
LABE 24 A (411 056) 
aktualizováno: 30.12.2021  
Číslo revíru: 411 056 
Název revíru: LABE 24 A 
Organizace pověřená hospodařením: MO Kolín 
Rozloha: 12 km 135 ha 
GPS souřadnice: Z:50°3‘17.616“N, 15°10‘36.44“E, K: 50°1‘24.673“N, 15°18‘38.114“E 
Od jezu v Klavarech až k jezu ve Veletově včetně přítoků. 
K revíru patří: 
Černá struha (GPS Z: 50°1‘13.949“N, 15°16‘25.501“E, K: 50°1‘4.601“N, 15°17‘28.161“E), 
úsek Klejnarky (GPS Z: 50°0‘44.055“N, 15°16‘49.423“E, K: 49°59‘59.681“N, 15°17‘28.773“E) od jejího 
ústí do Černé struhy až k jezu v Mladém Hlízově, 
pískovna Velký Samberk v k. ú. Kolín 35,0 ha (GPS 50°0‘39.589“N, 15°14‘39.492“E) 
Na pískovně spojené s  hlavním tokem probíhá těžba písku s  lodním provozem. Lov ryb je zakázán 
v prostorech sídla provozovny, skládky písků a štěrku, dobývacího prostoru a břehů, kde probíhá 
rekultivace. Zákaz lovu z prostoru pláže na Loděnici. Zákaz lovu ryb z ostrovů. Lov z plavidel, 
zavážení a  zaplavávání návnad a  nástrah a  umisťování bójek je povoleno pouze na hlavním toku 
řeky Labe. Osoba provádějící lov je povinna seznámit se s pravidly lovu ryb a aktuálními lovnými 
úseky. Informace jsou umístěny na vývěskách na příjezdových komunikacích. Nejmenší lovná míra 
štiky je stanovena na 60 cm, candáta na 50 cm. Zákaz rybolovu 50 m pod Veletovským jezem na 
revíru. Zákaz rybolovu v  kanálu spojujícím hlavní tok Labe s  pískovnou Samberk, včetně ústí kanálu 
na obou stranách. Zákaz rybolovu, v důsledku existence rybího přechodu, 50 m nad a pod starým 
mostem v Kolíně. Lína je zakázáno používat jako nástražní rybu. Kapr nad 65 cm (včetně) se musí 
bez prodlení a  s  maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. Denní úlovek 
lína je omezen na 4 ks a  denní úlovek okouna omezen na 3 ks. Po vylovení vyjmenovaných druhů 
ryb v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb. na břeh je povinností lovících použít plastovou nebo 
gumovou podložku o minimálním rozměru 100x50 cm. Zavedeno omezení na 40 kusů ponechaných 
ulovených ryb, druhů vyjmenovaných v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb., na jednu vydanou 
povolenku na obou revírech MO Kolín dohromady. Ad 24hodinový rybolov v roce 2022 a 2023 od 
16. 6. do 30. 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         



LABE 24 A (411 056) 

 Pічкa Ельбa 
оновлено: 30.12.2021 

Номер округу: 411 056 

Назва району: ЛАБЕ 24 А 

Організація з управління: М. О. Колін 

Площа: 12 км 135 га 

Координати GPS: Z: 50 ° 3’17.616 «N, 15 ° 10’36.44» E, K: 50 ° 1‘24.673 «N, 15 ° 18‘38.114» E 

Від водосливу в Клаварах до запруди у Велетові, включаючи притоки. 

До складу району входять: 

Чорна лінія (GPS Z: 50 ° 1’13,949 «N, 15 ° 16‘25,501» E, K: 50 ° 1‘4,601 «N, 15 ° 17‘28,161» E), 

ділянка Клейнарки (GPS Z: 50 ° 0'44.055 «N, 15 ° 16'49.423» E, K: 49 ° 59'59.681 «N, 15 ° 17'28.773» E) 

від її гирла до Чoрної струги до затоки в Молодому Глізові, 

Піщаний кар'єр Велький Самберк у Коліні 35,0 га (GPS 50° 0’39,589 "N, 15° 14'39,492" E) 

На піщаному кар'єрі, підключеному до основного потоку, відбувається видобуток піску з 

використанням судна. Забороняється лов риби в приміщеннях закладу, піщано-гравійних відвалах, 

гірничодобувних ділянках і берегах, де проводиться рекультивація. Немає полювання з пляжу в 

Лоденіце. Заборона лову риби з островів. Риболовля з човнів, завантаження та плавання 

приманок та приманок та розміщення буїв дозволяється лише на головній течії річки Ельби. Особа, 

яка веде риболовлю, зобов'язана ознайомитися з правилами лову та діючими ділянками лову. 

Інформація розміщена на дошках оголошень на під’їзних шляхах. Найменша норма лову щуки 

встановлена на рівні 60 см, судака – 50 см. Заборона лову риби на 50 м нижче Велетової засмуги в 

районі. Заборона лову риби в каналі, що з'єднує головну Ельбу з піщаним кар'єром Самберк, 

включаючи гирла каналу з обох боків. Риболовля заборонена через наявність рибного проходу на 

висоті 50 м вище та нижче старого мосту в Кельні. Заборонено використовувати волосінь як 

приманку для риби. Короп понад 65 см (включно) повинен без зволікання і з максимальною 

обережністю повертатися до місця лову, де вони були виловлені. Добовий вилов линя обмежений 

4 штуками, а добовий вилов окуня – 3 штуками. Після вилову видів риб, перерахованих у § 16 

абзац 2 та 3 Указу № 197/2004 Зб. на березі мисливець зобов'язаний використовувати пластикову 

або гумову прокладку мінімальним розміром 100х50 см. В обох районах Колiнського 

муніципального району разом запроваджено ліміт 40 одиниць риби, що зберігається, видів, 

зазначених у пунктах 2 та 3 розділу 16 Декрету № 197/2004 Зб., на один виданий дозвіл. Реклама 

цілодобової риболовлі в 2022 і 2023 роках з 16 червня по 30 вересня. 


