RYBÁŘSKÝ ŘÁD PRO ODLOV RYB NA RYBNÍCE PANSKÝ NA DAŠOVĚ
PRO ROK 2015

Obecné podmínky a informace rybolovu
1. V rybníce Panský je smíšená obsádka ryb: kapr, amur, candát, lín, pstuh, úhoř, štika
Obsádka rybníka je k náhledu na webových stránkách obce Štěměchy v sekci Rybáři)
2. Odchyt ušlechtilých ryb je omezen na 15 ks v roce. Po ulovení 15 ks ušlechtilých ryb
je možné přikoupení další povolenky.
3. Je povoleno chytat na dva pruty – maximálně dva návazce, osobám mladším 15 let
pouze v doprovodu osoby starší 18 let je povolen rybolov na jeden prut s jedním
návazcem
4. Při přívlači je dovoleno lovit jen jedním prutem s jedním návazcem, přičemž další
pruty nesmí být nastraženy
5. Místo rybolovu nesmí být jakýmkoliv způsobem vyhrazováno
6. Lovící si může ponechat maximálně 1 ks ušlechtilé ryby denně (kapr, amur, candát,
úhoř, pstruh). U lína 3 ks denně.
7. Je zakázán odlov ryb ve stylu: „nahodím a odejdu“. Za tento způsob rybolovu
může být odebrána povolenka.
8. Není dovoleno kuchání, škrábání a jejich porcování v katastru rybníka (pokud není
vyhrazeno pro tyto úkony místo)
9. Taktéž rozdělávání ohňů není dovoleno mimo upravená ohniště. Je také povinen
respektovat parkování vozidel na určených místech
10. Ulovené a zasáčkované ryby se nesmí směnovat
11. Po skončení platnosti povolenky tuto odevzdat na obecním úřadě obci Štěměchy
12. Kontrolovat rybáře má právo každý ze zastupitelů obce Štěměchy
13. Při kontrole je lovící povinen ukázat vezírek s úlovky a musí být v blízkosti lovícího
Povinnosti rybáře
1. Rybář je povinen mít při lovu ryb platnou povolenku Obce Štěměchy k lovu ryb na
udici
2. Rybář je povinen s ulovenými rybami zacházet šetrně a mít potřebné doplňky k
rybolovu (vyprošťovač háčků, pevnou mírou (metr), podběrákem, vezírkem na ryby
s pevnými kruhy a podložkou pro manipulaci s ulovenou rybou na břehu
3. Dále je povinen zapisovat úlovky do přehledu o úlovcích ušlechtilých ryb po zdolání a
jejich ponechání
4. Je povinen zachovávat pořádek kolem vody a má za povinnost řádně po skončení lovu
uklidit místo rybolovu. Odpadky shromažďovat do odpadkových nádob.
5. Při zjištěném porušování těchto pokynů je možné odebrání povolenky k rybolovu

Nedodržení obecných podmínek rybolovu, neplnění povinností rybáře a nedodržení
lovných mír ryb bude postihováno odebráním povolenky i případného úlovku, a to bez
jakékoliv náhrady.

Cena roční povolenky
Dospělý
Dítě do 15 let

1000 Kč na rok.
500 Kč na rok,

200 Kč na letní prázdniny (1.7. - 31.8.)

Doba lovu ryb
Lov ryb je povolen 7 dní v týdnu době:
Od 1.4. do 31.8.
od 5 – 22 hodin
Od 1.9. do 30.11.
od 7 – 19 hodin
Lovné míry ryb:
Kapr
Amur
Lín
Candát
Úhoř
Pstruh duhový

od 40 cm
od 40 cm
od 25 cm
od 45 cm
od 50 cm
od 25 cm

Podmínky a ceny pro denní pověření k lovu ryb
Dospělý

200 Kč

Dítě do 15 let

150 Kč (pouze v doprovodu osoby starší 18 let)

Lovné míry platí stejné jako u celoroční povolenky.
Cena za 1kg ulovené a ryby:
Kapr
Amur
Lín
Candát
Úhoř
Pstruh duhový

65 Kč
95 Kč
70 Kč
150 Kč
150 Kč
130 Kč

