Rybářský řád pro rybník v Zichovci – platnost od 1.1.2020
Provozovatel – rybářský spolek obce Zichovec
Tento rybářský řád vychází z všeobecně platného RŘ ČSR s těmito místními úpravami:
• Sportovní rybolov na tomto revíru je povolen pouze držitelům roční povolenky vydané provozovatelem.
• Rybolov během roku není časově omezen, tj. je povolen po celý kalendářní rok povolenky a celých 24hod
• Lov je povolen na 2 pruty, pro děti do 15let na jeden prut
• Lovící je povinnen s rybou při vylovování, vyháčkování, měření, focení, vracení do vody manipulovat
maximálně šetrně (nejlépe - podběrák s jemnou síťkou, podložka pod rybu, poléváním vodou, dezinfekce rány)
• Kromě nejmenší míry se aplikuje tzv. vratná míra ušlechtilých ryb. Ulovené ryby, jejichž délka nedosahuje
nejmenší nebo přesahuje vratnou míru, je lovicí povinen neprodleně pustit zpět do vody.
nejmenší míra
vratná míra
Kapr 40 cm
60 cm
Amur 60 cm
75 cm
Lín
30 cm
40 cm
Úhoř 60 cm
80 cm
Okoun
- celoročně hájený
Štika
- celoročně hájený
Jeseter
- celoročně hájený
Candát
- celoročně hájený
Sumec velký - při ulovení se nesmí vracet zpět do vody, ulovení hlašte telefonicky rybářské stráži.
• Lov dravců je běžně zakázán s vyjímkou po předchozí dohodě s rybářskou stráží.
• Lovící je oprávněn ponechat si nejvýše jeden kus ušlechtilé ryby jednou 14dní. Ponechání ryby je ve
stejný den oznámeno prostřednictvím SMS/MMS na telefonní číslo rybářské stráže : 731 412 314
• Ryby je nutno uchovat v celém stavu - přísný zákaz kuchání a jiného zpracování ryb u rybníka.
• Oprávněné osoby pro kontrolu dodržování RŘ jsou uvedeni níže – viz. Rybářská stráž.
• Lovící je povinen se na výzvu rybářské stráže prokázat dokladem totožnosti a platnou roční povolenkou k lovu.
• Lovící - držitelé platné povolenky mohou navzájem kontrolovat dodržování tohoto řádu tak, aby ze strany
některých jednotlivců nedocházelo k jeho porušování (odnášení generačních ryb je považováno za pytláctví).
Případné porušení je třeba neprodleně hlásit Rybářské stráži.
• Lovící je povinen před započetím lovu uklidit případné odpadky, nadále dodržovat pořádek během lovu a před
odchodem po sobě uklidit.
• Lovící je povinen oznámit bivakování 7 dní před začátkem lovu členovi rybářské stráže (formou SMS)
• Je přísný zákaz rozdělávání ohně mimo vyhrazené místo (tj. pouze v ohništi u rybářské bašty a v krbu)
• Zákaz vjezdu a parkování aut u vody (u břehu, na hrázi apod.) – pod pokutou odebrání povolenky (výjimku
mají místní rybáři při údržbě a krmení nebo po dohodě obyvatelé obce při obecních akcích), je povolen vjezd a
stání na nezbytně nutnou dobu pro vykládku/nakládku, následně přeparkování na vyhrazené parkoviště.
• Provozovatel má právo omezit či zakázat rybolov na nezbytně nutnou dobu. (nasazení ryb, závody, kalamitní
stavy apod.)
• Při nedržení těchto pravidel a porušení rybářského řádu má osoba pověřená kontrolní činností (Rybářská stráž)
právo odebrat lovícímu povolenku bez nároku na vrácení ceny za povolenku. Případné pytláctví bude řešeno s
Policií ČR.
• S držitelem povolenky může provádět rybolov 1 dítě do 15-ti let bez povolenky, oba maximálně na
celkem 3 pruty. Počet ponechaných úlovků se vztahuje pouze na jednu povolenku.
• Držitel povolenky je povinen odpracovat min 4 hodiny na brigádách každý rok nebo zaplatit +400 Kč
k povolence na rok následující. Termíny brigád jsou k dispozici na internetu nebo jsou včas oznámeny po
telefonu provozovatelem. Důchodci a děti do 15 let jsou od povinných brigád osvobozeni.
• Povolenka pro ne-místní rybáře je vydána pouze na doporučení místního rybáře (garanta), který má pro
aktuální rok již zaplacenou povolenku. Místní držitel povolenky má oprávnění umožnit jednorázové hostování
jiné osobě bez poplatku s povinností dohledu během rybaření této osoby.
• Vysazování jakéhokoliv druhu ryb bez povolení rybářského spolku není povoleno.
• Využívání rybářské bašty se řídí platným provozním řádem vyvěšeným na místě.
Ceník povolenek
Místní obyvatelé :
Ostatní :
Mládež do 15 let :

1.200 Kč/rok
2.400 Kč/rok
600 Kč/rok

Rybářská stráž - telefon:
V. Vágner - 731 412 314
Š. Vachek - 602 129 315
M. Švajka - 732 243 515
D. Širmer – 606 917 400

Brigády a povolenky,
Rezervace rybářské bašty:
Š,Vachek - tel. 602 129 315
(vydání dle dohody)

