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MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD
Platný pro rok 2017
k provozování lovu ryb n� udici na rybníku Staňkovský
1) OBECNÉ ZÁSADY CHOVÁNÍ PŘI WVU
Ryb4if jt při pobytu u rybnlka pu'tintn nchodval pofidů a maxhmlai ktrnE a
ohleduplně K chovat k přfrodi:. Pu ukončenf cllyUinl ryb Je chytající po'flnm. uklidit
místo rybo1uvu • okolí. l'fip.adoé odpadky JIW$Í shromildít v souddnérti ubalu
a dopravit du obvyklých odpadových nádob s rdfmem svozu v ubckh. Toto
u.stanovení bude předmětem konlruly a jtbo purušc:nf bude posuwdoo d)c z.ákuna
2.18191 Sb. jako z.alolenf černé skládky s pusdhy dle :r.ákona %00/90 Sb. (pokuta n
vtši al S0.000,· Kč atd.). Purušiteli tohoto ustanonní 11tbude 1lyhářstvfm Třeboň
v budoucnu vydbu povUen k lovu ryb. Ryboluv nelu zásadně pruvá<ll:t z míst. na
která není umu!nčn ukamžitý b(zproblémový přístup kuntrulnfm orgámlm. MJMkf: Jo
I O lel smí lovit v tlopruvo<lu a ,.a Johledu osoby starší 18 let
S ulovtnými rybami jt rybif povinen zta\!h:izet kerně a Jlt rybi'il$ké etiky, zejména je
n'-'))O!kt•Zoval vl�nim po bfi:hu, násilným vypr0Uová1úm zaseknu1ých hk9ců a trýznit
poncchávinim živých na suchu. Zakazuje se škrabánf a kuc:hánf ryb v katascru rybníků.
Ji: t.!-ž zakizáno stanování, táboření pfi:s nvc a rozděliv�n( ohňil ve výtopě rybnflď.i.
Majitel povč1cnf ručí za plí�d� J\o<ly vz.nikl� jeho jeJn.lnfm n;:a stanQYiJri, vodnfm
Jík, na březích a z.afízení. Pli výk„nu rybolovu jt! nucné. aby lovíd Jodrtovah mai
�bou vzdl'ílc:1ws1 nejméně 3 metry, pJi lovu pJMačl 20 m, pokuů se ncdohoůnou n:1
menší. MISII) k l,1vu nesmí být žádným t.pClsobem vyhr37.ováno.

2) D0BA LOVU

SportlJYDÍ rybol-..,v je pvvulen uSl.>l;>.6.m, které se pn)káží pl.itným pověřením vydaným
Rybářstvím Ticb<Jň u, na l')'bníku Staňkovský od 1.4. Jo 3 I , 12.
Dmnf ,loby (o..,u:
Iri, IV, IX, X
5.00- 20.00
v. VI, Vil, vrn 4,00 - 23,00

x1, xn

1.00- 11.00

3) RYBÁŘSKÉ NÁŘADÍ, ZPŮSOBY LOVU, NÁSTRAHY

a) Lov ryb smf b5't provjděn jen zp\Jsobem oJpo'1(Jajfdm z.Asadám fátlnéhu výkonu
ryb�fskéh11 práva, •k.:hcauy ryb � ,m.imfch voJt1fch živočkhu.
b) Je povoleM chy1;11 n;i Uva prut)', kažJý nejvíce o Jvou n.ivazdch s jednuduchými
h.k'"ky.
cJ Je povolen 1-..,v čeffnkovánfm od 15.fi „ Ceffnkem o max. rozmlru h : 1 m.
J) Při chyránf 11.a Jv„jhmk .!í 1rojháček a na rybku lze. použít pouu j<Jtn 11.i„azcc.

e) Candát obt:cný, llika. obccn� a sum«: velký jsou há�ni do 15.6. včetně,
f) Lov na rybku či jejf čAst a pfMač je povolen �t 16. června.
g) Pli pffvla.'.:i je Jovuleno !uvil jen jcc.lnún prulern, pfičemž nesmf bý1 další pruty
pfipravcny k lovu.
hl B!hem lovu musí mft f'")'bfil' nnstrúenf pruty v účinném 11-..,sahlL.
Je zejména zalclúno:
• luv na bójku
• umi.slov:inf haltýfů a pfedwvávinf ryb v nich
• přcchovrivat ve verirku víc<! ryb, nežje povolený &múlimil projednoho chytajídho
• oJnášet ulovené pun�hané ryb)' od vol.ly pli:Jjcjich zapsárú� Jo pfoh[edu o úlovcích
• smči1ovó.11{ úlovků, vyhrazová.nf núst k chytání bójemi, puuž{vání so.mose.ků
• !uvit nástmfn.f ryby Jo čeffnku, které ma_if suno,,enu tímto ryb:ifským fáJ.::m nejmenší lovnou mCru a th!Jusahujl' ji
• chycánf z lcJu
• fczat vit.lhčky z rostoucích slTom\l
• používat Ul nl\$trahy krve, škrkavek. mlékárenských kalů il vcškerjcb chrnnlných
• úvočichů, včetn!jejkh vývujuvjch stádií
• voadit krví, mast:m a smě.snů 1, mas�. mlékatcnskými b.ly, škrkavk2mi,jako! i všem.i
fi.vočichy chráněným.i zákonem véeluS: jejich vývojových sdJiJ
• ozn::i.fovinf krmných míst PIT lahvemi, bójkArni, barely, 1yč. búji atd.
• z důvodu zhoršcnf kvality vody plaU strlktnt z:ékaz vmwlěW a přikmtováJlf ryb
Povinné náčiní:
• rybálje Jk)Vioen míl pfi lovu vypru!!fovač hi\čkí1, mfru pro zjištlní vdikosti ulovených
,yb, podběrnk
• pok:\ld lovící přechovává ulovené ryby živé. musí je rrút ve votlč! ve vfasfnfm vezírku,
ryl»! umffli:nli ve vezírku je povl'l!uvána za rybu si poncchaoou.
4) MÍRA, POČET, EVIDENCE ÚLOVKŮ
ll) Luvnt míry t}'b:
ka.rr obecný" oJ 40 l'Dl do 70 .:Dl
(Hor,,( mfro u hlpra obtr:ni,w jr 70 cm. Ulo1oenj lupr nud 70 cm (l'lrtnl) .u t1111Jf bc
wlJ(/lml o s m11J1i11uJ/nf JetnlOl"ff 1,1r6rir �pt:f do rybn!ku, lde b1I ulm·1tn.J
camlál OOC:cn:9'
4.ci cm
amur
50 cm
lfn
20cru
pstruh
25 cm
SO cm
tolstolobik
sum«: vdký 70 cm
bolen dravý -'O ctn
45 cm
�hoř ffl"nf
jelec �sen
25 \!Ill
50 cm
hik.:i nbtctlÁ
okounek ('StJUhový 30 cru
olmuo fíčcí 20 cm
b) V jeJnom Jou sí oprávněný k lovu mOU ponechat ncjvýšt 7 kg ryb, s výj1mkuu
přfpadu, kdy poslední chycenou rybou tuto hranici pf,:k:JQ\:f- tuto rybu si ješlé mOU

v soulllJu s mfsmfm rybáfskj'm 1'5dem ponechat V tomto úlovku smf být nejvýše
1 k, ult«htilt ryby (štika, caad6� sum«, amur, p,tn,b, okouD<k pstruhový) nebo
l k, kapra. lxnnf úl„v,:k cejn.i velkého a cc:jnka malého n,:nf omezen. Při uloveni a
ponech.inf si ryby podléhající luvné mile (boJ a) je )uvfcf povinen tuto zapsat ihned
di> pfehledu ,, lllovcfoh s OZ11ačcuhn akJu6.lniho Jata a J.!lky ryby v cm. Ph:J
provedením zápi!i.u ndu ulovenou rybu kamkoli odnilct ěi ji svlřuvat druhé OS()bě.
Usmtc\:llé ryby musí být bi:hc.m lovu přechovávány v délkové nczměnčuém stavu.
5) POUŽfvÁNÍ PLAVIDEL PŘI RYBOLOVU
Zavážen f nisrr:1h plavidlyje puv'>ltnoftolerováoo) a můtc býl i vjednotlívých pffpadech
vlastníkem zakáz.'i110! Je L"lkáz..'Í.no chyt.inf z Belly boatu.
6) MÍSTA S VYLOUČENÍM RYBOLOVU
Rybulov .ft: zcela :zakiz.6.n z tělesa hráze rybníka.
CeloTOCně h:!jený úsek se z.ákatem Jnvu ryb «>d.c.etlule státnf hranice s R.tkous\em (ml.s.to
1Jznal!cné bójí) - viz mapa.
Z důvodu ochrany ekologicky cennt lokality z popudu CHKO TieOOňsko je zcela
zakázán sportovní rybolov v horní zl1U.né části rybníka. Tato lokalita je vymačc:ca
labulcmi ll bóji v rybnfce. Z dúv01.lu umožnlnf nerušeného pfir..:nenéhu Yýlěn.1 ryb je
zakázán vdkerý rybolov v mělké scveru:iápadnf ziluce rybníka llLv. ba.'.:kufe) označené
bójí a tabulemi J)OCínaje nejuUím místem prillivu za posleJnf rekreačnf chatou v faJové
:cistav�.
Rybolov je zakWn \'Cfejnosli 1, Jělíd hrllle mezi rybníkem Staňkovský a rybuchuvným
rybníkem ŠpacK1)v, R)'OOlov v prostoru Autvcampu Oasa pouze pro obytov�lé v mě
sfdch červ,en, čuv,enec a srpen.

7) KONTROLA A DOZOR

Tuto .'.:inuost vykonlivá řádu(: us1:u10Y,má rybářská stráž Ryb:ihlví Thboii a.$. a P1Jticit:
CR Těmto je chytajfd povioen umožnit k:onttolu putaJovaných dukl3Jů, rybáfskéhu
náčiní, náfadf a úlovků. Pro pffpad že oprávněný z pověřeni k. lovu ryb poruší ustanovení
z tohotu rybářského HJu má rybáh:ká stráž právo pověfc:nl' provozovánf lovu ryb oJcbrat
bez nároku na náhradu p,ostfoJkll vynaložených na nákup pov8cnf k lovu ryb.
Oprávnčný z lovu ryb K zavazuje přet.l.mětné oprávněnf vyJat.
Rybáhtvf Tieboň a.s. u!Já všechny slušné sportovnl r)'bSfe, aby v pffpaliČ zji�tění
úvaž.ných porušení rybffského r,du volali na nlle uveů<ná tdcfunnf čísla:
S1lcdisko Otlum u Ticbonl; - 602 S70 036. 602 130 S46
Zmln.11 pro,,i,fd 1·_rhro�e11a.
Rybtiřsfl'f Tř�b1Jň a.s.

UPOZORNĚNI
l . Přehled o úlovcích musí mít lovící při sobě, pravdivě jej vyplňovat a
nejpozději <lo 15 Jnů po skončení platnosti pověřen( odevzdat té
organizaci, která jej vy<la la.
2. Všef.:hny údaje zapisujte nesmazatelným zpUsobem, tiskopis udržujte
v čistotě.
3. Při chybném zápisu celý řádek proškrtněte a proveďte zápis znovu.
4. Ihned po ulovení a ponechání sí musí být Jo přehledu 1...apsány ryby
ušlechtilé (víz Mťstnf rybářský !ád/, včcméjejich Jélky v centimetrech.
5. Do přehledu musí být zapsány všel·hny ryby, které si Jovíd ponecháv/\,
tedy i ty druhy, které nemají stanovenou nejmenší délku nebo které užije
jako nAstražnl rybičky.
6. Upozorňajeme eybáře, že přl rykonu sportovního eybolovu je
poVÍJleD dodržovat platné zákony a ryhlá!ky o pobytu v přírodě a
CHKO Třeboňsko (vjezd motororych vozidel do lesa).
7. Porušením zásad a způsobu lovu pozbývá platnost Pověření k lovu
eyb na udici a toto pověření bude kontrolnfm orgánem odebráno
včetně dosavadních úlovků.
8. Rybářská stráž a kontrolní orgán je oprávněn podat oznámení o
přestupku Policií ČR.
Správným vyplněním sumář� a v�asným cxlevzdáním (i v prípadě, že
nebylo dosaženo Olovku) plispějetc k lepšímu zarybňování.

