	Rybářský řád

platný pro rybník  ZÁSADNÍK
Lov ryb smí být prováděn na tomto rybářském revíru pouze lovem na rybářskou udici. Povolený způsob lovu v rybářském revíru je lov ryb na udici, a to lov na položenou, lov na plavanou nebo lov přívlačí.
Pro lov na položenou a plavanou smí být používány nejvýše 2 udice, u každé z nich nejvýše dva návazce s jednoduchými háčky nebo jeden návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem. K lovu lze použít nástrahu rostlinného nebo živočišného původu neohrožující kvalitu vod. Při lovu na přirozenou nástrahu mohou být použity víceháčkové systémy s maximálně třemi háčky (jedno až troj háčky).
Pro lov přívlačí smí být používána jen jedna udice, kterou lovící drží v ruce, s jedním návazcem. Za nástrahu lze použít třpytku, umělou nebo přirozenou nástrahu. Vláčecí nástrahy mohou mít podle své konstrukce maximálně tři háčky (dvojháčky, trojháčky).
Lov rvb na udici, na plavanou, na položenou nebo čeřínkováním muže být prováděn jen za předpokladu, že osoba provádějící lov je u udic přítomna tak, aby s nimi mohla bez prodlení manipulovat. Nesmí být použit systém samoseku.
Při lovu na tomto rvbářském revíru se zeiména zakazuie:
a) používat prostředku výbušných, otravných nebo omamných látek
b) používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutu, dále vidlic a rozsoše k, jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry, do rukou a do ok
c) užívat k lovu ryb elektrického proudu, lovit ryby pod ledem.
V rvbářském revíru se dále zakazuie lov:
a) vybraných druhu ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich rozmnožování,
b) vybraných druhu ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry, z důvodu ochrany těchto druhu ryb, 
c) mimo denní doby lovu ryb v kalendářním roce z důvodu ochrany rybí obsádky,
d) v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu vody nebo při škodlivém znečištění vody a též ryby shromážděné k přezimování a rozmnožování, lovit rybí plůdky, pokud tato opatření nečiní uživatel ryb. revíru k záchraně ryb nebo k jejich přenesení do jiných vod
e) ryb do sítí, slupů a vrší
Způsob měření délkv rvb a neimenší lovné mírv vvbraných druhů rvb: Délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsku ocasní ploutve.
Kapr obecný Amur bílý 
Štika obecná Candát obecný Sumec velký Tolstolobik bílý
(Cyprinus carpio) ....................................... (Ctenopharyngodon idella) ............................
(Esox I ucius) ............................................. (Stizostedion lucioperca) .............................. (SiIurus glanis) ...,...................................... (Arisichthys nobilis) ....................................
40 cm 
60 cm 
60 cm 
45 cm 
70 cm 
50 cm
U Kapra obecného je zároveň stanovena největší lovná délka a to 65 cm. U těchto druhu ryb si lze ponechat jednu rybu denně. Tato se zapíše nesmazatelným způsobem do úlovkového lístku ihned po ponechání. U této ryby lovící uvede datum, druh ryby a její délku. Ponechanou rybu již nelze měnit. Počet úlovku kapra je omezen na 30 ks na rok.

Lín obecný Úhoř říční
(Tinca tinca) .............................................
(Anquiila anquiIla)	..........................
20 cm 50 cm
Ostatní ryby si lze ponechat v celkovém maximálním denním limitu 3 kg a lovící je zapíše do úlovkového lístku po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.
Cejn (mimo Cejna perleťového) se nesmí při ulovení vracet zpět do vody.
Na tomto rybářské revíru je zakázán lov ryb z loděk, člunů, rekreačních nafukovacích plavidel a matrací, rovněž tak i všech plovoucích prostředků určených k lovu ryb.
Denní doba lovu rvb:
Na revíru je povolen rybolov od 1.4. do 31.12.  včetně.
V jednotlivých měsících je doba lovu upravena následovně:
V měsíci dubnu, září a říjnu od 5.00 do 21.00 hod. SEČ (6.00 - 22.00 hod. letního času) V měsíci květnu, červnu, červenci a srpnu od 4.00 do 24.00 letního času
V měsíci listopadu a prosinci od 7.00 do 18.00 hod. SEČ.
Na revíru je povolen lov dravců od 16.6. do 31.12. včetně a to přívlačí, nebo na živou, či mrtvou nástražní rybičku. Za nástražní rybky nemohou být použity ryby lososovité a lipan, druhy chráněné a ryby nedosahující nejmenší lovné míry.
K lovu nástražních rybiček je možno použít čeřínek o maximální velikosti sítě 1m2. Osoba provádějící lov čeřínkem nesmí mít nastraženu další udici.
Lov čeřínkem je povolen od 16.6. do 31.12.  včetně.
Háiení rvb a ostatních živočichů:
Na revíru jsou celoročně chráněni dle vyhlášky Č. 395/92 Sb. (jedná se pouze o seznam vybraných druhů živočichů):
a) mihulovci a ryby: střevle potoční, hrouzek Kesslerův, ouklejka pruhovaná, cejn perleťový, plotice lesklá, ostrucha křivočará, sekavec písečný, sekavčík horský, piskoř pruhovaný, ježdík žlutý, drsek menší, drsek větší, vranka obecná, vranka pruhoploutvá, mihule potoční a mihule ukrajinská,
b) bezobratlí: rak kamenáč, rak říční, rak bahenní, perlorodka říční, velevrub malířský a škeble rybničná,
c) obojživelníci a všechna jejich vývojová stádia.
Chování při lovu:
při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít u sebe platný rybářský lístek (povolenku k lovu).
Lovící je dále povinen mít u sebe vyprošťovač háčků (pean, pinzetu, obústek), míru na zjištění délky ulovené ryby a podběrák.
Při vylovování ryb je osoba provádějící lov povinna zacházet s rybou šetrně. Ryby, které jsou vraceny zpět do vody, je potřeba uvolnit z háčku bez zbytečné manipulace, pokud možno ve vodě. Pokud vězí háček hluboko v jícnu ryby, je nutno háček odstřihnout (odříznout). Za hrubé porušení tohoto ustanovení bude považováno vytahování ulovené ryby po břehu nebo její nešetrné vracení zpět do vody.
Na uchování živých ryb je nutno použít pouze prostorný vezírek s kruhy. Je zakázáno používání společných vezírků.
Pokud osoba provádějící lov ulovenou rybu usmrtí, očistí a zbaví vnitřností, nesmí zbytky vhazovat do vody nebo je ponechat na místě.
Při lovu ryb na udici musí osoby provádějící lov dodržovat mezi sebou bezpečnostní vzdálenost; při lovu na položenou, při čeřínkování nebo při lovu na plavanou alespoň 3 m, nedohodnou-Ii se na menší vzdálenosti; při lovu přívlačí alespoň 20 m, nedohodnou-Ii se na menší vzdálenosti. Místa k lovu nesmí být vyhrazována.
Osoba provádějící rybolov je povinná udržovat v místě lovu pořádek. Zejména je zakázáno ponechávat na břehu odpadky, nebo je odhazovat do vody.
Rvbolov mládeže:
Ve věku 6 - 15 let - lov na jeden prut.
Ve věku 6 - 12 let - lov na jeden prut pouze v doprovodu osoby starší 18 ti let.
lov dravců pouze přívlačí.
Ve věku 15 - 18 let - lov na dva pruty jako dospělí.
Rvbářská stráž:
Kontrola bude prováděna osobami,které se prokážou pověřením OÚ Činěves. Přistihne-Ii tato stráž lovícího bez platné povolenky, má oprávnění jej z místa lovu vykázat. V případě neuposlechnutí bude postupováno v součinnosti s policií ČR.
V Činěvsi dne: 22.března 2007
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