
Provozní řád lovu ryb na udici na rybníku Jermaly 

 

• Každý držitel „Pověření k lovu ryb na udici na rybníku Jermaly“ je povinen se před 

začátkem lovu seznámit s tímto „Provozním řádem lovu ryb na udici na Jermalském 

rybníku a dodržovat jej. Držitel pověření souhlasí s prováděnými kontrolami. 

• Město Kaplice – dle zákona rybníkář – pověřuje kontrolami rybolovu na rybníku 

Jermaly Městskou policii Kaplice a osoby, které se prokazují ke kontrole zvláštním 

pověřením města Kaplice. Vzor zvláštního pověření viz dole. 

• Pověření k lovu ryb na udici na rybníku Jermaly lze vyzvednout nebo zakoupit na 

městské úřadě, Náměstí 70, 2. patro městského úřadu, pí. Urazilová: tel.: 380 303 192, 
778 427 974, pí. Krajňáková: tel.: 380 303 152 nebo v infocentru Kaplice. K 

rybolovu na Jermalském rybníku není nutné být držitelem Státního rybářského lístku. 

Pověření se vystavuje na vymezené části rybníku, na severním okraji rybníku je rybolov 

zakázán - úsek je vyznačen v terénu páskou a cedulemi viz mapa dole. Vzor pověření 

k lovu ryb na udici na rybníku Jermaly viz dole. 

• Na rybníku Jermaly může provádět lov ryb na udici maximálně 10 držitelů pověření za 
den. 

• Chytání je možné pouze v časovém rozmezí od 6:00 do 19:00. 

• Děti do 15 let věku mohou rybařit pouze pod nepřetržitým dohledem dospělé a 
plně svéprávné osoby. 

• Pověření k rybolovu je stanoveno na tři varianty: 

 

1. Varianta – děti do 15 let věku mohou rybařit zdarma, musí si však vyzvednout 

pověření k rybolovu, ryba musí být vrácena vodě, chyť a pusť. 

 

2. Varianta – cena jednodenního pověření je stanovena na 150 Kč za den, bez 

možnosti si ponechání ryby (kapra obecného), ryba musí být vrácena vodě, chyť 
a pusť. 

 

3. Varianta - cena jednodenního pověření je stanovena na 300 Kč za den, držitel 

pověření si smí ponechat pouze 1 kus kapra obecného, (koi kapr musí být 
vrácen zpět do rybníku), za jeden rybářský den. Velikost ponechané ryby je 

stanovena v rozmezí od 45 – 60 cm délky kapra. (Měřeno od hlavy po konec 

horní části ocasní ploutve). Jakmile držitel pověření uloví rybu, která splňuje 
parametry 45 – 60 cm délky a rozhodne se si tuto rybu ponechat, musí 
okamžitě ukončit rybolov a opustit stanoviště.  Zároveň musí dotyčný 
zapsat úlovek (velikost) na pověření k lovu ryb na udici a odevzdat toto 
vyplněné pověření do schránky, která je umístěna na lávce rybníka u 
výpustního zařízení.  



 

 

• Plotici obecnou a perlína ostrobřichého si lze ponechat v jakémkoliv množství a není 

zde stanovena míra. 

• Chytá se maximálně na dva pruty a je možné použít pouze jeden návazec s 

jednoháčkem – protihrot povolen. 

• Montáže musejí být průběžné – únikové, to znamená, že olovo při utržení ryby 

samovolně odpadne a ryba ho netahá za sebou. Feederová a methodmixová krmítka jsou 

povolena. Montáž však musí být průběžná (úniková). Minimální průměr vlasce na 

navijáku musí být minimálně 0,25. Lovící může mít na konci i šokový vlasec o průměru 

až 0,60 mm. Na koncovou montáž je možné použít šňůrku jako návazec. 

• Chytat se smí pouze na nástrahy přírodního charakteru: těstoviny, pečivo, mouční červi, 

rousnice, hnojáčci nebo ekologicky rozložitelné - boilies, pelety, kukuřici a umělé 

nástrahy, které napodobují tyto nástrahy. 

• Krmení je povoleno: pečivem, rybářskými vnadícími směsmi, boilies, peletami, 

vařeným partiklem, method-mixem. 

• Zavážení a zdolávání z lodi je zakázáno! 

• Označování lovného místa je zakázáno. 

• Při zacházení s úlovky se vyžaduje maximální opatrnost. Při vracení ryby vodě je nutno 

s ní zacházet co nejšetrněji. 

• Lov dravců je zakázán. 

• Lovící musí mít peán nebo vyprošťovač háčků. 

• Vyžadujeme používání podběráku. 

 

• Přísný zákaz uchovávání ulovených ryb ve vezírcích, sacích!!! 

• Zákaz vnadění obilovinami, luštěninami a jinými jádrovými krmivy v suchém stavu. 

• Lovící (i jeho případná návštěva) je povinen udržovat pořádek, čistotu, chovat se 

ohleduplně k přírodě a ostatním rybářům. 

• Porušení ustanovení provozního nebo rybářského řádu může být důvodem k odebrání 

Pověření a k vykázání od vody bez náhrady. 

• Kontakt na správce rybníku – Ing. Jakub Máchal, tel.: 722 149 968 

 

 

 

 

 



Mapa – zákaz rybolovu 

 

 

 

Zvláštní pověření ke kontrole lovu ryb na udici na rybníku Jermaly 

Město Kaplice 

Náměstí 70, CZ - 382 41 Kaplice, 

www.mestokaplice.cz 

 

 

Zvláštní pověření města Kaplice ke kontrole 
lovu ryb na udici na rybníku Jermaly. 
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