RS NAPAJEDLA-SPYTIHNĚV
VÝTAH Z BLIŽŠÍCH PODMÍNEK LOVU RYB PLATNÝCH PRO MP
REVÍR MORAVA 11A
461 097

MORAVA 11A voda mimopstruhová

69 ha

Revír tvoří rybářské právo v odstavených ramenech a nádržích:
Název úseku (k. ú. / rozloha):
Pod zahrádkami Spytihněv / 5 haŠtěrkopískoviště U jezu
Spytihněv / 20 ha
Německé
Spytihněv / 11 ha
Štěrkopískoviště Bezedné
Spytihněv / 15ha
Pěnné
Napajedla / 10 ha
Stará Morava
Napajedla / 8 ha
Lov ryb se provádí na povolenky vystavené Rybářským spolkem Napajedla-Spytihněv v ustanoveních
tohoto BPLR povolených změn a výjimek dle §9 vyhlášky 197/2004 Sb. (k §13 odst. 5. zákona 99/
2004 Sb.)
Doby hájení jednotlivých druhů ryb:
V určitých obdobích jsou hájeny některé druhy ryb, a to:
Od 1. ledna do 15. června
Od 1. září do 30. listopadu
candát obecný
- úhoř říční
bolen dravý
sumec velký
štika obecná
okoun říční
1. Docházka k vodě, počet a množství úlovků a jejich evidence
Před započetím lovu je držitel povolenky povinen nesmazatelným způsobem zapsat datum a místo
lovu (úsek revíru). V jednom dnu smí být nejvýše 2 ks tzv. vybraných druhů ryb (kapr, štika, candát,
sumec, bolen, amur) po případně kombinace těchto uvedených druhů ryb. Lovící si může v jednom
dnu lovu ponechat 5 ks lína obecného. Při dosažení celkové hmotnosti úlovků 7 kg ryb, končí denní
lov ryb. Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si tuto rybu ponechat. Po
ulovení a ponechání si ryby tzv. vybrané, je lovící povinen tuto skutečnost ihned zapsat do záznamu s
označením druhu a délky v cm. Ryba nevrácená vodě se považuje za ponechanou a může být odnesena
z místa lovu po splnění povinnosti o evidenci úlovků. Hmotnost, stejně jako údaje o ostatních
ulovených rybách, které si rybář ponechá, se zaznamenají po ukončení lovu anebo při jeho přerušení.
V případě, že si lovící žádný úlovek neponechal, ukončí denní záznam přeškrtnutím všech kolonek
řádku pro záznam druhu, délky a hmotnosti, včetně kontroly, to nejpozději do ukončení stanovené
denní doby lovu.
POZOR! Maximální počet ulovených vybraných druhů ryb je na týdenní povolenku stanoven na 5 ks,
na třídenní na 2ks a na denní povolenku na 1 ks, výjimku tvoří lov kaprovitých ryb v měsících říjnu,
listopadu a prosinci viz níže.
2. Zákaz přivlastňování ryb nedosahující nejmenší stanovené délky
Amur bílý
Candát obecný

55 cm
45 cm

Lín obecný
Bolen dravý

25 cm
40 cm

Sumec velký
Úhoř říční
Štika obecná

80 cm
55 cm
60 cm

Tolstolobik
Okoun říční
Kapr obecný*

50 cm
15 cm
45 cm – 65 cm

Délka ulovených ryb se zjišťuje měřením od přední části hlavy (rypce)
až ke konci nejzazší části ocasní ploutve.
*Kapr větší jak 65 cm musí být vrácen zpět do tohoto revíru.
V měsících říjnu, listopadu a prosinci je povoleno ponechání si pouze 1 ks kapra nebo amura na
vydanou povolenku bez ohledu na typ povolenky v rámci kalendářního týdne (Po – Ne). Po ulovení a
ponechání si tohoto úlovku končí jeho lov kaprovitých ryb, pokračování v lovu je možné pouze v lovu
dravců.
Lov nástražních rybiček povolen za dodržení podmínek bodu 6.
3. Chování při lovu, zakázané způsoby lovu a povinná výbava lovícího
Při lovu ryb na položenou nebo plavanou je nutno, aby lovící udržovali
mezi sebou vzdálenost alespoň 3 m, při lovu přívlačí nebo při lovu na umělou mušku je tato
vzdálenost stanovena na 20 m nedohodnou-li se lovící na kratší vzdálenosti. Místa k lovu nesmí být
žádným způsobem vyhrazována! Při lovu udicí na položenou nebo plavanou musí být lovící u prutů
přítomen. Použití dálkového příposlechu elektronického signalizátoru neopravňuje lovícího k
bezprostřední nepřítomnosti u nastražených prutů. Držitel povolenky je povinen při lovu dodržovat
klid a udržovat pořádek a podřídit se rozhodnutí kontrolních orgánů. Při lovu přívlačí je povolen lov
pouze na jednu udici, další nesmí být nastraženy. Je zakázáno řezat vidličky k udicím, břehové porosty
svévolně poškozovat či ničit. Pokud lovící používá k označení místa lovu na hladině bójku, je povinen
tuto bójku po ukončení denního lovu odstranit. Tato povinnost se vztahuje i na tzv. trhací bójky
použité při lovu dravých ryb. Při použití trhací bójky je omezena maximální délka trhací vlasce na 4
m. Lov ryb v rybářském revíru se provádí dle platného zákona o rybářství, doplňujících ustanovení,
BPLR a jeho platných dodatků. Lov pomocí vábničky je v revíru Morava 11A zakázán! Zákaz lovu za
použití „srkačky“ tj krmítko či zátěž, ke kterému jsou pevně připevněny jeden či dva názavce s
jednoháčky. Použití gafu je zakázáno. Součástí povinné výbavy je peán, míra pro zjištění délky a
podběrák.
4. Lov z plavidel a jejich užívání při rybolovu
Lov z plavidel je povolen pouze v úsecích štěrkopískovišť U jezu a Bezedné. Plavidlo při lovu musí
být ukotveno. Kotvící tyče je nutno po ukončení lovu ihned vytáhnout z vody. Zavážení nástrah a
návnad je povoleno do poloviny vzdálenosti mezi protilehlými břehy vodní plochy. Na vyzvání je
lovící z plavidla povinen přijet ke kontrolním orgánům. Lovící z plavidla nesmí mít nastražen jiný prut
mimo plavidlo. Za rybářské plavidlo, z něhož je možno lovit ryby, se nepovažují kánoe, vory,
sportovní lodě, nafukovací vodní plavidla nebo taková zařízení, která jsou určena k jiným účelům. Za
lov z plavidla se nepovažuje lov z plavidla, které je navaleno na přirozený břeh a zdolávání ryby z
plavidla.
5. Doplňující ustanovení
Přenášení a vysazování ryb z úseku na úsek není z důvodu
Výjimku tvoří nástražné rybičky. Parkování motorových
parkovištích. Příjezd k lovným místům motorovými vozidly
zakázán. Stanování a rozdělávání ohňů je v blízkosti revíru
vyhláška platná v ČR.
6. Lov nástražných rybiček

zdravotní ochrany osádek povoleno.
vozidel se provádí na obvyklých
po travnatých a polních cestách je
Morava 11A zakázáno viz příslušná

Při lovu čeřínkem nebo pomocí udice bez navijáku si může lovící ponechat pouze ty druhy a počty
ryb, které mu budou sloužit za nástrahu anebo krátkodobou zásobu za předpokladu, že nemají tímto
rybářským řádem stanovenou nejmenší zákonnou délku a nejsou celoročně hájeny. Plocha čeřínku
může být max. 1 m2. Lov nástražních rybiček do čeřínku je povolen od 16. 6. Lov nástražních rybek
kromě lovu pomocí čeřínku může být prováděn pouze na prut bez navijáku, přičemž síla vlasce nesmí
překročit 0,2 mm s přiměřeným malým háčkem.
7. Používání haltýřů
Za haltýře nemohou být považovány provizorní zařízení poškozující nástražní rybky při snaze z
takového zařízení uniknout. Odpovědnost za způsob uchování nástražních rybek přináleží majiteli
haltýře.
8. Rybolov mládeže
Mladiství rybáři do stáří 15 let lovící na jeden prut provádí rybolov za
přímého dozoru odpovědných osob, v případě, že doprovázející není zákonným zástupcem dítěte, musí
být sám držitelem platného státního rybářského lístku. Samostatně mohou mladiství lovit pouze v
měsíci červenci a srpnu v době od 600 do 2000 hod, a to vždy nejméně v počtu dvou. Držitel
povolenky přebírající dozor nad mladistvým rybářem, vyžaduje úplnou evidenci, pořádek na místě
lovu a ukázněné chování. Lov dravých ryb provádí mládež do 15 let jen na umělou nástrahu nebo
mrtvou rybku (může vláčet). Mládež věkové kategorie 16 až 18 let loví samostatně se všemi
povinnostmi a právy dospělých rybářů.
9. Denní doby lovy se stanovují v měsících:
leden, únor, březen, říjen, listopad, prosinec od 5 do 22 hodin
duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4 do 24 hodin
10. Zacházení s ulovenými rybami
Při vylovování ryb je každý rybář s ulovenými rybami zacházet šetrně, zvlášť ohleduplně pokud se
jedná o rybu hájenou či nedosahují lovné délky.
Pokud lovící uchovává ulovené ryby živé, je povinen mít svůj vlastní vezírek. Porcování ryb před
ukončením lovu a odchodem od vody je zakázáno. Každý držitel povolenky je přímo odpovědný za
stav uchovávaných ryb. Výměna již ponechaných ryb je zakázána. Uhynulé ryby je povinen lovící
vylovit a uklidit.
11. Lov ryb na úseku Bezedné – Šolned
Provádí metodou „Chyť a pusť“. Upřesňující podmínky lovu uvedeny na Dodatku k BPLR na rok
2020.

Výše uvedená pravidla čtěte pozorně!
Jejich nerespektování = odebrání povolenky.
PETRŮV ZDAR!

