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Чеська асоціація рибалок, 

 

Огляд основних i 

найважливіших постанов закону 

№ 99/2004 Зб. 

та Указу № 197/2004 Зб. 

із змінами та поправками, 

більш детальні умови 

умови реалізації прав рибалок 

("Рибальський кодекс ")  
 

дійсних на  водоймах 

Чеської асоціації рибалок з 1 січня 2022 року по 

31 грудня 2023 року 
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Важливе попередження: Цей Рибальський кодекс та опис рибних 
угідь і акваторій для власників всесоюзниx та цілодержавниx 
дозволів діють протягом двох років, тобто 2022 та 2023. Будь-які 
зміни на 2023 рік будуть оформлені у формі доповнення. 

Більш детальні умови реалізації права на вилов риби на рибних 

угіддях і акваторіях Чеської Республіки на 2022 та 2023 роки 

обговорено та затверджено Республіканською радою Чеської 

Республіки 3 червня 2021 року.
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Огляд найважливіших постанов 

Закону № 99/2004 Зб. 

та Указу № 197/2004 Зб. зі 

змінами 
 

I. Риболовля 

§ 13, параграфи 1, 7 та 9 Закону № 99/2004 Зб. 

(1) Вилов риби та водних організмів, як правило, може здійснюватися в 

районі рибальства шляхом риболовлі або іншої риболовної 

діяльності, визначеної компетентним органом рибальства; в зоні 

лову одна уповноважена особа може ловити в водоймах 

максимально двома вудилищами. 

(7) Під час риболовлі на рибальських водоймах рибалка повинен мати 

при собі членський квиток Союзу рибалок, дозвіл на вилов (іменну 

разову ліцензію), якщо рибалка не є господарем цього водного 

ресурсу. У деяких випадках необхідно мати документ про видачу 

виняткового дозволу на вилов згідно зі статтею 4 або 5 ч. 13 ст. Закон 

№ 99/2004 Зб та на вимогу ці документи необхідно пред'явити 

патрулю рибної інспекції, завідувачу рибного господарства, або його 

заступнику, а також особам уповноваженим компетентними 

органами Союзу рибалок чи органам поліції Чеської республіки.   

 (9) Pибалка зобов’язаний вказувати в дозволі на відлов, дату рибалки, 

місцевість лову ( назву або номер водоема) а також записати точну 

кількість, назву видів i вагу виловленої риби. 

II. Спосіб вимірювання довжини риби та 

найменші допустимі розміри вилову відібраних 

видів риб у рибальських водоймах 
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§ 11 Указу № 197/2004 зведення законів. 

(1) Довжина риби вимірюється шляхом виміру від вершини морди 

(при закритому роті) до кінця найдовших променів хвостового 

плавника. 

 

(2)  Найменші допустимі розміри (довжина) для окремих видів 

риби у рибальських водоймах, за винятком місць проживання 

форелі: 

  a) Жерех хижий (Aspius aspius)  40 cm, 

  b) Судак звичайний (Stizostedion lucioperca)  45 cm, 

     c) Лосось Дунайський (Hucho hucho)  65 cm, 

     d) В'язь (Leuciscus idus)  25 cm, 

     e) Головень європейський (Leuciscus cephalus)  25 cm, 

     f) Сте́рлядь, також Чечуга (Acipenser ruthenus)  30 cm, 

     g) Короп звичайний (Cyprinus carpio)  40 cm, 

     h) Лин (Tinca tinca)  20 cm, 

  i) Харіус європейський (Thymallus thymallus)  30 cm, 

      j) Підуст звичайний (Chondrostoma nasus)  30 cm, 

     k) Марена звичайна (Barbus barbus)  40 cm, 

      l)  Рибець звичайний (Vimba vimba)  25 cm, 

      m) Пструг райдужний або форель райдужна     

(Oncorhynchus mykiss)  

25 cm, 

      n) Пструг струмковий також: форель струмкова (Salmo 

trutta)  

25 cm, 

      o ) Палія американська (Salvelinus fontinalis)  25 cm, 

       p) Сом звичайний (Silurus glanis)  70 cm, 

      q) Щука звичайна (Esox lucius)  50 cm, 

       r) Вугор європейський (Anguilla anguilla)  50 cm, 

       s) Минь річковий (Lota lota)  30 cm, 

       t) Лосось атлантичний, також сьомга (Salmo salar)  50 cm, 

     u) Амур білий (Ctenopharyngodon idella)  50 cm. 

 
Мінімальний розмір амура не визначається Законом № 197/2004 Зб., а є 
частиною Детальних умов здійснення прав на лов риби в районах Чеської 

асоціації рибалок відповідно до розділу 13, параграф 9 Закону № 99/2004 Зб.  
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(3) Найменші допустимі норми довжини окремих видів риб у 

рибальських водоймах, що є місцями проживання форелі: 

 

 a)  Лосось дунайський, або головатиця (Hucho hucho)  65 cm, 

 b) В'язь (Leuciscus idus)  25 cm, 

 c) Стерлядь (Acipenser ruthenus)  30 cm, 

 d) Короп звичайний (Cyprinus carpio)  40 cm, 

 e) Лин (Tinca tinca)  20 cm, 

  f) Харіус європейський (Thymallus thymallus)  30 cm, 

 g) Підуст звичайний (Chondrostoma nasus)  30 cm, 

 h) Марена звичайна (Barbus barbus)  40 cm, 

 i) Рибець звичайний (Vimba vimba)  25 cm, 

 j) форель райдужна     (Oncorhynchus mykiss)  25 cm, 

 k) форель струмкова (Salmo trutta)  25 cm, 

 l) Палія американська (Salvelinus fontinalis)  25 cm, 

 m) Минь річковий (Lota lota)  30 cm, 

 n) Лосось атлантичний, також сьомга Salmo salar)  50 cm, 

 o) Вугор європейський (Anguilla anguilla)  50 cm, 

 p) Амур білий (Ctenopharyngodon idella)  50 cm. 

 
Мінімальний розмір амура не визначається Законом № 197/2004 Сб, 

а є частиною Детальних умов здійснення прав на лов риби в 

районах Чеської асоціації рибалок згідно з розділом § 13 абз. 99/2004 

Сб(зведення законів). 

III. Час доби у календарному році, 

відведений для вилову риб, на водоймах з 

дозволеним виловом 

§ 12 Указу No 197/2004 Зб. 

(1)  Час доби, відведений для вилову риб у місцях проживання 

форелі:: 

  а) у січні та лютому з 7 до 17 години, 

  б) у березні з 6 до 18 години, 

  в) у квітні з 6 до 20 години, 

  г) у травні місяці з 6 до 21 години, 

  (e) у червні та липні з 5 до 22 години, 
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  (f) у серпні місяці з 6 до 22 години, 

  (g) у вересні з 7 до 20 години, 

  (h) у жовтні з 7до 19 години, 

  (i) у листопаді та грудні з 7 до 17 г години 

  

(2) Час доби, відведений для вилову риб у всіх водоймах, за 

винятком місць проживання форелі: 

а) у квітні, травні, червні, липні, 

серпнi a вереснi                       з 4 до 24 годин, 

b) у жовтні, листопаді, грудні, січні, лютому a березні         з 5 до 22 год. 

IV. Пора року, заборонена для вилову окремих 

видів риб, з метою їхньої охорони 
 

§ 13 Указу № 197/2004 Зб. 

(1)  1. січня по 15. квітня, а також з 1. грудня по 31. грудня у 

форельному ареалі рибного лову всі види риб захищені. 

(2)  Від 1 вересня до 15 квітня у всіх водоймах охороняються: 

a) Пструг струмковий також: форель струмкова 

(Salmo trutta), 

b) Лосось атлантичний, також сьомга (Salmo 

salar). 

 (3) З 16 березня по 15 червня: 

a) у всіх рибальських водоймах охороняються: 

1. Підуст звичайний (Chondrostoma nasus), 

2. Марена звичайна (Barbus barbus), 

3. Марена дунайсько-дністровська(Barbus 

petenyi), 

4. Рибець звичайний (Vimba vimba),     

                                   5. Осетер (рід), Білуга (рід) (rod Acipenser, rod Huso), 
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б) у всіх водоймах, крім місць проживання форелі 

охороняються: 

 

 

 

1. В'язь (Leuciscus idus), 

      2. Головень європейський (Leuciscus cephalus). 

(4)  Від 1 січня до 15 червня у всіх водоймах, крім місць 

проживання форелі охороняються: 

a) Білизна́ звичайна, або жерех (Aspius aspius), 

b) Судак звичайний (Stizostedion lucioperca), 

c) Окунь звичайний (Perca fluviatilis), 

d) Сом звичайний (Silurus glanis), 

e) Щука звичайна (Esox lucius). 

(5)  Від 1 грудня до 15 червня у всіх водоймах охороняється харіус 

європейський (Thymallus thymallus).  

(6)  Від 1 січня до 30 вересня у всіх водоймах охороняється лосось 

дунайський (Hucho hucho). 

(7) Від 1 вересня до 30 листопада у всіх водоймах охороняється 

річковий вугор (Anguilla anguilla). 

(8)  Від 1 січня до 15 березня у всіх водоймах охороняється минь 

звичайний (Lota lota). 

V. Дозволені способи вилову риб, 

технічні пристосування до лову та 

способи їх використання в районі 

лову 
 

§ 14 Указу № 197/2004 Зб. 

(2) Дозволений спосіб відлову риб у рибальських водоймах є лов 

вудками всіх видів, а саме лов донною вудкою (донка), лов риби 



 

15 

Rybářský řád 

поплавком, лов спінінгом на блешню, лов на штучну наживку, 

закидання нахлистом, лов за допомогою підйомної сітки, або інші 

способи лову, встановлені компетентними рибальськими органами 

(§ 13 стаття 1 закону). 

(3)  Дозволені способи відлову риб, технічні пристосування до лову, що 

допускаються, та способи їх застосування в рибальських водоймах 

наведено в додатку № 7. 

(4) Місця риболовлі не можуть можуть бути зарезервовані або 

закріплюватися за певними рибалками. При лові вудкою з судна її 

пересування та причалювання повинні здійснюватися таким чином, 

щоб без необхідності не заважати іншим рибалкам, які ловлять із 

берега. 

(5)  Лов риби на донку, плавом, або лов з допомогою спеціальної 

горизонтальної сітки, може здійснюватися тільки в тому випадку, 

коли рибалка знаходиться поблизу вудилищ і може з ними при 

необхідності маніпулювати. Забороняється використовувати 

систему самопідсікання. 

(6)  Використання суден у рибальстві регулюється спеціальними 

правовими нормами. 

§ 15 Указу № 197/2004 Зб.  

(1) Впіймана у водоймі риба, яка  

  а) не досягає найменшої допустимої норми довжини, 

  б) була виловлена в заборонений для лову період охорони окремих 

видів риб, 

  в) охороняється законом про спеціальні розпорядження, 

 

  повинна бути обережно повернена назад у ту водойму, з якої вона 

була виловлена.  

 

(2)  У разі вилову риби, яка була спеціально промаркована з метою її 

наукового вивчення, необхідно визначити її вид, виміряти довжину 

та визначити вагу. Якщо це один із видів риб, згадуваних у § 15, ст. 

1, необхідно також засвідчити її форму, колір, а при необхідності і 

номер маркування, після чого факт вилову риби спільно з усіма 
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отриманими даними повідомити відповідальну за водосховище 

особу, вказавши при цьому дату та час вилову риби. Якщо ж 

упіймана риба не належить до перелічених у § 15, ст. 1, необхідно 

записати дані про довжину і вагу риби у свій дозвіл на вилов; 

отримані дані повідомити відповідальну за водосховище особу, 

вказавши при цьому дату та час вилову риби, та додати значок 

маркування. 

§ 16 Указу № 197/2004 Зб. 

(1) В усіх рибальських водоймах, крім місць проживання форелі, 

дозволеними вважаються такі способи відлову риб: 

a) лов на лежачий поплавок, лов на штучну мушку, лов риби 

нахлистом або на поплавок, або  

b) тільки в період з 16 червня по 31 грудня ловля на спінінг, 

глибоководний спінінг або павук.. 

(2)  У всіх рибальських водоймах, крім місць проживання форелі, денна 

норма вилову риби на одного рибакa, а то й у разі відлову на різних 

водоймах, становить максимально 7 кг риби різних видів. У денному 

улові може бути максимально два коропа, 2 щуки, 2 судаки, 2 жерехи, 

2 соми або їх комбінації. Якщо під час риболовлі було виловлено 

рибу, вагою якої денний улов перевищив 7 кг, денна рибалка на 

цьому закінчується.. 

(3) Якщо ж у рибальських водоймах, крім місць проживання форелі 

зустрічаються лососеві риби, крім улову, описаного в пункті 2, може 

рибалка залишити собі тільки 3 лососеві риби, але тільки у випадку, 

якщо загальна вага денного улову не перевищує 7 кг. Сиг і пелядь 

(сирок) не вважаються лососевими рибами у цьому разі . 

(4) Усі виловлені за денну риболовлю риби повинні бути записані 

відповідним чином у дозвіл на вилов, а саме: дата риболовлі, номер 

водосховища, види риб, їх довжина та вага. Види виловлених риб 

(зазначені у пунктах 2 і 3) записуються рибалкою у дозвіл відразу ж 

після їх упіймання. Інші види риб можуть бути записані в дозвіл після 

закінчення або припинення риболовлі перед виходом з берега. 

§ 17 Указу №197/2004 св. Законів 
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(1)  У місцях проживання форелі дозволеними вважаються такі 

методи риболовлі: 

a) блиснення від 16 квітня до 31 серпня, 

b) лов на штучну наживку від 16 квітня до 30 листопада, 

c) 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) Якщо у водоймі, де мешкає форель, рибалка зловить щуку, голавля, 

окуня, сома, жереха або судака, то ця риба назад у цю водойму не 

повертається. 

(3) Якщо рибалка проводиться у водоймищах, в яких живе форель, то 

норма денного улову, і у разі відлову риби в різних водоймищах в 

один день, становить максимально 3 штуки лососевих риб. Після 

вилову 3 лососевих риб денна рибалка закінчується. Сиг і пелядь 

(сирок) не вважаються у цьому разі лососевими рибами. 

(4)  З нехижих видів риб в один день рибак може відловити 

максимально 7 кг риби, незалежно від того, на скільки водоймах 

проводилася рибалка 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 коропа. 

(5)  Усі виловлені за денну риболовлю риби повинні бути відповідним 

чином записані до дозвiлу на риболовлю, в якому вказується датa, 

номер водосховища, вид риби, її довжину та вагу. Види виловлених 

риб, зазначені в пунктах 3 і 4, записуються ловцем у дозвіл відразу 

після їх вилову. Інші види риб можуть бути записані у дозвіл після 

закінчення або припинення риболовлі перед вiдходом із берега. 

 

VI. Під час риболовлі на рибальських водоймах 

забороняється 

§ 13 статті 2 та 3 закону № 99/2004 зведення законів. 
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(2)  При проведенні риболовлі у всіх рибальських водоймахта в 

ставковому господарстві(рибницьких ставках) забороняється: 

a) використовувати вибухові, отруйнi або наркотичні 

речовини, 

b) використовувати шипи різноманітних видів, пастки, вудок 

без вудилища, вил і рогулів,а також стріляти рибу, бити її, 

ловити рибу мотузками, руками чи петлею, 

c) використовувати для лову риби електричний струм, 

ловити рибу під льодом. 

(3) На всіх рибальських водоймах забороняється вилов 

a) певних видів риб у період їхнього нересту з метою 

охорони потомства, 

b) певних видів риб, які не досягли максимально допустимої 

довжини, з метою охорони цих видів риб, 

c)  поза сезонами щоденного промислу протягом 

календарного року з метою охорони рибного запасу риб, 

d) використання будь-яких нерухомих знарядь лову або 

сіток, які розташовані на відстані не менше 50 м один від 

одного,а також перешкоджати тралування риби через 

воду та проти течії води, 

e) з плавучих плавзасобів, катерів громадського транспорту 

а також зі спеціальних плаваючих засобів, що 

використовується для перевезення матеріалів, 

f) у судноплавних шлюзах, 

g) поблизу дамб : не менше ніж за 100 метрів від тіла греблі, 

h) з  автомобільних і залізничних мостів, 

i) ловити мальків у місцях скупчення риби, через 

надзвичайно низький рівень води або у випадках 

шкідливих забруднень, а також рибу, зібрану для зимівлі 

та розмноження, за винятком випадків спеціального 

вилову з метою збереження i порятунку окремих видів риб 

або переміщення мальків в інші водойми, 

j) ставними та плавними сітками, 

k) у рибному перевалі або на відстані 50 м над і під ним 

. 
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VII. Доступ до рибних угідь 

§ 11 п. 8 Закону № 99/2004 Зб.. 

(8) Користувач рибного промислу, завідувач рибного господарства та 

його представник, власник дозволу на риболовлю а також 

представники рибнагляду можуть входити на прибережні території 

рибальських угідь під час здійснення права на рибальство, якщо вхід 

на їхню територію не заборонено через охорону громадських 

інтересів; однак при заподіянні будь-якої шкоди ,  особи, 

відповідальні за це, зобов'язані її відшкодувати. 

VIII. Повноваження патрулів рибінспекції 

§ 16 Закону № 99/2004 Зб.  

 

P и б і н с п е к ц я  н а  т е р и т о р і ї  в о д о й м ,  п р и з н а ч е н и х  д л я  р и б о л о в л і ,  м а є  п р а в о :  

a)  перевіряти 

1. осіб, які ловлять рибу або водні організми,на наявність 

відповідних дозволів до вилову  а також способи вилову 

на предмет їх відповідності нормам і правилам, що 

дозволяє Закон, 

2. особи, які здійснюють вилов риби або інших водних 

організмів, знаряддя лову риби, снасті, вміст 

рибальського човна, ємностей чи іншого знаряддя, що 

використовується для збереження риби та уловів, з точки 

зору дотримання законодавства про рибальство, 

3. осіб, які проводять вилов риби за допомогою 

електричного струму, на наявність спеціального дозвілy 

компетентного органу рибальства на цей вид риболовлі, 

а також наявність необхідного спеціального посвідчення, 

що підтверджує їх придатність до роботи з 

електрообладнанням під час лову риби, та сертифіката, 

що підтверджує безпечне використання 

електрообладнання пристосованого до риболовлі, 
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4. використання водонапірних споруд, низьконапірних 

гребель, шлюзів, шлюзів, водоспусків, стоків та іншого 

обладнання з точки зору дотримання законодавства та 

заходів щодо захисту здійснення права на рибальство, 

5. спосіб і обсяги використання водних ресурсів та їх якість; 

b) вимагати 

1. підтвердження особи, яка веде відлов риби або водних 

організмів, про її особу, пред'явлення дійсної ліцензії на 

риболовлю та дійсного дозволу на риболовлю, 

2. від особи, підозрюваної у вчиненні правопорушення або 

кримінального правопорушення в безпосередній 

близькості від риболовного водоему, пред'явлення 

дійсного членського квиток риболова, дозволу на 

риболовлю або іншого документа, що дає право данi 

особі ловити рибу, або документа придбання риби чи 

інших водних організмів, 

3. участь або допомога від органів поліції Чешської 

Республіки або місцевих органів поліції, у разі 

неможливості власними силами та засобами забезпечити 

виконання обов'язків патруля рибінспекції; 

c)  затримати 

1. дозвіл на риболовлю, яка порушила правила та обов'язки, 

передбаченого цим Законом, та доставити затриманий 

дозвіл до органy, що його видав протягом 5 робочих днів, 

2. улов, рибальські снасті або інструменти, у особи , яка 

вчинила правопорушення або кримінальний злочин, або 

ж обґрунтовано підозрюваного у цьому; 

d) входити на земельні угіддя, будівництва, водосливи, рибопропуски 

та інші споруди під час виконання обов'язків патруля рибної інспекції 

у разі потреби, і навіть у разі потреби і використовувати наявні 

шляхи доступу до цих об'єктів; 

e) обговорювати правопорушення, передбачені цим Законом, на місці. 

§ 17 закону № 99/2004 зведення законів 

. 
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(1) ) Патруль рибінспекції при виконанні своїх функцій зобов'язаний: 

a) носити службовий значок на видному місці, 

b) показати посвідчення рибінспекції, 

c) контролювати та наглядати за дотриманням зобов'язань, 

встановлених у цьому законі, 

d) установити причину та джерело забруднення води в рибальських 

водоймах, 

e) негайно повідомляти про виявлені несправностей та пошкодження 

відповідно до їх характеру власнику водойми та її засновуючим 

місцевим органам з розширеною сферою діяльності, який його 

призначив, а при необхідності й до органів охорони природи та 

навколишнього середовища, або до поліції Чеської Республіки. 

 

Додаток No 7 до Указу No 197/2004 Зб. 

. 

Дозволені способи лову, 

допустимі технічні засоби та 

спосіб їх застосування під час 

риболовлі на рибальських 

водоймах 
 

I. Дозволені способи лову риби на вудку 

A. Вудка донна, поплавкова ловля  

1. Лов донною вудкою, лов плавом у всіх рибальських 

водоймах, крім місць проживання форелі. 
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      Для лову на поверхні донною вудкою або на поплавок можна 

використовувати максимум 2 гачки (вудки). При лові на донку рибалка 

не впливає активно на рух приманки, у той час як при лові плавом рух 

приманки активно здійснюється рибалкою. На кожній вудці можуть бути 

максимально два повідці з одинарними гачками, або 1 оснастка з 

подвійним або потрійним гачком. При лові на наживку тваринного 

походження можуть використовуватися і системи з великою кількістю 

гачків (максимум 3)  - одинарні, подвійні або потрійні.Рибу-наживку 

можна використовувати тільки з 16 червня по 31 грудня. Лосось, вугор, 

заповідні види та низькорослі риби не можна використовувати як 

наживку. Під час риболовлі рибалки повинні триматися на відстані не 

менше 3 м. один від одного. Найменша відстань дозволяється лише у 

разі попередньої домовленості. 

 

2.  Лов донною вудкою, лов на поплавок у місцях 

проживання форелі.  

       Для лову донною вудкою на поверхні або на поплавок можна 

використовувати максимум 2 гачки ( 2 вудки ). При лові на донку рибалка 

не впливає активно на рух приманки, тоді як при лові плавом рух 

приманки схильний до активної дії з боку рибалки. На кожній вудці 

можуть бути максимально 2 оснастки з простими, одинарними гачками. 

При лові можуть використовуватися тільки наживки рослинного 

походження. При риболовлі рибалки повинні розташовуватися з 

відривом щонайменше трьох метрів один від одного, якщо не 

домовляться про меншу відстань. 

. 

 

B.  Блесніння 

1. A. Блесніння у всіх рибальських водоймах, крім місць 

проживання форелі: 

    При лові на блешні використовується лише одна вудка, яку рибалка 

при лові тримає в руках; інший стрижень не встановлено. 

Полювання полягає в активному веденні приманки у водному 

середовищі. Як приманку використовується живець або штучна 

насадка. Залежно від конструкції приманка може мати 

максимально три гачки (одинарні, подвійні або потрійні). Ловля на 

штучну мушку, також відноситься до такого виду риболовлі, якщо 



 

23 

Rybářský řád 

приманка оснащена додатковими аксесуарами, що підвищують 

дратівливість риби, наприклад, жерстяною пластинкою або 

пропелером. При риболовлі рибалки повинні розташовуватися з 

відривом щонайменше 20 метрів друг від друга. Найменша 

відстань дозволяється лише у разі попередньої домовленості. 

1. B. Глибоководне вертикальне блесніння у всіх 

рибальських водоймax, крім місць проживання 

форелі:  

   Глибоководний вид лову  із блешнею вертикального блесніння — лов 

з рухомого судна при використанні 1 вудки, в яку буксирується 1 

приманка на будь-якій глибині води; Друга вудка не 

використовується. На одну приманку використовується 1 штучна 

або натуральна приманка. Залежно від конструкції приманка  

може мати максимально три гачки (одинарні, подвійні або 

потрійні). При такому способі лову необхідно дотримуватися 

особливої обережності для того, щоб не заподіяти шкоди 

здоров'ю, життю або майну інших осіб. 

2. Блесніння у місцях проживання форелі: 

   При лові спінінгом використовується 1 вудка, яку при полюванні 

тримають у руці; іншy в вудку не використовується. Ловля полягає 

в активному веденні приманки у водному середовищі. Для 

приманки використовується 1 штучна насадка, яка оснащена 

максимально 1 гачком (одинарним, подвійним або потрійним). До 

такого виду риболовлі відноситься і лов на штучну мушку, 

оснащеною додатковими аксесуарами, які підвищують 

дратівливість риби, як наприклад жерстяна пластинка або 

пропелер. При риболовлі рибалки повинні розташовуватися з 

відривом щонайменше 20 м один від одного, якщо не 

домовляться про меншу відстань. 

 

C. Лов на штучну мушку 

1. Лов на штучну мушку у всіх рибальських водоймах, 

включаючи місця проживання форелі: 
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При лові на штучну мушку використовується лише одна вудка, яку 

рибалка при лові тримає у руці; друге вудлище не 

використовується. На вудці можуть бути максимально три 

оснастки з простими одинарними гачками. Приманка закидається 

за допомогою спеціальної зав'язки для мушки або риштування, де 

несучу функцію виконує кулька або інший поплавок, або інший 

вантаж. Штучною мушкою вважається приманка, що імітує комаху 

або інший тваринний організм. Приманка не оснащена 

аксесуарами i не потребує доповнень, які підсилюють 

роздратування риби своїм рухом, наприклад, обертовою 

пластиною або пропелером.При риболовлі рибалки повинні 

триматися на відстані не менше 20 м один від одного. Найменша 

відстань дозволяється лише у разі попередньої домовленості. 

D. Лов нахлистом 

1. Лов нахлистом у всіх рибальських водоймах, крім 

місць проживання форелі: 

При лові нахлистом використовується лише одна вудка, яку рибалка 

тримає у руці; другa вудка не використовується. На вудці можуть 

бути максимально 2 оснастки з одинарними гачками або 1 

оснастка з подвійним або потрійним гачком. Приманка 

закидається за допомогою спеціальної зав'язки для мушки або 

риштування, де несучу функцію виконує кулька або іншої форми 

поплавок чи інший вантаж. Як приманки використовуються і живі, 

або мертві комахи. Приманці  не потрібно доповнення, які 

підсилюють роздратування риби своїм рухом, наприклад як, 

жерстяна пластинка або пропелер. При риболовлі рибалки 

повинні розташовуватися на відстані не менше 20 м один від 

одного, якщо не домовляться про меншу відстань, при 

попередній домовленості. 

 

E. Лов за допомогою підйомної сітки 

1. Лов за допомогою підйомної сітки у всіх рибальських 

водоймах, крім місць проживання форелі 
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   При даному типі риболовлі використовується одна горизонтальна сітка, 

розмір якої не перевищує 1 м2 (100 × 100 см. Такий вид риболовлі 

не комбінується з переліченими вище (A, B, C або D). Під час такої 

риболовлі рибалки повинні розташовуватися на відстані не 

менше трьох метрів один від одного. Mенша відстань 

дозволяється лише у разі попередньої домовленості. 

 

II. Дозволені технічні пристосування до 

риболовлі 

1. Вудка, що складається з вудилища, зазвичай котушки з котушкою, 

шнуром або ліскою, і гачка або штучною принадою, а також інших 

додатковиx аксесуарів  . 

2. Приманки, судна, всілякі плаваючі надувні рибальські пристосування, 

ехолот, підсака, сітка ,горизонтальна сітка, козирок , вилочка 

(екстрактор) гачків, гачок-рятувальник, метр, ваги, тримачі вудок 

(підставки або держаки для вудилищ) , «сторож», поплавці, 

грузила(гирі), рогатки та інші пристосування. Використання даних 

пристроїв може бути обмежене або специфіковане власником 

водосховища відповідно до детальних умов реалізації прав рибалки.  
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Детальні умови здійснення 

права на рибальство 

 
§ 13 п. 9 Закону № 99/2004 Зб 

 

I. Час охорони деяких водних тварин 

Цілорічно охороняються: 

1. Лосось звичайний, 

2. згідно з Указом № 395/1992 зведення законів цілорічно 

охороняються також (наводиться лише список вибраних видів 

тварин лише витримка ). 

 

a) Міногові  та риби:  

 Білоочка, синець-білоочка, або клепець[1] 

(Ballerus sapa) 

 Чіп мали́й (Zingel streber) 

 Чіп звичайний, або великий (Zingel zingel) 

 Пічку́р-білопе́р дністро́вський або Білоперий 

пічкур (Romanogobio kesslerii) 

 В'язь, також язь (Leuciscus idus) 

 Йорж смуга́стий (Gymnocephalus schraetser) 

 Мінога струмкова (Lampetra planeri) 

 Міно́га украї́нська (Eudontomyzon mariae) 

 Минь річковий (Lota lota) 

 Чехоня (Pelecus cultratus) 

 Бистрянка звичайна (Alburnoides bipunctatus) 

 В'юн звичайний (Misgurnus fossilis) 

 Плітка паннонська  (Ratilus virgo) 

 Щи́павка золотиста (Sabanejewia aurata) 

 Щипавка звичайна (Cobitis taenia) 

 Мересниця річкова, або гольян звичайний 

(Phoxinus phoxinus) 

 Бабець європейський, звичайний, або 

широколобка (Cottus gobio) 

 Бабець строкатоплавцевий (Cottus poecilopus), 
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b) безхребетні:    

 Рак кам'яний (Austropotamobius torrentium) 

 Ра́к широкопа́лий (Astacus astacus) 

 Рак вузькопалий (Astacus leptodactylus) 

 Річкова́ ско́йка або прісноводна мідія 

(Margaritifera margaritifera) 

 Перлівниця товста (Unio crassus) 

 Беззу́бка лебедина (Anodonta cygnea), 

c) Земново́дні, або амфібії (Amphibia). 

II. Людина, яка займається рибальством, 

зобов'язана 

a) мати при собі під час риболовлі вилочку (екстрактор) гачків 

(рятувальник гачка) та метр для визначення довжини 

спійманих риб, 

b) перед початком лову на всіх без винятку водоймах, 

нестираним способом чітко записати в розділ II дозволу на 

риболовлю (Відвідування та облік вилову) дату проведення 

риболовлі та номер водного об'єкта, 

c) належним чином зафіксувати в Розділі II дозволу лише дані 

про виловлену та залишену рибу та її фактичну вагу (тобто 

не реєструвати повернуту, непiйману чи не залишену рибу), 

d) якщо рибалка на даній водоймі не зловив жодну рибу в 

даний календарний день, необхідно в розділі II дозволу на 

риболовлю (Записи про відвідування та вилов) 

перечеркнути горизонтальну лінію чорнилом, що 

нестирається ( поставити прочерк незмивно горизонтальною 

лінією) не пізніше ніж ще перед початком риболовлі на іншій 

водоймі або на наступний день, 

e) після закінчення терміну дії дозволу на вилов необхідно 

незмивним чорнилом викреслити всі незаповнені рядки в 

розділі II дозволу на вилов (Облік відвідувань і виловів та 

Зведення про улов і відвідування). Порожні рядки не 

обов'язково закреслювати окремо, 

f) дозволити співробітникам органів рибоохорони зробити 

запис про проведений контроль у розділі II дозволу на 

риболовлю (Рибальську картку обліку відвідування та 

вилову риби), 
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g) Після закінчення терміну дії дозволу на риболовлю (розділ I 

та II) повернути його протягом 15 днів до організації, яка 

видала цей дозвіл. 

III. Лов риби у водоймах, крім місць проживання 

форелі 

З 1 січня по 15 червня заборонено використання подвійних і потрійних 

гачків. 

При лові риби на штучну мушку та нахлистом у водоймах, крім місць 

проживання форелі в період з 1 січня до 15 червня: 

- дозволяється ловити тільки звичайними снастями ( класичні снасті для 

лову нахлистом) що складаються з махової вудки, махової котушки, 

нахлистовий шнур і підлісок з максимальною довжиною, що відповідає 

подвійній довжині використовуваного вудилища, і з приманками 

розміром не більше 3 см; 

- забороняється ловити на будь-які гумові приманки а також 

використовувати будь-які вантажі, розміщені поза тілом мухи, а також 

забороняється використовувати будь-які плавучі пристрої, таких як 

кульових та звичайних поплавків тощо. Забороняється обладнyвати 

приманками додатковими пристосуваннями, що підвищують своїм 

рухом дратівливість риб, наприклад то, що обертається блешнею, 

пропелером або гумкою,; - допускаються лише одиночні гачки. 

 

 

IV. Рибалка в місцях проживання форелі 

З 1 січня по 15 квітня та з 1 по 31 грудня на водоймах, в яких живе 

форель, забороняється вилов усіх видів риб. 

(Обмеження відвідуваності, обмеження кількості лососевих риб і 

способів рибальства за календарний тиждень, інші обмеження щодо 

вилову форелі визначають згідно з умовами виконання рибальського 

права, окремі територіальні спілки в рамках їх більш детальних умов. 

Якщо рибалка ловить на донну вудку або на поплавок, усі виловлені 

таким чином лососеві риби повинні бути повернуті назад у водойму.  
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V. Рибалка з човна 

Риболовля з човна або іншого плаваючого засобу – заборонена. Місця 

з дозволеним виловом з човна визначаються безпосередньо 

господарем водойми.  

Особа, яка веде вилов риби з човна, не повинна мати іншу вудку, 

встановлену за межами човна. 

 

VI. Лов риби за допомогою поплавків - Буйковий 

промисел 

Буйковий промисел — це вилов хижих видів риб за допомогою 

дозволеного плавучого пристрою (так званих буїв) , метою якого є 

утримати приманку на певному місці та певній глибині. 

Під час риболовлі можуть бути використані або самостійні буї або або 

система поплавців буїв з допоміжним буєм; жоден з них не може 

перевищувати розміри 15 × 15 × 30 см.  

З’єднання головного і допоміжного буя повинно дозволяти їх 

роз’єднання після захоплення та під час ведення упійманої риби, щоб 

допоміжний буй більше не був з’єднаний з гаком. Після закінчення 

риболовлі допоміжний буй необхідно витягнути з води. 

У разі використання двох буїв, які міцно з’єднані муфтою наглухо, їх 

розміри не можуть перевищувати 10×10×10 см. Довжина сполучного 

шнура між ними не може перевищувати 150 см. 

Як поплавки- буйки не можуть бути використані шматки необробленого 

пінопласту або інших пластоматеріалів (включаючи пластикові пляшки). 

Поплавці можуть бути розставлені тільки так, щоб залишалася вільною 

як мінімум третина водної поверхні всередині водоймища для 

проходження плаваючих засобів, якщо не передбачено інше. 

 

 

VII. Поведінка під час риболовлі 

Прибувши на берег водоймища, рибалці необхідно оглянути місце 

майбутньої риболовлі. Якщо він забруднений сміттям, то ще перед 

початком риболовлі його необхідно прибрати. Рибалка зобов'язаний 

підтримувати чистоту і порядок на місці риболовлі, а після закінчення 

риболовлі прибрати за собою. Забороняється залишати сміття на 

березі або викидати його у воду. 
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 Грубим порушенням правил рибалки вважається скидання у воду чи 

на  берег скляних відходів.  

Використання плавучих та інших предметів, що позначають прикорму 

та лову риби, забороняється, за винятком використання жердинних 

буїв, які не повинні бути міцно закріплені на дні та повинні бути 

витягнуті з води після закінчення лову риби. 

 

Діти віком до 10 років мають право ловити рибу на одну вудку, яка 

належить особі старшій 18 років a у їхньому супроводі. 

 

Під час лову заборонено підсікання риб. 

 

VIII. Поводження з пійманою рибою 

Під час риболовлі необхідно дбайливо ставитись до спійманих риб. Рибу, 

яка має бути випущена назад у воду, необхідно обережно, без зайвих 

маніпуляцій, зняти з гачка, наскільки можна прямо у воді. Якщо гачок 

потрапив глибоко в стравохід риби, його необхідно відрізати. 

Витягування спійманої риби на берег або необережне повернення її у 

воду вважатиметься грубим порушенням цього положення. Рибу 

вбивають шляхом оглушення сильним ударом тупoгo предметy по 

верхній частині голови та перерізанням зябрових дуг або розрізанням 

спинного мозку і кровоносних судин, розрізаючи безпосередньо за 

головою. 

Якщо рибалка вбиває рибy, очищає і випотрошує, він не повинен 

викидати залишки у воду або залишати їх на місці. 

Забороняється використання висувних гачків (Gaff гачків). 

 

 

IX. Зберігання виловленої риби 

Якщо рибалка зберігає спійману рибу в живому вигляді, він зобов'язаний 

мати свій власний садок для рыбы, або таке спорядження, яке дозволяє 

рибі хоча б мінімально пересуватися (недоуздок, конструкція, вкрита 

сіткою тощо). Забороняється прив'язувати рибу мотузком крізь зябра, 

або іншим грубим  недобросовісним способом, а також залишати 

неубитих 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. 
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 Якщо риба знаходиться в садках для рыбы або іншому пристрої для 

зберігання риби і після закінчення вилову, то особа, яка здійснювала лов 

риби, зобов'язана позначити садок або інший пристрій для зберігання 

риби ярликом із зазначенням свого імені та адреси. 

 

X. Додаткові забезпечення 

 

Користувач рибальських ділянок має право зарезервувати, у дуже 

виняткових випадках і на строго необхідний час, місця для риболовлі. 

 

  Окремі нормативи Кодексу рибалки ( Регламенту про рибальство) 

розглядаються і як докладніші умови виконання прав рибалки на 

водоймах, в районах Чеської Республіки згідно з § 13 статті 9 закону № 

99/2004 зведення законів. 

 


