
O b e c   D o m a n í n 
Domanín 33, 379 01  Třeboň 

______________________________________________________________ 
 

 Podmínky výkonu rybářského práva 
platné pro rybník Nový ( koupaliště ) 

od 1. dubna 2013 
 
 

I. Lov ryb 
 
(1) Lov ryb smí být prováděn na rybníce zpravidla lovem na udici nejvýše na 2 

udice. 
 
( 2 ) Při lovu na rybníce je osoba provádějící lov povinna mít u sebe povolenku k lovu         
        a na požádání je předložit rybářské stráži, rybářskému hospodáři, popřípadě  
        zástupci pověřeným obcí Domanín nebo osobám pověřeným příslušným 
        rybářským orgánem nebo orgánům Policie České republiky. 
 
3) Osoba provádějící lov je povinna vyznačit při odchodu v povolence 

počet, druh a hmotnost ulovených ryb. 
 
 

II. Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb 

(1) Délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve. 
(2) Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb na rybníce Nový jsou: 
a) candát obecný (Stizostedion lucioperca) 45 cm,  
b) kapr obecný (Cyprinus carpio) 50 cm,  
c) lín obecný (Tinca tinca) 20 cm,  
d) sumec velký (Silurus glanis) 90 cm,  
e) štika obecná (Esox lucius) 50 cm,  
f) úhoř říční (Anguilla anguilla) 45 cm,  
g) mník jednovousý (Lota lota) 30 cm,  
h) amur bílý (Ctenopharyngodon idella) 50 cm.  

III. Denní doby lovu ryb v kalendářním roce v rybářském revíru 
(2) Denní doby lovu ryb na rybníce Nový  jsou:  
a) v měsíci lednu, únoru, listopadu a prosinci od 7 do 18 hodin,  
b) v měsíci březnu od 5 do 21 hodin,  
c) v měsíci dubnu, září a říjnu od 6 do 22 hodin,  
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d) v měsíci květnu, červnu, červenci a srpnu od 4 do 24 hodin.  
 
(3) Denní doby lovu ryb jsou  uvedeny v příslušném ročním období. 

IV. Doby hájení ryb v rybářském revíru 
Od 1. ledna do 15. června jsou  hájeni:  

a) candát obecný (Stizostedion lucioperca),  
b) sumec velký (Silurus glanis),  
c) štika obecná (Esox lucius).  

Od 1. září do 30. listopadu je hájen úhoř říční (Anguilla anguilla).  
Od 1. ledna do 15. března je v rybářském revíru hájen mník jednovousý (Lota lota).  
 

V. Povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu a způsob 
jejich užití v rybníku 

 
1) Povolený způsob lovu v rybářském revíru je lov ryb na udici, a to lov na 

položenou, lov na plavanou, lov přívlačí, lov na umělou mušku, lov 
muškařením, čeřínkováním  

2) Místa k lovu nesmí být vyhrazována. Lov ryb z plavidla je zakázán.  
 
 

3) Lov ryb na udici, na plavanou, na položenou nebo čeřínkováním může být 
prováděn jen za předpokladu, že osoba provádějící lov je u udic přítomna tak, 
aby s nimi mohla bez prodlení manipulovat. Nesmí být použit systém 
samoseku.  

4) Lov přívlačí nebo hlubinnou přívlačí se smí provádět v době od 16. června do 
31. prosince.  

5) Lov čeřínkováním se smí provádět v době od 16. června do 31. prosince.  
Ulovené ryby, které  

a) nedosahují nejmenší lovné míry,  
b) byly uloveny v době hájení, nebo  
c) jsou chráněny podle zvláštních právních předpisů,  
 
        musí být šetrně vráceny zpět do vody 
 
Osoba provádějící lov si smí přisvojit v jednom dnu nejvýše 1 kg kapra, štiky, candáta,  
sumce nebo amura. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, končí denní lov.  
Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do 
povolenky k lovu, do které uvede datum, druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené 
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druhy ryby zapisuje osoba provádějící lov po skončení nebo přerušení lovu před 
odchodem od vody do úlomkového lístku. 

VI.  Zakázané způsoby lovu 
Při lovu se zakazuje  
(1) 
a) používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek,  
b) používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále vidlic a rozsošek, 

jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry, do rukou a do ok,  
c) užívat k lovu ryb elektrického proudu, lovit ryby pod ledem.  
(2) Dále se zakazuje lov  
a) vybraných druhů ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich 

rozmnožování,  
b) vybraných druhů ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry, z důvodu ochrany 

těchto druhů ryb,  
c) mimo denní doby lovu ryb v kalendářním roce z důvodu ochrany rybí obsádky,  
d) ze zvláštních plovoucích zařízení   
e) v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu vody nebo při 

škodlivém znečištění vody a též ryby shromážděné k přezimování a 
rozmnožování, lovit rybí plůdky  

f) ryb do slupů, vrší,  
 
 

 
                                      VII. Přístup na pozemky 
Držitelé povolenky k lovu mohou při výkonu rybářského práva vstupovat na pobřežní 
pozemky, pokud na ně není vstup zakázán z důvodu obecného zájmu; jsou však 
povinni nahradit škodu, kterou při tom způsobí.  
 

VIII. Oprávnění rybářské stráže 
 

Rybářská stráž je oprávněna  
a) kontrolovat  

- osoby lovící ryby, zda jsou k tomuto lovu oprávněné a zda provádí lov řádně  
b) požadovat  

- od osoby lovící ryby prokázání její totožnosti, předložení  platné povolenky k lovu  
c) zadržet  

- povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení povinnosti stanovené tímto 
řádem 
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        -  úlovek, rybářské nářadí nebo nástroj osobě, která tím spáchala přestupek  

 
           IX.Osoba provádějící lov je povinna 

 
a) mít při lovu vyprošťovač háčků a míru pro zjištění délky ryb, 
b) po skončení platnosti povolenky proškrtnout nesmazatelným způsobem 

nevyplněné řádky v oddílu II povolenky k lovu a do 15 dní povolenku odevzdat 
jejímu vydavateli (Evidence docházky a úlovků a Sumář úlovků a docházek). 
Řádky se nemusí proškrtávat jednotlivě, 

c) umožnit rybářské stráži zápis o provedené kontrole do oddílu II povolenky k lovu 
(Evidence docházky a úlovků) 

 
 
 
 
 
 
V Domaníně 31. 3. 2013     
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O b e c   D o m a n í n 
Domanin 33, 379 01  Třeboň 

______________________________________________________________ 
 

 
               Cena  povolenky k lovu ryb pro rok 2013 

 
 

Děti do 15 let  : 
 
      Denní ………………………….  50,- Kč 
     Týdenní ………………………  100,- Kč 
     Měsíční  ……………………      200,- Kč 
               Roční    ………………………   300,- Kč  
 
 
Dospělí : 
 
              Denní ………………………….   100,- Kč 
              Týdenní …………………………250,- Kč 
    Měsíční  ………………………    350,- Kč 
              Roční    ………………………      500,- Kč  
 
 
 
Brigádu , rybářské závody a kontrolu rybaření  provádí a organizuje osoba 
pověřená obecním úřadem . Od brigády jsou osvobozeni důchodci .  
Zakoupení povolenky k lovu je možné na OÚ  Domanín v úředních hodinách.  
Na základě vystaveného pokladního dokladu bude pověřenou osobou vystavena 
povolenka k lovu ryb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Domaníně 31. 3. 2013     
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