RYBÁŘSKÝ ŘÁD
na rok: 2019

RYBÁŘSKÝ SPOLEK
při městysu ZÁPY
250 01 Brandýs nad Labem

RYBÁŘSKÝ ŘÁD pro vodní nádrž ZÁPY:
1) Členové spolku jsou kolektivním členem ochránců přírody.
2) Základní povinností všech členů je řádně pečovat o údržbu a
úpravu okolí nádrže a potoka.
3) Povinnost všech členů je odpracovat ročně 10 hodin (dospělí i
mládež) brigády. Pokud hodiny neodpracují, musí zaplatit za
každou neodpracovanou hodinu 50 Kč (mládež do 14-ti let 10
Kč). Povinnost brigády se vztahuje na členy do 70-ti let
(povinnost odpadá následující rok po dovršení tohoto věku).
Termíny brigád budou zveřejněny v Krajánku a na stránkách
http://www.zapy.cz/cz/spolky/rybarsky-spolek-zapy.html .
4) Členové tohoto spolku se řídí tímto řádem a pokyny rybářské
ostrahy, kterými jsou členové výboru spolku.
5) Rybolov bez povolenky má za následek pokutu 1.000,- Kč
placenou na úřadě městysu Zápy!!!
6) Platnou povolenku (výkaz úlovků) musí mít každý při chytání
u sebe, včetně základních potřeb (podběrák, peán, metr, atd).
7) Zahájení chytání je den po závodech až do 31. prosince.
Chytá se středa, pátek až neděle a svátky od 4:00 do 22:00
hodin. Rybářské závody jsou: v pátek 19.4.2019 (případné
změny budou uvedeny na stránkách a v Krajánku).
8) Výbor má právo na uzavření chytání ryb dle potřeby včetně
zákazu chytání určitého druhu ryb. Výbor si vyhrazuje právo
na změnu tohoto řádu i během roku.
9) Dospělí loví na dva pruty, mládež do 14-ti let na jeden.
Výdej mládežnické povolenky je vždy podmíněn souhlasem

rodičů, nebo zákonného zástupce, tzn., že chytá na vlastní
nebezpečí! Každý musí být řádně poučen a proškolen.
10) V jednom dni si může ponechat pouze jednu ušlechtilou rybu,
(resp. max. 7kg ryb) dle bodu číslo 11. Po uložení ryby do
vezírku a zapsání úlovku do vlastního rybářského lístku
v daném dni RYBOLOV KONČÍ! Při ponechání úlovku je
povinnost zapsat úlovek do svého rybářského lístku ihned po
uložení do vezírku (nutné plnění bodu 6)!
Je zakázáno PŘENECHÁVÁNÍ ÚLOVKU JINÉMU RYBÁŘI
(zapisovat úlovek do jiného lístku než vlastního)!
11) Nejmenší míry ušlechtilých ryb, které je možno si ponechat:
kapr 45 cm,
lín 30 cm,
úhoř, candát, amur, tolstolobik 60 cm,
štika 70 cm.
Maximální hmotnost denního úlovku je 7kg ryb (včetně
neušlechtilých ryb).
Kapr, jehož velikost je 70 cm (včetně) a vyšší musí být šetrně
vrácen zpět do vody, nesmí si ho nikdo ponechat!
12) Lov dravců je povolen od 1. července, a to pouze na nástražní
rybičku. Lov přívlačí je zakázán.
13) Veškerý příjem spolku je investován do zarybnění.
14) Cena povolenky je 250,- Kč pro dospělé, a 130,- Kč pro
mládež. Noví členi platí vstupní poplatek 100 Kč (tzv.
zápisné). Mládež vstupní poplatek neplatí.
15) Z betonové hráze je zakázáno chytat a nahazovat. Po cestě
v okolí nádrže je zákaz jízdy motorových vozidel.

16) Majitel povolenky si může pozvat hosta, který může chytat
místo něho, ale pouze v jeho přítomnosti.
17) Ryba se při vylovení (podběrákem) pokládá na podložku, nebo
alespoň na trávu a nebere se do hadru.
18) Povolenky se odevzdávají vždy do 15. ledna, aby mohl
hospodář udělat uzávěrku roku.
19) Není dovoleno vyhradit si právo na určité místo, dělání
posedů, rozdělávání ohýnků a házení předmětů do vody.
20) Pokud je chytání přerušeno, musí být vlasec vytažen i
s návnadou z vodní nádrže. Při odchodu (přerušení) nesmí na
jeho pruty nikdo chytat (tak zvané hlídání).
21) Ryba se vytahuje z vody opatrně, za pomoci podběráku,
háček se vyndává tak, aby se rybě neublížilo (pomocí peánu) a
vrací se do vody šetrně, aby se nepoškodila.
22) Nemocné ryby se vrací do vody pouze po kontrole stráží.
23) Je vydán zákaz krmení kukuřicí a hrachem.
24) Míry a váhy kapra (tyto míry jsou pouze informativní):
46 cm – 2,1 kg
48 cm – 2,4 kg
50 cm – 2,7 kg
54 cm – 3,5 kg
56 cm – 3,9 kg
60 cm – 4,8 kg
70 cm – 7,8 kg
25) Při sportovních a společenských akcích je po dobu konání
zákaz jízdy všech vozidel (auto, moto, kolo) na parkoviště u
hráze vlevo. Mimo akce je max. povolená rychlost 20 km/h
pro všechny vozidla. Je zakázán vjezd na hráz a na cestu za
zákazem vjezdu u hráze.
26) Při nesplnění kteréhokoliv bodu tohoto řádu bude provinilci
odebrána povolenka.

