
Rybářský řád provodní plochu Papež

Platnost: od 1. dubna 2021

Obecnáustanovení

Tato ustanovení jsou platná pro vodní plochu Papež v k. ú. Dobříš. Tato pravidla jsou oprávněni
kon-trolovat členové rybářského dohledu, kteří se prokážou průkazem rybářského dohledu a dále
Policie ČR (dále jen „kontrolní orgán“). Při porušení těchto pravidel nebo neoprávněném 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 povinností dle
rybářského řádu společnosti Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o. Provozovatel si vyhrazuje právo na
uzavření areálu jako celku pro soukroméúčely.

Odlovná sezónaryb

Odlovná sezóna na rybníku Papež je od 1.4.2021do 30.11.2021.

Dobyhájení jednotlivýchdruhů ryb

Od 1.ledna do 15.června jsou hájeni: bolen dravý, candát obecný, sumec velký, štika obecná.

Denní doba lovu:

Loví se systémem NON-STOP

Chovánípři lovua povinnosti lovícího

Při lovu je nutné, aby lovící rybáři mezi sebou dodrželi minimální vzdálenost, a to 3 m, přívlačí
mini-málně 20m, nedohodnou-li se na vzdálenosti menší. Místa k lovu nesmí být žádným způsobem
vyhra-zována a upravována. Při lovu udicí musí být lovící rybář u prutů přítomen tak, aby s nimi mohl
v pří-padě potřeby manipulovat. Pokud lovící provádí lov za snížené viditelnosti (v noci), je povinen
místo osvětlit bílím neoslňujícím umělým světlem. Rozdělávání otevřeného ohně není dovoleno. Vařič
a nadzemní gril povolen. Lovící je povinen udržovat na místě pořádek a případné odpadky po sobě
ihned uklidit.

Způsoblovua rybářskénáčiní

Rybář provádějící rybolov smí použítsoučasně nejvícedvou prutů (udic).
Každýnejvíce se dvěma jednoduchými háčky. Montáž srkačka je přísně zakázána.
Povinnou výbavou každého rybáře je podložkapod ryby, podběrák s délkou ramen minimálně
70cm a dezinfekcek ošetření ryb po vpichu háčkem a jinýchporanění ryb.
Lov dravé ryby je povolen pouze přívlačí a to od 16.6.do 30.11.
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Na revíru sezakazuje

Používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných, lov elektrickýmproudem. Lovit ryby pod
ledem, používat k lovu bodce, lapadla, udice bez prutů, střílet ryby, chytat je do šňůr, do ruky, do ok,
pomocí síťovin a sakovin, podsekávat ryby. Používat jako nástrahy a návnady krev, veškerých chrá-
něných živočichů vč. všech vývojových stádií. Vnadit masem a směsí z masa, mlékárenskými kaly.
Stavět a budovat jakékoliv přístřešky, a to i s podsadou (mimo tzv. bivaků). V případě, že má rybář
bivak postavený po dobu delší než 24h, je povinen mít sběrný koš, či pytel na odpadky. Používat
k rybolovu loděk. Zavážet nástrahy pomocí loděk či zakrmovat (vyjma zavážecích lodiček). V prostoru
revíru rozdělávat oheň. Používat vábničku.

Povinnosti lovícíhopři kontrole

Lovící se musí na požádání kontrolního orgánu prokázat platným pověřením k lovu a současně prů-
kazem totožnosti. Tyto doklady je lovící povinen mít u sebe. Na požádání kontrolního orgánu je lovící
povinen ukázat obsah jeho rybářského batohu či jiného zavazadla. Dále je kontrolní orgán oprávněn
kontrolovat použité nástrahy, návnady a způsoby lovu. Popřípadě porušení podmínek lovu odevzdat
pověření.

Závěrečnáustanovení

Každý držitel pověření je povinen ho vrátit bezprostředně po ukončení platnosti pověření tam kde
bylo vydáno.
Osoby oprávněné k lovu na základě tohoto pověření jsou povinni poskytnout kontrolnímu orgánu
podporu a pomoc.
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