ČRS, z.s. MO TURNOV
stanovuje tyto bližší podmínky výkonu rybářské práva na revírech ČRS, z.s. MO Turnov
(v souladu s § 13odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb.)
1. Podmínky jsou součástí povolenky k lovu vydané pro rok 2021.
Povinností rybáře je, dodržovat tyto podmínky, sledovat web. (www.crsmoturnov. cz), facebook
či nástěnku, protože se během roku mohou po usnesení výboru aktuálně změnit.
Zakoupením povolenky souhlasíte s tím, že na výzvu rybářské stráže umožníte v odůvodněných
případech při podezření z porušení rybářského řádu, nahlednutí do zavazadlového prostoru auta,
batohů, tašek či brašen které užíváte při lovu.
2. Na všech mimopstruhových (dále jen „MP“) revírech je lov povolen od 1.3. do 31.12. 2021
3. Do záznamu o úlovcích je povinné před zahájením lovu zapsat nesmazatelným způsobem datum a
název revíru. Všechny přisvojené ryby rybář zapisuje okamžitě nesmazatelným způsobem do
povolenky k lovu. V případě, že si neponecháte žádný úlovek je povinné řádek proškrtnout.
4. Na roční povolenku ČRS, z.s. MO Turnov lze ulovit nejvýše 20 ks ušlechtilých ryb.
Denní limit = 1 ks ušlechtilá ryba
Z celkového počtu 20ks ušlech. ryb je možno si ponecht max. 3ks štik, 3ks candáta, 1 ks sumce
Za ušlechtilou rybu je též považován amur bílý.
Na MP revírech si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni, i když loví na více revírech nejvýše
5kg všech druhů ryb.
Byla-li rybářem ulovena ryba, jejíž celková hmotnost přesáhla 5kg, končí jejím přisvojením denní lov na
všech revírech ČRS, z.s. MO Turnov.
Limity ostatních druhů ryb viz tabulka
Lín obecný
2ks (30cm +)
denní limit
10ks-povolenka roční limit
Okoun říční

2ks (28 - 40 cm) denní limit

10ks-povolenka roční limit

Mník jednovousý

2ks (35cm +)

denní limit

10ks-povolenka roční limit

Úhoř říční

2ks (60cm +)

denní limit

10ks-povolenka roční limit

Lososovité ryby (siven, duhák)

2ks (25cm +)

denní limit

10ks-povolenka roční limit

5. Změny ve stanovených délkách ryb:
Kapr 40cm, Štika 60cm, Candát 55cm, Okoun 28cm, Lín 30cm, Úhoř 60cm,
Amur 60cm, Sumec 90cm, Mník 35cm
6. Na všech revírech ČRS, z.s. MO Turnov je zakázáno zavážet návnady a nástrahy jakýmkoliv
způsobem. Dále je zakázáno brodění na stojatých vodách za účelem lovu nebo zakrmování.
Zakazuje se též lov na srkačku.
7. Na revírech Roudný, Libuň a Vražda se povoluje od 16.6. lov pouze na celou nástražní rybičku,
jejíž minimální délka je 15 cm!!!
Na MP Jizeře a Modřišickém rameni toto omezení délky a části nástražní rybičky neplatí.
Při lovu na živou či mrtvou rybičku je povinností rybáře zasekávat do 5 vteřin od záběru!!!
8. Na všech revírech ČRS, z.s. MO Turnov je stanovena horní míra u candáta 75cm, kapra 65cm
a okouna 40cm
Ryba, která dosáhla nebo přesáhla tuto horní míru musí být bezprostředně vrácena zpět do revíru
kde byla ulovena!!!
Celeročně jsou hájeny: Pstruh obecný potoční, Lipan podhorní, Parma obecná, všechny formy
jesetera, zlatá forma sumce(albín) a buffalo.

9. Osoba provádějí lov je povinna mít při lovu vyprošťovač háčku, míru pro zjištění délky ryb a
podběrák.
Při cíleném lovu sportovních ryb na pelety a boilie doporučujeme používat podložky pod ryby, desinfekci a
velké podběráky.
Zakazuje se jakékoliv focení se sportovní rybou ve stoje !!!

Fotografie pořizujte v pokleku a nad podložkou. Ulovenou rybu polévejte vodou a co nejrychleji nejšetrněji
ji vraťte zpět do revíru, kde byla ulovena.
10. Doby hájení ryb na revírech ČRS, z.s. MO Turnov :
1.1. - 15.3. mník jednovousý
1.1. - 15.6. bolen dravý, štika obecná, okoun říční, candát obecný, sumec velký
16.3. - 15.6. jelec jesen, jelec tloušť, ostroretka stěhovavá, plotice obecná, podoustev říční
11. Denní doby lovu ryb na revírech ČRS, z.s. MO Turnov:
duben, květen, červen, červenec, srpen a září od 4 hod. - 24 hod.
březen, říjen, listopad a prosinec
od 5hod. - 22 hod.
12. Kategorie „Děti“ (do 15ti let) a „Mládež“ (do 18ti let) si mohou ponechat 1ks ušlechtilé ryby za den
do celkového počtu 10ks ušlechtilých ryb na jednu povolenku.
Z tohoto počtu 10ks si mohou ponechat maximálně 2ks dravých ryb.
Dětem do 15ti lek věku se zakazuje lov na živou či mrtvou nástražní rybičku a smí lovit na 1 prut.
Děti do 10ti let věku bez rybářského lístku a povolenky mohou obsluhovat 1 prut dospělého rybáře, který
má platné doklady k lovu ryb na revírech ČRS, z.s. MO Turnov.
Týdenní hostovská povolenka = 3ks ušlechtilých ryb (bez candáta, štiky a sumce) !!!
13. Ostatní povinnosti rybáře viz platný rybářský řád ČRS – www.rybsvaz.cz
14. Řádně vyplněnou povolenku je nutné odevzdat nejpozději do 15. ledna následujícího roku.
Za špatně vyplněnou povolenku zaplatíte 100,- Kč při výdeji další povolenky.
15. Přehled revírů ČRS, z.s. MO Turnov
název revíru
číslo revíru
Jizera MP + Libuňka MP
451027

OO

Modřišické rameno

451027

O1

Roudný

451042

O1

Libuň

451042

O2

Vražda

451042

O3

Němeček

451043

O1

podrevír

16. Bližší podmínky k lovu ryb pro revír 451043 Libuňka 2, Němeček.
Lov povolen od 16.3. 2021
Míry ryb: Amur 65cm, Kapr 42-65cm, Sumec 70cm, Candát 50cm, Štika 60cm,
Okoun 25cm, Lín 25cm
Povinností rybáře je, se před lovem na Němečku seznámit s BPVRP MO Jičín na
www.mocrsjicin.cz
Hospodář: Jan Obdržálek

Předseda: ing Jaromír Dědeček

