Rybářský řád 2019
Rybářský kroužek Ledce
1) Lovná sezóna a denní doba lovu:
- duben až srpen: 4–23 hodin
- září až prosinec: 5–22 hodin
2) Stanovené minimální délka ryb:
Kapr: 45–65 cm (včetně)
Štika: od 60 cm (včetně)
Amur: od 60 cm (včetně)
Lín: od 30 cm (včetně)
Úhoř: od 60 cm (včetně)
Okoun: je hájený po celý rok, musí se hned vrátit zpátky do rybníka.
Tolstolobik: je hájený po celý rok, musí se hned vrátit zpátky do rybníka.
Karas: bez míry
3) Počet a množství úlovků a jejich evidence
- Počet ponechaných ryb za lovnou sezónu je u druhů kapr, amur, štika stanoven na
maximálním počtu 5 ryb, a to buď od jednoho druhu, nebo kombinaci (např. 2 kapry,
2 štiky a 1 amura).
- Počet ponechaných ryb za lovnou sezónu je u druhů lín a úhoř stanoven na
maximálním počtu 10 ryb, a to buď od jednoho druhu, nebo kombinaci (např. 7 línů a
3 úhoři).
- Karas není kusově nijak omezen.
4) Zakázané způsoby lovu:
- Při lovu ryb se zakazuje používat výbušniny, udice bez prutů, elektřinu, střílení a
tlučení, chytaní na šňůry, lovení do rukou je rukou či do ok.
- Na rybníku je zakázáno lovit z loďky a jiných plavidel.
5)
-

Způsob lovu ryb, rybářské nářadí
Osoby mladší 15 let a osoby starších 15 let smí chytat na jeden prut.
Ten, kdo vlastní rodinnou povolenku, smí chytat na dva pruty (dítě + dospělý).
Dravci se smějí lovit až od 16. 6. do 31. 12. 2019, pokud se stane, že např. štiku
chytnete v dřívějším termínu, musíte ji vrátit zpět do vody.

6) Povinnosti rybáře
- Rybář je povinen mít při lovu podběrák, vezírek a míru pro zjištění délky ulovených
ryb.
- Rybář, který má oprávněný k lovu ryb, musí mít u sebe rybářský lístek a úlovkový
lístek.
- Přehled o úlovcích, které si rybář odnese od rybníka, musí svědomitě vyplňovat.
7) Děti mladší 15 let (včetně)
- Za děti mladších 15 let, které budou rybařit bez dozoru, nese veškerou zodpovědnost
za případný úraz zákonný zástupce dítěte.

8) Kontrola povolenek
- Kontrolu povolenek smí provádět osoba, která má speciální průkaz, kterým se při
kontrole prokáže.
- Pokud bude zjištěno porušení pravidel, dojde dle míry porušení k varování až
k odebrání povolenky.
9) Ostatní pravidla
- Rybářský lístek a úlovkový lístek je každý rybář povinen odevzdat od 2. 1. 2020 do
31. 1. 2020 na OÚ Ledce, pokud to neučiní, pro následující rok mu propadá možnost
si zažádat o novou povolenku.
Rybářský kroužek si vyhrazuje právo na případné změny rybářského řádu během lovné
sezóny. Případné dotazy můžete psát na e-mail ledecti.rybari@seznam.cz.

V Ledcích dne 15. 5. 2019

Martin Burant

