ČRS MO PODĚBRADY

Dodatky a popis mimopstruhového revíru
411 054 Labe 22 (řeka) a 411 162 Labe 22A
(jezera) dle bližších podmínek výkonu
rybářského práva ve smyslu ustanovení § 13
odstavec 9 zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství

Platí od 1.ledna 2019 do odvolání

Revíry ČRS MO Poděbrady
411 054 Labe 22 / Labe 111,00 ha
Revír tvoří hlavní tok Labe od vyústění Sánské strouhy naproti Kovanicím až k jezu ve Velkém Oseku ř. km
911,77, tj. 13 km. K revíru patří úsek Cidliny od ústí Labe k silničnímu mostu u nadjezdu na dálnici na ř. km
0,400. Dále Bačovka od vtoku do Labe až ke kamennému mostku přes Bačovku ř. km 1,00 a všechna slepá
a odstavená ramena s volnou migrací ryb z hlavního toku Labe – zejména:
Chvalovické rameno
Kmenovo rameno
Polabecké rameno
Grábnerovo rameno

k.ú.
k.ú.
k.ú.
k.ú.
Voda mimopstruhová – celkem

Chálovice 1,80 ha
Kluk 1,80 ha
Polabec 2,80 ha
Libice n.C. 2,00 ha
111,00 ha

411 162 Labe 22A - Jezera 101,50 ha
Revír tvoří pískovny, tůně, propadliny, slepá ramena a nádrže v povodí revíru Labe 22. Součástí revíru je:
Jezero Poděbrady I
Jezero Poděbrady II
Jezero Poděbrady III
Děkanská tůň
Kalíšek Kluk
Stará Cidlina
Skupice
Dvě jezírka u nadjezdu
Přední Lhota velký okruh
U lávky vel. okruh

k.ú.
k.ú.
k.ú.
k.ú.
k.ú.
k.ú.
k.ú.
k.ú.
k.ú.
k.ú.
Voda mimopstruhová – celkem

Poděbrady Kluk 65,00 ha
Kluk 15,00 ha
Poděbrady Kluk 7,00 ha
Poděbrady 1,20 ha
Kluk 0,10 ha
Poděbrady 0,80 ha
Poděbrady 6,40 ha
Vrbová Lhota 3,0 ha
Přední Lhota 2,00 ha
Sokoleč 1,00 ha
101,50 ha

DODATEK
K rybářskému řádu platný pro revír 411 162 Labe 22A
1.

Po podzimním nasazení, je Jezero 1 hájeno do 26. dubna 2019, na zbytku revíru je hájení od
16.3.2019 do 26.4.2019.

2.

Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb: kapr 40 cm, amur 60 cm, štika 60 cm. Kapr nad 65
cm včetně, se okamžitě vrací s maximální opatrností zpět do revíru, kde byl uloven.

3.

V době od 1.ledna do 15.června si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dnu pouze 1 ks
kapra, nebo 1 ks amura, nebo 3 ryby lososovité, není možná jakákoli kombinace těchto druhů
ryb. Přisvojením ryb denní lov končí.

4.

Lov z plavidel a lov z ostrova na Jezeře 1 je zakázán. Při výkonu rybářského práva je lovící
povinen použít k vylovení ryby podběrák a následně komerčně vyráběnou podložku pod rybu,
v tom případě, když nedojde k odháčkování a uvolnění ulovené ryby přímo ve vodě.

5.

Zavážení nástrah je zakázáno celoročně. Umisťování bójek a zavážení návnady je do 15.6.2019
zakázáno. je povoleno v maximálním množství 2 kg na den.
Kukuřici, pšenici apod. (tzv. partikl) používat ke krmení pouze po tepelné úpravě (uvařením).

6.

Odlov sumce je povolen na bójku s možností jejího zavážení, bójka pouze v maximálním
rozměru dle rybářského řádu.

7.

Ročně je možno ponechat si na místní povolenku k lovu vč. dodatkové, celkem 50 ks dále
vyjmenovaných ryb: kapr, štika, candát, amur a bolen. Při dosažení tohoto počtu ponechaných
vyjmenovaných ryb platnost povolenky končí. Je možno zakoupit novou povolenku v plné
cenové výši.

8.

Je možno používat tyčové a „H“ bóje, ostatní označení je zakázáno.

9.

Kuchání ryb na revíru 411 162 je zakázáno.

10. Změny v rybářském řádu platné od roku 2019:
a. nejmenší lovná míry okouna říčního - 15 cm
b. povinnost mít při lovu ryb podběrák
c. zákaz používání dvoj a trojháčků v době od 1. ledna do 15. června
d. zákaz lovu na srkačku
e. zákaz používání vylovovacího háku (gafu)
f. omezení při lovu na umělou mušku a muškařením na revírech mimopstruhových v době od 1.
ledna do 15. června
Kompletní změny viz dodatky RŘ.

DODATEK
K rybářskému řádu platný pro revír 411 054 Labe 22
V úseku 100 m pod vodním dílem Velký Osek na ř. km 911,772 a v úseku 100 m pod vodním dílem
Poděbrady na ř. km 904,573 jsou vyhlášeny chráněné rybí oblasti - lov ryb zakázán. Lov ryb v úseku
levého břehu Labe od dálničního mostu u Boru po proudu k označníku č. 7 a v úseku levého břehu
Labe od dálničního mostu u Boru k označníku č.7 proti proudu je zakázán v termínu 1. 4. - 31. 7. (úsek
je označen tabulemi). Lov z plavidel je povolen pouze na hlavním toku řeky. V době od 1.ledna do
15.června si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dnu pouze 1 ks kapra, nebo 1 ks amura.
Přisvojením ryb denní lov končí. Lov sumce na bójku s možností zavážení je povolen. Na celém revíru
je zakázáno stanování a rozdělávání ohňů dle zákona o ochraně přírody. Rybářský přístřešek povolen
pouze po dobu lovu ryb. Míry ryb jsou stanoveny takto: štika 60 cm, amur 60 cm. Kapr nad 65 cm
(včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven.

