
Rybářský řád Klubu sportovního rybářství TJ Slavoj Velké Pavlovice 

Zahájení lovu nedravých ryb + okouna,proběhne vždy nejbližší termín po 1.březnu,loví se pouze ve středu, 
pátek,sobotu,neděli,státem uznané svátky a pondělí,úterý hodový termín.  Lovící je povinen zapsat datum 
příchodu k vodě ještě před zahájením rybolovu.Povolen je lov všech druhů ryb,vyjma druhů 
chráněných(všechny druhy hrouzka,mřenka,hořavka,a jesen).Karas stříbřitý,okoun a sumec nesmí být 
v žádném případě vráceny vodě.Úlovkem kapra,či jiné ušlechtilé ryby a jeho ponecháním končí denní lov,lovící 
okamžitě po zasáčkování zapíše druh ryby s uvedením míry do záznamu a složí nářadí. Lovná míra kapra je 50-
69 cm.Rybu 70 cm a větší nutno okamžitě s max.opatrností vrátit vodě.Ulovení takovéto ryby nahlásí lovící 
hospodáři,nebo některému členu výboru,který zajistí její označkování pro evidenci.Povinně nutno použít 
ochranou podložku.Lovná míra lína je 30cm,max.2 ks na docházku.Lov do čeřínku je povolen,při jeho použití 
nesmí mít lovící nastraženu žádnou udici.Při lovu nedravých ry se loví na dvě udice-každá může mít dva 
návazce. Při lovu dravých ryb přívlačí se loví na jednu udici,přičemž další prut nesmí být nastražen.Lov na 
mrtvou rybku je zakázán.Při lovu dravců na plavanou,musí mít nástražní rybky-plotice,perlín,okoun min.10 
cm.Lov dravců bude zahájen 16 června.Štika a candát mají lovnou míru 60 cm,omezení jeden ponechaný 
úlovek v roce,čímž končí možnost lovu dravců.Vrácení štiky,nebo candáta vodě je možné,nepoškození ryby je 
však samozřejmostí.    

Držitek povolenky pro mládež do 15 let loví na jednu udici,pod dozorem dospělého rybáře,kterého o dohled 
musí požádat.Lov na živou rybku nemá povolen,přívlač jen vyjímečně pod samostatným dohledem 
rybáře,který sám nesmí lovit. 

Oprávněný k lovu musí mít sebou:Záznam o docházce s příslušným psacím nářadím,píšícím 
nesmazatelně,podběrák,pevnou míru ke změření ryby,peán,nebo kleštičky,dále nůž,nebo nůžky,připravenou 
podložku a síťku na úlovek.V případě naplnění ročního limitu kapra-6 ks,už není možno lovit nedravé 
ryby.Stejně tak v případě zapsání úlovku štiky,nebo candáta není už pro tento rok možné lovit dravé ryby. 

Je zakázáno lovit ryby ve vedlejší části rybníka,tzv,mokřadu.Toto je možné pouze ve vyjímečných 
případech,podmínky stanoví výbor klubu. 

Denní doba lovu:  Březen,Říjen   6 až 21 hod 

                                          Duben,Září         6 až 22 hod 

                                          Květen až Srpen                       5 až 23 hod 

                                          Listopad,Prosinec                  7 až 17 hod 

Rybolov i vnadění ze strany Spodního dvora,rovněž tak i z dělící hráze mezi mokřadem a rybníkem je 
zakázán.Zakázána je jakákoliv manipulace s kameny ochranného pohozu břehů.Zákaz budování trvalého 
stanoviště-posedu.Zákaz lovu ve vzdálenosti 20m od zaparkovaného vlastního vozidla-neplatí při stání na 
vyhrazeném parkovišti.Rybář bude přítomen u odnášení svého případného úlovku v bezprostředním okolí 
rybníka.Rybařící je povinen udržovat kolem sebe pořádek.K rybám,vodním živočichům a rostlinstvu se musí 
chovat ohleduplně.Samozřejmostí je i slušné chování k rybářským kolegům i ostatním občanům. 

V případě odchodu od vody musí být vždy kolonka  Počet úlovků vyplněna,v případě neúlovku 
proškrtnuta.Nový příchod k vodě musí být znovu zapsán. 

V roce 2015 vyhlásí výbor 2x termín lovu non stop,vždy od pátku 18:00 do neděle 18:00.v tomto termínu se 

loví stylem chyť a pusť.Nezapsání odnášeného úlovku kapra,štiky,candáta,lína a jeho ponechání je 

sankcionováno trvalým vyloučením z klubu!!! 

 


