Rybářský řád - Dřevčický rybník
Oprávnění k rybolovu:Rybolov je povolen pouze na povolenky vydané pro rok 2018. Rybolov může
být prováděn jen způsobem odpovídající zásadám výkonu rybářského práva, ochrany ryb a vodních
živočichů, jakož i ochrany přírody. Povolenka se zakupuje před započetím lovu. Při nepřítomnosti správce
je povinnost se nahlásit telefonicky.

Důležité:
Při odchodu ze stanoviště je rybář povinen zanechat pořádek. Rybáři jsou povinni svůj
vyprodukovaný komunální odpad odnést a vyhodit do nádob u rybníka.

Docházka:
6,00 hod - 21,00 hod = březen, duben, září, říjen

5,00 hod - 24,00 hod = květen, červen, červenec, srpen

Povolené úlovky:
V jednom týdnu si může rybář ponechat maximálně 1 ks všech druhů ryb ( vyjma jesetera), Po
dosažení povoleného úlovku smí rybář nadále chytat pouze metodou CHYŤ A PUSŤ.

Nejmenší délka úlovku:
KAPR : 42 CM

ŠTIKA: 55 CM

AMUR : 50 CM

CANDÁT: 45CM

TOLSTOLOBIK: 60 CM

LÍN: 30 CM

KAPR NAD 60 CM A AMUR NAD 70 CM SE VŽY VRACÍ ZPĚT DO RYBNÍKA!!!
JESETER HÁJEN!!!

Povinnosti rybáře, způsob lovu a chování při lovu:
●

každý rybář je povinen s sebou mít povolenku, úlovkový lístek, OP nebo platný pas,
metr, podběrák, vezírek s kruhy, gumovou podložku, vyprošťovák háčků nebo pean,

●

při lovu na položenou je povoleno chytat na 1 PRUT

●

na prutu je povolen pouze jeden návazec

●

při lovu přívlačí je povolen jeden prut, přičemž nesmějí být součastně nastraženy další
pruty

●

lov povolen na pečivo, kolínka, bolies, pelety, kukuřice, červy, rousnice (jako na
svazové vodě)

●

při lovu dravců se chytá na položenou na živou nebo mrtvou rybku, při lovu přívlačí na
mrtvou rybku nebo umělé nástrahy

●

při lovu dravců je povoleno chytat pouze na háčky bez protihrotů

●

při lovu na těžko musí být každé závaží průchozí (na kmenovém vlasci)

●

rybář je povinen zapsat každou rybu do úlovkového lístku ihned po uložení do vezírku

●

vnadění je povoleno ( 0,3L DENNĚ )

Při lovu je zakázáno:
●

půjčovat prut druhé osobě → povolenka je nepřenosná

●

chytání ryb na srkačky

●

zavážení nástrah, chytání ryb z loděk a chytání na bójku

●

vstupovat na zeď u HASIČÁRNY A NAPROTI NÍ

●

výměna ryb ve vezírku

●

uchovávání ryb ve společném vezírku

●

pouštět zpět do vody ulovené sumce

●

při zabití úlovku jakýmkoliv způsobem zkracovat délku ryby

Nedodržení rybářského řádu se trestá odnětím povolenky bez náhrady a při hrubém a opakovaném
porušení rybářského řádu zákazem rybaření na tomto rybníku.
Rybář se zavazuje k plnění výše uvedených pravidel zakoupením povolenky!

Ceník povolenek Dřevčický rybník¨:
DENNÍ: 70 KČ
ČERVENEC- PROSINEC: 450 KČ
DĚTI DO 12 LET CHYTÁNÍ ZDARMA!!

Kontakty:
TOMÁŠ KROPÁČEK ml. - 725441971, kropacek22@gmail.com
-722627888

Nejmenší délka úlovku:

Povolené úlovky ušlechtilých ryb:

