Dodatek k BPLR RS Napajedla – Spytihněv 2020
1. Okoun říční – doba hájení od 1. 1. do 15. 6. (dle vyhlášky č.123/ 2016 Sb.) a zároveň
se stanovuje nejmenší lovná délka na 15 cm.
2. Na základě usnesení členské schůze (27. 11. 2016) se mění pravidla lovu ryb na úseku
Bezedné - Šolned a to způsobem CHYŤ A PUSŤ. Pravidla na druhé straně dodatku.
3. Na základě usnesení členské schůze (24. 11. 2019) se provádí lov kaprovitých ryb
v měsíci říjnu jako v měsících listopadu a prosinci (viz BPLR strana 6 odst. 11 a 12).
Tzn.: lovící si může v rámci daného kalendářního týdne (Po až Ne) ponechat pouze
jeden úlovek kapra/amura, poté jeho lov kaprovitých ryb končí a je povolen pouze
lov dravých ryb.
4. BPLR str. 4, část VII. chování při lovu bod č. 4. oprava: Tato povinnost se vztahuje i na
tzv. trhací bójky použité při lovu dravých ryb.
5. Od 1. 1. 2018 jakýkoliv nový objekt (stavba, pergola) a jeho umístění okolo revíru
Morava 11A a jeho užívání ve spojení s výkonem rybářského práva bude důvodem
k nevydání či odebrání povolenky k lovu ryb.
6. Na základě vyhlášky č. 25/2018Sb. se mění doby lovu ryb:
duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4 do 24 hod;
říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen od 5 do 22hod.
7. Zákaz lovu na srkačku tj. krmítko, ke kterému jsou napevno přivázány jeden nebo dva
návazce.
8. Zákaz používání gafu (vylovovací hák), zároveň se do povinné výbavy zařazuje
podběrák.
9. Zákaz používání dvoj a trojháčků v období od 1. 1. do 15.6.
10. Při použití trhací bójky se stanovuje max. délka trhacího vlasce na 4 m.

Na revíru Bezedné – Šolned se uplatňuje metoda
„Chyť a pusť“ pro všechny druhy ryb.
Do Povolenky a záznamu o úlovcích se zapisuje úsek revíru: Šolned
Chytá se dle BPLR platné na Moravě 11A a dodatečných pravidel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Loví se pouze z lovného místa, které je náležitě označeno. Mapu vyznačených míst
najdete na příchodových trasách u vody.
Z lovného místa smí chytat maximálně 1 dospělý + 1 mladiství nebo dva mladiství (do
15let)
Lovící je povinen používat podložku pod ryby.
Zákaz používání jakýchkoliv plavidel
Je zakázáno zavážení, zaplavávání, zalétávání návnad a nástrah.
Označování lovných míst bójkami je zakázáno
Zákaz lovu ryb na „srkačku“.
Zakazuje se lov na živou či mrtvou rybku, případně její část.
Lov přívlačí či muškaření je povoleno od 1. 9. do konce roku.
Je zakázáno rozšiřování lovných míst vysekáváním porostů a dřevin.

