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Pravidla rybolovu na rybníku Kocháňák – 2023 
 

Loví se podle Rybářského řádu Českého rybářského svazu s následujícími úpravami: 

 

1) Denní doba lovu: 24. března až 22. října od 4:00 do 24:00 hodin, v měsících listopad, 

prosinec, leden, únor a do 23. března je lov ryb zakázán. 

 

2) Pro držitele roční povolenky jsou v jednom kalendářním týdnu povoleny pouze 3 docházky. 

Platnost třídenní povolenky (3 ze 7) je 7 kalendářních dnů, ve kterých je ale možné vykonat pouze 

tři denní docházky. Platnost jednodenní povolenky se stanovuje na 24 hodin od povinného zápisu 

začátku lovu. 

 

3) Pro držitele všech druhů povolenek je povolen lov na 2 pruty. Manželka (manžel) držitele 

povolenky a jedno dítě do 15 let může manipulovat s pruty držitele povolenky. 

 

4) Povolenými způsoby lovu jsou lov na položenou, lov na plavanou, přívlač a lov na živou a mrtvou 

rybku 

 

5) Čeřínkování a lov dravců je povolen od 16. 6. 2023. 

 

6) Lov z plavidel, zavážení návnad a nástrah (i plaváním) je zakázáno.  

 

7) Velikosti ryb, které je možno si ponechat:  

• Kapr obecný od 40 cm  

• Amur bílý od 50 cm 

• Lín obecný od 20 cm 

• Candát obecný od 45 cm 

• Štika obecná od 50 cm 

• Sumec velký od 70 cm 

• Bolen dravý od 45 cm  

 

8) Denní limit ponechaných ryb: 

• pouze 1 ušlechtilá ryba (kapr, amur, candát, štika, sumec) 

• plus ostatní druhy ryb do maximálního denního hmotnostního limitu 7 kg (lín, okoun, karas, 

plotice) 

 

9) Roční limit ponechaných ryb: 

• ušlechtilé ryby 20 ks, ostatní druhy 50 kg 

• ponecháním si 20 ks ušlechtilých ryb končí ihned platnost oprávnění k lovu 

 

10) Evidence docházek a úlovků: 

• lovící je povinen mít u sebe doklad totožnosti + povolenku k rybolovu a na požádání 

provozovatele je předložit ke kontrole 



• držitel ročního a třídenního oprávnění k lovu je povinen před započetím lovu zapsat datum 

do povolenky k lovu 

• držitel denního oprávnění je povinen před započetím lovu zapsat datum a hodinu do 

povolenky k lovu 

• při ponechání si ušlechtilé ryby je lovící povinen neprodleně zapsat nesmazatelným 

způsobem do povolenky k lovu – pořadí úlovku, druh, velikost a čas ulovení a může 

pokračovat v lovu 

 

11) V případě ponechání si ostatních druhů ryb je rybář povinen zapsat jejich druh, počet a 

hmotnost při odchodu od vody. 

 

12) Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe oprávnění k rybolovu, vyprošťovač háčků, míru pro 

zjištění délky ryb a podběrák. Doporučené vybavení je podložka pod ryby.12) Přísný zákaz výměny 

již ponechaných ryb z vezírku a zákaz darování dalších ulovených ryb přímo u vody. 

 

13) Místa k lovu ryb jsou označena provozovatelem. 

 

14) Platí zákaz stanování a rozdělávání ohně. 

 

15) Nákupem povolenky bere kupující na vědomí, že prostor okolo rybníka je monitorován.  

 

Ceník povolenek: 

• Jednodenní – 250,- Kč 

• 3 ze 7 – 500,- Kč 

• Roční – 2500,- Kč 

 

Chování při lovu: 

Po příchodu k místu lovu prohlédne osoba provádějící lov místo, z něhož hodlá lovit. Pokud je 

znečištěno odpadky, před zahájením lovu ryb je uklidí a toto nahlásí provozovateli. 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.  

Děti do deseti let věku mohou manipulovat s udicí osoby provádějící lov, starší 18 let, pouze v jejím 

doprovodu. 

Zacházení s ulovenými rybami: 

Při vylovování ryby je osoba provádějící lov povinna zacházet s ní šetrně. Rybu, která se vrací zpět 

do vody, je potřeba uvolnit z háčku bez zbytečné manipulace, pokud možno ve vodě, nebo na 

podložce pod ryby. Pokud vězí háček hluboko v jícnu ryby, je nutno jej odstřihnout. Za hrubé 

porušení tohoto ustanovení je považováno vytahování ulovené ryby po břehu, nebo její nešetrné 

vracení zpět do vody.  

Oprávnění pracovníci provozovatele: 

Jan Šimek, tel.: 607 839 289  

Ondřej Baloun, tel.: 606 069 155 

Miroslav Prchal, tel.: 608 332 502  

 

Prodej povolenek: 

V pracovní dny od 7:00 do 15:00 hodin v sídle provozovatele  

– Lucie Edrová - tel. č.: 569 437 702; e-mail: edrova@zaslipa.cz 
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