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Nejdůležitější změny v Rybářském řádu, popisech revírů a bližších
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Milí příznivci Petrova cechu,
Přinášíme přehled nejdůležitějších změn v Rybářském řádu, popisech revírů a bližších podmínkách
výkonu rybářského práva na revírech Českého rybářského svazu. Před návštěvou revíru nicméně

důrazně doporučujeme nejen zkontrolovat bližší popis revíru v soupisu revírů, ale i
informace na webových stránkách organizace, která na revíru hospodaří. Rozhodující jsou

vždy informace na webových stránkách, nikoli v papírovém soupisu revírů (v
průběhu roku můžou nastávat změny, případně může být revír krátkodobě hájený například z
důvodu konání rybářských závodů nebo vysazování ryb).
Zároveň připomínáme, že Rybářský řád a soupis revírů je nedílnou součás1 povolenky k lovu, a jako
takový je vždy nutné ho mít společně s platným Rybářským lístkem, Úlovkovým lístkem a povinnou
výbavou vždy při lovu s sebou!

Změny v rybářském řádu, platné pro všechny kraje
Celkový denní úlovek lína obecného je omezen na 4 kusy
Do rybářského řádu se vrací explicitní zákaz podsekávání ryb.
Ceny celosvazových P a MP povolenek
Ceny celosvazových a celorepublikových povolenek se v sezoně 2018 nemění.

Revíry Rady ČRS (www.rybsvaz.cz)
Pro revíry ÚN Orlík, ÚN Trnávka a Veslařský kanál Račice pla1, že při lovu na nástražní rybku se smí
použít pouze celá nástražní rybka, jejíž délka je minimálně 15 cm. Minimální délka všech druhů ryb,
kromě těch, které mají podle vyhlášky č. 197/2004 Sb. určenu vyšší, se stanovuje na 15 cm. Toto
ustanovení pla1 i pro přechovávané nástražní rybky.
Pro revír ÚN Orlík je rozšířena výjimka pro 24 hodinový rybolov i na měsíc září (nově tedy v období
16.6. – 30.9.).

Územní svaz ČRS pro Severní Moravu a Slezsko (www.rybsvaz-ms.cz)
Na revírech Slezská Harta 1A, Morava 17 A a Stonávka 2A je povolena výjimka z doby lovu od 00,00
hod. do 04,00 hod v letním období.
Celoroční hájení lipana podhorního na všech revírech trvá i pro sezónu 2018.
Ceny MP členských územních povolenek zůstávají beze změny (1600 Kč), cena P členské povolenky
se zvyšuje o 100 Kč (1700 Kč). Navýšeny jsou rovněž ceny povolenek pro nečleny ČRS.

