
Cidlina 1 A začátek revíru - od brodu pod cibulárnou v Opolanech - konec revíru = 400 m před soutokem s Labem

Lánská struha začátek revíru - od Mlýnku v Odřepsích - konec revíru = Nové Mlýny u silnice směr Jičín

Celoročně hájené ryby, bezobratlí :

 - mník jednovousí, jeseterovití, piskoř pruhovaný, parma obecná
 - škeble rybničná, rak říční, rak kamenáč, rak bahenní

ostatní viz rybářský řád

Bližší podmínky k výkonu rybářského práva na revíru 411 008 Cidlina 1 A a Lánské Struhy pro 

hostovskou povolenku v roce 2019 dle zákona č. 99/2004 Sb. a prováděcí vyhlášky 197/ 2004 § 13 

odst. 9 a § 21 ods. 7 písm. d)

Zákaz lovu ryb od 16. 3. do 15. 6. včetně na celém revíru v důsledku přirozené reprodukce ryb.

Přívlač, třpytkování a lov štiky je povolen od 1. 9. dle dekretu na revír 411 008

Celoroční rybolov je povolen pouze na Cidlině a to ve spodním úseku na 400 m od hraniční
 tabule s MO Poděbrady, proti proudu ( konec úseku označen tabulemi )

Na revíru jsou vyhrazena místa k rybolovu pro vozíčkáře. Prosíme Vás o jejich případné 
                               uvolnění. Tato místa jsou označena tabulkou. Děkujeme Vám !!!

                                      Rybářská stráž má možnost kontroly osobních zavazadel lovících i při odchodu od vody.

Děti do 15-ti let mají zákaz lovu přívlačí a na živou či mrtvou rybku.

Zahájení 16.6.2019 od 4,00 hodin.

 - sumec hájen od 1.1. do 30.4., v období od 1.5. do 15.6. lov povolen na nástražní rybku o min. velikosti 20 cm dle vyjímky KrÚ

Zákaz lovu ryb na srkačku a používání gafu (háku)

Lovné míry ryb platné na obou revírech :
 

- kapr                  40 cm,  kapra od 65 cm včetně vrátit zpět do revíru, kde byl uloven !!!!!
- amur                   60 cm
- tolstolobik            60 cm
- lín                       25 cm
- štika                    60 cm
- candát                 50 cm
- sumec                20 cm dle vyjímky KrÚ
- bolen                   40 cm
- úhoř                    50 cm
- jelec tloušť           25 cm
- okoun                 15 cm

 Denní doby lovu ryb - § 12 vyhlášky č. 197 / 2004 Sb.

       Ostatní ustanovení platí dle Rybářského řádu vydaného SÚS Praha 

     - lovící je povinen mít při lovu : vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky
        ryb, podběrák a pokud uchovává ulovené ryby živé, je povinen mít
       vlastní vezírek s kruhy, nebo takové zařízení, které umožňuje rybě 
       alespoň minimální pohyb. V případě ponechání si ulovené ušlechtilé
       ryby je povinnost tuto okamžitě zapsat do úlovkového lístku . 
     - úlovkový lístek vrátit hospodáři nejpozději do 15. ledna následujícího roku

     - před započetím lovu je povinnost uklidit místo, kde chceme lovit 

- odst. a) duben -  září                                           - od 4 do 24 hodin
- odst. b) říjen - březen                                          - od 5 do 22 hodin

Denní doby lovu ryb v odstavci a), b)  jsou uvedeny ve středoevropském čase.

     - před započetím lovu je povinnost zapsat docházku k vodě do ÚL

http://crs-libice.webpark.cz
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