RYBÁŘSKÝ ŘÁD
*************************

PRO RYBÁŘSKÝ REVÍR - KONOJEDSKÝ RYBNÍK – PLATNÝ OD 10.4.2018
V souladu s ustanovením vyhlášky č. 103/63Sb. v pozdějších zněních o rybářství, vydává
majitel revíru, obec Konojedy, tento Rybářský řád:
1. Na rybníku obce Konojedy je povolen výkon rybářského práva pouze s platnou
povolenkou vydanou Obecním úřadem Konojedy.
2. Výkon rybářského práva je povolen od 29. dubna do 30. října kalendářního roku
a to ve dnech – úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Zakázané dny
rybolovu – pondělí.
Na Konojedském rybníku se nesmí lovit v ohraničeném prostoru. Při příchodu k
rybníku musí každý rybář ihned zapsat do výkazu úlovků datum a hodinu příchodu,
sledovat, zda ostatní rybáři dodržují Rybářský řád a případné porušení předpisů
nahlásit rybářské stráži nebo Obecnímu úřadu Konojedy.
Lovící musí mezi sebou dodržovat vzdálenost alespoň 3 metry. Lovit je povoleno
na dva pruty s jedním návazcem s jednoduchým háčkem.
3. Doby lovu se stanoví takto:
květen, červen, červenec, srpen - 6.00 - 22.00 hod. let. času
září, říjen
- 6.00 - 19.00 hod. let. času
4. V rybářském revíru je povoleným způsobem lovu:
a) lov na položenou nebo na plavanou
b) od 16. června do 30. října lov na přívlač, živou či mrtvou rybku
c) lov na umělou mušku nebo lov muškařením
d) lov čeřínkováním v době od 16. června do 30. října
Za nástražní rybku lze použít jen ty druhy ryb, které nejsou chráněny dle
předpisů o rybářství.
5. Při lovu v rybářském revíru se zakazuje:
a) používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek
b) používat bodců jakéhokoli druhu, lapaček, udic bez prutů, dále vidlic
a rozsošek, jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry, do rukou a do ok
c) užívat k lovu ryb elektrického proudu, lovit ryby pod ledem.
Nesmí se použít na chytání ani vnadění: hrách, bob, fazole, kukuřice, jakékoli směsi
z masa a krve, škrkavek, mlékárenských kalů a veškerých chráněných živočichů.
6. Povoleno lovit a stanovené míry. Délka ryb se měří od předního konce až k nejzazší
části ocasní ploutve. Minimální míra přivlastňovaných ryb:
kapr – 40 cm, lín – 30 cm, amur – 60 cm, úhoř – 70 cm, štika – 60 cm,
tolstolobik – 60 cm, candát – 50 cm.

7. Denní úlovek může činit:
- 1 kus mírové ušlechtilé ryby + okoun, tloušť, plotice (5 kg), cejn 5 kg
- každá ušlechtilá ryba, kterou si rybář ponechá, musí být neprodleně zapsána do
úlovkového lístku včetně míry a podepsána dalším rybářem
- při ponechání mírové ryby končí pro tento den rybolov !!!!
Počet ulovených ušlechtilých ryb za sezonu je omezen na 15 ks.
*******************************************
8. Je povinností mít při lovu vyprošťovač háčků, (např. kleště, pinzetu apod.), míru na
zjištění délky ulovených ryb, podběrák, případně vezírek (min. 2 kruhy) pro uchování
živých ryb.
9. Každý, kdo loví ryby, je povinen na místě udržovat pořádek. Při příchodu k vodě rybář
provede nejprve prohlídku místa a pokud chce lovit na místě, které je znečištěno,
provede jeho úklid, jinak bude členy rybářské stráže nebo pověřeným pracovníkem
Obecního úřadu Konojedy postupováno jakoby lovící znečistil místo sám.
10. Pokud lovící uchovává ulovené ryby živé, je povinen mít vlastní vezírek s kruhy,
aby síťovina nepřiléhala těsně k tělu ryby. Ryba uložená ve vezírku je považována za
ponechanou a je zakázáno ji vyměňovat za rybu větší později ulovenou.
Ryby, které nedosahují stanovené míry a musí být vráceny vodě, uvolňujeme pokud
možno ve vodě bez zbytečné manipulace na břehu. Za hrubé porušení je považováno
tahat ulovené ryby, které budou vráceny vodě po břehu, nebo je nešetrně vracet
do vody.
11. Uhynulé ryby, které je možno dosáhnout, je lovící povinen vylovit a odstranit, aby
nedošlo ke znehodnocení vody nebo šíření nákazy. Je zakázáno rozdělávat u rybníka
oheň (mimo společného zahájení sezóny) nebo zajíždět s motorovými vozidly k vodě
nebo do zákazu vjezdu, poškozovat břehová zpevnění (i travní), stanovat apod.
12. Oprávněný k lovu ryb je povinen předložit pověřeným pracovníkům OÚ Konojedy
Povolenku k lovu, úlovkový lístek a podřídit se jejich pokynům. V případě porušení
tohoto Rybářského řádu bude odebrána povolenka k lovu pověřenými pracovníky
Obecního úřadu Konojedy.
13. Děti do 15 let se mohou zúčastnit rybolovu pouze v přítomnosti staršího rybáře s platnou
povolenkou, mohou lovit pouze jedním prutem s jedním návazcem a jednoduchým
háčkem.
Dětem do 15 let je povoleno slovit jednu mírovou rybu týdně, toto neplatí při zakoupení
plnohodnotné celosezónní povolenky.

14. Rybářská stráž v rybářském revíru je oprávněna
a) kontrolovat
1. osoby lovící ryby nebo vodní organizmy, zda jsou k tomuto lovu oprávněné a zda provádí
lov řádně a způsobem, který umožňuje tento zákon,
2. osobám lovícím ryby nebo vodní organizmy rybářské nářadí, obsah rybářské loďky, nádrže
nebo jiného zařízení užitého k uchování ryb a rybářské úlovky, z hlediska dodržení
rybářského práva,
3. způsob a rozsah užívání vod a jejich kvalitu;

b) požadovat
1. od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy prokázání její totožnosti, platné povolenky k
lovu,
2. součinnost, popřípadě pomoc orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie,
nemůže-li zajistit vlastními silami a prostředky výkon funkce rybářské stráže;
c) zadržet
1. povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení povinnosti stanovené tímto zákonem
a tuto doručit nejpozději do 5 pracovních dnů tomu, kdo povolenku vydal,
d) vstupovat na pozemky, stavby, jezy, rybí přechody a jiná zařízení v souvislosti s výkonem
funkce rybářské stráže, a to v rozsahu nezbytně nutném a užívat k tomu v nezbytné míře
existující přístupové cesty;
§ 17 zákona č. 99/2004 Sb.
(1) Rybářská stráž je při výkonu své funkce povinna
a) nosit služební odznak na viditelném místě,
b) prokazovat se průkazem rybářské stráže,
c) kontrolovat a dohlížet na dodržování povinností stanovených tímto zákonem,
d) zjišťovat zdroje a příčiny znečištění vody v rybářském revíru,
e) oznamovat neprodleně zjištěné závady a škody podle jejich povahy uživateli rybářského
revíru a příslušnému obecnímu úřadu obce , který ji ustanovil, popřípadě orgánu
příslušnému k ochraně přírody a krajiny nebo Policii České republiky.
15. Řádně vyplněný úlovkový lístek musí být majiteli, tj. Obecnímu úřadu Konojedy,
vrácen do 15. listopadu kalendářního roku. Kdo tuto povinnost ve stanovené lhůtě
nesplní, tomu nebude v příštím roce vydána povolenka k lovu ryb, nebo mu bude
navýšena cena povolenky o 50% sazby v následujícím roce.

Ing. Jitka Neužilová
starostka obce Konojedy

