
označení Řek a jezer 1 st kategorie Řek a jezer 2 e kategorie

1 šňůra namontovaná na tyči vybavené nejvýše 2 

háčky nebo 3 umělými muškami. Musí být umístěn v 

blízkosti rybáře.

4 řady připevněné na hůl, každý se 2 háčky nebo 3 umělými mouchami. Musí být 

umístěny v blízkosti rybáře.

Omezení režimů, procesů a technik

Dva štiky na rekreačního rybáře denně.
Počet povolených úlovků zubáčů, štik a basů na rekreačního rybáře a na den 

stanovený na tři, z toho maximálně dva štiky .

Rybolov je povolen od 2 e sobotu 3. března th neděli v 

září, s výjimkou:
Rybolov je povolen po celý rok s výjimkou:

- rybářský lipan dovolilo 3 th sobotu v květnu ve výši 

3 tis neděli v září.

- rybolov štik, povolený od poslední soboty v dubnu do poslední neděle v lednu 

následujícího roku.

Vnitrostátní pravidla se přizpůsobují místním zvláštnostem

Pravidla rybolovu stanovená na vnitrostátní úrovni jsou upravena na úrovni departementu podle místních charakteristik, zejména pro ochranu určitých symbolických druhů nebo zvláštností 

životního prostředí, jako součást prefekturního rybářského řádu.

Tato pravidla se liší hlavně podle kategorie ryb.

Ve skutečnosti, potoků, jezer a rybníků jsou rozděleny do dvou kategorií: rybí 1 st nebo 2 e kategorie.

1. st kategorie je primárně naplněn pstruh, char, lipanů a jiných lososovitých;

Je 2 e kategorie zahrnuje všechny ostatní řeky, kanály a jezera.

Tato hodnocení stanovená podle prefekturního pořadí jsou známá AAPPMA, která vás může informovat.

Rybářská období

Hlavní pravidla pro rybolov ve sladké vodě

Upozornění: Tato tabulka shrnuje hlavní pravidla rybolovu a není vyčerpávající. Informace o předpisech vztahujících se na vaše odvětví rybolovu naleznete v 

prefekturním nařízení o sladkovodním rybolovu zveřejněném a zveřejněném na radnici, jakož i v dokumentech poskytnutých vaším schváleným rybářským sdružením. a federální 

Počet tyčí a jiného zařízení

Váhy raků, karafy, lahve a / nebo jiná zařízení podle vyhlášky o prefekturách

V určitých částech řek nebo vodních útvarů a výjimečně může prefekt na základě odůvodněné vyhlášky zakázat použití určitých metod nebo 

metod rybolovu, omezit použití šňůr na specifické techniky lovit nebo vyžadovat, aby jakýkoli rybář okamžitě vrátil do vody zachycené 

exempláře jednoho nebo více druhů nebo všech druhů .

Počet povolených odchytů

U lososů jiných než lososů a pstruhů mořských je počet úlovků na rybáře denně 10.



Možné prodloužení jednoho až tří týdnů ve vodních 

útvarech a částech řek nebo potoků vysokých hor.

Vezměte prosím na vědomí: během zákazu štiky JSOU ZAKÁZÁNY  : živý 

rybolov, mrtvé nebo umělé ryby a další návnady, které by mohly tyto ryby chytat 

náhodně, jakož i používání pastí na ryby a sítě typu Spider nebo Tramail.

All štika chytil 2 e sobotu v březnu na poslední pátek v 

dubnu by měly být okamžitě vráceny zpět do vody.
- Lov lipanů, nechá 3 e sobotu května do 31. prosince včetně.

- Lov lososovitých ryb (pstruh, siven, char, cristivomer a pstruha duhového v 

proudech klasifikován lososa nebo pstruha), povoleny 2 e sobotu 

3.března th neděli v září ,

vzdálenost 200 metrů za koncem jakékoli hráze, zámku nebo vozovky strojního zařízení a sítí

Délka ryby se měří od špičky tlamy po konec prodlouženého ocasu, délka raků od špičky hlavy, s výjimkou svorek a antén, až po konec 

prodlouženého ocasu.

Rybářské hodiny

Rybaření je povoleno ½ hodiny před východem slunce a až ½ hodiny po západu slunce.

Prefekt však může na základě objednávky povolit noční rybolov kaprů kdykoli v určitých řekách.

Může také přizpůsobit rybolovné plány pro pstruhy mořské, stíny, platýze, lamprey a parmice.

Trvalé zákazy a rybolovné rezervy

Je zakázáno lovit:

v zařízeních pro oběh ryb v konstrukcích postavených na korytech vodních toků;

ve stavidlech, stavidlech a ve vodních průchodech uvnitř budov.

od přehrad a zámků a ve vzdálenosti 50 metrů po proudu od konce přehrad a zámků, s výjimkou rybolovu jediným 

vlascem;

0,23 metru pro pstruhy jiného než mořského pstruha, char nebo potočního pstruha a arktického charra;

0,30 m pro černou basu ve vodách 2 e kategorii;

0,20 metrů pro parmici;

0,09 metrů pro raky rudohlavé, torrenty, bílé nohy a štíhlé nohy;

8 cm pro zelené a červené žáby (měřeno od špičky nosu po kloaku) .

Tyto velikosti lze z větší části zvětšit prefekturální vyhláškou. Je proto nutné na ni odkazovat.

Rybářská období

Zákonné velikosti zachycení

Článek L.436-5 zákoníku o životním prostředí stanoví zásadu první reprodukce ryb před jejich odlovem. Pro zajištění souladu s touto zásadou 

jsou pro většinu druhů stanoveny minimální velikosti úlovků.

Ryby a raky níže uvedených druhů nesmí být loveny a musí být vypuštěny ihned po odlovu, pokud je jejich délka menší než:

0,70 m pro huchon;

0,50 metrů pro štiku;

0,35 metru pro cristivomer;

0,40 m pro bidélko ve vodách 2 e kategorie;

0,30 metrů pro běžný stín a okouníka;

0,20 metrů pro říční lampu a 0,40 metrů pro mořskou lampu;



použití tažných sítí

nastavit zařízení, manévrovat, porazit hladinu vody za účelem sběru ryb, aby se usnadnil jejich odchyt (článek R.436-

31)

používat jako živé nebo mrtvé druhy ryb, které pravděpodobně vytvoří biologickou nerovnováhu (americký rak a 

Louisiana, okoun říční, sumec ...)

použít jako živé nebo mrtvé rybí úhoře.

používat potápěčské vybavení.

umístění přehrady, zařízení nebo zařízení jakéhokoli rybolovu za účelem úplného zabránění průchodu ryb nebo

házet drogy nebo návnady do vody, aby ryby intoxikovaly nebo zničily

používat výbušniny, metody elektrického proudu nebo neautorizované produkty nebo prostředky

v rybolovných rezervách stanovených stálou vyhláškou o rybolovu

Zakázané postupy a metody rybolovu

Je zakázáno:

použít jako návnadu nebo jako primitivní rybí vejce, ať už přírodní nebo zmrazená.

ruční rybolov, včetně raků;

rybařit pod ledem;

použít živou nebo mrtvou rybu na základní linii (Cordelle)

používat jakékoli zařízení určené k odlovu ryb jiným způsobem než z úst, použití ponořovací sítě a gaffa je oprávněno 

odstraňovat vodu již kouřenou v ústech,

použít jako živé nebo mrtvé druhy ryb, u nichž je minimální velikost úlovku (štika, candát, pstruh, černý bas)

Trvalé zákazy a rybolovné rezervy


