
          Bližší podmínky lovu ryb  revír  471 030 - Chomoutov 1A 

                                              pro rok 2020. 

MO ČRS Olomouc je dle rozhodnutí Ministerstva zemědělství ze dne 25. 10. 2011 (Č.j.: 177138/2011-MZE-

16231) uživatelem rybářského revíru Chomoutov 1A       GPS 49 st.15’15.875‘‘N,17st.13’50.404‘‘E 

Revír tvoří: 

Velké jezero       v k. ú. Chomoutov                          85ha 

Malé jezero                   Chomoutov                             3ha – Platí celoroční zákaz rybolovu! 

Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb:  

           Bolen dravý - 40cm ,   Candát obecný - 50cm,   Štika obecná -  60cm ,            

           Kapr obecný - 40cm (horní míra 70cm),  Lín obecný   - 30 cm,         

           Sumec velký - 70cm,   Úhoř říční  -  50cm,        Amur   -  50 cm. 

Ulovený kapr  70 cm a více musí bez prodlení a s maximální šetrností vrácen zpět  do revíru!      

      

Úlovek vyjmenovaných druhů ryb: Kapr, štika, candát, amur, bolen, sumec a lín - nebo jejich 

kombinace je omezen na 10ks za kalendářní měsíc. 

 

Ulovením a přisvojením si 2 ks uvedených druhů ryb (kapr, štika, candát, amur, bolen, sumec a lín) 

nebo jejich kombinace končí denní lov!  

 

Úlovek výše  uvedených druhů ryb je omezen na 40 ks za rok. 

 

Lovící je povinen zakroužkovat v úlovkovém listu (Oddíl II povolenky k lovu, Evidence docházky a 

úlovků),  míru ryby, kterou již nemá lovící při sobě a nemůže ji v případě kontroly předložit rybářské 

stráži. Nezakroužkování odvezeného, odneseného úlovku bude považováno za hrubé porušení 

rybářského řádu a může být postihováno členy RS. 

 

Na revíru platí BPVRP včetně Dodatku  pro revíry ve společném hospodaření VÚS ČRS Ostrava. 

     

Místo označené cedulí se symbolem rybáře na invalidním vozíku je přednostně určeno pro držitele 

průkazu ZTP- P a ZTP s pohybovým omezením (vozíčkáře a osoby tělesně postižené - pohybující se 

pomocí francouzských holí nebo berlí). Lovící na tomto místě je povinen toto omezení respektovat a 

místo „určené osobě“ na požádání neprodleně uvolnit. Nerespektování tohoto omezení bude 

považováno kontrolními orgány za hrubé porušení BPVRP. 

 
Osoba provádějící lov je povinna mít při lovu vyprošťovač háčku, míru pro zjištění délky ryb, 

podběrák a podložku pro šetrné zacházení s ulovenou rybou.  

Je zakázáno používat plovoucích a jiných předmětů označující krmná místa a místa lovu, včetně 

tyčových bójek. Hájení po vysazení ryb je v kompetenci hospodáře. Po dobu trvání zákazu rybolovu 

max.14dní, bude revír označen tabulemi zákaz lovu kaprovitých ryb od…. .do…. Lov dravců je 

povolen i v době hájení  ryb po vysazení.  



 


