Pravidla pro lov ryb na „Pískárně“ Hrdějovice pro rok 2017
Zřizovatel – Obec Hrdějovice

1) Obecné zásady lovu ryb v revíru Pískárna Hrdějovice
K lovu ryb je oprávněna osoba vlastnící povolenku a úlovkový lístek, vydaný pouze na Obecním úřadu
Hrdějovice. Lov ryb je povolen od 14. 4. do 31. 10. běžného roku ve středu, sobotu, neděli a o státních
svátcích.
Lov na plavanou a položenou je realizován na 2 pruty s nejvýše dvěma návazci s jednoháčkem či
s jedním návazcem s dvojháčkem nebo trojháčkem, lov přívlačí je povolen na jeden prut s umělou nebo
přirozenou nástrahou.
Děti do 15 let smí lovit v doprovodu osoby starší 18 let a jen na 1 prut.
Před zahájením lovu zapíše oprávněná osoba nesmazatelným způsobem datum a hodinu počátku lovu
do úlovkového lístku a obdobným způsobem zapíše ukončení lovu před odchodem od vody.
Je zakázáno vnadění rybami, rybím masem a živočišnými konfiskáty.
2) Lovné míry a doby hájení
Místní řád pro lov ryb na Pískárně Hrdějovice stanovuje následující lovné míry (od vrcholu rypce po
konec ocasní ploutve):
Druh ryby

lovná míra cm

Kapr obecný ……………………………50 – 75 cm, ulovený kapr do 50 cm délky a kapr nad 75 cm
(kapr trofejní) bude vrácen šetrně do vody.
Amur bílý a tolstolobik ……….…………. 60 cm
Bolen dravý ……………………………… 40 cm,
Candát obecný …………………………… 50 cm,
Lín obecný …………………………..…… 25 cm,
Štika obecná ……………………………… 55 cm,
Sumec velký ……………………………… 70 cm
Úhoř obecný ……………………………… 60 cm
Čeřínkování je povoleno od 16. 6. do 31. 10. běžného roku.
Hájení ryb během roku:
Bolen dravý a sumec velký, štika obecná a candát obecný …… od 1.1. do 15.6. běžného roku,
Amur bílý a tolstolobik ………………………………………… od 1. 1. do 31.5. běžného roku,
Úhoř říční …………………………………………….………… od 1. 9. do 31.10. běžného roku,

Denní doby lovu:
Duben ………………………………………… 6 – 20 hod.
Květen ………………………………………… 6 – 21 hod.
Červen, červenec ……………………………… 5 – 22 hod.
Srpen ………………………………………..…. 6 – 21 hod.
Září ………………………………………..…… 7 - 20 hod.
Říjen …………………………………….………7 – 19 hod.

3) Přivlastňování si úlovků a limit cenných ryb na vydanou povolenku

V případě úlovku je povoleno si ponechat v jednom dnu v době od 16. 4. do 30. 6. nejvýše 1 ks cenné
(ušlechtilé ryby). Od 1. 7. pak 2 ks cenné (ušlechtilé) ryby tj. kapr, amur, štika, candát, bolen, sumec
nebo jejich kombinace. V tomto případě je denní úlovek omezen do hmotnosti 7 kg.
V případě, že se jedná o ryby doplňkové, tj. ryby bílé (cejn, plotice, perlín), či ryby plevelné nebo invazní
jako je karas stříbřitý, pseudorasbora (na čeřínek), pak není jejich denní úlovek omezen hmotností a
nezapočítává se do hmotnosti denního úlovku dle předchozího odstavce.
Ulovením stanoveného limitu ulovených cenných (ušlechtilých) ryb končí denní lov.
Záznam o úlovku cenné (ušlechtilé) ryby bude proveden bezprostředně po vložení ulovené ryby do
vezírku.
Na jednu vydanou povolenku je dovoleno si přivlastnit nejvýše 25 kusů cenných (ušlechtilých) ryb za
celou rybářskou sezonu. Přivlastněním tohoto počtu ušlechtilých ryb platnost povolenky zaniká.
V případě naplnění limitu si lze zakoupit za plnou cenu 2. povolenku či poloviční povolenku na 15 kusů
cenných ryb za poloviční cenu.
Pokud je vydána jednodenní povolenka, je úlovek omezen denním limitem dle prvého a druhého
odstavce, na jednoměsíční povolenku je úlovek cenných (ušlechtilých) ryb omezen počtem 5 kusů.
Včasné nevrácení povolenky s úlovkovým lístkem (do 31.1. následujícího roku) je považováno za
porušení místního rybářského řádu (znemožňuje zpracování statistiky úlovků) a ten je postihován
peněžní sankcí ve výši 500,-- Kč, která bude vybrána při zakoupení povolenky pro příští sezónu.
Ve věcech v těchto Pravidlech výslovně neuvedených se oprávněná osoba řídí platnými právními
předpisy a Rybářským řádem KV ČRS České Budějovice.
4)

Další ustanovení

Je zakázáno zajíždět motorovými vozidly k vodě po polích, obhospodařovaných ZD Hosín v době, kdy
se na nich nacházejí porosty nebo jsou v osetém stavu.

Ceny povolenek pro rok 2017
dospělí

mladiství
(10 – 17 let )

celosezónní
měsíční
denní

3.000,- Kč
1.500 - Kč
400,- Kč

celosezónní 1.500,- Kč
měsíční
750,- Kč

rybářská stráž

1.500,- Kč

Vlastníci pozemků na „Pískárně“ 50% slevy
(pouze jeden vlastník při společném vlastnictví)

