Sdruženi rybářů Zalaszentmihály
RYBÁŘSKÝ ŘÁD a PROGRAM 2016
I. DENNÍ DOBY LOVU RYB
1. Lov ryb je povolen v době od 01. ledna do 31 prosince, každý den od 00:00 do 24:00 hodin
s výjimkou mimořádných zákazů lovu ryb ve vymezené době.
2. Doby mimořádných zákazů lovu ryb jsou vyhlášeny na domovské stránce sdružení a na
vývěsných tabulích.
II. ZÁKAZY
Podle druhů ryb: podle Státního rybářského řádu je ZAKÁZÁN! lov štiky obecné, candátu
obecného a bolena dravého v době od 01. února do 30. dubna, sumce s menší lovnou mírou
než 100 cm v době od 02. května do 15. června. Ohledně používání loveckých prostředků v době od 01. února do 30. dubna na rybnících je ZAKÁZÁNO! muškařit či lovit na
třpytku!
III. POVOLENÉ TECHNICKÉ PROSTŘEDKY K LOVU
- Dospělý rybář smí používat dvě rybářské lovné soupravy - dva pruty s udicemi a jednu síť o
velikosti 1 m² na chytání rybiček- návnad;
- Dorostenci a mladiství smí používat jednu soupravu - jeden prut s udicí.
- Feederový prut se počítá jako jedna souprava.
- Používání digitálních vah je povinné!
IV. OMEZENÍ
1. Dospělý rybář smí vylovit v jednom dni dva kusy kaprů delších než 35 cm, 2 kusy dravých
ryb (štiky, candáty, boleny delší než 40 cm nebo sumce delšího než 60 cm) a 5 kg jiných ryb.
2. Během týdne může být vyloveno celkem 6 kusů nedravých ryb a 6 kusů dravých ryb.
3. Ročně může být vyloveno maximálně 40 kusů nedravých a 30 kusů dravých ryb
s výjimkou sumce, kde počet ulovených kusů není omezen.
4. Po dosažení roční kvóty kteréhokoliv druhu ryb si lze pořídit povolení na nový rybářský
revír.
5. Dorostenci a mladiství rybáři smí v jednom dni vylovit 1 ks ryby s lovnou mírou (tedy
kapra většího než 35 cm, štiky, candáty, boleny delší než 40 cm nebo sumce delšího než 60
cm) a 3 kg jiných ryb.
6. Při týdenním lovu může být vyloveno celkem 3 kusy nedravých ryb a 3 kusy dravých ryb.
Ročně může být vyloveno maximálně 20 kusů nedravých a 15 kusů dravých ryb. Po dosažení
roční kvóty kteréhokoliv druhu ryb si lze pořídit povolení na nový rybářský revír.
7. Veškeré vylovené ryby těchto druhů: sumeček americký, amur bílý a kaprovité ryby
(Cyprinidae) lze ponechat bez omezené lovné míry a bez omezení vylovených kusů.
8. Kapry hmotnosti větší než 5 kg a štiky hmotnosti větší než 5 kg po jejich vážení je nutno
šetrně vrátit do rybníku.
9. Při vážení ryb s hmotností přesahující 5 kg je nutno povinně použít odhákovací
matrace pro kapry!
10. Je ZAKÁZÁNO uchovat si lína obecného a karase obecného!
11. Je zakázáno používat znehybňující lanka na nedravé ryby!

V. DALŠÍ PRAVIDLA
1. V případě uchování ryby pod lovnou mírou a kapra přesahujícího 5 kg, dále štiky, candátu,
sumce a lína, karase pod lovnou mírou, uchování štiky přesahující 5 kg, používání více než
dvou prutů s udicemi, nezaznamenání uchované ryby, lze okamžitě přerušit platnost práva na
rybaření i bez konání disciplinárního řízení.
2. V případě ulovení štiky pod lovnou míru či s hmotností přesahující 5 kg je nutno
takovouto štiku šetrně vrátit do rybníka a pokud má udici hluboko spolknutou, pak před její
tlamou je nutno šňůru přestřihnout.
3. V případě udělení celoročního povolení k rybaření mají držitelé povolení - dospělí rybáři
právo si vyhradit dvě a mladiství jedno trvalé místo pro zakrmování ryb s označením jejich
jmenovkami.
4. Místa vyhrazená v předcházejícím roce pro rybáře disponující s celoročním povolením
jsou chráněna, tedy jiný rybář nemá právo tato místa zabrat, jmenovky je zde nutno umístit
do 1. dubna s vyznačením jména a čísla registračního kupónu. Volně ponechaná přístavní
místa lodiček po dni 1. dubna může kdokoliv bez omezení obsadit. Po dni 1. dubna držitel rybář disponující s celoročním povolením, který zatím nemá zabrané místo, může obsadit
libovolné vykolíkované místo bez tabule, na které může umístit svoji jmenovku. Bez této
tabulky-jmenovky nikdo nemá právo nárokovat nějaké místo.
5. Pro vzdálenost rybářů při lovu má být zajištěno 30 metrů.
6. Na člunech a jiných plavidlech je nutno povinně uvádět čísla účastnického registračního
kupónu! V případě udělení celoročního povolení držení jednoho člunu je bezplatné!
7. V případě držení více člunů než jednoho je nutno uhradit roční poplatek ve výši
10.000 HUF (maďarských forintů) za každý další člun. Pokud rybář nedisponuje s ročním
povolením, pak člun, posed, místo pro rybaření může použít pouze po uhrazení ročního
členského příspěvku + 5000 HUF. (celkem 10.000 + 5000 = 15.000 HUF). Nepoužívané
posedy, místa pro rybaření v předmětném roce přebírá Sdružení a tyto stanoviště může
poskytnout rybářům-návštěvníkům.
8. Mladistvý může rybařit výhradně pod dozorem dospělé osoby.
9. Na ploše ledu se může rybařící osoba zdržovat pouze pěšky. Vysekaný otvor v ledu nesmí
mít větší rozměr než 30x30 cm.
10. Zakrmování či zavážecí loďku je možno použít pouze v místech rybaření vyznačených
Sdružením!
11. Ohledně dalších vymezených pravidel – nezbytné dokumenty, vrácení ulovených ryb do
rybníku, způsoby rybaření a etický kodex rybářů při rybaření – je nutno dodržet celostátně
platné předpisy. Do deníku Sdružení i do státního deníku rybaření je nutno zároveň zapsat
uchované ryby s lovnou mírou s vyznačením dne, hodiny a minuty výlovu, a to
NEPRODLENĚ před dalším nahozením udice.
12. Každý rybář je povinen zakročit proti osobám porušujícím stanovená pravidla rybaření a
kontrolující příslušníci dozoru nad rybařením jsou oprávněni přijmout opatření proti
narušitelům. Vůči osobám porušujícím ustanovení bodu číslo 1 mají oprávněné kontrolní
orgány právo zabavit revírní a státní povolení k rybaření.
13. Kolektivní práce (brigády) iniciované Sdružením budou v jednotlivých případech
vyhlášeny na internetové domovské stránce Sdružení a budou zveřejněny také na vývěsných
tabulích.
14. V době členských schůzí Sdružení je RYBAŘENÍ NAŠIMI ČLENY zakázáno!
15. Na vodě smí rybáři použít pouze čluny na akumulátorový pohon, avšak čluny se
vznětovým motorem smí ve výjimečných případech používat pouze kontrolní orgány
Sdružení.

16. Údržbu vodních stanovišť a dalších objektů, či jinou hlučnou činnost lze provádět pouze
v pondělí a v úterý (pokud není státním svátkem). Sekačku na trávu je povoleno používat
pouze v sobotu v době od 10:00 do 14:00 hodin.
17. Vylovené ryby je ZAKÁZÁNO čistit na hladině rybníka či na jeho břehu.
18. Stanovat, tábořit, parkovat automobilem do 15 metrů od vodní plochy je ZAKÁZÁNO,
povoleno je však používání boilies-stanů!
19. Zakládat ohniště je povoleno na vyhrazených místech s použitím prostředků vhodných
pro grilování a rozdělávání ohně, v každém případě je však nutno dodržet předpisy
protipožární ochrany. Zakládat ohně je možno pouze s pomocí přineseného topiva.
20. Je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO prodej vylovených ryb či jejich výměnu s účelem zisku!
21. Prodej účastnických kupónů, posedů, člunů je nutno ohlásit do 5 dnů.
22. V případě ukončení členství ve Sdružení může soukromá osoba držet člun na našem
rybníku pouze po uhrazení poplatku ve výši 10.000 HUF, nemá právo si však přivlastnit
stanoviště pro rybáře.
23. Zřídit posed pro rybáře či přístřešek proti dešti bez povolení je ZAKÁZÁNO!
24. Z důvodu zajištění ochrany majetku je možno stanoviště s přístřeškem proti dešti opatřit
zámkem!
25. Kromě osob k tomu určených jsou zásahy nepovolanými osobami do nástrah na sumečky
americké, do vrší na nástražní rybičky PŘÍSNĚ ZAKÁZANÉ!
26. Ceny za služby poskytnuté v roce 2015:
- Zarybňovací příspěvek (pro nové povolení): 73.000 HUF
- Celodenní povolení pro dospělou osobu: 4.000 HUF
- Celodenní povolení pro dorostence a mladistvé: 1.750 HUF
- Celodenní povolení pro zahraniční osobu: 4.000 HUF
- Celodenní povolení pro zahraniční mládež: 1.750 HUF
- Povolení na 5 dnů: 16.000 HUF
- Celodenní lístek pro sportovního rybáře (neopravňuje na přisvojení ryby): 2.500 HUF
- Lístek pro sportovní rybaření není možné si pořídit v době od 01. listopadu 2015 do
01. února 2016!
- Pořízení nového revírního povolení (po naplnění roční kvóty): 80.000 HUF.
27. Možnost rybaření v rybníku „Örömpeca" (Radost z rybaření):
- Doba rybaření platí od svítání do západu slunce.
- Pro další pravidla jsou směrodatná příslušná ustanovení Rybářského řádu Sdružení.
28. V rybníku Sdružení mají rybáři možnost rybařit na vlastní výlučnou odpovědnost. Za
případné nehody, škodní události nenese naše Sdružení žádnou odpovědnost.
29. V případě nočního rybaření je nutno stanoviště, posedy patřičně osvětlit.

