
Bli žší podmínky výkonu rybá řského práva pro rok 2013 - REVÍRY PSTRUHOVÉ

Informace 

jako sou část povolenky k lovu ryb, stanovené v souladu s §     13 odst. 9 zákona č.    99/2004 Sb., o rybá řství
schválené Výborem územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko v Ostravě 19.4.2012.

Roční úlovek lososovitých ryb, lipana, kapra a amura je omezen na 80 kusů na roční povolenku. V tomto 
množství může být pouze 40 kusů uvedených druhů ryb (pstruh obecný, lipan podhorní, kapr a amur, nebo 
jejich kombinace). Uvedené limity platí na všechny revíry územního svazu ve společném hospodaření
dohromady. Po vyčerpání ročního limitu lze zakoupit další povolenku.

1.

Při lovu na umělou mušku nesmí být muškařská šňůra nahrazena vlascem a nesmí být na šňůře ani návazci 
použito žádné nosné zařízení. Jakákoliv zátěž mimo vlastní tělíčko mušky je zakázána (pokud v popisu 
konkrétního revíru není uvedeno „lov na umělou mušku bez omezení“ ). Návazec nesmí být delší než
konce muškařské šňůry po koncovou mušku.

2.

Nejmenší lovná míra kapra je stanovena na 40 cm.3.
Na všech revírech je úlovek kapra omezen na 10 ks za kalendářní měsíc.4.
Ulovením a přisvojením si 2 ks kapra končí denní lov.5.
Nejmenší lovná míra amura bílého je 50 cm, lína obecného 25 cm.6.
Lovící jsou povinni respektovat informační tabule umístěné na přístupových cestách upravující BPVRP a 
odchylky u jednotlivých revírů uvedené v popise revírů a na www.rybsvaz-ms.cz

7.

Ryby lososovité a lipana smí lovit oprávněný k lovu nejvýše tři dny v týdnu. Ještě před započetím denního lovu 
musí být docházka k vodě vyznačena tak, že se nesmazatelným způsobem zapíše do oddílu II. povolenky
k rybolovu (evidence docházky a úlovků ) datum a číslo revíru. Datum se zakroužkuje. Lov bez splnění této 
povinnosti se považuje za lov bez povolenky. Na týdenní povolenku k rybolovu jsou pouze tři docházky k lovu
lososovitých druhů ryb a lipana. V případě, že oprávněný k lovu v den, kdy zakroužkoval datum a neukon
z důvodu přisvojení si tří kusů lososovitých ryb a lipana, nebo jejich kombinaci, má možnost po opětovném 
zapsání datumu tento křížově přeškrtnou a pokračovat v lovu ostatních druhů ryb na stejném, popřípad
jiných revírech. V případě takto provedené změny způsobu lovu, pokud si u předchozího nepřivlastnil 
rybu, je povinen nejpozději před započetím lovu v oddílu II. povolenky k rybolovu (evidence docházky a úlovk
příslušný řádek nesmazatelným způsobem proškrtnout vodorovnou čarou. Lov ostatních druhů ryb není 
omezen na určitý počet dnů v týdnu. Před započetím lovu je nutno zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu 
II. povolenky k rybolovu (evidence docházky a úlovků) datum a číslo revíru. Datum se označí křížovým 
přeškrtnutím. Lov bez splnění této povinnosti se považuje za lov bez povolenky. Lososovité druhy ryb a lipan 
ulovené při lovu ostatních druhů ryb musí být s náležitou opatrností puštěny zpět do vody. Po vyznačení lovu
ostatních druhů ryb (křížové přeškrtnutí data lovu) je další změna způsobu lovu v tomto dni zakázána. Týden 
začíná v pondělí a končí nedělí. Nevyužité dny v jednom týdnu nemohou být přesouvány do týdnů pří

8.

Lov ryb je povolen pouze na háčky, dvojháčky a trojháčky bez protihrotů nebo na háčky, dvojháčky a trojhá
se řádně zamáčknutými protihroty.

9.

Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe podběrák a dle okolností ho při vylovování ryby použít.10.
Lovící musí mít při lovu ryb u sebe platný členský průkaz s vylepenou fotografií a předloží ho společně
s rybářským lístkem a povolenkou k lovu ryb kontrolním orgánům.

11.

Každá jedna přisvojená zde uvedená ryba (kapr, amur, pstruh obecný, pstruh duhový, lipan a siven) musí být 
zapsána zvlášť na jeden řádek v povolence. U níže uvedených druhů ryb dle uvedené předlohy čiteln
kapr – KAPR, pstruh obecný – P. OBECNÝ, pstruh duhový – P. DUHOVÝ

12.

USTANOVENÍ PRO LOV RYB  V TOCÍCH, KTERÉ TVOŘÍ STÁTNÍ HRANICI  
Odchylně od bližších podmínek výkonu rybářského práva platí pro rybářské revíry, které po celé délce, nebo jen 
tvoří státní hranici s Polskou republikou, tato ustanovení: 
Doba hájení parmy obecné a podoustve říční je od 1. 1. do 30. 6. Platí omezení úlovku ostroretky stěhovavé a 
podoustve říční na 5 ks, maximálně 7 kg denně dohromady. 
Hraničními P toky jsou:  Opavice 1, Olše 7, Hrozová 1. 
U vyjmenovaných revírů je text doplněn větou – V celém revíru platí ustanovení pro lov ryb v hraniční vodě.
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