Celoročně hájené ryby, bezobratlí :
- mník jednovousí, jeseterovití, piskoř pruhovaný, parma obecná
- škeble rybničná, rak říční, rak kamenáč, rak bahenní
viz rybářský řád
Lovné míry ryb platné na obou revírech MO Libice n.C. :
- kapr - 40 cm,

kapra od 65 cm včetně vrátit zpět do revíru

- amur

60 cm

- tolstolobik

60 cm

- lín

25 cm

- štika

60 cm

- candát

50 cm

- jelec tloušť

25 cm

- bolen

40 cm

- úhoř

50 cm

Bližší podmínky k výkonu rybářského práva
dle zákona 99/2004 Sb. a prov. vyhlášky
na revírech 411 008 a 411 170
Tato příloha je nedílnou součástí povolenky platné na obou revírech

MO ČRS v Libici nad Cidlinou

- ostatní míry ryb dle zákona a vyhlášky o rybářství
- zákaz zajíždění motorovým vozidlem k revírům
Denní doby lovu ryb - § 12 vyhlášky č. 197 / 2004 Sb.
- odst. a) - leden, únor, listopad a prosinec

- od 7 do 18 hod.

- odst. b) - březen, duben, září a říjen

- od 5 do 21 hodin

- odst. c) - květen, červen, červenec a srpen - od 4 do 24 hodin

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

Ostatní důležitá upozornění :
- před započetím lovu je povinnost zapsat docházku k vodě do ÚL
- před započetím lovu je povinnost uklidit místo, kde chceme lovit
- 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
upravil Lepej Josef - předseda MO ČRS

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Libice nad Cidlinou
Vás srdečně zve na svůj

Rybářský ples
který se koná 18.února 2017 od 20,00 hodin
v sále místního Kulturního domu v Libici n.C.
K tanci a poslechu hraje taneční orchestr

Pavli Hodanové a Pavla Stříbrného
Vstupné : 150,- Kč
Bohatá tombola, občerstvení od Fandy.
Předpůlnoční překvapení.

Těšíme se na Vaši návštěvu
předprodej vstupenek : 733 181 179

více na - http://crs-libice.webpark.cz

Revír jezero " Podhradí " a příkop - revír 411 170
zahájení rybolovu v sobotu 29. dubna 2017 od 6,00 hodin
Denně si lovící mohou ponechat 2 ks ušlechtilých ryb, což jsou :
( kapr, amur, tolstolobik, štika, candát, bolen )
Při ponechání si 2 ks těchto druhů ryb denní lov končí, jak na jezeru,
tak na celém revíru 411 008 i 411 170. Předtím ulovenou bílou rybu,
si po zapsání do úlovkového lístku může lovící ponechat.
( jakákoli směna ryb je zakázána ! ! ! )
-

zákaz lovu ryb od 1. 1. do 28. 4.
zákaz lovu ryb z loděk, ostrůvku a v zakázaném pásmu ( označeno )
zákaz třpytkování a přívlače
zákaz zavážení nástrahy a návnady jakýmkoli způsobem
lov candáta a sumce povolen od 16. 6. na živou i mrtvou rybku
lín obecný - denní lov omezen na 3 kusy
štika je hájena do 31. 8. = lov povolen od 1. září

- od 1. 10. zákaz lovu kapra z důvodu jeho nového vysazení do
revíru jak na jezeru, tak na příkopu za jezerem - nové zarybnění
- od 1. 10. je povolen pouze lov dravých ryb a to na živou a mrtvou rybku, nebo
její části. Náhodně ulovený kapr musí být puštěn zpět do revíru.

Revír Cidlina a Lánská struha - revír 411 008
- zákaz lovu všech druhů ryb od 16. 3. do 10. 6. včetně z důvodu jejich
přirozené reprodukce na celém revíru 411 008
- na řece Cidlině je povolen celoroční rybolov pouze v úseku
400 m od hraniční tabule s MO Poděbrady proti proudu řeky
( konec úseku je označen tabulemi na obou březích )
- prosíme členy, aby v případě potřeby uvolnili místo rybářům
vozíčkářům. Místa jsou označena tabulkou - Děkujeme Vám !
- přívlač a třpytkování povoleno od 1. září
- lov na živou a mrtvou rybku povolen dle zákona od 16. června
- štika je hájena do 31. 8. - lov povolen od 1. září
- 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
KrÚSk č.j. 170849/2016/KUSK od mostu přivadče proti proudu
- na revíru Lánská struha, je rybolov povolen od mostu u Zemanova
mlýna v Odřepsích až po MVE ( elektrárnu ) na Nových Mlýnech
- v případě konání Májového přeboru zákaz lovu na celé řece
Poznámka :
Žádáme členy, aby při vyplňování úlovkového lístku u ryb chycených
na jezeru a příkopě, napsali do kolonky " ULOVENO V REVÍRU "
číslo revíru 411 170 , u ryb chycených na struze pouze " S " a na Cidlině "C"
Toto platí i při zpracování celkového sumáře úlovků na druhé straně

Na povolenku je možno ulovit 25 kusů ušlechtilých ryb a 10 kg ryb ostatních.
Tímto další lov na jezeru i příkopě definitivně končí.
Po ulovení 25 ks ušl. ryb je možné dokoupit další povolenku za stejných podmínek .

úlovkového lístku. Děkujeme Vám za pochopení…
Dle usnesení členské schůze má rybářská stráž možnost kontroly
osobních příručních zavazadel u vody, tak i při odchodu lovícího od
vody. Odmítnutí bude považováno za přestupek proti této příloze

Rybolov na příkopu za jezerem :

a rybářskému řádu se všemi důsledky.

Je součástí revíru jezera ( 411 170 ) a platí zde stejná ustanovení
s touto vyjímkou : Od 29. 4. do 30.6. povolen rybolov i pod akáty.
Od 1. 7. rybolov jako loni. tj. pouze po ceduli a zákaz lovu o sobotách

Ostatní ustanovení se řídí platným rybářským řádem
vydaným SÚS Praha.

Rybolov povolen pouze z levé strany směrem k přivaděči.

Rybolov mládeže do 15 let - rybářský kroužek
Mládež do 15 let - ryb. kroužek - loví na 1 prut, jako dospělí dle
tohoto dodatku a rybářského řádu se stejným omezením
- zákaz lovu na živou a mrtvou rybku
Přívlač je povolena pouze na revíru 411 008 a to za přítomnosti ved. R.K.

Lepej Josef

Šulc Ladislav

předseda MO

hospodář MO

604 385 213

736 703 987

Rybářská stráž :

Loubek Radek

723 642 040

Novák Petr

721 189 043

Kaucký Martin

723 480 629

