
Český rybářský svaz místní organizace Košťálov
Podmínky  pro výdej povolenky na Malou vodu pro rybníky 

Lom, Kundratice, Oborský a Kameňák pro rok 2012
Čl.1 - Podmínky pro vydání povolenky
1. Povolenka na Malou vodu platnou pro rybníky Lom, Kundratice, Oborský a  Kameňák se vydává 

pouze řádným a nezletilým členům ČRS MO Košťálov na základě platného rybářského státního 
lístku, platné členské legitimace, v níž je potvrzeno splnění členských povinností za uplynulý rok.

2. Na Malou vodu bude vydáván samostatný úlovkový lístek s označením povolenka Malá voda.
3. Malá voda je ustanovena jako mimopstruhový revír.

Čl.2 - Docházka k vodě, počet a množství úlovků a jejich evidence 
1. Na rybníku Lom a Kundratice  je rybolov povolen celoročně.
2. Na rybníku Oborský je rybolov povolen od 6.5.2012.
3. Na rybníku Kameňák je rybolov povolen pouze do předání vlastníkům. Termín bude upřesněn 

dodatečně a vyvěšen u rybníku a vývěskách.   
4. Ještě před započetím denního lovu musí  být  docházka k vodě vyznačena tak,že nesmazatelným 

způsobem se napíše do záznamu o docházce a  úlovcích datum a revír (Lom, Kundratice nebo 
Oborský ). Lov bez splnění této povinnosti se považuje za lov bez povolenky.

5. Míra kapra na rybníku v Kunraticích a Oborský  je 45 cm.
6. Míra kapra na rybníku Lom a Kameňák je 40 cm.
7. Míra štiky je na všech rybníkách 60 cm
8. Ulovený kapr jehož míra přesáhne 65 cm musí být co nejšetrněji vrácen zpět vodě v místě ulovení.
9. V jednom kalendářním roce si může oprávněný k lovu ponechat pouze 2 kusy amura na jednu 

vydanou povolenku. Ulovený amur jehož míra přesáhne 80 cm musí být co nejšetrněji vrácen zpět 
vodě v místě ulovení.

10. V jednom kalendářním roce  si  může oprávněný k lovu ponechat  pouze  11  ušlechtilých  ryb 
( kapr, štika,candát ) a 10 kusů pstruhů   na jednu vydanou povolenku.

11. V jednom kalendářním týdnu si může oprávněný k lovu  ponechat  nejvýše 2 kusy ušlechtilých 
ryb ( kapr, štika,candát ) nebo jejich kombinaci, při dodržení podmínky bodu 8 tohoto článku.

12. V jednom kalendářním dni si může oprávněný k lovu ponechat pouze 2 kusy lína.
13. Členové výboru ČRS MO Košťálov  jsou oprávněni provádět kontroly na těchto  rybníkách a 

mají     
      stejná práva a povinnosti  jako rybářská stráž.
14. V ostatních případech se oprávněný k lovu  dále řídí  platným rybářským řádem  pro rok 2012.

Čl.3 - Rybolov mládeže do 16 let 
1. Dětem do 7 let se povoluje manipulace s udicí bez příslušných dokladů  na prut držitele platné 

povolenky staršího 18 let pouze v rozsahu jeho oprávnění.
2. Dále pro mládež platí ustanovení článku 1 a 2 .

Čl.4  -  Příspěvek  na  zarybnění  za  vydanou  povolenku  na  Malou 
vodu je stanoven pro rok 2012 takto :

Členové od 16 let    ..............................    600,- Kč
Děti  do 16 let          ..............................    200,- Kč  
V případě vydání další povolenky v jednom kalendářním roce je příspěvek na vydanou 
povolenku  pro členy od 16 let 1 200,- Kč a pro děti do 16 let 400,- Kč. 

V Košťálově dne 10.3.2012                         
                                                        za výbor MO ČRS                       Petr Kubán 
                                                                                                  jednatel a vedoucí mládeže


