
- je povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou výbavou sklá-
dajicí se z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškař-
ské šňůry anávazce v maximální délce odpovídajici dvojnásob-
ku délky používaného prutu a s muškamí o maximální velíkosti
3 cm. Při lovu na ,,Tenkaru" (lov na třepačku) je možné použít
pouze prut, návazec a mušku nebo mušky (bez použití navijáku
a muškařské šňůry);
- každá muška může být vybavena pouze jedním jednoháčkem;
- ie zakázáno použivat jakékoliv zátěže umístěné mimo tělo
mušky, stejně tak je zakázáno použití jakýchkoliv plovoucích
pomůcek jako kulového plovátka, splávku apod. Nástraha ne-
smí být vybavena doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždi-
vost ryby, např. rotujícím plíškem, vrtulkou nebo gumičkou

VlI. Ghování při lovu
Zákazlovu na srkačku. Za srkačku se považuje krmítko, ke kte-
rému je přimo přivázán návazec s háčkem (případně návazce
s háčky).

Vlll. Zacházení s ulovenými rybami
Zákaz použiv ání vylovovacího háku (gafu).

Český rybářský svaz, z.s.
Východočeský územní svaz Hradec Králové

Dodatek pro rok 2019

k přehledu nejdůležitějších ustanovení
zákona č, 99/2004 Sb.

a vyhlášky č. 197/2004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů,

a
bližším podminkám

výkonu rybářského práva

platným na revírech Českého rybářského svazu
od í. ledna 201B do 31. prosince 2019

Zmény platné od 1.|edna 20í9 jsou oznaěené červeně

Dodatek pro rok 2019 k bližším podmínkám výkonu rybářského
práva na revírech ČRS pro rok 2018 a 2019 byl projednán

a schválen Radou ČRS 7. června 2018.

Dodatek pro rok 20í9
k přehledu nejdůležitějších

ustanovení zákona č.99/2004 Sb.
a vyhlášky č. 197/2004 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů,
pro rok 2018 a2019

ll. Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry vybraných
druhů ryb v rybářském revíru

§ 11 vyhlášky č.197l2O04 Sb,
(1) Délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nejdelšich
paprsků ocasní ploutve.
(2) Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v mimopstruho-
vém rybářském revíru jsou:
a) bolen drani (Aspius aspius) 40 cm
b) candát obecný (Stizostedion lucioperca) 45 cm
c) hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho) 65 cm
d)jelecjesen (Leuciscus idus) 25 cm
e)jelec tloušť (Leuciscus cephalus) 25 cm
f) jeseter malý (Acipenser ruthenus) 30 cm
g) kapr obecný (Cyprinus carpio) 40 cm
h) lín obecný (Tinca tinca) 20 cm
i) lipan podhorní (Thymallus thymallus) 30 cm
j) ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus) 30 cm
k) parma obecná (Barbus barbus) 40 cm
l) podoustev říční (nosák) (Vimba vimba) 25 cm
m) pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) 25 cm
n) pstruh obecný (Salmo trutta) 25 cm
o) siven americký (Salvelinus fontinalis) 25 cm
p) sumec velký (Silurus glanis) 70 cm
q) štika obecná (Esox lucius) 50 cm
r) úhoř říční (Anguilla anguilla) 50 cm
s) mník jednovousý (Lota lota) 30 cm
t) losos obecný (atlantský) (Salmo salar) 50 cm
u) amur bílý (Ctenopharyngodon idella) 50 cm
v) okoun říční (Perca fluviatilis) 15 cm

(Nejmenší lovná míra amura bílého : není součás-
tí vyhlášky č.19712004 Sb,, jedná se o součást bližších podmínek
výkonu rybářského práva na revírech Čns ote § 13 odstavce 9 zá-
kona č.99/2004 Sb.)

lll. Denní doby lovu ryb v kalendářním roce v rybářském revíru
§ 12 vyhlášky ě. 197/2004 Sb.

(2) Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru
jsou:
a) v měsici duben, květen, červen, ěervenec, srpen, záři od 4 do
24 hodin
b) v měsíci říjen, litopad, prosinec, leden, únor, březen od 5 do
22hodin

Dodatek k bližším podmínkám v,ýkonu
rybářského práva na revírech ČRS

§ 1 3 odstavec 9 zákona č. 99/2004 Sb.

ll. Osoba provádějicí lov je povinna
a) mít při lovu vyprošťovač háčků, miru pro zjištění délky ryb a
podběrák,
g) vrátit do 15 dnů po skončení platnosti povolenky k lovu ryb
oddíl l a ll povolenky organizaci, která ji vydala.

lll. LoV NA MlMoPsTRUHo\rÍcH RYBÁŘSKÝGH REViRECH
Nejmenší lovná míra lipana podhorního (Thymallus thymallus) je
zqišená na 40 cm.
Úlovek lína obecného (Tinca tinca) je omezen na 4 kusy denně
Zákaz použiváni dvoj- a trojháčku v období od 1. ledna do 15.
ěervna.
Při lovu na umělou mušku a muškařením na revírech mimop-
struhových v době od 1. ledna do 15. června:


