
 
R Y B Á Ř S K Ý    Ř Á D 

 

platný na rybářském revíru č. 06 741 001 Školní rybník v Rybništi pro rok 2019 - parcela č. 568. 
 

 

1. Chování při lovu: 
Při lovu ryb na položenou nebo plavanou je nutno, aby lovící udržovali mezi sebou vzdálenost minimálně 3 
m. Při lovu ryb přívlačí nebo muškovou udicí je nutno dodržovat mezi jednotlivými lovícími vzdálenost 
alespoň 20 m. Na udici můžou být maximálně 2 návazce s jednoduchými háčky. Při lovu na živočišnou 
nástrahu, mohou být od 16. června na jedné udici maximálně dva dvojháčky nebo dva trojháčky. 

 

2. Místa lovu:  
a) Lovení je povoleno na místech, která jsou vymezena cedulemi 

„ Začátek prostoru k rybolovu “ -  „Konec prostoru k rybolovu “. 
b) Lovení je zakázáno:  - z lodě 

- z hráze rybníka ( tj. z hlavní silnice ) 
- ze soukromých pozemků 
 

3. Rybolov mládeže: 
Děti do 15-ti let mohou lovit na 1 prut za doprovodu osoby starší 18-ti let. 
Mládež od 15-ti let loví za ceny jako dospělí a také jako dospělí může lovit max. na 2 pruty. 

 

4. Období a doba lovu ryb: 
Lovit ryby je povoleno od 1. dubna do 30. listopadu  

- v měsíci říjnu a listopadu v době od 5.00 hod. do 22. 00 hod. 
  - v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září v době od 4.00 hod. do 24. 00 hod. 
 

5. Druhy lovených ryb, jejich míry a hájení : 
a) po celou sezónu je povoleno lovit následující ryby od těchto mír: 

  kapr  40 cm (kapr nad 65 cm, včetně, se musí pustit zpět  !!) 
amur   50 cm 
lín  25 cm   

 

b) od 16. června je povoleno lovit následující ryby od těchto mír:  
candát  50 cm  
štika  50 cm 
sumec  70 cm  
 

6. Množství přisvojených ryb: 
- štika, kapr, lín, amur, candát, sumec - 2 ks denně  
- bílá ryba (cejn, plotice, okoun) - 30 kusů za den 
- tolstolobik míru nemá, ale při ulovení zapsat do povolenky!!!    

 

7. Povinná výbava při lovu ryb: 
Vyprošťovač háčků, podběrák, vezírek, kovové vidličky, měřidlo na zjištění míry ryb. 
 

8.  Povinnosti rybáře: 
Při ponechání 2 ks kapra, štiky, lína, amura, candáta, sumce, nebo jejich kombinace denní lov končí!!! 
Na místě rybolovu je rybář povinen udržovat pořádek a po odchodu z rybolovu místo po sobě uklidit tak, aby 
mohla toto místo použít další osoba. Rybář je povinen dodržovat určenou denní dobu povolenou k lovu 
ryb. Dále je povinen zapsat ulovenou rybu do „Povolení k lovu ryb - přehledu o úlovcích“ okamžitě po přisvojení 
ryby, bílou rybu zapisuje při odchodu. Rybář má právo na zakoupení pouze jedné celoroční či čtyřměsíční 
povolenky, po zaplnění všech řádků v „Přehledu o úlovcích“ již nelze na danou povolenku lovit a po 
jejím vrácení si rybář může zakoupit už jen jednodenní povolenky. Do každého řádku v přehledu o 
úlovcích lze zapsat pouze jednu rybu, to neplatí u bíle ryby!!! Po ukončení platnosti povolenky má rybář 
povinnost odevzdat ji na místech prodeje povolení k lovu ryb ( obecní úřad, dům č.p. 80, č.p. 109 a č.p. 128) 
nebo do poštovních schránek umístěných u hráze rybníka, na pláži a podél rybníka.  

 

9. Zakazuje se: 
Používání k lovu ryb prostředků výbušných, otravných nebo bodců jakéhokoliv druhu, nebo ryby střílet, 
tlouci je, chytat na šňůry, lovit rukou, do ok a vrší. 

 

10. Kontrola: 
Policie ČR, Rybářská stráž obvod působnosti Školní rybník v Rybništi a obecním úřadem Rybniště jsou 
jmenováni Asistenti rybářské stráže, kteří mají po předložení průkazu právo, kontrolovat plnění povinností, 
uvedených v tomto rybářském řádu.  
Za nedodržení rybářského řádu mají výše uvedení právo odebrat povolení k lovu ryb a vykázat 
provinilého rybáře od rybníku. 

 
 



 
 

C  E  N  Í  K    P  O  V  O  L  E  N  E  K 
 

Ceny k oprávnění  lovu ryb na mimopstruhovém rybářském revíru 
č. 06 741 001 Školní rybník v Rybništi p.č.568 

platné od 1.4.2019 do 30.11.2019 
 

 

Jednodenní: děti do 15.let ..................... 50,-  Kč 

 dospělí z obce ................... 80,-  Kč 

 ostatní dospělí ..................150,-  Kč 
 
 

 
 

Celosezónní - od 1. dubna do 30. listopadu:   
 děti do 15.let .................... 300,- Kč 

 dospělí z obce .............. 1.000,- Kč 

 ostatní dospělí .............. 1.500,- Kč   
 
 

 

 

Celosezónní - od 1. srpna do 30. listopadu : 

 děti do 15.let .................... 300,- Kč 

 dospělí z obce .............. 700,- Kč 

 ostatní dospělí .............. 1000,- Kč   
  

    
 

 

I letos je možné zakoupit dárkové poukazy na nákup 
povolenek v hodnotě 200 Kč a 500 Kč. Více informací u 

prodejců povolenek a na www.obecrybniste.cz . 
 


