Český rybářský svaz z.s., místní organizace Čáslav

Podmínky rybolovu v Revíru Místního
Významu (RMV)
411 147 Měděnice, Dubí

Platnost od 1. 1. 2021

Mimo těchto Podmínek rybolovu v RMV platí Rybářský řád v
plném rozsahu.
1)

Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence k lovu datum lovu,
rybářský revír (Měděnice, Dubí).

2)

Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe:
- doklad o totožnosti (občanský průkaz,
cestovní pas)
- členskou legitimaci ČRS
- platný státní rybářský lístek
- veškeré zakoupené povolenky
- podběrák, vezírek, vyprošťovač háčků.

3)

Omezení úlovku na 50 ks za kalendářní rok a maximálně 4ks za
kalendářní týden, těchto vyjmenovaných ryb (kapr, bolen, candát, štika,
sumec, amur).

4)

Při ponechání si ulovené vyjmenované ryby, tuto ihned po ulovení vyznačit
v povolence k lovu s označením názvu rybníku, druhu ryby, délky ryby v cm
a čas jejího ulovení.

5)

Při provádění údržby rybníku (sekání trávy apod.) je lovící povinen opustit
lovné místo a umožnit provedení a dokončení údržby.

6)

Nejmenší lovná míra ryb v RMV:
Amur - 60 cm
Kapr - 43 cm
Štika - 65 cm.

7)

Ulovený kapr 70 cm a amur 100 cm (včetně) musí být bez prodlení a
s maximální šetrností vrácen zpět do rybníku, kde byl uloven.

8)

Ulovené ryby do odchodu od vody uchovat živé, používat podběrák a
vezírek (výjimka u candáta a úhoře).

9)

Z hrází rybníků je rybolov zakázán.

10) Vjezd na hráz rybníku Dubí je dvoustopým vozidlům zakázán.
11) Hospodář MO a Výbor MO má právo na vyhlášení hájení ryb:
- po vysazení ryb do sportovní vody
- při znečištění vody
- při nízkém stavu vody
- při tření ryb.
12) Od 1. ledna do 30. dubna jsou v RMV hájeny všechny druhy ryb –
zákaz rybolovu!!!
Tyto Podmínky rybolovu na RMV sestavil a vydal Výbor MO.
www.rybaricaslav.cz, rybaricaslav@seznam.cz

