3. Denní doby lovu ryb
Český rybářský svaz, z.s.,
místní organizace Třeboň
Táboritská 1100
379 01 Třeboň

MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD
platný na rok 2016
k provozování lovu ryb na udici na rybníku

Zadní Kouty
GPS: 49°01’20,6“N, 14°46’46,5“E
Každý držitel Pověření k lovu ryb na udici na tento rybník
je povinen se před zahájením rybolovu na rybníku Zadní
Kouty seznámit s tímto Místním rybářským řádem a
dodržovat jej. Zároveň je povinen dodržovat rybářskou
etiku a zákon č.99/2004 Sb. a vyhlášku č.197/2004 Sb.
v platném znění a související právní předpisy.

1. Obecné zásady chování při lovu
Místa k lovu nesmí být vyhrazována. Osoba provádějící lov
je povinna být u udic přítomna tak, aby s nimi mohla bez
prodlení manipulovat. Nesmí být použit systém samoseku.
Lovící jsou povinni dodržovat mezi sebou vzdálenost
nejméně 3 metry a při lovu přívlačí vzdálenost nejméně
20 m, pokud se nedohodnou jinak. Ulovené ryby, které
a) nedosahují nejmenší lovné míry, b) byly uloveny v době
hájení, nebo c) jsou chráněny podle zvláštních právních
předpisů, musí být neprodleně a šetrně vráceny zpět vodě.

2. Doba lovu
Sportovní rybolov na rybníku Zadní Kouty je povolen

od 1. dubna do 30. listopadu

v měsíci
od – do
květnu
od 7 do 21 hodin (SELČ)
červnu, červenci a srpnu
od 6 do 22 hodin (SELČ)
září
od 7 do 21 hodin (SELČ)
říjnu
od 7 do 19 hodin (SELČ)
listopadu
od 7 do 17 hodin (SEČ)
Osoba provádějící rybolov je povinna nejpozději
do 15 minut po skončení denní doby lovu sbalit udice a
rybářské náčiní. SELČ = středoevropský letní čas, SEČ =
středoevropský čas.

4. Lovné míry ryb, evidence úlovků
druh ryby
lovná míra
amur bílý
55 cm
bolen dravý
40 cm
candát obecný
45 cm
kapr obecný
45 – 65 cm
lín obecný
30 cm
okoun říční
20 cm
pstruh duhový
25 cm
siven americký
25 cm
štika obecná
55 cm
sumec velký
70 cm
úhoř říční
50 cm
Jeseter je celoročně hájen !

povolená doba lovu
bez omezení
16.6. - 30.11.
16.6. - 30.11.
bez omezení
bez omezení
bez omezení
bez omezení
bez omezení
16.6. - 30.11.
16.6. - 30.11.
1.5. - 31.8.

V jednom dnu si lovící může ponechat nejvýše 5 kg ryb
s výjimkou případu, kdy poslední ulovenou rybou tuto
hranici překročí. V denním úlovku může být nejvýše 1 ks
těchto ryb: kapr, štika, candát, bolen, sumec nebo amur;
a 2 ks těchto ryb: pstruh, siven nebo jejich kombinace.
Při ulovení a ponechání si jakékoliv ryby je lovící povinen
tuto rybu IHNED zapsat do evidence docházky a úlovků se
současným zapsáním délky a hmotnosti ryby.

5. Zákaz rybolovu
SEZÓNNÍ POVĚŘENÍ K LOVU RYB NA UDICI
OPRAVŇUJE LOVÍCÍHO K 20-TI DOCHÁZKÁM NA
REVÍR V KALENDÁŘNÍM ROCE!!!

Na rybníku platí zákaz rybolovu v době pořádání rybářských
závodů. Termíny závodů budou s předstihem zveřejněny na
webu MO ČRS Třeboň www.crstrebon.cz. Na dny, kdy jsou
pořádány závody, se neprodávají krátkodobá Pověření

k lovu ryb na udici. MO ČRS Třeboň si vyhrazuje právo
z důvodů pořádání závodů určit dobu hájení rybníka.

6. Vymezení míst k lovu
Na rybníku je povolen rybolov pouze z hráze rybníka
(západní část rybníka, vyznačeno cedulemi) a z jižní části
rybníka pod Restaurací Na Pergole (vyznačeno cedulemi).
Z jiných částí břehu rybníka a z tanečního parketu pod
Restaurací Na Pergole je rybolov zakázán.

7. Povolený způsob lovu, rybářské nářadí, nástrahy
Lov ryb a vodních organizmů smí být prováděn pouze lovem
na udici. Lovící osoba je oprávněna lovit nejvýše na 2 udice
s dvěma návazci s jednoduchým háčkem nebo s jedním
návazcem s dvojháčkem nebo trojháčkem. Lov
čeřínkováním je zakázán celoročně. Lov na rybku a lov
přívlačí je povolen od 16. června do 30. listopadu. Při lovu
přívlačí je dovoleno lovit jen jedním prutem, ostatní pruty
nesmí být nastraženy. Lov na „srkačku“ je důrazně zakázán!

8. Osoba provádějící lov je povinna
a) mít při lovu vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky
ryb a podběrák,
b) zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu Evidence
docházky a úlovků před zahájením lovu ryb datum lovu a
dále počet, délku a hmotnost ulovených a ponechaných si
ryb. Ulovené a ponechané ryby se zapisují bezprostředně
po jejich ulovení.
c) pokud si nepřivlastní v daném kalendářním dnu žádnou
ulovenou
rybu
proškrtnout
vodorovnou
čárou
nesmazatelným způsobem v oddílu Evidence docházky
a úlovků příslušný řádek nejpozději při odchodu od vody,
d) umožnit rybářské stráži zápis o provedené kontrole
do Evidence docházky a úlovků.

9. Chování při lovu
Po příchodu k místu lovu prohlédne osoba provádějící lov
místo, z něhož hodlá lovit, a pokud je znečištěno odpadky,
před zahájením lovu je uklidí. Pokud tak neučiní, bude to
posuzováno, jako by místo znečistila sama. Za místo lovu se
považuje prostor do vzdálenosti 3 m od lovícího všemi
směry. Osoba provádějící lov je povinna udržovat na místě
pořádek a po skončení lovu případné odpadky po sobě

uklidit. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu nebo je
odhazovat do vody nebo do okolí. Za hrubé porušení tohoto
ustanovení je považováno nevhodné zacházení se
skleněným odpadem. Používání jakýchkoliv plovoucích
a jiných předmětů označujících krmná místa se zakazuje.

10. Rybolov mládeže
Dítě mladší 10 let věku může lovit ryby na jednu udici
držitele platného Pověření k lovu ryb na udici staršího
18-ti let pouze v jeho přítomnosti a za podmínky dodržení
tohoto Místního rybářského řádu.
Dítě od 10-ti do 15-ti let s platným Pověřením k lovu ryb na
udici musí být při rybolovu doprovázeno osobou starší 18-ti
let.

11. Zacházení s ulovenými rybami
Při vylovování ryby je osoba provádějící lov povinna
zacházet s ní velice šetrně. Rybu, která se vrací zpět vodě, je
potřeba uvolnit z háčku bez zbytečné manipulace, pokud
možno ve vodě. Pokud vězí háček hluboko v jícnu ryby, je
nutno jej odstřihnout (odříznout). Za hrubé porušení tohoto
ustanovení bude považováno vytahování ulovené ryby
po břehu nebo její nešetrné vracení zpět do vody.

12. Uchovávání ulovených ryb
Pokud osoba provádějící lov uchovává ulovené ryby živé, je
povinna mít vlastní dostatečně prostorný vezírek. Je
zakázáno upevňovat ryby provlečením za skřele nebo jiným
nešetrným nebo zavrženíhodným způsobem, popřípadě
nechat nezabité ryby uhynout. Ryba uložená ve vezírku
nebo jiném zařízení na uchovávání živých ryb je považována
za ponechanou. Zakazuje se používat společných zařízení
k uchovávání ulovených ryb. Je zakázáno přechovávat
ponechané si ryby na rybníku přes noc.

13. Kontrola lovících a dozor na rybníku
Při lovu je osoba provádějící lov povinna mít u sebe platné
Pověření k lovu ryb na udici a průkaz totožnosti
a na požádání je předložit rybářské stráži, rybářskému
hospodáři, zástupci hospodáře, osobám pověřeným MO ČRS
Třeboň, Policii ČR a Městské policii Třeboň.

14. Kontrolující (viz bod 13) jsou oprávněni:
a) kontrolovat
1. osoby lovící ryby, zda jsou k tomuto lovu oprávněné
a zda provádí lov řádně a způsobem, který umožňuje tento
Místní rybářský řád a zákon č.99/2004 Sb. o rybářství,
2. osobám lovícím ryby rybářské nářadí, návnady a
nástrahy, zařízení užité k uchování ryb a rybářské úlovky,
z hlediska dodržení rybářského práva a tohoto Místního
rybářského řádu,
b) zadržet
1. Pověření k lovu ryb na udici osobě, která se dopustila
porušení povinností stanovené tímto Místním rybářským
řádem nebo zákonem č.99/2004 Sb. O kárném opatření
rozhodne dozorčí komise MO ČRS Třeboň,
2. úlovek, rybářské nářadí nebo nástroj osobě, která tím
spáchala přestupek nebo trestný čin, nebo z jehož spáchání
je důvodně podezřelá,
c) oznamovat
neprodleně zjištěné závady a škody podle jejich povahy
MO ČRS Třeboň a případě Městské policii Třeboň nebo
Policii České republiky.

15. Vstup na pozemky
Držitel Pověření k lovu ryb na udici může při výkonu
rybářského práva vstupovat na pobřežní pozemky a to
s maximální opatrností, je však povinen nahradit škodu,
kterou při tom způsobí. Dále je oprávněn provádět rybolov
pouze v prostoru pro lov vyhrazeném.
16. Parkování automobilů a motocyklů
Parkování automobilů, motocyklů a ostatních motorových
vozidel je povoleno pouze na vyhrazených odstavných
plochách:
- dřevěným zábradlím ohrazená odstavná plocha u cesty
před rybníkem Paďourek,
- dřevěnými sloupky a řetízkem ohrazená odstavná plocha
před restaurací Pergola u rybníka Zadní Kouty.
Důrazně se zakazuje parkování automobilů a motocyklů
mimo tyto vyhrazené odstavné plochy. Současně se důrazně
zakazuje sjíždět mimo silnici a cesty na louky, okraj lesa a
ostatní plochy. Na hrázi rybníka Stupský je zakázáno stání
motorových vozidel. Porušení tohoto nařízení je

považováno za vážné porušení tohoto Místního rybářského
řádu.

17. ZAKAZUJE SE (souhrn zákazů) :
 lov metodou „na srkačku“,
 lov čeřínkováním,
 používat jakýchkoliv skleněných nádob k rybářským
účelům (nástrahy, návnady, osvětlení apod.),
 stanování, bivakování, táboření, stavění přístřešků,
rozdělávání ohňů ve výtopě rybníků a na hrázích a
v okolí rybníků. Rybářské deštníky jsou povoleny.
 lovit ryby pod ledem, poškozovat pobřežní porosty,
 ponechávat vezírky nebo zařízení na uchovávání živých
ryb v rybníku po skončení denní doby lovu,
 škrabat, kuchat a porcovat ryby v místě lovu a poblíž
rybníků,
 používat plavidla a zavážet jakýmkoliv způsobem
návnady a nástrahy nebo zaplavávat s nimi,
 používat plovoucí a jiné předměty označujících krmná
místa,
 parkovat automobily a motocykly mimo určené
odstavné plochy a sjíždět mimo silnici a cesty na louky,
okraj lesa a ostatní plochy.

18. Závěrečná ustanovení
Po skončení platnosti Pověření k lovu ryb na udici je lovící
povinen odevzdat toto Pověření k lovu ryb na udici MO ČRS
Třeboň (vhozením do schránky na dveřích MO) nebo výdejci
Pověření k lovu ryb na udici, u kterého ho zakoupil, a to
nejpozději do 15-ti dnů po skončení platnosti pověření.
Pokud tak lovící neučiní, nebude mu vydáno pověření na
další období, příp. na další sezónu.
V případě porušení tohoto Místního rybářského řádu
nebude lovícímu vydáno na další rok Pověření k lovu ryb.
Výbor MO ČRS Třeboň

