
малька в інші водойми,
к)	ставними та плавними сітками,
л)	у місцях проходу риб’ячих косяків на відстані ближче
ніж 50 метрів вище або нижче за течією від них.
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VII. Доступ до рибальських угідь
§ 11 статті 8 закону №99/2004 Зводу законів
(8)	В ласник водойми, завідувач рибного господарства
та його заступник, власник дозволу на вилов риби,
а також представники рибнагляду мають можливість
при реалізації прав рибалок вступати на прибережні
території рибальських угідь у разі, якщо вхід на їхню
територію не заборонено через охорону громадських
інтересів. При заподіянні будь-якої шкоди особи,
відповідальні за це, зобов'язані її відшкодувати.

VIII. Повноваження патрулів рибінспекції
§ 16 закону №99/2004 Зводу законів
Рибальський патруль на території водойм,
призначених для риболовлі, має право
а) Контролювати
1)	осіб, що здійснюють вилов риби або інших водних
організмів, на наявність відповідних дозволів до
вилову, а також способи вилову на предмет їхньої
відповідності нормам і правилам, встановленим
у цьому законі,
2)	в осіб, які здійснюють вилов риби або інших водних
організмів, снасті, вміст човна, ємностей або інших
пристосувань для зберігання риби, а також улов на
предмет дотримання правил риболовлі,
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3)	осіб, які здійснюють вилов риби за допомогою
електричного струму, на наявність спеціального
дозволу до такого способу вилову від відповідних
органів, а також наявність спеціального посвідчення,
що підтверджує кваліфікацію даної особи в роботі
з електричними приладами при вилові риб, та
сертифіката про безпеку роботи електрообладнання,
пристосованого до риболовлі,
4)	використання низьконапірних гребель, шлюзів,
водонапірних споруд, водоспусків та іншого
обладнання на предмет дотримання розпоряджень
та правил з охорони реалізації прав рибалок,
5)	способи й обсяг використання водних ресурсів та
їхню якість;
б) Вимагати
1)	від осіб, що здійснюють вилов риби або інших
водних організмів, посвідчення особи, надання
дійсного членського квитка риболовлі, а також
дійсного дозволу на вилов,
2)	
від особи, ґрунтовно підозрюваної у скоєнні
правопорушення або кримінального злочину
в безпосередній близькості до рибницької водойми,
надання дійсного членського квитка риболовлі,
дійсного дозволу на вилов або іншого документа,
що уповноважує цю особу до вилову, або документа
про придбання риби та інших водних організмів,
3)	співучасті або допомоги від органів поліції Чеської
Республіки або місцевих органів поліції у разі
неможливості власними силами та засобами
забезпечити виконання обов’язків патруля
рибінспекції;
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в) Затримати
1)	дозвіл на вилов в особи, яка порушила правила та
обов’язки, встановлені цим законом; затриманий
дозвіл повинен бути доставлений до органів, що
його видали, не пізніше 5 робочих днів,
2)	улов, рибальські снасті або інструменти в особи,
яка вчинила порушення чи кримінальний злочин або
ж ґрунтовно підозрюється у цьому;
г)	входити на земельні угіддя, будівництва, низьконапірні
греблі, місця проходу риби та інші споруди під час
виконання обов’язків патруля рибної інспекції та навіть
у разі потреби користуватися підходами до цих об’єктів;
ґ)	обговорити порушення відповідно до цього закону
з оплатою штрафу на місці.
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§ 17 закону № 99/2004 Зведення законів
(1)	П атруль рибінспекції під час виконання своїх
функцій зобов'язаний:
а)	носити службовий значок на видному місці,
б)	надавати посвідчення рибінспекції,
в)	контролювати та стежити за дотриманням правил,
встановлених у цьому законі,
г)	встановлювати причину та джерело забруднення води
у рибницьких водоймах,
ґ)	негайно повідомляти про виявлення несправностей та
збитків відповідно до їхньої природи власнику водойми
та її засновникам, місцевим органам із розширеною
сферою діяльності, а в разі необхідності й органам
охорони природи та навколишнього середовища або
поліції Чеської Республіки.
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Додаток №7 до нормативу №197/2004 Зводу законів

Дозволені способи лову, допустимі
технічні засоби та способи їхнього
застосування під час риболовлі
на рибницьких водоймах
I. Дозволені способи лову риби
на вудку
А. Лов донною вудкою, лов плавом
1.	Лов донною вудкою, лов плавом в усіх рибницьких
водоймах, крім місць проживання форелі
При лові донною вудкою або плавом використовуються
максимально два вудилища. При лові на донку рибалка
не впливає активно на рух приманки, тоді як при лові
плавом рух приманки активно здійснюється рибалкою.
На кожній вудці можуть бути максимально два повідці
з одинарними гачками або один повідець з подвійним
або потрійним гачком. При лові на наживку тваринного
походження можуть використовуватися системи з великою
кількістю гачків (максимум 3) або одинарних, подвійних чи
потрійних. Живець може бути використаний лише у період
з 16 червня до 31 грудня. В якості живця не може бути
використана лососева риба, вугор, будь-який вид риби,
що знаходиться під охороною закону, а також риби, що не
досягли найменшої дозволеної довжини. При риболовлі
рибалки повинні розташовуватися на відстані щонайменше
трьох метрів одне від одного. Mенша відстань дозволяється
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лише у разі попередньої домовленості.
2.	
Лов донною вудкою, лов плавом у місцях
проживання форелі
При лові донною вудкою або плавом використовуються
максимально два вудилища. При лові на донку рибалка не
впливає активно на рух приманки, тоді як при лові плавом
рух приманки активно здійснюється рибалкою. На кожній
вудці можуть бути максимально два повідці з одинарними
гачками. При лові можуть використовуватися тільки
наживки рослинного походження. При риболовлі рибалки
повинні розташовуватися на відстані щонайменше трьох
метрів одне від одного. Mенша відстань дозволяється лише
у разі попередньої домовленості.

Б. Блесніння
1. А. Блесніння в усіх рибницьких водоймах, крім місць
проживання форелі
При лові на блешні використовується лише одна вудка,
яку рибалка при лові тримає в руках. Друге вудлище не
використовується. Ловля полягає в активному веденні
приманки водним простором. Як приманку використовують
живець або штучну насадку. За своєю конструкцією
приманка може мати максимально три гачки (одинарних,
подвійних або потрійних).
До такого виду риболовлі відноситься і лов на штучну
мушку, якщо вона оснащена додатковими пристроямиподразниками для риб, наприклад, бляшаною пластинкою,
що обертається, або вертушкою. При риболовлі рибалки
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повинні розташовуватися на відстані щонайменше
20 метрів одне від одного. Менша відстань дозволяється
лише у разі попередньої домовленості.
1. Б. 
В ертикальне блесніння в усіх рибницьких
водоймах, крім місць проживання форелі
Такий вид лову здійснюється з човна, що їде,
з використанням одного вудилища, при цьому одна
приманка протягується на будь-якій глибині в товщі
води. Друга вудка не використовується. Як приманку
використовують живець чи штучну насадку. За своєю
конструкцією приманка може мати максимально три гачки
(одинарних, подвійних або потрійних). При такому способі
лову необхідно дотримуватися особливої обережності, щоб
не заподіяти шкоди здоров’ю, життю або майну інших осіб.
2. Блесніння в місцях проживання форелі
При лові на блешні використовується лише одна вудка,
яку рибалка при лові тримає в руках. Друге вудлище не
використовується. Ловля полягає в активному веденні
приманки водним простором. Як приманку використовують
1 штучну насадку, яка може мати максимально один
гачок (одинарний, подвійний або потрійний). До такого
виду риболовлі належить і лов на штучну мушку,
якщо вона оснащена додатковими пристосуваннямиподразниками для риб, наприклад, бляшаною пластинкою,
що обертається, або вертушкою. При риболовлі рибалки
повинні розташовуватися на відстані щонайменше
20 метрів одне від одного. Менша відстань дозволяється
лише у разі попередньої домовленості.
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В. Лов на штучну мушку
1.	Лов на штучну мушку в усіх рибницьких водоймах,
включаючи місця проживання форелі
При лові на штучну мушку використовується лише одна
вудка, яку рибалка при лові тримає в руках. Друге вудлище
не використовується. На вудці можуть бути максимально
три повідці з одинарними гачками. Приманка накидається
за допомогою спеціальної зав’язки для мушки або волосіні.
Несучу функцію виконує кулястий чи іншої форми поплавець
або інше обтяження. Штучною мушкою вважається
приманка, що імітує комаху або інший тваринний організм.
Така приманка не потребує доповнень, які б своїм рухом
привертали увагу риби, наприклад, бляшаної пластинки, що
обертається, або вертушки. При риболовлі рибалки повинні
розташовуватися на відстані щонайменше 20 метрів одне
від одного. Менша відстань дозволяється лише у разі
попередньої домовленості.
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Г. Лов нахлистом
1.	Лов нахлистом в усіх рибницьких водоймах, крім
місць проживання форелі
При лові нахлистом використовується лише одна
вудка, яку рибалка тримає в руках. Друге вудлище не
використовується. На вудці можуть бути максимально
два повідці з одинарними гачками або один повідець
з подвійним або потрійним гачком. Приманка накидається
за допомогою спеціальної зав’язки для мушки або
волосіні. Несучу функцію виконує кулястий чи інший
форми поплавець або інше тяжіння. Як приманки
використовуються живі або мертві комахи. Приманка не
потребує доповнень, які б своїм рухом привертали увагу
риби, наприклад, бляшаної пластинки, що обертається, або
вертушки. При риболовлі рибалки повинні розташовуватися
на відстані щонайменше 20 метрів одне від одного.
Менша відстань дозволяється лише у разі попередньої
домовленості.

Д. Лов за допомогою підіймальної сітки
1.	
Лов за допомогою підіймальної сітки в усіх
рибницьких водоймах, крім місць проживання
форелі
При такому виді риболовлі використовується одна
горизонтальна сітка, розмір якої не перевищує 100×100 см.
Такий спосіб риболовлі не комбінується з переліченими
вище (пункти А, Б, В і Г). За такої риболовлі рибалки повинні
розташовуватися на відстані не менше трьох метрів один
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від одного. Менша відстань дозволяється лише у разі
попередньої домовленості.

II. Дозволені технічні
пристосування до риболовлі
1.	Вудка, що складається з вудилища, як правило,
з к от у ш ко ю , ш н у р о м а б о в о л о сі н н ю , г а ч к ом
або штучною принадою, а також додатковими
пристосуваннями.
2.	
Манок, плавзасіб, різноманітні плавучі надувні
рибальські пристрої, ехолот, підсака, горизонтальна
сітка, садок, вилочка (екстрактор) гачків, метр,
підставки або держаки для вудиць, «сторож», поплавці,
грузила, рогатки та інші пристосування для риболовлі.
Використання подібних пристроїв може бути обмежене
або специфіковане власником водосховища відповідно
до конкретних умов реалізації прав рибалки.
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Докладніші умови
реалізації прав рибалок
§ 13 статті 10 закону №99/2004 Зводу законів

I. Час охорони деяких водних тварин
Цілорічно охороняються:
1. лосось звичайний,
2.	
згідно з положенням № 395/1992 Зводу законів
цілорічно охороняються також (наводяться лише
витяги):
а)	міноги та риби: білоок (клепець) (Abramis sapa), чіп
малий (Zingel streber), чіп звичайний (Zingel zingel),
білоперий пічкур дністровський (Romanogobio
kesslerii), в’язь (Leuciscus idus), йорж смугастий
(Gymnocephalus schraetser), мінога струмкова
(Lampetra planeri), мінога українська (Eudontomyzon
mariae), мінь річковий (Lota lota), чехоня (Pelecus
cultratus), бистрянка звичайна (Alburnoides
bipunctatus), в’юн звичайний (Misgurnus fossilis),
плітка дунайська (Rutilus pigus), щипавка балканська
(Sabanejewia balcanica), щипавка звичайна (Cobitis
taenia), мересниця річкова (Phoxinus phoxinus),
бабець європейський (Cottus gobio), бабець
строкатоплавцевий (Cottus poecilopus);
б)	безхребетні: рак кам’яний (Austropotamobius
torrentium), рак широкопалий (Astacus astacus), рак
вузькопалий (Astacus leptodactylus), річкова скойка
(прісноводна мідія) (Margaritifera margaritifera),
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перлівниця звичайна (Unio pictorum), беззубка
лебедина (Anodonta cygnea);
в) земноводні.

II. Громадяни, що знаходяться на водоймищі
та займаються рибальством, зобов'язані:
а)	мати при собі під час риболовлі вилочку (екстрактор)
гачків та метр для визначення довжини спійманих риб,
б)	нестираним способом чітко записати у розділ II дозволу
на вилов (реєстрація приходу та улову) ще перед
початком лову на всіх без винятку водоймищах дату
проведення риболовлі та номер водного об'єкта,
в)	у розділ II дозволу записувати лише дані про улов
і залишену рибу та їхню фактичну вагу (тобто не
записувати випущену, невпійману та незалишену рибу),
г)	якщо рибалка в даний конкретний день на даному
водоймищі не впіймав жодної риби, необхідно в розділі
II дозволу на вилов (реєстрація приходу та улову)
поставити прочерк (горизонтальну лінію) чорнилом, що
не стирається; зробити це необхідно ще перед початком
риболовлі на іншій водоймі або в інший день,
ґ)	після закінчення терміну дії дозволу на вилов необхідно
нестираним чорнилом прокреслити всі незаповнені
рядки в розділі II дозволу на вилов (реєстрація приходу
та улову й загальна кількість приходів та спійманих
риб); порожні рядки необов’язково прокреслювати
кожен окремо,
д)	
д озволити співробітникам органів рибоохорони
зробити запис про проведений контроль у частину II
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Рибальського квитка (Рибальська картка обліку виїздів
та вилову риби),
е)	після закінчення терміну дії дозволу на вилов (розділи
I та II) повернути його протягом 15 днів до організації,
яка видала цей дозвіл.

III. Лов риби у водоймах, крім місць
проживання форелі
Заборонено використовувати подвійні та потрійні гачки
в період з 1 січня до 15 червня.
При лові риби на штучну мушку та нахлистом
у водоймах, крім місць проживання форелі, в період
з 1 січня до 15 червня:
- Дозволено використовувати тільки класичні снасті
для лову нахлистом, що включають нахлистове вудицю,
нахлистову котушку, нахлистовий шнур і підлісок із
максимальною довжиною, яка вдвічі перевищує довжину
вудилища, з мушками розміром не більше 3 см;
- Заборонена ловля на гумові приманки, використання
будь-яких тягарців, що не розташовані на тілі мушки,
а також будь-яких плавучих пристосувань, таких як кулясті
та звичайні поплавки тощо. Приманка не повинна бути
обладнана додатковими пристосуваннями, що дратують
своїм рухом рибу, наприклад, блешнею, що обертається,
пропелером або гумкою;
- Дозволено використовувати лише одинарні гачки.
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IV. Рибалка в місцях проживання форелі
На водоймах, в яких живе форель, забороняється
вилов усіх видів риб від 1 січня до 15 квітня та від 1 грудня
до 31 грудня.
(Обмеження відвідуваності, кількості улову лососевих
риб та методів рибальства у календарний тиждень або
інші обмеження в місцях проживання форелі визначають
окремі територіальні спілки згідно з умовами виконання
рибальського права).
Якщо рибалка ловить на донну вудку або плавом,
усі відловлені таким чином лососеві риби повинні бути
повернені назад у водойму.

V. Риболовля з човна
Забороняється здійснювати вилов риби з човна або
іншого плавзасобу. Місця з дозволеним виловом з човна
визначаються безпосередньо господарем водойми.
Особа, що виробляє вилов із човна, не може
користуватися іншими вудицями, розставленими на березі.
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VI. Лов риби за допомогою поплавків
Лов на поплавок – це лов хижаків за допомогою
спеціального дозволеного плавучого пристосування (поплавка),
метою якого є утримання приманки на певному місці та певній
глибині.
Під час риболовлі можуть бути використані або самостійні
поплавки, або система поплавків (головний та допоміжний).
Розміри поплавків не можуть перевищувати 15×15×30 см.
З’єднання головного та допоміжного поплавків повинно бути
здійснено таким чином, щоб після захоплення та під час ведення
упійманої риби допоміжний поплавок міг від’єднатися від
вудилища. Після закінчення риболовлі допоміжний поплавок
має бути вилучений із води.
У разі використання двох поплавків, з’єднаних між собою
наглухо, їхні розміри не можуть перевищувати 10×10×10 см.
Довжина сполучного шнура між ними не може перевищувати
150 см.
В якості поплавків не можуть бути використані шматки
необробленого пінопласту або інших пластматеріалів
(включаючи пластикові пляшки). Поплавки можуть бути
розставлені тільки таким чином, щоб залишалася вільною як
мінімум третина водної поверхні всередині водоймища для
проходження плавзасобів, якщо інше не передбачено.

VII. Поведінка під час риболовлі
Відразу ж після приходу на берег водоймища
рибалці необхідно оглянути місце майбутньої риболовлі.
Якщо на місці валяється сміття, то ще перед початком
риболовлі його необхідно прибрати. Рибалка зобов’язаний
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підтримувати чистоту і порядок на місці риболовлі, а після
її закінчення — прибрати за собою. Забороняється
залишати після себе на березі якесь сміття або кидати його
в воду. Грубим порушенням правил рибалки вважається
скидання у воду чи берег скляних відходів.
Забороняється відмічати місця прикорму та лову
риби плавучими або іншими предметами, за винятком
використання буїв, які заборонено кріпити на дно і які
мають бути вилучені з води після лову риби.
Дитина віком менше ніж 10 років має право ловити
рибу на одну вудку, яка належить особі віком від 18 років,
у супроводі цієї особи.
При лові заборонено підсікання риби.

VIII. Поводження з упійманою рибою
Під час риболовлі необхідно дбайливо ставитися до
спійманих риб. Рибу, яка має бути випущена назад у воду,
необхідно обережно, без зайвих маніпуляцій, зняти з гачка,
по можливості прямо у воді. Якщо гачок глибоко засів
у пащі риби, необхідно його відрізати (відкусити). Грубим
порушенням правил рибалки вважається протягування
спійманої риби берегом або жорстоке поводження
з рибою, яку необхідно повернути назад у водойму.
Умертвіння здійснюється за допомогою оглушення
ударом важким тупим предметом по верхній частині
голови та перерізанням зябрових дуг або спинного мозку та
кровоносних судин розрізом безпосередньо за головою.
Забороняється використання висувних гачків (Gaff
гачків).
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IX. Зберігання пійманої риби
Якщо рибалка зберігає спійману рибу в живому
вигляді, він зобов’язаний мати свій власний садок або
інший подібний пристрій, який залишає рибам можливість
мінімального руху (живорибний садок, конструкцію,
обтягнуту сіткою, тощо).
Забороняється прив’язувати рибу мотузкою через
зябра чи іншим грубим способом, а також залишати
невбитих риб повільно вмирати. Вся риба, що знаходиться
в садку або пристосуванні, що його замінює, вважається
уловом, залишеним для себе рибалкою. Забороняється
використання спільних садків для зберігання живої
упійманої риби.
Якщо риба знаходиться в садках або іншому пристрої
для зберігання і після закінчення лову, то особа, яка
здійснювала лов, зобов’язана позначити садок або інший
пристрій для зберігання риби щитком зі своїм ім’ям
і адресою.

X. Інші розпорядження
Користувач рибальських ділянок у виняткових випадках
та на необхідний час має право виділити місце для лову
риби.
Окремі нормативи Кодексу рибалки розглядаються і як
докладніші умови виконання прав рибалки на водоймах,
підпорядкованих Спілці рибалок Чехії, згідно з § 13 статті 10
закону № 99/2004 Зводу законів.
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ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
ПРО ДОВЖИНУ І ВАГУ ОКРЕМИХ
ВИДІВ РИБ
Амур Білий (Ctenopharyngodon idella)
Загальна
довжина
(см)

Вага
(кг)

Загальна
довжина
(см)

Вага
(кг)

Загальна
довжина
(см)

Вага
(кг)

50
52

1,38

71

1,55

72

3,97

87

7,30

4,14

88

7,56

54

1,74

56

1,94

73

4,31

89

7,82

74

4,49

90

8,09

58
60

2,16

75

4,68

91

8,36

2,39

76

4,87

92

8,64

61

2,51

77

5,06

93

8,93

62

2,64

78

5,26

94

9,22

63

2,77

79

5,47

95

9,52

64

2,90

80

5,68

96

9,82

65

3,04

81

5,89

97

10,13

66

3,18

82

6,11

98

10,45

67

3,33

83

6,34

99

10,77

68

3,48

84

6,57

100

11,10

69

3,64

85

6,81

70

3,80

86

7,06
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Судак звичайний (Sander lucioperca)
Загальна
довжина
(см)

Вага
(кг)

Загальна
довжина
(см)

Вага
(кг)

Загальна
довжина
(см)

Вага
(кг)

45

0,83

53

1,39

65

2,65

46

0,89

54

1,47

70

3,35

47

0,95

55

1,56

75

4,16

48

1,02

56

1,65

80

5,10

49

1,08

57

1,75

85

6,18

50

1,16

58

1,85

90

7,41

51

1,23

59

1,95

95

8,79

52

1,31

60

2,06

100

10,33

Вага
(кг)

Загальна
довжина
(см)

Вага
(кг)

Лящ (Abramis brama)
Загальна
довжина
(см)

Вага
(кг)

Загальна
довжина
(см)

15

0,03

40

0,76

54

1,96

20

0,08

42

0,89

56

2,20

23

0,13

44

1,03

59

2,60

25

0,17

45

1,10

61

2,89

28

0,25

46

1,18

63

3,20

30

0,31

47

1,27

66

3,71

32

0,37

48

1,35

68

4,08

34

0,45

49

1,44

36

0,54

50

1,54

38

0,65

52

1,74
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Короп звичайний (Cyprinus carpio)
Загальна
довжина
(см)

Вага
(кг)

Загальна
довжина
(см)

Вага
(кг)

Загальна
довжина
(см)

Вага
(кг)

40
41

1,07

51

2,35

70

6,56

1,16

52

2,50

75

8,20

42

1,25

53

2,66

80

10,10

90

14,79

Вага
(кг)

43

1,35

54

2,83

44

1,46

55

3,00

45

1,57

56

3,18

Харіус європейський (Thymallus thymallus)
Загальна
довжина
(см)

Вага
(кг)

Загальна
довжина
(см)

Вага
(кг)

Загальна
довжина
(см)

30

0,21

37

0,39

44

0,67

31

0,23

38

0,43

45

0,72

32

0,25

39

0,46

46

0,77

33

0,28

40

0,50

47

0,82

34

0,30

41

0,54

50

1,00

35

0,33

42

0,58

55

1,34

36

0,36

43

0,62
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Линь (Tinca tinca)
Загальна
довжина
(см)

Вага
(кг)

Загальна
довжина
(см)

Вага
(кг)

Загальна
довжина
(см)

20

0,12

40

0,98

52

2,18

23

0,18

42

1,14

54

2,45

25

0,24

44

1,31

56

2,74

28

0,33

45

1,41

59

3,21

30

0,41

46

1,50

61

3,55

32

0,50

47

1,61

63

3,92

34

0,60

48

1,71

66

4,51

36

0,71

49

1,82

68

4,94

38

0,84

50

1,94

Загальна
довжина
(см)

Вага
(кг)

Вага
(кг)

Пструг райдужний (Oncorhynchus mykiss)
Загальна
довжина
(см)

Вага
(кг)

Загальна
довжина
(см)

Вага
(кг)

25

0,21

33

0,44

41

0,79

26

0,22

34

0,47

42

0,84

27

0,25

35

0,51

43

0,91

28

0,27

36

0,55

44

0,96

29

0,30

37

0,60

45

1,04

30

0,32

38

0,65

46

1,11

31

0,36

39

0,70

47

1,14

32

0,40

40

0,74

50

1,39
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Пструг струмковий (Salmo trutta m. fario)
Загальна
довжина
(см)

Вага
(кг)

Загальна
довжина
(см)

Вага
(кг)

Загальна
довжина
(см)

25

0,16

33

0,34

41

0,61

26

0,17

34

0,36

42

0,65

27

0,19

35

0,39

43

0,70

28

0,21

36

0,42

44

0,74

29

0,25

37

0,46

45

0,80

30

0,25

38

0,50

46

0,85

31

0,28

39

0,54

47

0,88

32

0,31

40

0,57

50

1,07

Вага
(кг)

Загальна
довжина
(см)

Вага
(кг)
38,89

Вага
(кг)

Сом звичайний (Silurus glanis)
Загальна
довжина
(см)

Вага
(кг)

Загальна
довжина
(см)

70

2,25

110

8,80

180

75

2,77

120

11,44

190

45,78

80

3,37

130

14,57

200

53,44
61,92

85

4,04

140

18,22

210

90

4,80

150

22,43

220

71,25

95

5,56

160

27,26

230

81,48

100

6,60

170

32,73

240

92,64
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Щука звичайна (Esox lucius)
Загальна
довжина
(см)

Вага
(кг)

Загальна
довжина
(см)

Вага
(кг)

Загальна
довжина
(см)

Вага
(кг)

50

0,86

51

0,91

58

1,37

85

4,50

59

1,44

90

52

0,97

5,37

60

1,52

95

6,36

53
54

1,03

61

1,60

100

7,46

1,09

65

1,95

110

10,04

55

1,16

70

2,45

120

13,17

56

1,22

75

3,04

57

1,29

80

3,72
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Перелік найвідоміших установ у рамках Спілки
рибалок Чехії, які мають право користування
рибницькими водоймами
Спілка рибалок Чехїі
Český rybářský svaz, z. s.
Nad Olšinami 282/31
100 00 Praha 10
tel.: +420 274 811 751
e-mail: rada@rybsvaz.cz
www.rybsvaz.cz

Спілка рибалок Чехїї –
Західночеське територіальне
товариство
Český rybářský svaz, z. s.
Západočeský územní svaz
Tovární 281/5
301 00 Plzeň
tel.: +420 377 223 569
e-mail: us@crsplzen.cz
www.crsplzen.cz

Спілка рибалок Чехїі –
територіальне товариство
м. Прагa
Český rybářský svaz, z. s.
Územní svaz města Prahy
Rybářská 3/5
147 00 Praha 4
tel.: +420 222 248 109
e-mail: info@rybaripraha.cz
www.rybaripraha.cz

Спілка рибалок Чехїі –
Північночеське територіальне
товариство
Český rybářský svaz, z. s.
Severočeský územní svaz
Střekovské nábřeží 975/51
400 03 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 531 004
e-mail: crsusti@crsusti.cz
www.crsusti.cz

Спілка рибалок Чехїі –
Середньочеське територіальне
товариство
Český rybářský svaz, z. s.
Středočeský územní svaz
K Novým domkům 82
159 00 Praha 5 – Lahovice
tel.: +420 224 934 984
e-mail: sekretariat@crs-sus.cz
www.crs-sus.cz

Спілка рибалок Чехїі –
Східночеське територіальне
товариство
Český rybářský svaz, z. s.
Východočeský územní svaz
Kovová 1121, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495 214 940
e-mail: info@crshradec.cz
www.crshradec.cz

Спілка рибалок Чехїі –
Комітет Південночеського
територіального товариства
Český rybářský svaz, z. s.
Jihočeský územní svaz
Rybářská 237
373 82 Boršov nad Vltavou
tel.: +420 387 250 451
e-mail: jcus@jcus.cz
www.jcus.cz

Спілка рибалок Чехїі – Комітет
територіального товариства
північної Моравії та Сілезії
Český rybářský svaz, z. s.
Územní svaz pro Severní Moravu
a Slezsko
Jahnova 14
709 00 Ostrava 1
tel.: +420 596 620 583
e-mail: sekretariat@rybsvaz-ms.cz
www.rybsvaz-ms.cz
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Февраль

Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Mарт

Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Aпрель

Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Май

Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Июнь

Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Июль

Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Август

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Сентябрь

Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Октябрь

Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ноябрь

Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Декабрь

Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

