RYBÁŘSKÝ ŘÁD

CHLUMSKÝ RYBNÍK V K.Ú. VOLDUCHY
Rybářský řád pro vodní plochu Chlumský rybník
Platnost: od 1. května 2021
Obecná ustanovení
Tato ustanovení jsou platná pro vodní plochu Chlumský rybník v k. ú. Volduchy. Tato pravidla jsou
oprávněni kontrolovat členové rybářského dohledu, kteří se prokážou průkazem rybářského dohle-du
a dále Policie ČR (dále jen „kontrolní orgán“). Při porušení těchto pravidel nebo neopráv-něném lovu,
je kontrolní orgán oprávněn ukončit lovícímu denní lov, popřípadě zadržet rybářské náčiní, oprávnění
k lovu, úlovek či věc postoupit k vyřízení Policii ČR nebo správnímu orgánu. Zakoupením oprávnění
k lovu držitel souhlasí s dodržováním veškerých těchto ustanovení, podmínek a povin-ností dle
rybářského řádu společnosti Colloredo-Mannsfeld, spol. s r.o.
Dobyhájení jednotlivých druhů ryb
Od 1.ledna do 15.června jsou hájeni: bolen dravý, candát obecný, sumec velký, štika obecná
Celoročně jsou hájeny
Druhy, které jsou vedeny ve zvláštním předpisu: jeseteři, ryby různých barevných forem (koi, albín)
Zákonná délka ryb
Nejmenší přípustná délka ulovených ryb:
Amur bílý
60 -85 cm
Bolen dravý
45cm
Candát obecný
45 -70 cm
Jelec tloušť
25cm
Kapr obecný
45 -75 cm
Lín obecný
30 cm
Sumec velký
90 – 120cm
Štika obecná
60 -80 cm

Tato délka se měří u ryb od vrcholu rypce, až po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve. Vyjmenované ryby, které tuto délku nedosahují nebo přesahují, musí být vráceny zpět do revíru, kde byly
uloveny.
Denní doby lovu se stanovují takto:
-v měsíci květnu, červnu, červenci a srpnu
-v měsíci září a říjnu
-mimo výše uvedená období je rybolov zakázán

od 4:00do 24:00hod
od 6:00 do 21:00hod
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Chování při lovu a povinnosti lovícího
Na revíru Chlumský je povolen rybolov zhráze.
Při lovu ryb je nutné, aby lovící mezi sebou dodrželi vzdálenost minimálně 3 m. Při lovu přívlačí
mini-málně 20 m. Nedohodnou-li se na vzdálenost menší. Místa k lovu nesmí být žádným způsobem
vyhra-zována.
Při lovu udicí musí být lovící rybář u prutů přítomen tak,aby s nimi mohl v případě potřeby manipulovat.
Pokud lovící provádí lov za snížené viditelnosti (v noci), je povinen místo lovu osvětlit bílým neoslňujícím umělým světlem. Použití otevřeného ohně není dovoleno. Lovící je povinen udržovat na místě
pořádek a případný odpad ihned uklidit.
Způsoblovu, rybářské náčiní a nástrahy
Rybář provádějící lov na stanoveném revíru, může použít současně nejvíce dvou prutů (udic), každý
s nejvíce dvěma jednoduchými háčky nebo jedním dvojháčkem či trojháčkem.
Na živou či mrtvou rybku nebo její část se smí lovit pouze v období od 16.6. do 31.10.Na nástražní rybku
nesmí být použita ryba, která nedosahuje nejmenší lovnou míru v tomto revíru nebo ryby či živočichové, na které se vztahuje ochrana podle zvláštního předpisu. Při lovu na rybku nebo její části je
povoleno na každý prut umístit pouze jednu nástrahu. Při lovu na rybku je možné použít i víceháčkové
systémy (ochrana před spolknutím a poraněním lovené ryby), nejvýše však se třemi háčky (jedno, dvoj
nebo trojháčky).
Při lovu na nástražní rybku nebo její části, kdy lovící používá dvojháček, trojháček nebo víceháčkový
systém, nesmí nástražní rybka nebo nastražená část být menší než 20 cm. Menší nástražní rybku a její
části lze nastražit pouze na jeden jednoháček.
Lov přívlačí je povolen od 16. 6. do 31. 10. Při lovu je možno použít pouze jeden prut, který drží lovící
v ruce a aktivně ovlivňuje nástrahu. Další udice nesmí být nastražena.
Mezi rybářským náčiním je lovící povinen mít v době lovu u sebe pevnou míru ke zjištění délky ryby,
vyprošťovač háčků (pean, pinzeta, obústek) a podběrák. Dále může mít váhu, v opačném případě
ke stanovení hmotnosti použĳepřiloženou tabulku (údaje v ní jsou pouze orientační).
Na revíru se zakazuje
- Používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných, lovit ryby elektrickým proudem.
- Lovit ryby pod ledem, používat k lovu bodce, lapadla, udice bez prutů, střílet nebo tlouci ryby, chytat
je na šňůry, do ruky a do ok, podsekávat ryby.
- Používat jako nástrahy a návnady krve, veškerých chráněných živočichůvčetně jejichvývojových
stádií. Vnadit masem a směsí zmasa, bílými červi, mlékárenskými kaly.
- Používat k lovu čeřen či jiný druh sítě.
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- Stavět a budovat jakékoliv přístřešky, stany a podobná zařízení.
- Používat k lovu loděk, „belly boatu“, apod.
- Vstupovat do vody za účelem lovu.
- Zavážet nástrahy a návnady pomocí loděk a závážecích lodiček.
- V prostoru rybářského revíru společnosti Colloredo–Mannsfeld, spol. s r.o. nocovat a rozdělávat ohně.
- Používat vábničku.
Množství úlovků a jejich evidence
Za jeden den si držitel pověření může ponechat nejvýše 5 kg ryb (celková hmotnost bez rozdílu druhu).
V tomto úlovku mohou být pouze 2 ks těchto ušlechtilých druhů: kapr obecný, štika obecná, candát
obecný, sumec velký a jejich kombinace. Pokud si bude lovící ponechávat ryby živé, použĳe k přechovávání ryb vezírek s kruhy nebo obdobné zařízení nepoškozující ryby. Ryba umístěná do vezírku
nebo obdobného zařízení se považuje za rybu ponechanou.
V případě prvního úlovku 1 ks ryby, a jejím ponechání, o hmotnosti větší než 5 kg se omezuje denní lov
pouze na tento úlovek a denní lov tímto končí. Ponecháním si druhé ušlechtilé ryby končí lov pro tento
den.
Přehled o úlovcích
Rybu, kterou si lovící rozhodne ponechat, a která je považována za ušlechtilou, je povinen ihned zapsat
do přehledu s uvedením druhu, váhy a délky v cm. Stejně tak zapíše i sumce velkého. Ostatní ryby zapíše
až po skončení denního lovu, ale vždy před odchodem od vody. Přehled o úlovcích je držitel povinen
svědomitě a čitelně vypisovat, přičemž v něm nesmí škrtat ani přepisovat.
Povinnosti lovícího při kontrole
Lovící rybář se musí na požádání kontrolního orgánu prokázat platným pověřením k lovu a sou-časně
i přehledem o úlovcích, který je nedílnou součástí vlastního pověření a dále průkazem totožnosti,
popřípadě průkazem ZTP. Tyto doklady je lovící povinen mít při sobě. Na požádání kon-trolního orgánu
je lovící povinen předložit obsah jeho batohu či jiného zavazadla, které má s sebou lovící u vody, zda
sevněm nenacházíneoprávněné úlovkynebo zařízení,pomůckyčijiné částiasoučásti,kterábyodporovala
pravidlům pověření. Dále je kontrolníorgán oprávněn kontrolovat používané nástrahy, návnady a způsoby
lovu. Lovící je povinen umožnit kontrolnímu orgánu zaznamenat do přehledu o úlovcích provedení
kontroly, popřípadě porušení podmínek lovu.
Závěrečná ustanovení
- Každý držitel pověření je povinen ho vrátit do 15-ti dnů po skončení jeho platnosti,
a to i v případě, že nebylo dosaženo žádného úlovku.
- Dosažené úlovky budou v přehledu před jeho vrácením sečteny.
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Osoby oprávněné k lovu ryb jsou povinny poskytnout kontrolním orgánům pomoc a podporu.
Držitel pověření, který ve stanoveném čase pověření neodevzdá bez udání závažného důvodu nebo
je odevzdá bezřádného vyplnění a sečtení případných úlovků,tomu bude v roce následujícím zaúčtován
manipulační poplatek ve výši 1 000,-Kč.

Za sportovní rybolov revíru Chlumský
Petrův zdar
Radek Jandera (vedoucí RS Zbiroh)
Tel. 606289018
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