Český rybářský svaz, z., s., místní organizace
DYMOKURY - revír 411114
Popis revíru a odchylky od rybářského řádu pro revír 411 114
Nejmenší stanovená míra:
kapr…….40cm - nad 65cm včetně se pouští
sumec…..70cm - letos není hájen
štika……60cm
amur …...60cm - nad 90cm včetně se pouští
úhoř…….50cm
lín............25cm - pouze 3ks denně
candát......45cm

Rybolov povolen:
Koupaliště K
Koupaliště – Špička KŠ
Štítarský potok (Jeptiška) P
Chotěšice revír CH

•

Všechny druhy jesetera jsou hájeny celoročně.
Na mimopstruhových revírech od 1. ledna do 15. června je hájený okoun říční.
Od 27.3. do 15.6. se povoluje ulovení jen jedné ušlechtilé ryby plus 4 pstruzi denně
na stojaté i tekoucí vodě. Od 16.6. - lov dle rybářského řádu.
Na tekoucí a stojaté vodě je lov povolen od 27.3.2022
Osoba provádějící lov je povinna mít s sebou komerčně vyráběnou podložku.
Při ulovení a ponechání si ryby ušlechtilé je lovící povinen tuto skutečnost zapsat
ihned do přehledu o úlovcích s označením data, revíru a délky ryby v cm.
Jejím ulovením a ponecháním končí denní lov!!
U dětí do 15ti let věku je zákaz lovu na živou rybku.
Kapr 65cm a více musí být vrácen do vody (REVÍRU).
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Změny v rybářském řádu:
•
•
•

stanovení nejmenší lovné míry okouna říčního na 20 cm
povinnost mít při lovu ryb podběrák
zákaz používání dvoj a trojháčků a omezení lovu ryb na umělou mušku muškařením
na mimopstruhových revírech v období od 1. 1. až 15. 6.
zákaz lovu na srkačku = s návazcem napevno přidělaným ke krmítku
zákaz používání vylovovacího háku (gafu)
do rybářského řádu se vrací explicitní zákaz podsekávání ryb.
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Vzor vypisování úlovkového lístku:
Datum

Revír

Kód

Druh

Délka

Váha

17. 6. 2022

K

01

kapr

46cm

2,20kg

Petrův zdar a šťastnou sezónu přeje ČRS z.,s., MO Dymokury.
Předseda Roman Chmelař

hospodář Jaroslav Dobiáš st.

Denní doby lovu ryb
S účinností od 1. dubna 2018 platí
následující denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech:
a) v měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4 do 24 hodin
b) v měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen od 5 do 22 hodin

