Rybářský řád pro rybářský revír
PLOUŽNICKÝ POTOK
Hvězdov IV.

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
divize Mimoň

2022

Rybolov na rybnících VLS se řídí ustanoveními zákona 99/2004 Sb.
a jeho prováděcí vyhláškou 197/2004 Sb., dále zákony 254/2001 Sb. a 289/1995 Sb.
Při lovu je nutno dodržovat veškerá ustanovení těchto právních předpisů a rybářského řádu VLS.

POVINNOSTI LOVÍCÍ OSOBY
I. Před započetím lovu ryb:
1. Zapsat nesmazatelným způsobem do povolenky datum lovu ryb a revír.
2. Zajistit pořádek na stanovišti. Veškeré odpadky, které budou kontrolou na stanovišti zjištěny, budou
považovány za VAŠE! Proto dbejte na dodržování pořádku.
II. Během lovu ryb:
Zacházení s ulovenými rybami
Při vylovování ryby je osoba provádějící lov povinna zacházet s ní šetrně. Rybu, která se vrací zpět do vody, je potřeba
uvolnit z háčku bez zbytečné manipulace, pokud možno ve vodě. Pokud vězí háček hluboko v jícnu ryby, je nutno jej
odstřihnout (odříznout). Za hrubé porušení tohoto ustanovení je považováno vytahování ulovené ryby po břehu, či její
nešetrné vracení zpět do vody.
Usmrcování ryb se provádí omráčením silným úderem tupým předmětem na temeno hlavy a přetnutím žaberních
oblouků nebo přetnutím míchy a cév řezem bezprostředně za hlavou. Pokud osoba provádějící lov ulovenou rybu usmrtí,
očistí a zbaví vnitřností, nesmí zbytky vhazovat do vody nebo je ponechat na místě.
Uchovávání ulovených ryb
Pokud osoba provádějící lov uchovává ulovené ryby živé, je povinna mít vlastní vezírek nebo takové zařízení, které
umožňuje rybě alespoň minimální pohyb (haltýř, konstrukce potažená síťovinou apod.). Je zakázáno upevňovat ryby
provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem, popřípadě nechat nezabité ryby uhynout. Ryba uložená
ve vezírku nebo jiném zařízení na uchovávání živých ryb je považována za ponechanou. Zakazuje se používat
společných zařízení k uchovávání ulovených živých ryb.
V rybářském revíru Ploužnický potok (rybník Hvězdov IV.) si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni nejvýše
7 kg všech druhů ryb. V tomto úlovku smí být nejvýše dva kusy kapra, štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich
kombinace. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím
přisvojením denní lov.
Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede datum,
číslo revíru, druh ryby, její délku a hmotnost. Druhy ryb KAPR, ŠTIKA, CANDÁT, BOLEN, SUMEC zapisuje osoba
provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. Ostatní druhy ryb zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před
odchodem od vody.
III. Po ukončení lovu:
Pokud si osoba nepřivlastní v daném revíru v daném kalendářním dni žádnou ulovenou rybu, proškrtne vodorovnou
čarou, nesmazatelným způsobem příslušný řádek.
Zajistí po sobě pořádek na stanovišti - na místě nesmí zůstat žádný odpad.
Denní doby lovu na revíru Ploužnický potok:



měsíce IV - IX
měsíce X

4 až 24 hodin
5 až 22 hodin

Doby hájení ryb:




od 1. ledna do 15. června: bolen dravý, candát obecný, sumec velký, štika obecná, okoun říční
od 1. září do 30. listopadu: úhoř říční
Lov přívlačí je povolen od 16. června do 31. prosince.

Za nástražní rybky nemohou být použity ryby lososovité a lipan, druhy chráněné, ryby nedosahující nejmenší lovné
míry a ryby v dané době hájení.
Při lovu dravců je dovoleno použít víceháčkové systémy maximálně se třemi háčky (jedno až trojháčky).
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CHOVÁNÍ PŘI LOVU
 Zákaz vjíždění motorovými vozidly do lesních porostů, na pobřežní pozemky a na hráz rybníka Hvězdov IV.
 Parkování vozidel je možné pouze na vyznačených místech.
 Zákaz rozdělávání ohňů, používání grilů, vařičů a jiných podobných zařízení.
 Lovící je povinen chovat se na stanovišti tiše, aby svým chováním neznepříjemňoval pobyt u vody ostatním lovícím.
 Lov je povolen nejvýše na dva pruty, u každého s maximálně dvěma návazci s jednoduchými háčky nebo jedním
návazcem s dvojháčkem nebo trojháčkem (při lovu dravců jeden návazec s možností víceháčkového systému).
 Při lovu musí být lovící přítomen u prutů tak, aby s nimi mohl v případě potřeby bez prodlení manipulovat.
 Při lovu současně na dva pruty je zakázáno mít připraveny další pruty k bezprostřednímu použití k lovu (teleskopické
pruty musí být složeny, skládací rozloženy a na udicích nesmí být nástraha).
 Při lovu přívlačí je lov povolen pouze na jeden prut.
 Lov čeřínkováním (vodorovná síť, jejíž plocha nepřevyšuje výměru 1 m2) se nekombinuje s žádným dalším
povoleným způsobem lovu ryb.
 Osoba mladší 15 - ti let musí mít fyzický dohled osoby starší 18 - ti let.
 Ulovené ryby se zakazuje prodávat nebo směňovat.
 Nástražní rybky lze lovit pouze v souladu se zákonem, od 16. června, a to zásadně v revírech, na které má osoba
lovící nástražní rybky platnou povolenku. Lov nástražních rybek na přítocích rybářských revírů je zakázán.
 Při setmění může lovící používat pouze taková svítidla, která neoslňují ryby a nesvítí pod hladinu.
 V souladu se zákonem „O lesích“ je zakázáno těžit nebo poškozovat stromy a keře.
 Stavění stanů, karavanů, bivaků, instalování plachet různých tvarů a jiných přístřešků je zakázáno.
 Povolen je pouze zelený rybářský deštník, popřípadě rybářský deštník s bočnicemi.
 Zavážení lodí povoleno pouze po dohodě s VLS ČR, s. p., divize Mimoň.
Povinná výbava:

vyprošťovač háčků (Pean, pinzeta, kleštičky…), podběrák, metr

Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb:

bolen dravý
candát obecný
jelec tloušť
kapr obecný
štika obecná
sumec velký
lín obecný
úhoř říční
amur

40 cm
45 cm
25 cm
35 cm
60 cm
70 cm
35 cm
55 cm
50 cm

od 70 cm se vrací zpět do vody
nevracet
od 80 cm se vrací zpět do vody

Osoby pověřené kontrolou na rybářském revíru: Městská Policie Ralsko, Policie ČR
Rybářská stráž, Lesní stráž, Lesní na úseku
Lovící je povinen na vyzvání předložit: platný rybářský lístek + platnou a řádně vyplněnou povolenku k lovu
povinnou výbavu + ponechané ryby

Maximální roční limit je 25 ks ušlechtilých ryb.

Konec rybářské sezóny je 31.10.2022!
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Zakoupení povolenky je bráno jako souhlas se všemi výše uvedenými podmínkami.
Veškerá provinění proti rybářskému řádu VLS, přestupkovému zákonu č. 200/1990 Sb.
a trestnímu zákonu č. 140/1961 Sb. ve znění z. č. 161/2006 Sb.,
zákonu o rybníkářství č. 99/2004 Sb., zákonu o vodách č. 254/2001Sb.,
prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb. a zákona o lesích č. 289/1995 Sb.
budou potrestána okamžitým odebráním povolenky k lovu bez nároku na vrácení peněz!

Kontaktní informace: p. Šerý: 736 528 945
Prodej povolenek probíhá od 19. 3. 2022: u pana Šerého na Ploužnici
v Informačním centru v Hradčanech od 1. 4. 2022
Otevírací doba Infocentra: duben, květen
Út - Ne 9:00 - 17:00
červen, červenec, srpen, září Po - Ne 9:00 - 17:00
říjen
Út - Ne 9:00 - 17:00
Lovící je povinen vrátit zakoupené povolenky nejpozději do 15 dnů po skončení jejich platnosti.

Vyznačená místa pro parkování u rybníku Hvězdov IV.

Vysvětlivky:
Místo pro parkování
Zákaz vjezdu

Ceník povolenek
1denní
7denní
měsíční
roční

200,800,1 000,2 000,-

mládež do 15-ti let - 50 %
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