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 60cm včetně se pouští
sumec…..70cm
štika……60cm
amur …...60cm
úhoř…….50cm
lín............25cm - pouze 4ks denně
candát......45cm

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

Plotice obecná, perlín ostrobřichý a ouklej
obecná bez nejmenší stanovené míry.


Všechny druhy jesetera jsou hájeny celoročně.
 Dle novely vyhlášky k zákonu o rybářství č. 123/2016 Sb. je zvýšena míra kapra na 40cm
na mimopstruhových i pstruhových revírech a na mimopstruhových revírech od 1. ledna do 15.
června je hájený okoun říční.
 Od 1. dubna do 15. června se povoluje ulovení jen jedné ušlechtilé ryby plus 4 pstruzi denně
na stojaté i tekoucí vodě. Od 16.června - lov dle rybářského řádu.
 Na tekoucí a stojaté vodě je lov povolen od 1.4.2018
 Osoba provádějící lov je povinna mít s sebou silnější umělohmotnou plachetku o rozměrech lxl m,
případně zakoupenou v rybářských potřebách.
 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 15 let věku je zákaz lovu na živou rybku.
 Kapr 60cm a více musí být vrácen do vody (REVÍRU).
 Každý rybář je povinen mít s sebou podběrák a používat ho!!!
Změny v rybářském řádu 2018, platné pro všechny kraje.



Celkový denní úlovek lína obecného je omezen na 4 kusy
Do rybářského řádu se vrací explicitní zákaz podsekávání ryb.
Nedodržení těchto podmínek bude považováno za hrubé porušení pravidel !!!

Vzor vypisování úlovkového lístku:
Datum

Revír

Kód

Druh

Délka

Váha

17. 6. 2018

K

01

kapr

46cm

2,20kg

Petrův zdar a šťastnou sezónu přeje ČRS z.,s., MO Dymokury.
předseda

hospodář

