AKTUALITY ZMÌN V RYBÁØSKÉM ØÁDU ÈESKÉHO RYBÁØSKÉHO SVAZU
4.12.2017
Milí pøíznivci Petrova cechu,
Pøinášíme pøehled nejdùležitìjších zmìn v Rybáøském øádu, popisech revírù a bližších podmínkách výkonu rybáøského práva na
revírech Èeského rybáøského svazu. Pøed návštìvou revíru nicménì dùraznì doporuèujeme nejen zkontrolovat bližší popis
revíru v soupisu revírù, ale i informace na webových stránkách organizace, která na revíru hospodaøí. Rozhodující jsou
vždy informace na webových stránkách, nikoli v papírovém soupisu revírù (v prùbìhu roku mùžou nastávat zmìny,
pøípadnì mùže být revír krátkodobì hájený napøíklad z dùvodu konání rybáøských závodù nebo vysazování ryb).
Zároveò pøipomínáme, že Rybáøský øád a soupis revírù je nedílnou souèástí povolenky k lovu, a jako takový je vždy nutné
ho mít spoleènì s platným Rybáøským lístkem, Úlovkovým lístkem a povinnou výbavou vždy pøi lovu s sebou.

Zmìny v rybáøském øádu, platné pro všechny kraje
Celkový denní úlovek lína obecného je omezen na 4 kusy
Do rybáøského øádu se vrací explicitní zákaz podsekávání ryb.
Ceny celosvazových a celorepublikových povolenek se v sezonì 2018 nemìní.
Revíry Rady ÈRS (www.rybsvaz.cz)
Pro revíry ÚN Orlík, ÚN Trnávka a Veslaøský kanál Raèice platí, že pøi lovu na nástražní rybku se smí použít pouze celá
nástražní rybka, jejíž délka je minimálnì 15 cm. Minimální délka všech druhù ryb, kromì tìch, které mají podle vyhlášky
è. 197/2004 Sb. urèenu vyšší, se stanovuje na 15 cm. Toto ustanovení platí i pro pøechovávané nástražní rybky.
Pro revír ÚN Orlík je rozšíøena výjimka pro 24 hodinový rybolov i na mìsíc záøí (novì tedy v období 16.6. – 30.9.).
Støedoèeský územní svaz (www.crs-sus.cz)
Ze soupisu revírù budou odebrány dlouhodobì zneèištìné rybníky na Døetovické soustavì u Kladna, adekvátní náhrada
revíru bude zveøejnìna pøed zahájením jarní sezóny. Novì budou také k dispozici MP revíry Stržený (7ha) a menší nádrže v
oblasti Slaného a Vlašimi.
V sezónì 2018 nebudou platit støedoèeské územní povolenky na MP revírech Slapy, Vltava 3 a Labe 20.
Ceny územních povolenek zùstávají beze zmìny.
Jihoèeský územní svaz (www.crscb.cz)
V roce 2018 je zavedena horní míra kapra (K70) na všech revírech.
Na mimopstruhových revírech je upøesnìna definice lovu muškaøením a na umìlou mušku.
Novì se otevírají MP revíry Lhotecký (24ha, oblast Trhových Svinù), pískovna Malíkov (2,9 ha) a do zaèátku sezony bude
vyhlášen další revír na novì zakoupeném 2,9 ha rybníku v oblasti Milevska. Na ÚN Lipno a ÚN Hnìvkovice jsou pro sezony
2018 a 2019 schváleny výjimky MZe pro 24 hodinový rybolov na vymezených èástech nádrže
(bližší informace v popisech revírù).
Pro rok 2018 se zvyšuje cena územních povolenek JÈ ÚS pro dospìlé o 100 Kè
(1500 Kè MP povolenka, 1600 Kè P povolenka).
Západoèeský územní svaz (www.crsplzen.cz)
Ze soupisu revírù bude vyjmut revír Otava 6.
Revír v MP režimu Radbuza 3A novì získává výjimku MZe pro 24 hodinový rybolov (od 16.6. do 31.8.). Tento režim je nadále
platný i na ÚN Hracholusky a Skalka. Ze soupisu bude vyjmuta nádrž Bílý Halštrov (revír Vernéøovský potok 1)
Ceny územních povolenek zùstávají beze zmìny.
Severoèeský územní svaz (www.crsusti.cz)
Na revíru Chøibská Kamenice 2 si smí lovící ponechat týdnì 3 kusy kapra s výjimkou mìsícù èervenec a srpen.
Na revíru Èerná Nisa 1 je povolen lov výhradnì pøívlaèí a na umìlou mušku.
Na revírech Labe 1, Labe 2, Labe 3, Oprám, Šedák II., Nová voda Chudeøín, Škvárovna,
Myslivecký rybní a U kostela platí horní míra kapra 70 cm (K70).
Na revíru Labe 11-12 je nejmenší lovná míra okouna 20 cm a štiky 60 cm.
Na revíru Petri je celoroènì hájen lín obecný.
Na všech revírech je lovící povinen zapsat pøisvojené úlovky lína a amura bezprostøednì po jejich ulovení.
Ceny územních povolenek zùstávají beze zmìny.
Územní svaz hl. m. Prahy (www.rybaripraha.cz)
Na všech MP revírech (s výjimkou Vltavy 7 a Vltavy 9) platí zákaz používání dvojháèkù a trojháèkù
v období od 1.1. do 15.6. vèetnì.
Na revírech Labe 14 až Labe 19, Labe 21 až Labe 25, Vltava 1, Vltava 1A, Vltava 2, Vltava 15 a Pšovka 1
nebude od 1.1.2018 platit MP územní povolenka Hl. m. Prahy (na revírech hospodaøí Støedoèeský územní svaz).
Pro rok 2018 budou otevøeny v prùbìhu sezony nìkteré novì získané revíry, pro více informací prùbìžnì sledujte
www.rybaripraha.cz.
Ceny územních povolenek zùstávají beze zmìny.
Východoèeský územní svaz (www.vcus.regis.cz
Na revírech Labe 27, Labe 28 a Labe 31 je získána výjimka pro 24 hodinový rybolov (bližší informace v popisu revíru).
Na revírech Labe 27, Labe 28, Labe 29, Labe 30, Labe 31, písník Mìlice a Opatovický je lov ryb z lodìk povolen.
Výkon rybáøského práva konèí na písníku Kosièky II (revír Bystøice 1) a naopak od 1.1. 2018 je obnoven výkon
rybáøského práva na písníku Malý ( revír Labe 30).
Ceny územních povolenek zùstávají beze zmìny.
Územní svaz ÈRS pro Severní Moravu a Slezsko (www.rybsvaz-ms.cz)
Na revírech Slezská Harta 1A, Morava 17 A a Stonávka 2A je povolena výjimka z doby lovu od 00,00 hod. do 04,00 hod
v letním období.
Celoroèní hájení lipana podhorního na všech revírech trvá i pro sezónu 2018.
Ceny MP èlenských územních povolenek zùstávají beze zmìny (1600 Kè), cena P èlenské povolenky se zvyšuje o 100 Kè
(1700 Kè). Navýšeny jsou rovnìž ceny povolenek pro neèleny ÈRS.

Petrùv zdar!

