RYBÁŘSKÝ ŘÁD PRO RYBNÍK OBCE TRNÁVKA
PLATNOST OD 1.3. 2015
1) Tento rybářský řád schvaluje OZ v Trnávce.
2) Výši poplatků určuje OÚ na návrh místního rybářského výboru.
3) Rybolov může provádět člen místní rybářské organizace, osoba starší 15-ti let,
proškolená, na lov vybavená dle rybářského řádu, po zaplacení poplatků a vydání povolení k rybolovu
4) Rybolov je povolen na dva pruty s jedním návazcem.
5) Při lovu přívlačí smí lovící lovit pouze na jeden prut.
6) Mládež do 15-ti let musí mít s sebou osobu starší 18-ti let jako dozor.
7) Mládeži do 15-ti let je rybolov povolen na jeden prut s jedním návazcem. Osoba provádějící dozor a
nevlastnící povolení k rybolovu nesmí rybolov provozovat.
8) K lovu je rybář povinen mít u sebe povolení k lovu, pevnou míru (NE-svinovací metr), podběrák
s násadou, vezírek s oblouky, vyprošťovač háčků, otvírač tlamy, dezinfekci k ošetření ryb (ne ve
spreji) a psací potřeby.
9) Rybolov ze soukromých pozemků je zakázán.
10) Mezi lovícími musí být dodržena vzdálenost alespoň 3m, když se nedohodnou jinak.
11) Jakákoliv výměna a směna ryb je zakázána.
12) Ušlechtilá ryba (kterou si chce rybář ponechat) se zapisuje ihned s uvedením míry a tím je rybolov
ukončen. Po 15.6. se může pokračovat v lovu na dravou rybu.
13) Místa k rybolovu nesmí být žádným způsobem vyhrazována.
14) Jsou zakázány úpravy břehů, úpravy vodotečí apod.
15) Lovící je povinen se zdržovat u prutů, aby s nimi mohl kdykoli manipulovat.
16) Rybář je povinen umožnit kontrolu úlovků a povinného vybavení osobě, které se prokáže průkazem
vydaným OÚ Trnávka.
17) OZ a MRV si vymezují právo uzavřít vodu nebo pozměnit rybářský řád.
18) OZ a MRV si vymezuje právo vydání povolenky, eventuelně odebrání povolenky při porušení
platného rybářského řádu.
19) Při ukončení rybolovu před koncem platnosti povolení a to z jakéhokoliv důvodu nebudou vráceny
poplatky.
20) Výše poplatků od roku 2015.
Roční povolení:

mládež

6- 15 let

200 Kč

osoby
starší 70-ti let 250 Kč
osoby
starší 15-ti let 2000 Kč
21) Výše poplatků osob starších 70-ti let a mládež do 15-ti let se řídí dnem narození ke dni vydání
povolenky.
22) Rybář je povinen odevzdat řádně vyplněný sumář do 10.1. následujícího roku.
23) Všeobecný zákaz lovu na rybníce je od 1.1. do 1.3. Zahájení rybářské sezóny se schvaluje na výroční
členské schůzi rybářského spolku.
24) Celoročně jsou hájeny všechny druhy raků, škeble, všichni obojživelníci, střevle potoční, piskoř
pruhovaný a jeseter.
25) V době od 1.1. do 15.6. jsou hájeny candát, štika.

26) Rybolov přívlačí je povolen od 16.6. Rybolov na živou nástrahu je povolen od 16.6.
Od 16.6. povolen lov a zavážení z loďky ( pouze pro lov dravců ).
Lov z loďky je povolen pouze pro osoby starší 18 let a na jejich vlastní nebezpečí.
27) Nejmenší stanovené míry ryb:
Kapr 50 cm
Štika 60 cm
Bolen 50 cm
Candát 60 cm
Amur 70 cm
Lín
30 cm
Tato délka se měří od začátku hlavy až k nejzazší části ocasní ploutve.
28) Denně je povoleno ulovit 7 kg ryb včetně 1 ks ušlechtilé ryby a po 15.6. po ulovení ušlechtilé ryby je
možné ulovit ještě 1 ks dravé ryby. Týdně je povoleno ulovit maximálně 4 kusy ušlechtilých ryb.
( Týden je od pondělí do neděle ). Ročně je povoleno ulovit maximálně 30 kusů ušlechtilých ryb.
29) K lovu ryb je zakázáno používat výbušnin, otravných nebo omamných látek, lapaček, udic bez prutů,
vidlic a rasošek, ryby střílet a tlouci, chytat pod ledem, lovit na šňůry, podsekávat, lovit elektřinou,
lovit pomocí umělého osvětlení, lovit sítí do vrží, stupů, košů, používat samoseků, chytat na bójky,
zákaz zavážení a chytání z loděk a jiných plovoucích zařízení.
30) Je zakázáno lovit ryby na místech, kde se nahromadily za mimořádně nízkého stavu vody, při
škodlivém znečištění vody, ryby shromážděné k tření nebo přezimování.
31) Za nástražní rybky mohou být používány ryby, jejichž lov v revíru není vázán nejmenší délkou.Tyto
ryby mohou být používány za nástražní jen tehdy, dosahují-li nejmenší předepsanou míru. Nástražní
rybky (mimo ryb vázaných mírou) mohou být loveny ručními čeřínky o ploše síťoviny 1x1 m nebo
sáčky o obvodu oblouku 1 m. Při lovu čeřínkem nebo sáčkem nesmí být pruty nastraženy.
32) Ryby ulovené v době hájení, ryby podměrečné, ryby které si lovící nehodlá ponechat, musí ihned po
ošetření s opatrností pustit zpět do vody.
33) Ryby, kterým nelze bez poškození vyjmout háček, rybář po odstřižení vlasce pustí zpět i s háčkem.
34) Při vylovování ryby je rybář povinen zacházet s rybou šetrně. Při vylovování ušlechtilé ryby je
povinen používat podběrák. Za hrubé porušení rybářského řádu bude považováno vytahování ryby
po břehu rybníka nebo nešetrné hození zpět do vody. Ulovené ryby je rybář povinen uchovávat ve
vezírku. Je zakázáno používat společné vezírky. Je zakázáno ryby porcovat nebo jim odřezávat hlavy
před odchodem od vody.
35) Každý rybář je povinen na místě, kde provádí rybolov udržovat pořádek. Zakazuje se jezdit a
parkovat s motorovými vozidly mimo komunikace, řezat vidličky z rostoucích porostů nebo tyto nějak
poškozovat. Při lovu nesmějí být ohrožovány, rušeny a poškozovány chráněné části přírody (rákosí,
vodní porost apod.)
36) Uhynulé ryby je každý rybář povinen odstranit tak, aby nedošlo k znehodnocení vody nebo šíření
nákazy (nejlépe zakopat)
37) Denní lov není časově omezen.
38) Zánik členství – při nesplnění jedné z povinností tj.
a) účast na členské schůzi bez řádné písemné omluvy
b) odevzdání úlovkového listu (sumáře ) do 10.1. následujícího roku
39) Zájemce o nové členství schvaluje OÚ Trnávka

