
 

  
Podmínky a  info ohledně lovu u mola ve Veltrubech 

2021 
 

Jedná se o lov na  Labi pod Kolínem  převážně  na revírech 
411055 / 411054 / 411056 

Mapy.cz –Přístav u dvou vorvaňů  
 
 
NA CO SE MŮŽETE TĚŠÍT A CO JE V CENĚ  
Pronájem  5 metrů dlouhého  člunu  s benzínovým motorem Yamaha 5 koní pro 4 osoby. 
Není třeba žádné oprávnění. 
  
K tomu je plná  nádrž benzínu a je možné se plavit desítky kilometrů od Poděbrad po Chvaletice  
 
Pronájem  celého místa  a mola se stanem ,vybavením solárním panelem na dobíjení  mobilů , 
baterií a power bank .Možno postavit ještě 2-3 bivaky . 
V roce 2021  by již měla u mola fungovat  WIFI  

Odvoz odpadu ,  
Veškeré dopadky  ukládejte to  igelitových pytlů  budou odvezeny  
PET lahve a plechovky sešlapte na co nejmenší objem a dejte do extra pytle .Jdou  do tříděného 
odpadu  
 
dovoz vody  uložení úlovků do mrazáku  a pod .  
 
K dispozici jsou sezónně  žížaly ,rousnice, masové  červy  boilies a případně  jiné  nástrahy  
Platí zde celosvazová a středočeská povolenka . 
vybírám vratnou zálohu 1500 Kč na poškození motoru nebo lodě o kameny a pod . 
 
Ceník  pronájmu  
 

Rybářské  pobyty  kod  cena  dostupnost sezona  

den  kbden 1 600 Kč ano duben-září 

víkend  kbvikend 2 600 Kč ano duben-září 

3 dni ut-čt kb3vtýdnu 2 000 Kč ano duben-září 

3dni kb3dni 3 600 Kč ano duben-září 

týden kbtýden 5 900 Kč ano duben-září 

 
    

 
    

Rybářské  pobyty  kod  cena  dostupnost sezona  

den  kbdenx 1 000 Kč ano říjen-březen 

víkend  kbvikendx 1 600 Kč ano říjen-březen 

3 dni ut-čt kb3vtýdnux 1 500 Kč ano říjen-březen 

3dni kb3dnix 2 600 Kč ano říjen-březen 

týden kbtýdenx 4 000 Kč ano říjen-březen 

 

Ceny jsou za místo , pohodlně se vejde 3-5 rybářů 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Dále si  je možno půjčit  
Vláčecí prut Shimano Katana s navijákem Shimano   
Den …450 Kč  
2 Kaprové  pruty se signalizátorem navijákem a vlascem  
Den ..450 Kč  
Dále je možnost  dovoz a prodej nástrah , boiles , šrotů a směsí a to buďto od Kaprpro , decathlon , nebo Mastodonot 
Baist  

        
 
Během letních měsíců  je asi 100 m  stánek s pivem s klobásou a Wc  a pod . 
 
NUTNÉ POTVRDIT  VČAS TERMÍN SE JMÉNEM A DATEM CCA 2-3 MĚSÍCE DOPŘEDU  

Storno poplatky  
5 měsíců 50%  
3 měsíce 100% 
Upozornění ,, Labe je  přírodní  neregulovaná  řeka , proto se může stát ,že se rozvodní a  nebude se dát 
lovit. V tomto případě  se domluvíme na přeplánování  termínu. Nechávám si pro to  rezervu .  

Pobyty a termíny je nutné vyčerpat v kalendářním roce ,na kterém jsme domluveni  
 

SMS 608755548 nebo mailu bohumil.kuna@seznam.cz  
 
 

Povolenka 
 
 se dá  vyřídit u  hospodáře  MO Kolín  pana Milana Nováka na tel.: 604502497. Cena na týden je cca 500 Kč  PŘÍPADNĚ   na  
Středočeském uzemním svazu https://www.crs-sus.cz/134/vseobecne-kontakty    Tel: +420 224 934 984 
e-mail: sekretariat@crs-sus.cz 
Úřední hodiny: 
Úterý:    8.00 – 11.30, 13.00 – 16.00 hod. 
Čtvrtek: 8.00 – 11.30, 13.00 – 16.00 hod. 
nebo po telefonické domluvě 
https://www.crs-sus.cz/73/132/ceny-a-typy-povolenek 

 
Pro CIZINCE -doklady ze své země a koupit si na obecním úřadě rybářský lístek  

https://www.rybarsky-listek.info/  
Cena rybářského lístku, který vydávají pověřené obecní úřady, činní:  
100 Kč – za 1 rok  
200 Kč – za 3 roky  
500 Kč – za 10 let  
Děti do 15 let platí polovinu.  
Pak koupit povolenku viz výše  

LOVENÉ RYBY  
MIMO PSTRUHŮ A HLAVATEK VŠE  
Hlavně sumec , kapr ,bolen,candát,cejn, štika, úhoř, cejn a další bílá ryba  

 Bohumil Kuna tel.608755548 
 bohumil.kuna@seznam.cz 
 

https://www.crs-sus.cz/134/vseobecne-kontakty
https://www.crs-sus.cz/73/132/ceny-a-typy-povolenek
mailto:bohumil.kuna@seznam.cz


 

 

          


