Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz
Střekovské nábřeží 975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, IČ:00434132, DIČ:CZ00434132
Zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze v oddílu L, vložce 42807

Podmínky pro kontrolní individuální odlov na VD Fláje
Lov ryb udicí na vodním díle Fláje umožňuje Povodí Ohře, s. p. jako mimořádnou
formu spolupráce s ČRS, z. s., SvčÚS.
Rybolov je umožněn pouze členům místních organizací Severočeského územního
svazu, a to za zvláštních podmínek, které zabezpečují velmi omezený počet
současně lovících.
Způsob zajištění povolení:
zájemce telefonicky nebo e-mailem požádá o povolení ve vybraném termínu, kde uvede:
1. Jméno a příjmení (v případě skupiny osob všechny jednotlivé údaje).
2. Místní organizaci, kde je (jsou) členem (členy).
3. Číslo rybářského lístku a jeho platnost.
4. Číslo povolenky (mimopstruhové nebo pstruhové) k rybolovu a její platnost.
5. Požadovaný termín rybolovu.
6. Doporučení vlastní místní organizace (MO potvrdí doporučení telefonem, e-mailem nebo
poštou).
Na základě těchto údajů sekretariát ČRS, z. s., SvčÚS v případě potvrzení žádosti
odsouhlasí volný termín a potvrdí jej žadateli a oznámí hráznému na VD Fláje.
Žadatel si vyzvedne u hrázného povolenku k rybolovu a po ukončení ji vrátí vyplněnou dle
pokynu hráznému. K dispozici je 6 povolenek na den.
Individuální rybolov probíhá v roce 2021 v období od 22. května do 13. října ve středu
a v sobotu od 7:00 hod. do 19:00 hod.
Výdej povolenek u hrázného:
ve středu
v sobotu

do 9:00 hod.
do 8:00 hod.

Bez schválení ČRS, z. s., SvčÚS hrázný povolení k lovu nevydá!
Poznámka: žádost o blokaci termínu a povolení k lovu je třeba uplatnit s dostatečným
časovým předstihem!
Kontaktní údaje:
crsusti@crsusti.cz, mihulova@crsusti.cz
721 329 351, 475 531 004
Žádáme všechny rybáře, aby striktně dodržovali podmínky lovu a umožnili tak
využívání přehrady Fláje pro lov ryb členy ČRS také v dalších letech!

Obecné pokyny a podmínky pro VD Fláje
1. Účelové rybářské hospodaření slouží výhradně vodárenskému účelu nádrže.
2. Odlov je možný pouze s platným „Pověřením ke kontrolnímu individuálnímu odlovu“.
3. Před zahájením odlovu je nutné ohlásit se u hrázného vodního díla (tel. 476 117 016).
4. Před započetím odlovu je nutno zapsat datum a jméno do tohoto záznamu.
5. Odlov lze provádět pouze ve vymezeném prostoru, vláčením třpytky nebo mušky.
6. Je přísně zakázáno použití živočišné nástrahy (červy, rousnice, rybky apod.).
7. Je přísně zakázáno ryby v nádrži krmit a vnadit.
8. Po skončení odlovu je nutno:
- zapsat všechny data o odlovu
- odevzdat tento záznam hráznému (do schránky)
- odevzdat „Pověřením ke kontrolnímu individuálnímu odlovu“ tam, kde bylo vydáno
9. Informovat hrázného o zjištění stavu odlovených ryb nebo o mimořádném úlovku.
10. Předat po dohodě části ryb (šupiny, vnitřnosti) pracovníkovi ÚRH (mobil 606 756 211).
11. V pásmu hygienické ochrany nádrže je přísně zakázáno:
- použít plavidel mimo správce vodního díla
- vjezd motorových vozidel
- rozdělávání ohňů
- jakékoliv znečišťování prostor, včetně kuchání ryb
12. Odnést lze z odlovu maximálně 3 ks pstruha duhového minimálně 30 cm délky.
13. Nežádoucí ryby (okoun, plotice) je zakázáno vracet zpět do nádrže.
Kontrolní individuální odlov se provádí na pravém břehu nádrže od bývalé obce Fláje
po zátoku pod domkem hrázného.

