Místní doplňky pro rybářský revír 451 765 - rybník Mostiska a Záhořský rybník (poldr
Lukavice) k zákonu č. 99/2004 Sb. v platném znění a Vyhl. č 197/ 2004 Sb. ve znění
pozdějších předpisů na rok 2017.
Pro uvedenou „ Malou vodu – RR č. 451 765“ platí všeobecná ustanovení pro vody
mimopstruhové. Výjimky a doplňující ustanovení jsou obsaženy v níže uvedených bodech:
1. Lov ryb je povolen celoročně a 24 hodin denně. Vycházka musí být zaznamenána ve
výkazu vždy před započetím rybolovu s označením M (Mostiska) a Z (Záhořský
rybník – poldr) ve specifikaci.
2. Každý člen může ulovit v rámci celého revíru maximálně 2 ks vyjmenovaných ryb
týdně, za rok pak maximálně celkem 20 ks vyjmenovaných ryb. Ponecháním 2 ks
vyjmenovaných ryb, ulovených na území celého rybářského revíru končí denní lov.
Za vyjmenované ryby jsou pro tento účel považovány kapr, štika, amur, candát,
tolstolobik a sumec.
3. Každá vyjmenovaná ponechaná ryba musí být zapsána do výkazu ihned po ulovení.
Ostatní druhy ryb zapíše osoba provádějící lov po jeho skončení nebo přerušení, čili
před odchodem od vody. Ulovený cejn se do denního limitu 7 kg pro ponechaní ryb
nepočítá.

U krátkodobých povolenek pak platí tento limit pro ponechání si vyjmenovaných ryb:
- Denní povolenka
- max. limit 2 ks vyjmenovaných ryb
- Týdenní povolenka
- max. limit 4 ks. vyjmenovaných ryb
- Měsíční povolenka
- max. limit 6 ks. vyjmenovaných ryb
4. Stanovené lovné míry:
a) Rybník Mostiska a Záhořský rybník
kapr
45 cm
štika
60 cm
amur
55 cm
úhoř
50 cm
lín
30 cm
candát
50 cm
jeseter
celoročně hájen
Pro ostatní neuvedené druhy ryb platí minimální lovné míry dle ryb. řádu: § 11 Vyhl. č.
197/2004 Sb. v platném znění.
5. Lína mohou být ponechány v rámci celého revíru
max. 1 ks denně a celkem
maximálně 10 ks ročně.
6. Jeseter malý je celoročně hájen.
7. Kapr s mírou nad 65 cm musí být vrácen zpět do vody !!!
8. Lov ryb z loděk je zakázán.
9. Lov ryb je povolen pouze na jednoháček s výjimkou umělých vláčecích nástrah.
10. K lovu na rybičku (živou, mrtvou) větší než 25 cm je povoleno požít max. 3
trojháčky.
11. Lovící je povinen mít při lovu podběrák a při vytahování ryb ho použít.
12. Dítě do 10-ti let, pokud nevlastní platnou povolenku k lovu, je oprávněno obsluhovat
jeden prut dospělého rybáře pod jeho dozorem, který loví na platný rybářský lístek a
povolenku k lovu na revíru.
13. Váha ponechaných ryb bude do záznamu o úlovcích zapisována až po jejich skutečném
zvážení.

14. Po vysazení ryb, případně za účelem ozdravení chovu, může hospodář RR vyhlásit
hájení ryb a to na dobu až 14 dní. Takovéto opatření musí být veřejně vyvěšeno ve
vývěsce u revíru (či tabulce u příjezdu) s označením vymezené doby a rozsahem
omezení lovu.
15. Hájení před rybářskými závody bude hospodářem na MV vyhlášeno počínaje
následujícím dnem ode dne vysazení rybí obsádky a dále i na následující den po
ukončení rybářských závodů.
16. Chráněné pásmo na Záhořském rybníce (v odkalovací části u přítoku) je označeno
cedulemi – např. „Zákaz lovu - chráněné pásmo- začátek,konec“.
17. Povinností členů je mít při lovu členskou legitimaci vybavenou fotografií, popřípadě
jiný doklad totožnosti a na požádání je předložit rybářské stráži, rybářskému hospodáři,
popřípadě jeho zástupci.

Důležitá upozornění !!!
1. Parkování vozidel u rybníka Mostiska je povoleno pouze u trati ČD v úseku max. 50 m od
vývěsky na obě strany. Příjezd vozidel je povolen pouze po komunikaci od Lukavice (od
železničního přejezdu, ne po louce vedle cesty). Rozdělávání ohňů, používání grilů apod. je
zakázáno na celém revíru. Zajíždění k rybníkům a tůním je zakázáno. Parkování vozidel na
Záhořském rybníku je povoleno před hrázy rybníka. Nedodržování těchto zásad bude
postihováno odnětím povolenky. Následkem nedodržování těchto pravidel hlavně pak pro
rybník Mostiska, může být dle ustanovení nájemní smlouvy její okamžité vypovězení, což
by znamenalo definitivní ukončení rybolovu pro všechny členy MO na tomto revíru.
2. Žádáme členy, aby prováděli důsledný úklid stanoviště a vzájemnou kontrolu dokladových
náležitostí dle rybářského řádu, zvláště pak při dohledu nad rybolovem mládeže. Zjištěné
závady jsou lovící povinni ihned hlásit hospodáři na revíru, popř. členům rybářské stráže.
4. Funkci rybářského hospodáře na uvedeném RR vykonává Lubomír Fiedler (tel.
606 782 837, fiedler@vak.cz).
Tyto doplňky byly schváleny usnesením výborové schůze ČRS MO Letohrad dne
…………..2017.

Za výbor MO ČRS Letohrad a RH:
Lubomír Fiedler – jednatel a hospodář MV v.r.
Jan Krsek – předseda MO v.r.

