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Český rybářský svaz

Dodatek pro rok 2019
k přehledu nejdůležitějších ustanovení
zákona č. 99/2004 Sb.
a vyhlášky č. 197/2004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů,
a
bližším podmínkám
výkonu rybářského práva
platným na revírech Českého rybářského svazu
od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2019
Dodatek pro rok 2019 k bližším podmínkám výkonu rybářského práva na revírech ČRS pro rok 2018 a 2019 byl projednán a schválen
Radou ČRS 7. června 2018.
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Rybářský řád

Dodatek pro rok 2019
k přehledu nejdůležitějších
ustanovení zákona č. 99/2004 Sb.
a vyhlášky č. 197/2004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů,
pro rok 2018 a 2019
II. Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry
vybraných druhů ryb v rybářském revíru
§ 11 vyhlášky č. 197/2004 Sb.
Doplnit pod písm. v) okouna říčního a nejmenší lovnou míru 15 cm:
(2) Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v mimopstruhovém
rybářském revíru jsou:
v) okoun říční (Perca fluviatilis)
15 cm.
Nejmenší lovná míra amura bílého a okouna říčního není součástí vyhlášky
č. 197/2004 Sb., jedná se o součást bližších podmínek výkonu rybářského práva na
revírech ČRS dle § 13 odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb.).

III. Denní doby lovu ryb v kalendářním roce
v rybářském revíru
§ 12 vyhlášky č. 197/2004 Sb.
(2) Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:
Vypustit text:
a) v měsíci lednu, únoru, listopadu a prosinci od 7 do 18 hodin,
b) v měsíci březnu od 5 do 21 hodin,
c) v měsíci dubnu, září a říjnu od 6 do 22 hodin,
d) v měsíci květnu, červnu, červenci a srpnu od 4 do 24 hodin.
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Doplnit text:
a) v měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4 do
24 hodin,
b) v měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen od 5 do
22 hodin.

Dodatek k bližším podmínkám výkonu
rybářského práva na revírech ČRS
§ 13 odstavec 9 zákona č. 99/2004 Sb.

II. Osoba provádějící lov je povinna
Doplnit pod písm. a) podběrák
a)	mít při lovu vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky ryb
a podběrák,
Doplnit pod písm. g) nový bod:
g) vrátit do 15 dnů po skončení platnosti povolenky k lovu ryb
oddíl I a II povolenky organizaci, která ji vydala.

III. Lov na mimopstruhových rybářských revírech
Doplnit text:
Zákaz používání dvoj- a trojháčku v období od 1. ledna do 15. června.
Při lovu na umělou mušku a muškařením na revírech mimopstruhových v době od 1. ledna do 15. června:
-	je povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou výbavou
skládající se z muškařského prutu, muškařského navijáku,
muškařské šňůry a návazce v maximální délce odpovídající
dvojnásobku délky používaného prutu a s muškami o maximální velikosti 3 cm. Při lovu na „Tenkaru“ (lov na třepačku) je
možné použít pouze prut, návazec a mušku nebo mušky (bez
použití navijáku a muškařské šňůry);
-	každá muška může být vybavena pouze jedním jednoháčkem;
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-	je zakázáno používat jakékoliv zátěže umístěné mimo tělo
mušky, stejně tak je zakázáno použití jakýchkoliv plovoucích
pomůcek jako kulového plovátka, splávku apod. Nástraha nesmí být vybavena doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost ryby, např. rotujícím plíškem, vrtulkou nebo gumičkou.

VII. Chování při lovu
Doplnit text:
Zákaz lovu na srkačku. Za srkačku se považuje krmítko, ke kterému
je přímo přivázán návazec s háčkem (případně návazce s háčky).

VIII. Zacházení s ulovenými rybami
Doplnit text:
Zákaz používání vylovovacího háku (gafu).
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ÚS města Prahy
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s.
Územní svaz města Prahy
Rybářská 3/5, 147 00 Praha 4 – Podolí
tel.: 222 248 109, 222 248 110
e-mail: info@rybaripraha.cz
www.rybaripraha.cz

Dodatek pro rok 2019
k soupisům mimopstruhových
a pstruhových revírů
Územního svazu města Prahy
s bližšími podmínkami
výkonu rybářského práva
pro rok 2018 a 2019
Žádáme držitele celorepublikových a celosvazových mimopstruhových
a pstruhových povolenek (na vybraných mimopstruhových revírech opravňuje k lovu ryb jejího držitele i povolenka pstruhová), aby si doplnili do
stávajících popisů revírů Územního svazu města Prahy následující úpravy platné od roku 2019 (změny zvýrazněny tučně).
Dodatek pro rok 2019 byl projednán a schválen výborem Územního
svazu města Prahy dne 19. 6. 2018.

DODATEK K SOUPISU MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRŮ
Dodatek bližších podmínek výkonu rybářského práva dle § 13 odst. 9
zákona č. 99/2004 Sb. na revírech ČRS, Územního svazu města Prahy:
Doplnit nový bod 13)
Na všech mimopstruhových revírech ČRS ÚS města Prahy je v období od 1. 1. do 15. 6. včetně lov ryb na umělou mušku a lov muškařením
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povolen výhradně za použití klasické muškařské techniky, tzn., že lze
používat pouze muškařský prut s muškařským navijákem a muškařskou šňůrou s návazcem. V tomto období je dále zakázáno používat
jakékoliv zátěže umístěné mimo tělíčko mušky. Výjimku tvoří Lahovická nádrž – revír 401 018 Vltava 6, podrevír 2, na kterém je povolen
lov ryb pouze na umělou mušku, a revíry 401 030 Vltava 7 a 401 021
Vltava 9, na kterých je celoročně povolen lov přívlačí.
401 004 BOTIČ 1
33 km 5,6 ha
Vypustit text: Součástí revíru jsou potoky Košíkovský, Osnický, Dobřejovický (Chomutovický) a Jesenický, které jsou chovné – lov ryb
zakázán.
Doplnit popis revíru: Součástí revíru jsou všechny přítoky, včetně
potoků Košíkovského, Osnického, Dobřejovického (Chomutovického), Jesenického a Dobré vody, které jsou chovné – lov ryb zakázán.
401 008 ROKYTKA 1
1. Kyjský rybník
v k. ú. Praha 9 – Kyje
Doplnit popis revíru: zákaz přikrmování a vnadění.

20 km 43 ha
17,0 ha

401 012 ŠÁRECKÝ POTOK 1
18 km 16 ha
3. nádrž Jiviny
v k. ú. Praha 6 – Ruzyně
9 ha
Text za pomlčkou – označeno tabulemi nahradit novým textem – označeno hraniční tabulí umístěnou na souřadnicích GPS 50°04'44.5"N,
14°17'43.6"E. Lov ryb je povolen pouze ze břehu – zákaz brodění
a lovu z vody.
401 020 VLTAVA 8 – Ú
 DOLNÍ NÁDRŽ
VRANÉ NAD VLTAVOU
10 km 130 ha
Vypustit text: V období od 1. 1. do 15. 6. včetně je lov ryb na umělou mušku a lov muškařením povolen výhradně za použití klasické muškařské techniky, tzn., že lze používat pouze muškařský prut
s muškařským navijákem a muškařskou šňůrou s návazcem. V tomto
období je dále zakázáno používat jakékoliv zátěže umístěné mimo
tělíčko mušky.
401 022 VLTAVA 10 – 14, ÚDOLNÍ NÁDRŽ SLAPY
50 km 1000 ha
Vypustit text: V období od 1. 1. do 15. 6. včetně je lov ryb na umělou mušku a lov muškařením povolen výhradně za použití klasické muškařské techniky, tzn., že lze používat pouze muškařský prut
s muškařským navijákem a muškařskou šňůrou s návazcem. V tomto
období je dále zakázáno používat jakékoliv zátěže umístěné mimo
tělíčko mušky.
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Nový revír:
401 204 VODNÍ DÍLO DRÁSOV
8,3 ha
Vodní plochu s režimem lovu ryb tvoří:
vodárenská nádrž Drásov
v k. ú. D
 rásov u Příbramě, Višňová 8,3 ha
Dubenec u Příbramě
(GPS 49°41'51.362"N, 14°6'13.371"E)
Lov ryb zakázán z hráze a z věže (vypouštěcí zařízení včetně přístupové
lávky). Na nádrži dále platí zákaz vnadění (krmení) a používání krmítek.
Přísný zákaz rozdělávání ohňů a znečisťování celého prostoru nádrže.
Parkování vozidel povoleno pouze na parkovišti u přilehlé šachty. Vjezd
a parkování vozidel na příjezdové cestě a přilehlých pozemcích včetně
louky pod hrází VD Drásov je zakázáno.
Nový revír:
401 208 KRÁLOVSKÝ RYBNÍK
Vodní plochu s režimem lovu ryb tvoří:
Královský rybník
v k. ú. Nové Dvory u Dobříše
(GPS 49°49'10.586"N, 14°21'37.26"E)
Amur bílý je celoročně hájen.

1,6 ha
1,6 ha

DODATEK K SOUPISU PSTRUHOVÝCH REVÍRŮ
Dodatek bližších podmínek výkonu rybářského práva dle § 13 odst. 9
zákona č. 99/2004 Sb. na revírech ČRS, Územního svazu města Prahy:
Doplnit nový bod 12)
Na všech mimopstruhových revírech ČRS ÚS města Prahy je v období od 1. 1. do 15. 6. včetně lov ryb na umělou mušku a lov muškařením povolen výhradně za použití klasické muškařské techniky,
tzn., že lze používat pouze muškařský prut s muškařským navijákem
a muškařskou šňůrou s návazcem. V tomto období je dále zakázáno používat jakékoliv zátěže umístěné mimo tělíčko mušky. Výjimku
tvoří Lahovická nádrž – revír 401 018 Vltava 6, podrevír 2, na kterém
je povolen lov ryb pouze na umělou mušku, a revíry 401 030 Vltava 7
a 401 021 Vltava 9, na kterých je celoročně povolen lov přívlačí.
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401 018 VLTAVA 6 (H)
8 km 122 ha
Odstranit celý popis revíru
Nově vložit tento popis revíru:
2. Lahovická nádrž
v k. ú. Praha 5 – Lahovice
0,9 ha
		 (GPS 50°0'3.409"N, 14°23'56.585"E)
Lov ryb na této nádrži je povolen pouze na umělou mušku za použití
klasické muškařské techniky, tzn. nahazovanou výhradně pomocí
muškařské šňůry. Úlovek lososovitých ryb je omezen na 2 ks denně,
po ulovení a ponechání si povoleného množství končí na této nádrži
denní lov. Vnadění je zakázáno. Míra štiky obecné je stanovena na 50
cm. V případě ulovení dravé ryby (štika, sumec) se tato ryba zpět do
revíru nevrací. Pokud je dravá ryba ulovena v době jejího druhového
hájení, nebo nedosahuje nejmenší lovné míry, žádáme o její šetrné
přenesení do přilehlého toku. Lov ryb je povolen pouze ze břehu
(zákaz brodění a lovu z vody).
Na této nádrži opravňuje k lovu ryb jejího držitele mimopstruhová
i pstruhová povolenka celorepubliková, celosvazová a územní povolenka ČRS, Územního svazu města Prahy.
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Středočeský ÚS
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s.
Středočeský územní svaz
K Novým domkům 82, 159 00 Praha 5 – Lahovice
tel.: 224 934 984
e-mail: crs_sus@volny.cz
www.crs-sus.cz

Dodatek pro rok 2019
k soupisům mimopstruhových
a pstruhových revírů
Středočeského územního svazu
s bližšími podmínkami
výkonu rybářského práva
pro rok 2018 a 2019
Žádáme držitele celorepublikových a celosvazových mimopstruhových
a pstruhových povolenek, aby si doplnili do stávajících popisů MP a P revírů Středočeského územního svazu následující úpravy platné od roku
2019 (změny zvýrazněný tučně).
Dodatek pro rok 2019 byl projednán a schválen výborem Středočeského územního svazu 23. 8. 2018.

DODATEK K SOUPISU MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRŮ
411 015 ČERVENÝ POTOK II č. 1 – MO Slaný
20 km 15 ha
Přítok Vltavy. Od mostku silnice Slaný–Velvary v Ješíně až k pramenům.
K revíru patří část Šternberského potoka k mostku ve Kvíčku a nádrž:
Velký Slánský
v k. ú. Slaný
5,5 ha
(GPS 50°13'20.166"N, 14°3'32.021"E)
Doplnit popis revíru: Kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl
uloven. Lovící si může ponechat 3 ks vyjmenovaných ryb a jejich
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kombinace (kapr, amur, štika, candát) týdně. Ponecháním si 2 ks vyjmenovaných ryb a jejich kombinace (kapr, amur, štika, candát) končí
v ten den pro lovícího na revíru rybolov. Při lovu na živou a mrtvou
rybku povolen pouze jednoháček či systém jednoháčků s výjimkou
lovu na nástražní rybku o velikosti 30 cm a větší. Na základě rozhodnutí KÚ Středočeského kraje č.j. 097287/2018/KUSK je do 31. 12. 2020
na revíru zrušena doba hájení a nejmenší lovná míra u sumce velkého.
411 193 DOKESKÝ RYBNÍK – MO Kladno
Doplnit popis revíru: Zákaz stanování a bivakování.

8,3 ha

411 033 KAČÁK 4 – MO Kladno
14 km 98 ha
Turyňský rybník – doplnit popis revíru: Zákaz stanování a bivakování.
411 108 KOZÁROVICKÉ NÁDRŽE – MO Kozárovice
1 ha
Doplnit popis revíru: Na revíru je povolen denní úlovek 1 ks kapra
nebo amura. Ulovením a ponecháním si jednoho z těchto druhů ryb
končí denní rybolov na tomto revíru. Lov dravců je povolen od 1. září.
Ulovením a ponecháním si 1 ks štiky končí denní rybolov na tomto
revíru.
411 144 Labe 16 M – MLÉKOJEDY PÍSKOVNA – MO Neratovice 18 ha
Doplnit popis revíru: Chytání z ostrůvku je zakázáno. V kalendářním
týdnu, tj. od pondělí do neděle, si lovící může ponechat 3 ks kapra.
411 161 LABE 24 A – TŮNĚ A PÍSKOVNY – MO Kolín
61 ha
Doplnit název k podrevíru č. 8 – Nový písečák: – pískovna Hradišťko.
411 050 Labe 18 – MO Brandýs n. L. – Stará Boleslav 11,5 km 80 ha
Doplnit popis revíru: Úprava lovu dravců: Při lovu dravců na nástrahu živočišného původu do 20 cm a nebo její části je povolen jen
jeden jednoháček. Víceháčkové systémy, trojháčky a dvojháčky jsou
zakázány.
411 165	Labe 18 A – PROBOŠTSKÁ JEZERA –
MO Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
95,3 ha
K revíru patří tůně, pískovny, slepá ramena a nádrže v povodí Labe 18:
Změna číslování podrevírů:
1. Staré Labe
Stará Boleslav		
2,0 ha
2. Staroboleslavská Stará Boleslav		
1,0 ha
3. Očko
Káraný		
0,3 ha
4. Laguna Káraný
Káraný		
0,5 ha
5. Borek
Borek		
6,0 ha
6. Proboštská jezera Stará Boleslav		
65,0 ha
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7. Vaňkovo jezero
Stará Boleslav		
20,0 ha
8. Bezejmenná tůň
Stará Boleslav		
0,3 ha
9. Černá tůň
Borek		
0,2 ha
Doplnit popis revíru: Úprava lovu dravců: Při lovu dravců na nástrahu živočišného původu do 20 cm a nebo její části je povolen jen
jeden jednoháček. Víceháčkové systémy, trojháčky a dvojháčky jsou
zakázány.
411 060 Litavka 4 – MO Příbram
14 ha
Vypustit text: 2. Drásov v k. ú. Drásov (GPS 49°41'51.362"N,
14°6'13.371"E).
411 061 LITAVKA 5 – MO Jince
1,3 ha
Doplnit popis revíru: Kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení
a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. Při výkonu rybářského práva je nutno používat podběrák.
Nový revír:
411 197 Mlýnský rybník – MO Slaný
0,56 ha
Revír tvoří rybník na Šternberském potoce v k. ú. obce Kvíc.
Mlýnský rybník
v k. ú. Kvíc
0,56 ha
(GPS 50°12'47.677"N, 14°4'4.637"E)
Míra ryb mimo hlavní tok je stanovena takto: kapr 40 cm, amur 60 cm, lín
20 cm, štika 60 cm. Kapr nad 70 cm (včetně), amur nad 90 cm (včetně)
a lín nad 40 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností
vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. Lovící si může ponechat
3 kusy vyjmenovaných ryb a jejich kombinace (kapr, amur, candát, štika)
týdně. Ponecháním si 2 ks vyjmenovaných ryb (kapr, amur, candát, štika)
a jejich kombinace v jednom dni končí v ten den pro lovícího na revíru
rybolov. Na základě rozhodnutí KÚ Středočeského kraje č.j. 097287/2018/
KUSK je do 31. 12. 2020 na revíru zrušena doba hájení a nejmenší lovná
míra u sumce velkého. Lovící musí mít při lovu u sebe podběrák o minimální délce ramen 60 cm a použít ho při zdolávání větších kusů ryb. Při
lovu na živou či mrtvou rybku je povolen pouze jednoháček či systém
jednoháčků s výjimkou lovu na rybku o velikosti 30 cm a větší. S jakoukoliv ulovenou rybou zachází lovící maximálně šetrně, na břehu ji může
položit jen na navlhčenou podložku. Zejména s velkými kusy je zakázáno
manipulovat vestoje bez podběráku, čili například vynášet rybu v rukách
na břeh, či se s ní fotografovat vestoje. Zákaz táboření (rozdělávání ohně,
stanování, bivakování). Při nepříznivém počasí možno použít deštník se
středovou tyčí, případně i tento deštník s bočnicemi.
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411 195 POD PANSKOU – MO Kladno
Doplnit popis revíru: Zákaz stanování a bivakování.

5,3 ha

411 133 SADSKÁ – MO Nymburk
38 ha
Doplnit popis revíru: Zákaz rybolovu v úseku cca 800 m v zaplocené části severního břehu jezera. Začátek a konec zákazu rybolovu je označen informačními tabulemi. Začátek zákazu rybolovu
50°9'30.954"N, 14°58'39.659"E, konec zákazu rybolovu 50°9'37.523"N,
14°58'11.446"E. Oblast se zákazem rybolovu slouží jako klidová zóna
a trdliště pro ryby.
411 081 SÁZAVA 10 – MO Vlastějovice
8 km 28 ha
Doplnit popis revíru: Na základě rozhodnutí KÚ Středočeského kraje
č.j. 077508/2018/KUSK je do 31. 12. 2019 na revíru zrušena doba hájení a nejmenší lovná míra u sumce velkého. Ulovený jedinec druhu
sumec velký nesmí být vrácen zpět do vody.
Nový rybník:
411 984 Stržený – Středočeský ÚS
7 ha
Rybolov lze provádět na rybníku:
Stržený (CZ 21152922)
v k. ú. Rtišovice
7 ha
GPS: 49°37.45767'N, 14°4.66035'E
Platnost povolenek: Od 16. 4. do 15. 10. zde platí mimopstruhové a od
1. 11. do 31. 3. pstruhové povolenky středočeské, celosvazové a celorepublikové.
Bližší podmínky rybolovu na rybníku:
Mimopstruhový režim od 16. 4. do 15. 10. Lov povolen podél místní komunikace a od přepadu k malé zátoce – označeno cedulemi. Části u obou
přítoků jsou CHRO – LOV RYB ZAKÁZÁN. Označeno cedulemi. Zákaz
rybolovu z hráze a z obslužných zařízení rybníka. Lov na umělou mušku
a muškaření zakázáno. Ostatní ustanovení RŘ zůstávají v platnosti. Kapr
nad 70 cm včetně a jeseter se musí bez prodlení a s maximální šetrností
vrátit zpět do nádrže, kde byli uloveni (tj. vyháčkovat ve vodě, nebo použít podložky či vlhké trávy). Přisvojí-li si rybář za kalendářní den 2 kusy
vyjmenovaných ryb uvedených v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004
Sb., končí pro něj denní rybolov. Místenkový režim. Místenku (= oprávnění k hospodářskému odlovu) za poplatek 25 Kč získá lovící na základě
odeslané SMS zprávy ve tvaru: HOSTR25 na tel. číslo: 90211. SMS musí
být odeslána ještě před zahájením vlastního rybolovu. V případě nerespektování výše uvedených bližších podmínek výkonu rybářského práva
RS přestupci odebere pověření rybníkáře k lovu ryb na tomto chovném
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rybníku. Odebrání pověření bude rybářskou stráží zapsáno do oddílu II.
jeho povolenky. Pokud bude stejný lovící s tímto záznamem v povolence
přistižen při rybolovu na rybníku, RS přivolá Policii ČR a předá k řešení
pro pytláctví. K parkování jsou určena místa u hráze označená tabulemi.
Parkování je zakázáno na hrázi a cestě kolem rybníka. Dvě soboty v září
budou vyhrazeny pro odlov kachen. Omezení rybolovu bude předem vyvěšeno na webových stránkách SÚS a u rybníka.
Zrušen revír:
411 194 ŠMANŤÁK – MO Smečno

4,8 ha

411 090 ŠTERNBERSKÝ POTOK 1 – MO Smečno
7 km 9 ha
Vypustit text:
Kokovický rybník – závlaha k.ú. Kokovice a Klobuky
4,7 ha
(GPS 50°17'44.994"N, 13°58'50.801"E)
Doplnit do seznamu revírů místního významu:
Nový revír:
411 198 HNIDOUSY – MO Smečno

DODATEK K SOUPISU PSTRUHOVÝCH REVÍRŮ
Nový rybník:
413 993 STRŽENÝ RYBNÍK – Středočeský územní svaz
7 ha
Rybolov lze provádět na rybníku:
Stržený (CZ 21152922)
v k. ú. Rtišovice
7 ha
GPS: 49°37.45767'N, 14°4.66035'E
Bližší podmínky rybolovu na rybníku:
Pstruhový režim od 1. 11. do 31. 3. Lov povolen podél místní komunikace,
na hrázi a od přepadu k malé zátoce – označeno cedulemi. Části u obou
přítoků jsou CHRO – LOV RYB ZAKÁZÁN. Označeno cedulemi. Zákaz
rybolovu z obslužných zařízení rybníka. Při lovu se musí používat háčky
bez protihrotu nebo se zamáčknutým protihrotem (týká se i vláčecích nástrah). V tomto termínu se loví pouze ryby lososovité a dravci na umělou
mušku a přívlač, tzn., že lov na položenou a plavanou je zakázán. Při
přívlači a lovu na umělou mušku musí být prut držen v ruce a nástraha
aktivně vedena. Všechny ostatní ulovené kaprovité ryby a jeseter musí být
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šetrně puštěny zpět do rybníka (tj. vyháčkovat ve vodě, nebo použít podložky či vlhké trávy). Zákaz vnadění a chytání na živé nástrahy. Lov lososovitých ryb je povolen 7 dní v týdnu. Při zamrznutí hladiny a lovu na dírkách bude tolerováno chytání na těsto se splávkem pouze na 1 udici. Při
lovu na dírkách se smí používat pouze jednoháčky. Po rozmrznutí hladiny
je chytání na těsto (vláčecí pastu) i splávek opět zakázáno. Těsto nesmí
být po rozmrznutí hladiny přidáváno k žádné nástraze (mušce, twisteru,
třpytce apod.). Poraněnou ulovenou rybu, dosahující lovné míry, je nutné
si ponechat a řádně ji zapsat. V případě, že si lovící nebude chtít ponechat ulovenou rybu, musí provést šetrné vyháčkování ryby v dírce nebo ve
vodě. Při ulovení ryby a jejím vytažení na led nebo na břeh z vody si musí
lovící tuto rybu ponechat a okamžitě zapsat do oddílu II. Povolenky k lovu.
Pokud lovící pustí zpět dravou rybu (okoun, candát, bolen, tloušť, štika,
sumec), není to považováno za přestupek. Místenkový režim. Boaty povoleny na vlastní nebezpečí. Místenku (= oprávnění k hospodářskému odlovu) za poplatek 50 Kč získá lovící na základě odeslané SMS zprávy ve
tvaru: HOSTR50 na tel. číslo: 90211. SMS musí být odeslána ještě před
zahájením vlastního rybolovu. V případě nerespektování výše uvedených
bližších podmínek výkonu rybářského práva RS přestupci odebere pověření rybníkáře k lovu ryb na tomto chovném rybníku. Odebrání pověření
bude rybářskou stráží zapsáno do oddílu II. jeho povolenky. Pokud bude
stejný lovící s tímto záznamem v povolence přistižen při rybolovu na rybníku, RS přivolá Policii ČR a předá k řešení pro pytláctví. K parkování jsou
určena místa u hráze označená tabulemi. Parkování je zakázáno na hrázi
a cestě kolem rybníka.
413 994 VLKAVA 4 – SMILOVICE – Středočeský územní svaz 2,5 ha
Změna popisu revíru:
Vypustit text: Lov na dírkách není z bezpečnostních důvodů povolen.
Doplnit popis revíru:
Po zamrznutí rybníka a tloušťce ledu minimálně 10 cm možno lovit na dírkách min. 5 m od sebe. Rybolov povolen na pravé straně
rybníka. Respektujte páskou označenou bruslařskou část, kde se
nesmí dělat otvory. Při zamrznutí hladiny a lovu na dírkách bude tolerováno chytání na těsto nebo sýr se splávkem pouze na 1 udici. Po
rozmrznutí hladiny je chytání na těsto (vláčecí pastu) i splávek opět
zakázáno. Těsto nesmí být po rozmrznutí hladiny přidáváno k žádné
nástraze (mušce, twisteru, třpytce apod.). Poraněnou ulovenou rybu,
dosahující lovné míry, je nutné si ponechat a řádně ji zapsat. Zákaz
vnadění a chytání na živé nástrahy.
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ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s.
Jihočeský územní svaz
Rybářská 237, Poříčí, 373 82 Boršov nad Vltavou
tel.: 387 250 451, 387 250 454
e-mail: jcuv@crscb.cz
www.crscb.cz

Dodatek pro rok 2019
k soupisům mimopstruhových
a pstruhových revírů
Jihočeského územního svazu
s bližšími podmínkami
výkonu rybářského práva
pro rok 2018 a 2019
Žádáme držitele celorepublikových a celosvazových mimopstruhových
a pstruhových povolenek, aby si doplnili do stávajících popisů MP a P revírů Jihočeského územního svazu následující úpravy platné od roku
2019 (změny zvýrazněny tučně).
DODATEK K ZÁVAZNÝM USTANOVENÍM PLATNÝM NA VŠECH REVÍRECH SDRUŽENÝCH DO SPOLEČNÉHO RYBOLOVU A HOSPODAŘENÍ A PRO VŠECHNY POVOLENKY ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO
SVAZU, Z. S., JIHOČESKÉHO ÚZEMNÍHO SVAZU
1. 	Vypustit text: Na jednu územní roční mimopstruhovou a územní roční pstruhovou povolenku je držitel oprávněn si ponechat maximálně
50 kusů kapra, štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace.
Doplnit text: Na jednu územní roční mimopstruhovou povolenku
je držitel oprávněn si ponechat maximálně 50 kusů kapra, štiky,
candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace.
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7.	
Vypustit text: Držitel povolenky k lovu je povinen do 15 dnů po
skončení platnosti povolenky vrátit oddíl I a oddíl II povolenky
uživateli rybářského revíru, který povolenku vydal.
Doplnit text: Držitel povolenky k lovu je povinen do 15 dnů po
skončení platnosti povolenky vrátit oddíl II povolenky uživateli
rybářského revíru, který ji vydal, a to prostřednictvím organizace,
která povolenku lovícímu prodala.
Doplnit bod 9:
9.	Maximální počet ponechaných lososovitých ryb na jednu roční
pstruhovou povolenku je stanoven na 50 ks. V případě, že držitel
povolenky vyčerpá tento limit, je oprávněn si zakoupit další povolenku. Toto ustanovení neplatí na revíru Rady ČRS: Morava 24
(revír č. 473 502).
DODATEK K BLIŽŠÍM PODMÍNKÁM VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA
PLATNÝM NA VŠECH REVÍRECH ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU,
Z. S., JIHOČESKÉHO ÚZEMNÍHO SVAZU, SDRUŽENÝCH DO SPOLEČNÉHO RYBOLOVU A HOSPODAŘENÍ

II. Osoba provádějící lov je povinna
Doplnit pod písm. a) podběrák
a) 	mít při lovu vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky ryb
a podběrák,

III. Lov na mimopstruhových rybářských revírech
Doplnit text:
Po ponechání si druhé vyjmenované dravé ryby (sumec, štika, candát nebo jejich kombinace) na mimopstruhovém revíru končí v daném dnu pro lovícího lov dravců všemi způsoby, tj. lov na živou či
mrtvou rybičku nebo její části, lov přívlačí, lov muškařením a lov na
umělou mušku.
Doplnit text:
Zákaz používání dvoj- a trojháčku v období od 1. ledna do 15. června.
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VII. Chování při lovu
Doplnit text:
Zákaz lovu na srkačku. Za srkačku se považuje krmítko nebo jiná zátěž, ke které je přímo přivázán návazec s háčkem (případně návazce
s háčky).
Doplnit text:
Osoba provádějící lov je povinna v době od setmění do rozednění
označit místo lovu neoslňujícím světlem. Zakazuje se používání svíček ve skleněných nádobách.
Vypustit text:
Používání plovoucích a jiných předmětů označující krmná místa a místa lovu se zakazuje, a to mimo tyčových bójek, které nesmí být napevno ukotveny do dna a po ukončení lovu ryb musí být vytaženy z vody.
Doplnit text:
Používání plovoucích a jiných předmětů označujících krmná místa
a místa lovu se zakazuje s výjimkou tyčových bójí o minimální délce
plováku/tyče 150 cm s koncem označeným reflexní barvou, které nesmí být napevno ukotveny do dna a před opuštěním lovného místa
po ukončení lovu musí být vytaženy z vody.

VIII. Zacházení s ulovenými rybami
Doplnit text:
Zákaz používání vylovovacího háku (gafu).
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DODATEK K SOUPISU MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRŮ
421 043 LUŽNICE 11
17 km 32 ha
Do revíru patří nádrže:
Rybná
v k. ú. České Velenice
2,8 ha
Vypustit text: GPS 48°46’30.869"N, 14°56’2.956"E
Doplnit popis revíru: GPS 48°46’28.777"N, 14°56’31.598"E
421 068 Tisemnice 1, nádrž Jordán
4 km 55 ha
Doplnit popis revíru: Povolen lov na umělé nástrahy vybavené pouze
háčky bez protihrotu nebo se zamáčknutým protihrotem. Platí pro všechny
povolené způsoby lovu dravých ryb na udici.
Nový revír:
421 302 TISEMNICE 2 – Malý Jordán
5 ha
GPS 49°26'3.646"N, 14°40'1.255"E
Rybník s lovem ryb na udici, kdy pověřenými osobami ve smyslu § 3 odst.
2 zákona č.99/2004Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých
zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, jsou všichni držitelé mimopstruhové povolenky územní ČRS JčÚS a celosvazové.
Nejedná se o rybářský revír vyhlášený příslušným rybářským orgánem.
Lovící je povinen dodržovat pravidla pro lov ryb platící pro mimopstruhové
rybářské revíry ČRS JčÚS, a zároveň níže uvedené výjimky.
Povolené způsoby lovu: lov přívlačí, muškařením, a lov na umělou mušku
– pouze na umělé nástrahy, vybavené pouze jedním háčkem, dvojháčkem
či trojháčkem bez protihrotu, nebo se zamáčknutými protihroty. Nejmenší
lovná míra štiky obecné zvýšena na 60 cm, candáta obecného na 50 cm.
Zákaz lovu z plavidel.
421 090 Vltava 20, Kořensko
10 km 130 ha
Doplnit popis revíru: Lov ryb je zakázán z přístavišť lodní dopravy
a ve vzdálenosti 30 m od nich.
421 098 Malše 6
1,0 km 7 ha
Doplnit popis revíru: Při lovu na umělou mušku je v období 1. 1. –
15. 6. povolena maximální délka mušek 5 cm.
Hlubinná přívlač zakázána.
421 051 NEŽÁRKA 3
12,5 km 16,5ha
Doplnit popis revíru: Nejmenší lovná míra kapra zvýšena na 45 cm.
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421 052 NEŽÁRKA 4
19,5 km 18 ha
Doplnit popis revíru: Nejmenší lovná míra kapra zvýšena na 45 cm.
421 300 Rybník Lhotecký
24 ha
Doplnit popis revíru: Zákaz vjíždění a parkování na soukromých pozemcích.
421 073 VLTAVA 21–22,
			 ÚDOLNÍ NÁDRŽ HNĚVKOVICE
18,6 km 262 ha
Doplnit popis revíru: Lov ryb je zakázán z přístavišť lodní dopravy
a ve vzdálenosti 30 m od nich.
421 075 Vltava 23
14,5 km 82,3 ha
Doplnit popis revíru: Lov ryb je zakázán z přístavišť lodní dopravy
a ve vzdálenosti 30 m od nich. Zákaz rybolovu v přístavech České
Vrbné a Hluboká nad Vltavou.
421 200 VLTAVA 30–32, ÚDOLNÍ NÁDRŽ LIPNO
34 km 4870 ha
Vypustit text: Je zakázáno přechovávání úlovků v přítocích do Lipna,
mimo vezírek.
Doplnit popis revíru: Je zakázáno přechovávání úlovků v přítocích
do Lipna.

DODATEK K SOUPISU PSTRUHOVÝCH REVÍRŮ
Výbor Jihočeského územního svazu ČRS rozhodl na svém řádném
zasedání dne 28. 6. 2018 o vložení pstruhových revírů JčÚS ČRS do
celosvazového rybolovu od 1. 1. 2019.
Bližší podmínky výkonu rybářského práva platné NA VŠECH PSTRUHOVÝCH REVÍRECH ČRS, z. s., Jihočeského územního svazu, sdružených do Společného rybolovu a hospodaření
1. 	Lipan podhorní (Thymallus thymallus) – nejmenší lovná míra je zvýšena na 40 cm.
2. 	Parma obecná (Barbus barbus) je hájena celoročně.
3. 	Na všech revírech JčÚS ČRS, vložených do Společného rybolovu
a hospodaření, platí podmínka, že každý ulovený kapr obecný delší
než 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit
zpět do rybářského revíru.
4. 	Na pstruhových revírech Jihočeského územního svazu je možno lovit všemi způsoby lovu, povolenými v daném období roku sedm dní
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v kalendářním týdnu. Přivlastňovat si ryby lososovité (pstruh obecný
(Salmo trutta), pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss), siven americký
(Salvelinus fontinalis), lipan podhorní (Thymallus thymallus)) je možno
pouze tři dny v kalendářním týdnu.
5. 	Osoba provádějící lov si smí v jednom kalendářním dni ponechat
v povoleném limitu pouze jednu lososovitou rybu, jejíž celková délka
přesáhla 45 cm.
6. 	Na pstruhových revírech JčÚS ČRS České Budějovice je povolen lov
ryb na nástrahy vybavené pouze háčky bez protihrotu nebo se zamáčknutým protihrotem. Platí pro všechny povolené způsoby lovu ryb
na udici.
7. 	Při lovu na umělou mušku (Příloha č. 7 vyhlášky 197/2004 Sb., bod
C) je od 1. 9. do 30. 11. povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou
výbavou skládající se z muškařského prutu, muškařského navijáku,
muškařské šňůry a návazce v maximální délce odpovídající dvojnásobné délce používaného prutu. Je zakázáno používat jakékoliv zátěže umístěné mimo tělo mušky, stejně tak je zakázáno použití jakýchkoliv plovoucích zařízení, jako je kulové plovátko, splávek apod. Je
zakázáno lovit pomocí „dřívka“ a metodou „bagr“ (včetně dvou a více
rybářů lovících těsně vedle sebe). Je zakázáno lovit na jakékoliv gumové nástrahy typu twister, ripper, banjo apod., lov na tyto nástrahy
je považován za přívlač při použití jakékoliv výbavy. Je dovoleno používat pouze jednoháčky. Dvojháčky a trojháčky jsou zakázány. Je
zakázáno vybavovat nástrahy doplňky, které svým pohybem zvyšují
dráždivost pro ryby, například rotující plíšek, vrtulka nebo gumička.
Při lovu na „Tenkaru“ je možné použít pouze prut a návazec (není používán žádný naviják a muškařská šňůra). Při lovu zachovávají osoby
provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou na menší.
8. 	Na nádržích Soběnov (revír č. 423 010), Žumberk (revír č. 423 037),
Dobrkovská Lhotka (revír č. 423 037), Humenice (revír č. 423 036)
a Besednice (revír č. 423 022) je zakázáno vnadění včetně používání
krmítek.
9. 	Při lovu platí zákaz používání jakýchkoliv skleněných nádob k rybářským účelům (nástrahy, návnady, osvětlení apod.), pokud nejsou originální součástí výrobku. Za hrubé porušení rybářského řádu bude
považováno jejich ponechání v přírodě.
10. 	V rybářských revírech se zakazuje lov i v místech, kde se nahromadily
ryby za povodňového stavu.
11. 	Na rybářských revírech, kde je zakázáno vnadění, je zákaz vhazování
návnady do vody jakýmkoliv způsobem včetně pomocí krmítek.
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12. 	Uchovávání živých ryb je povoleno výhradně ve vlastním dostatečně
prostorném vezírku, po skončení lovu je nutno vezírek s ponechanými rybami označit štítkem se svým jménem a adresou. Haltýře jsou
zakázány! Nástražní rybky je možné uchovávat v nádobě, jejíž vnější
rozměr nepřesahuje ani v jednom směru 50 cm.
13.	Druhy ryb, které mají stanovenu lovnou míru, je dovoleno porcovat
až po odchodu od vody. Tyto bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na pstruhových revírech sdružených do Společného rybolovu a hospodaření Českého rybářského svazu, z. s., Jihočeského
územního svazu, byly projednány a schváleny Územní konferencí dne
15. června 2017.

SOUPIS PSTRUHOVÝCH REVÍRŮ JIHOČESKÉHO
ÚZEMNÍHO SVAZU ČRS
423 001 BEZDREVSKÝ POTOK 3 – MO Netolice
14,0 km 2,00 ha
GPS Z: 49°2‘21.053“N, 14°11‘42.038“E, K: 48°59‘52.923“N, 14°10‘8.033“E
Přítok Vltavy. Od soutoku Bezdrevského potoka s Třebanickým potokem
až k silničnímu mostu Lhenice – Horní Chrášťany (České Budějovice)
a spodní úsek Třebanického potoka (mimo rybníky Malý Hrbovský a Podroužek) až k Třebanické nádrži (která do revíru nepatří). Od silničního
mostu u Lhenic až k pramenům je CHRO, Třebanický potok nad Třebanickou nádrží a Mastnice jsou CHRO – lov ryb zakázán.
423 002 BĚLÁ 1 P – MO Pelhřimov
12,0 km 3,40 ha
GPS Z: 49°24‘47.255“N, 15°13‘28.783“E, K: 49°20‘2.428“N, 15°15‘29.679“E
Přítok Hejlovky – Želivky. Od vtoku do nádrže Kulíkův rybník v k. ú. Pelhřimov až k mostu silnice Janovice–Rohovka. Pramenná část Bělé a Nemojovský potok jsou CHRO – lov ryb zakázán. Rybník Mlýnský v k. ú.
Rynárec do revíru nepatří.
423 004 BLANICE VODŇANSKÁ 5 – MO Husinec
4 km 3 ha
Přítok Otavy. Od jezu Mauricova mlýna v k. ú. Těšovice až k tělesu ÚN
Husinec. Celý revír je chovný – lov ryb udicí zakázán.
423 006 BLANICE VODŇANSKÁ 7 – MO Husinec 20,0 km 12,00 ha
GPS Z: 49°1‘57.793“N, 13°58‘27.114“E, K: 48°55‘39.559“N, 13°58‘11.523“E
Přítok Otavy. Od konce maximálního vzdutí ÚN Husinec v místech pod
dětským táborem (Rechle) až k železničnímu mostu zastávky Spálenec.
Zde začíná CHRO, kde je zakázán lov ryb. Od Blanického mlýna k zastávce ČD Spálenec je omezení rybářského využívání – zákaz vstupu do
vody (brodění).
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423 008 BOLÍKOVSKÝ POTOK 1 P – MO Dačice
8,0 km 2,00 ha
GPS Z: 49°1‘35.043“N, 15°24‘2.733“E, K: 49°3‘59.675“N, 15°19‘45.125“E
Přítok Moravské Dyje. Od ústí do Cizkrajovské nádrže až k rybníku u Pily v Českém Rudolci. Do revíru patří Slavonický potok (GPS
Z: 48°59‘4.471“N, 15°21‘51.208“E, K: 49°0‘26.77“N, 15°19‘43.893“E).
423 066 BOLÍKOVSKÝ POTOK 2 P – MO Dačice
0,18 ha
GPS Z: 49°2'13.213"N, 15°22'22.601"E, K: 49°2'18.439"N, 15°22'11.493"E
Přítok Moravské Dyje. Rybářský revír tvoří náhon na MVE v k. ú. Dolní
Bolíkov, včetně umělé vodní nádrže nad Nedorostovým mlýnem a odtokové stoky.
423 007 BRLOŽSKÝ POTOK 1 – MO Křemže
22,5 km 10,00 ha
GPS Z: 48°53‘23.263“N, 14°20‘57.731“E, K: 48°54‘35.088“N, 14°8‘20.823“E
Přítok Vltavy. Od ústí do Vltavy u Třísova až k hrázi Ktišské nádrže, včetně nádrže u Dívčího Kamene (GPS 48°53‘22.333“N, 14°21‘6.534“E) –
0,5 ha. Lov na plavanou a položenou je povolen pouze na nádrži Dívčí
Kámen, a to pouze od 1. 7. do 31. 8. (včetně). V obci Brloh je zákaz lovu
ryb v úseku cca 150 m – vyznačeno tabulemi. Dále je zákaz rybolovu nad
obcí Brloh, a to od mostku pily v Brlohu až k hrázi Ktišské nádrže.
423 009 ČERNÁ 1 – MO ČRS České Budějovice 2
21,5 km 6,00 ha
GPS Z: 48°44‘26.645“N, 14°33‘27.572“E, K: 48°41‘37.909“N, 14°40‘6.355“E
Přítok Malše – Vltavy. Od ústí do Malše pod Kaplicí až k mostu přes řeku
v obci Černé Údolí včetně rybníka v Benešově nad Černou – 0,5 ha –
zákaz používání krmítek. Veškeré přítoky včetně Mlýnského potoka jsou
chovné – lov ryb zakázán. Úsek řeky od tělesa hráze nádrže Soběnov
v k. ú. Blansko až k výpusti z elektrárny EON je chovný – lov ryb zakázán.
423 010 ČERNÁ 2 – MO České Budějovice 2
4,20 ha
Rybářský revír tvoří nádrž:
Soběnov
v k. ú. Blansko
4,2 ha
(GPS 48°44‘26.755“N, 14°33‘29.052“E)
Zákaz lovu ryb z pozemku EON v úseku 30 m od česlic, vyznačeno tabulemi.
Obvodová stoka nádrže Soběnov je součástí revíru. Zákaz používání krmítek.
423 502 ČERNÁ 3 – MO České Budějovice 2
2 km 1 ha
Přítok Malše, Vltavy. Od mostu přes řeku v obci Černé Údolí až k pramenům. Celý revír je CHRO, zákaz rybolovu.
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423 012 ČERNOVICKÝ POTOK 3 –
			 MO Kamenice nad Lipou
21,5 km 7,00 ha
GPS Z: 49°17‘58.084“N, 14°50‘32.912“E, K: 49°22‘42.349“N, 14°59‘24.192“E
Přítok Lužnice. Od vtoku do rybníka Zámecký v k. ú. Budislav až po hráz
rybníka Váberov. Od ústí do rybníka Váberov až k pramenům, včetně
přítoků, je potok chovný – lov ryb zakázán.
423 016 DRAČICE 1 – MO Nová Bystřice
18,2 km 5,00 ha
GPS Z: 48°54‘49.803“N, 14°53‘42.305“E, K: 48°53‘26.68“N, 14°56‘37.783“E
Od soutoku s Lužnicí až k hrázi rybníka Osika v k. ú. Albeř, kromě úseku
protékajícího Rakouskem. V prostoru přírodní rezervace DRAČICE platí
zákaz lovu ryb (rozhodnutí CHKO Třeboňsko č. j. 2885-98-412), s výjimkou úseku od ocelové lávky u bývalého lomu nad obcí Františkov až po
okraj bývalé střelnice – označeno cedulí CHKO Třeboňsko (rozhodnutí
CHKO Třeboňsko č. j. 01586/TR/2008).
Rybníky Mnišský, a Novobystřický do revíru nepatří.
423 014 HAMERSKÝ POTOK 1 P –
			 MO Jindřichův Hradec
10,0 km 6,00 ha
GPS Z: 49°8‘55.689“N, 15°2‘29.111“E, K: 49°8‘36.952“N, 15°7‘11.934“E
Přítok Nežárky – Lužnice. Od železničního mostu Jitka v Otíně až k hrázi
Ratmírovského rybníka. Zákaz lovu ryb v úseku od jezu továrny Jitka Otín
až k železničnímu mostu Jitka v Otíně. Lov ryb povolen v náhonu nad
MVE Oldříš 1, v přilehlém rybníčku a v odvodním kanále odvádějícím
vodu z MVE zpět do Hamerského potoka.
423 015 HEJLOVKA 1 P – MO Pelhřimov
21,0 km 6,50 ha
GPS Z: 49°48´00.319“N, 15°24´61.381“E, K: 49°24‘10.278“N, 15°9‘44.652“E
Přítok Želivky – Sázavy. Od tělesa jezu Prokopova (Svárovského) mlýna
v k. ú. Kojčice až k hrázi nádrže Hejlov v k. ú. Částkovice, Novocerekvický potok až k rybníku Dolní mlýn v k. ú. Cerekev (GPS 49°25‘2.838“N,
15°7‘15.722“E).
423 024 CHOTOVINSKÝ POTOK 1 – MO Kloužovice 15,0 km 4,00 ha
GPS Z: 49°24‘44.461“N, 14°45‘38.324“E, K: 49°28‘0.795“N, 14°43‘56.184“E
Přítok Lužnice. Od obou můstků ve Stříbrných Hutích až k hrázi Podolského rybníka (k. ú. Podolí). Všechny přítoky a pramenná část jsou CHRO –
lov ryb zakázán. Rybník Podhradský (Zámecký) v k. ú. Chýnov do revíru
nepatří.
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423 017 CHVALŠINSKÝ POTOK 1 –
			 MO Český Krumlov
25,0 km 6,00 ha
GPS Z: 48°48‘53.816“N, 14°19‘5.491“E, K: 48°51‘5.032“N, 14°12‘28.666“E
Přítok Vltavy. Od vtoku do Vltavy v Českém Krumlově až po silniční most
ve Chvalšinách. Do revíru nepatří potok Kájovský, který tvoří samostatný
revír. Pramenná oblast a všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.
423 018 JÍLECKÝ POTOK 1 –
			 MO České Budějovice 1
13,0 km 3,00 ha
GPS Z: 48°50‘4.183“N, 14°22‘6.219“E, K: 48°44‘42.742“N, 14°23‘52.646“E
Přítok Vltavy. Od ústí do Vltavy až k pramenům, t. j. k pramenům potoků
Jíleckého, Zubčického a Mirkovického.
423 019 KÁJOVSKÝ POTOK 1 – MO Český Krumlov 19,0 km 4,00 ha
GPS Z: 48°49‘5.054“N, 14°16‘5.848“E, K: 48°47‘22.484“N, 14°14‘27.573“E
Přítok Chvalšinského potoka – Vltavy. Od vtoku do Chvalšinského potoka
u Kladné až po silniční mostek v Mezipotočí. Všechny přítoky a hlavní
tok od silničního mostu pod obcí Hořice jsou CHRO – lov ryb zakázán.
Chovný úsek je ještě od silničního mostu v Mezipotočí k silničnímu mostu
v Hořicích.
423 021 KAMENIČKA 2 P – MO Kamenice nad Lipou 9,0 km 2,00 ha
GPS Z: 49°15‘41.17“N, 15°4‘41.335“E, K: 49°18‘11.437“N, 15°4‘48.802“E
Přítok Nežárky – Lužnice. Od jezu Vrzákova mlýna nad obcí Žďár až
k rybníku Zámecký. Všechny přítoky a pramenná část nad rybníkem Kalich a Zámecký jsou chovné – lov ryb zakázán. Rybníky Zámecký, Dvouhrázný a Pecovský do revíru nepatří.
423 061 KOŠÍNSKÝ POTOK – MO Tábor
6,0 km 2,00 ha
Přítok Lužnice. Od ústí do Lužnice v Táboře až k vodopádu pod Jordánem (chovný úsek – zákaz lovu ryb) a dále od mlýna Lapáček v k. ú. Liderovice (GPS 49°28'27.259"N, 14°39'7.351"E) až k hrázi rybníka Žabinec
nad obcí Moraveč (GPS 49°29'42.565"N, 14°37'59.952"E). K revíru patří
potok Černý od soutoku s Košínským potokem až ke hrázi rybníka Černý
v Sudoměřicích (chovný úsek – zákaz lovu ryb). Rybníky Žabinec a Černý
do revíru nepatří. Ostatní přítoky Košínského potoka a úsek od soutoku
s potokem Černým až k pramenům jsou chovné, zákaz lovu ryb.
423 025 LOMNICE 2 P – MO Blatná
20,0 km 3,00 ha
Přítok Otavy. Potok Smolivecký (GPS Z: 49°29‘50.292“N, 13°45‘9.96“E,
K: 49°32‘14.039“N, 13°43‘57.089“E) od stavítek obvodové stoky rybníka Divák v k. ú. Zámlýní až k pramenům a Závišínský potok (GPS
Z: 49°30‘14.721“N, 13°50‘30.434“E, K: 49°31‘39.55“N, 13°49‘40.946“E)
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od ústí rybníka Luh v k. ú. Újezdec až k pramenům. Všechny přítoky
a hlavní tok Smoliveckého potoka od silničního mostu silnice Radošice –
Starý Smolivec až k pramenům a Závišínský potok od mostu silnice Hvožďany – Leletice až k pramenům jsou CHRO – zákaz lovu.
423 054 LUŽNICE 12 – MO České Velenice
2,0 km 2,00 ha
GPS Z: 48°45‘40.811“N, 14°57‘37.379“E, K: 48°46‘20.226“N, 14°58‘46.114“E
Přítok Vltavy. Od čistírny odpadních vod u hraničního přechodu v Českých
Velenicích až ke státní hranici.
423 027 MALŠE 3 P – MO Velešín
3,2 km 3,00 ha
GPS Z: 48°47‘29.704“N, 14°29‘53.875“E, K: 48°47‘7.09“N, 14°31‘0.165“E
Přítok Vltavy. Od larsenového jezu u bývalého Caisova mlýna v k. ú. Výheň až k Plachovu jezu v k. ú. Malče pod dětským táborem.
423 028 MALŠE 4 P – MO Kaplice
12,3 km 9,00 ha
GPS Z: 48°47‘7.058“N, 14°31‘0.263“E, K: 48°43‘31.955“N, 14°30‘11.294“E ryb.
Přítok Vltavy. Od Plachova jezu v k. ú. Malče pod dětským táborem až
k tělesu jezu Na Trkačích (zde odbočuje náhon na Pstruhařství Kaplice).
423 031 MALŠE 5 P – MO Kaplice
20,0 km 10,00 ha
GPS Z: 48°43‘31.856“N, 14°30‘11.001“E, K: 48°36‘52.553“N, 14°32‘24.285“E
Přítok Vltavy. Od jezu Na Trkačích (zde odbočuje náhon na Pstruhařství
Kaplice) až k jezu MVE Cetviny. Do revíru nepatří náhon na Pstruhařství
Kaplice. V úseku od jezu Gurhof (odběr pitné vody nad Dolním Dvořištěm)
až po MVE Cetviny je zákaz brodění (ochrana populace perlorodky).
423 022 MALŠE 7 P – MO Velešín
2,20 ha
GPS 48°47‘5.037“N, 14°31‘22.324“E
Rybářský revír je tvořen nádrží Besednice v k. ú. Malče. Zákaz lovu ryb
z odběrové lávky a z výpustního zařízení, lov z hráze povolen. Na revíru
je povolen pouze lov na umělou mušku a dále lov přívlačí s nástrahou
minimálně 14 cm dlouhou. Lov ryb z plavidel povolen. Minimální míra
pstruha obecného je stanovena na 30 cm. Přítok a odtok z nádrže jsou
chovné – lov ryb zakázán.
423 029 MARTINICKÝ POTOK 1 P – MO Humpolec 15,0 km 5,00 ha
GPS Z: 49°34‘52.928“N, 15°12‘22.361“E, K: 49°34‘41.869“N, 15°6‘56.934“E
Přítok Želivky. Od mostu silnice Senožaty – Hroznětice až k hrázi Martinického rybníka, který do revíru nepatří. Do revíru nepatří ani Mlýnský
rybník v k. ú. Onšov. Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.
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423 030 MARTINICKÝ POTOK 2 P – MO Těchobuz 10,0 km 2,00 ha
GPS Z: 49°34‘56.684“N, 15°6‘40.41“E, K: 49°34‘49.8“N, 14°59‘35.175“E
Přítok Želivky. Od tabulí označujících ukončení Martinického rybníka až
k rybníku Hronský (Rybářství Tábor). Všechny přítoky jsou chovné – lov
ryb zakázán.
423 032 NEŽÁRKA 5 – MO Jindřichův Hradec
7,5 km 2,00 ha
GPS Z: 49°9‘56.785“N, 15°1‘9.507“E, K: 49°11‘14.753“N, 15°3‘53.832“E
Přítok Lužnice. Od jezu v Dolním Skrýchově až k soutoku Kamenice s Žirovničkou v Jarošově nad Nežárkou. V úseku od jezu v Dolním Skrýchově
po kamenný silniční most v Rodvínově je povolen pouze lov na umělou
mušku s klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškařského prutu, muškařského navijáku a muškařské šňůry s návazcem.
423 033 NOVOSEDELSKÝ POTOK 1 –
			 MO Strakonice
17,0 km 1,00 ha
GPS Z: 49°16‘7.486“N, 13°50‘0.15“E, K: 49°13‘26.76“N, 13°45‘26.438“E
Přítok Otavy. Od vtoku do Otavy v Katovicích až k mostu mezi obcemi
Tažovice a Zvotoky. Horní úsek potoka a všechny přítoky včetně potoka
Mačického jsou CHRO – lov ryb zakázán.
423 034 PEKLOVSKÝ POTOK – MO Volyně
10 km 2 ha
Přítok Volyňky, Otavy. Od vtoku do Volyňky v Neměticích až k pramenům.
Nádrž Pelich do revíru nepatří. Celý revír je chovný – lov ryb udicí zakázán.
423 500 POHOŘSKÝ POTOK 1 – MO Kaplice
22 km 5 ha
Přítok Černé, Malše, Vltavy. Od ústí do Černé (Švarcavy) jižně od Dluhoště až k pramenům – k revíru patří i pramenná část řeky Lužnice. Vodní
nádrže v povodí revíru do revíru nepatří, tvoří samostatný revír. Celý revír
je chovný – lov ryb udicí zakázán.
423 005 PSTRUHOVEC – MO Jindřichův Hradec
9,15 km 2,5 ha
Rybářský revír tvoří vodní tok Pstruhovec od hráze VD Landštejn ř. km
9,150 až ke státní hranici s Rakouskem ř. km 0, včetně přítoků. Celý revír
je chráněnou rybí oblastí – lov ryb udicí zakázán.
423 056 SMUTNÁ 2 P – MO Sepekov
12,0 km 4,00 ha
GPS Z: 49°26‘19.677“N, 14°26‘31.433“E, K: 49°29´23.622´“, 14°31´44.354“E
Přítok Lužnice. Od železničního mostu pod obcí Božetice až k pramenům.
Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.
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423 035 SPULKA 1 – MO Vimperk
13,0 km 6,00 ha
GPS Z: 49°5‘55.965“N, 13°48‘25.534“E, K: 49°6‘33.962“N, 13°42‘28.47“E
Přítok Volyňky – Otavy. Od ústí do Volyňky u Bohumilic až k mostku v k. ú.
Stachy a druhé rameno (Horský potok) až k hrázi Úbislavského rybníka,
který do revíru nepatří. Součástí revíru jsou všechny přítoky na povodí,
které jsou součástí CHRO – lov ryb zakázán, včetně úseku Spůlky od
soutoku s Úbislavským (Horským) potokem v k. ú. Čábuze až k horní hranici revíru. Míra pstruha obecného zvýšena na 30 cm.
423 036 STROPNICE 3 P – MO Nové Hrady
19,5 km 21,00 ha
GPS Z: 48°49‘40.474“N, 14°47‘30.243“E, K: 48°42‘33.778“N, 14°45‘25.9“E
Přítok Malše. Od jezu Tomkova mlýna pod obcí Byňov až ke státní hranici,
včetně přítoku Veverský potok až k hrázi Zevlova rybníka v k. ú. Nové
Hrady (GPS 48°46‘52.259“N, 14°47‘27.019“E). Nádrž Humenice (GPS
48°46‘26.856“N, 14°44‘32.753“E) o rozloze 15,6 ha je součástí revíru.
Zákaz lovu ryb z hráze a 100 m ve vzdálenosti od hrázového tělesa vodního díla – vyznačeno tabulemi.
423 037 SVINENSKÝ POTOK 1 – MO Trhové Sviny
33,0 km 9,7 ha
GPS Z: 48°52‘19.297“N, 14°32‘22.239“E, K: 48°44‘27.273“N, 14°40‘12.488“E
Přítok Stropnice – Malše. Od ústí do Stropnice u Komářic až k pramenům,
včetně Dluhošťského potoka (GPS 48°50‘20.172“N, 14°36‘52.407“E,
48°44‘18.23“N, 14°38‘48.061“E). Keblanský potok je CHRO – lov ryb zakázán. Nádrž Čertovka a Hartunkov do revíru nepatří.
Součástí revíru jsou nádrže:
Dobrkovská Lhotka
v k. ú. Dobrkovská Lhotka
2 ha
(GPS 48°47‘24.935“N, 14°35‘53.389“E)
Žumberk 		 Žumberk
2,7 ha
(GPS 48°47‘41.451“N, 14°40‘56.729“E)
Na nádrži Žumberk je lov ryb na položenou a plavanou povolen pouze
v období 16. 6. – 15. 9. (včetně).
423 038 TRNÁVKA 1 P – MO Želiv
10,0 km 3,00 ha
GPS Z: 49°31‘14.13“N, 15°10‘1.25“E, K: 49°31‘29.371“N, 15°7‘50.451“E
Přítok Želivky – Vltavy. Od jezu Skálova (Červeného) mlýna v k. ú. Červená Řečice až k jezu v Arneštovicích.
423 023 TUROVECKÝ POTOK 1 P – MO Kloužovice 16,0 km 6,00 ha
GPS Z: 49°22‘36.56“N, 14°46‘13.934“E, K: 49°23‘28.637“N, 14°50‘40.488“E
Přítok Lužnice. Od vtoku do Turoveckého rybníka až k hrázi rybníka Naděje v k. ú. Hroby. Pramenná část od vtoku do rybníka Naděje a všechny
přítoky včetně potoka Lejčkovského jsou CHRO – lov ryb zakázán.
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423 053 VÁPOVKA 1 P – MO Dačice
10,0 km 5,00 ha
GPS Z: 49°4'45.111"N, 15°26'23.846"E, K: 49°6'27.277"N, 15°31'28.472"E
Přítok Dyje. Od ústí do Dyje v Dačicích až k hornímu mlýnu v Jersicích.
423 055 VLTAVA 25 – MO České Budějovice 1
19,0 km 57,00 ha
GPS Z: 48°55‘1.631“N, 14°25‘28.555“E, K: 48°51‘5.282“N, 14°21‘58.163“E
Od jezu mlýna ve Březí až k jezu ve Zlaté Koruně. Přítoky a Brložský
potok do revíru nepatří. V úseku mezi mostem a jezem ve Zlaté Koruně je
zákaz lovu ryb od 16. 4. do 15. 6. (včetně) – chovný úsek. K revíru patří
spodní část Mlýnské stoky od silničního můstku ve Zlaté Koruně. Míra
pstruha obecného zvýšena na 30 cm.
423 040 VLTAVA 27 – MO Český Krumlov
15,5 km 40,00 ha
GPS Z: 48°44‘13.08“N, 14°19‘38.495“E, K: 48°39‘17.97“N, 14°21‘54.358“E
Od nového silničního mostu nad chatovou kolonií u Hašlovic až k jezu
v Rožmberku nad Vltavou. Všechny přítoky jsou CHRO – zákaz lovu ryb.
Nejmenší lovná míra pstruha obecného zvýšena na 45 cm. V úseku od
Bílého mostu nad kempem v Rožmberku nad Vltavou až k jezu v Rožmberku nad Vltavou je možno lovit pouze na umělou mušku s klasickou
muškařskou výbavou skládající se z muškařského prutu, muškařského
navijáku, muškařské šňůry a návazce, a v období od 16. dubna do 30. září
musí být všechny ulovené lososovité ryby ihned po ulovení puštěny zpět
do vody. To platí i pro ryby, které jsou zaseknuté v tomto úseku a zdolány
mimo hranice úseku.
V termínu od 5. 8. do 15. 8. 2019 je revír hájen z důvodů konání MS juniorů v lovu ryb na umělou mušku.
423 041 VLTAVA 28 – MO Vyšší Brod
10,5 km 29,00 ha
GPS Z: 48°39‘18.036“N, 14°21‘54.48“E, K: 48°37‘33.049“N, 14°18‘14.901“E
Od jezu v Rožmberku nad Vltavou až k tělesu hráze vyrovnávací nádrže
Lipno II nad Vyšším Brodem. V úseku vymezeném zákazovými tabulemi
Povodí Vltavy pod hrází vyrovnávací nádrže je zákaz lovu ryb. Zákaz lovu
ryb je v nátokovém kanálu na MVE v Herbertově. Všechny přítoky, jakož
i potoky tekoucí ze Šumavy do Rakouska jsou chovné – lov ryb zakázán. V úseku od jezu u Bílého Mlýna po silniční most ve Vyšším Brodě
v období od 16. dubna do 30. září musí být všechny ulovené lososovité
ryby ihned po ulovení puštěny zpět do vody. To platí i pro ryby, které jsou
zaseknuté v tomto úseku a zdolány mimo hranice úseku. V úseku od jezu
v Herbertově až po jez u Bílého Mlýna ve Vyšším Brodě je lov ryb povolen
pouze na umělou mušku s klasickou muškařskou výbavou skládající se
z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce. Nejmenší lovná míra pstruha obecného je zvýšena na 45 cm.
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V termínu od 5. 8. do 15. 8. 2019 je revír hájen z důvodů konání MS
juniorů v lovu ryb na umělou mušku.
423 059 VLTAVA 29 P – MO Loučovice
7,1 km 6,00 ha
GPS Z: 48°38‘25.71“N, 14°17‘21.814“E, K: 48°37‘24.268“N, 14°16‘0.996“E
Od tabulí 500 m pod želežniční zastávkou Čertova stěna až k hrázi ÚN
Lipno I, mimo nadjezí v Loučovicích (od jezu nad dřevěným mostem
u správní budovy JiP v Loučovicích až k lávce papíren v Prokopu), které
patří do mimopstruhového revíru Vltava 29 č. 421 080. Lov ryb povolen
jen v období od zahájení pstruhové sezony do 31. 8. Nejmenší lovná míra
pstruha obecného je zvýšena na 30 cm. Všechny přítoky jsou CHRO – zákaz lovu ryb. Na území NPR Čertova stěna je přístup k řece možný pouze
z levého břehu.
V úseku nad Loučovicemi od lávky v Prokopu po silniční most pod elektrárnou Lipno (GPS Z: 48°37‘18.365“N, 14°14‘34.518“E, K: 48°37‘59.789“N,
14°14‘15.16“E) je možno lovit pouze na zvláštní jednodenní povolenky
vydávané MO Loučovice. Výdej povolenek: p. Ginzel, tel.: 724 065 630.
V tomto úseku je možné lovit až do 30. 9. Maximální počet vydaných
povolenek je 10 na den. Lovit je možno pouze ve středu, v pátek, sobotu
a neděli. Lovit je možno pouze na umělou mušku s použitím jedné mušky
a pouze způsobem CHYŤ a PUSŤ. Osoba provádějící lov nesmí mít při
sobě muškařský košík ani žádný batoh nebo tašku. V úseku od silničního
mostu pod elektrárnou Lipno I po hráz ÚN Lipno je zákaz lovu ryb.
V termínu od 5. 8. do 15. 8. 2019 je revír hájen z důvodů konání MS juniorů v lovu ryb na umělou mušku.
423 042 VLTAVA 33 P – MO Volary
12,0 km 14,00 ha
GPS Z: 48°52‘55.785“N, 13°51‘53.789“E, K: 48°55‘19.586“N, 13°48‘22.948“E
Od železničního mostu tratě Volary – Černý Kříž až k jízku pod krytou
Rechlí pod Lenorou. Brodění je v dubnu a květnu zakázáno. V úseku za
druhým meandrem pod Doberskou lávkou až k označení u lesa v Březině (1500 m) je celoroční zákaz vstupu do vody. V 1. zóně Národního
parku Šumava se lze pohybovat jen po vyznačených cestách. Přístup
k řece v úseku od železničního přejezdu pod Lenorou až k ústí potoka
Olšinky (Na Spálence) nad Soumarským mostem jen z levého břehu.
Od vtoku Jedlového potoka (Stögerova Huť) přes Březinku až k bezejmennému levostrannému přítoku (pod Dobrou) je přístup jen z pravého
břehu, dále až k železničnímu mostu Volary – Černý Kříž je přístup jen
z levého břehu. Výstup na opačný břeh je zakázán (pokuta). V ostatních
úsecích je přístup k řece z obou břehů. Míra pstruha obecného zvýšena
na 30 cm.
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423 043 VLTAVA 34 P – MO Lenora
15,5 km 13,00 ha
GPS Z: 48°55‘19.585“N, 13°48‘22.874“E, K: 48°56‘49.361“N, 13°42‘53.123“E
Od jízku pod krytou Rechlí pod Lenorou až k můstku přes Vltavu v Polce,
včetně náhonu k objektu bývalé sklárny v Lenoře. K revíru patří:
Dolní nádrž (včetně náhonu) v k. ú. Polka
2 ha
V úseku od mostku u Polecké elektrárny až k můstku do Polky (Staré
koryto) platí celoroční zákaz lovu ryb. Míra pstruha obecného zvýšena
na 30 cm.
423 047 VOLYŇKA 1 – MO Strakonice
8,6 km 12,00 ha
GPS Z: 49°15´46.462´´N, 13°54´23.157´´E, K: 49°11‘32.957“N, 13°53‘26.058“E
Přítok Otavy. Od malého jízku pod silničním mostem ve Strakonicích
až k jezu mlýna Podhorský v Neměticích nad vtokem Peklovského potoka GPS Z: 48°37‘18.365“N, 14°14‘34.518“E, K: 48°37‘59.789“N,
14°14‘15.16“E. Míra pstruha obecného zvýšena na 30 cm.
423 048 VOLYŇKA 2 P – MO Volyně
15,2 km 17,00 ha
GPS Z: 49°11‘32.925“N, 13°53‘26.083“E, K: 49°6‘31.46“N, 13°51‘5.344“E
Přítok Otavy. Od jezu mlýna Podhorský v Neměticích nad vtokem Peklovského potoka až k jezu bývalého mlýna Zámečníkova ve Čkyni. Od
silničního mostu v obci Nišovice až k jezu nad obcí Nišovice je CHRO –
lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi. Pekelský potok je chovný – lov ryb
zakázán. Míra pstruha obecného zvýšena na 30 cm.
423 049 VOLYŇKA 3 P – MO Vimperk
15,0 km 4,8 ha
GPS Z: 49°6‘31.491“N, 13°51‘5.27“E, K: 49°3‘50.421“N, 13°46‘58.278“E
Přítok Otavy. Od jezu Zámečníkova mlýna ve Čkyni až k mostku u Hotelu
Anna ve Vimperku. Pramenná část revíru a všechny přítoky jsou CHRO –
lov ryb zakázán.
423 050 ŽELIVKA 7 (JANKOVSKÝ POTOK) –
			 MO Humpolec
14,0 km 4,00 ha
GPS Z: 49°30‘13.707“N, 15°16‘37.109“E, K: 49°27‘40.157“N, 15°21‘46.342“E
Přítok Sázavy. Od jezu Hrobského mlýna v k. ú. Kletečná až ke státní silnici Záchotín – Mysletín. Včetně potoka Hejnického až k Machkovu mlýnu
(GPS 49°29‘33.467“N, 15°22‘59.484“E). Úsek od státní silnice Záchotín –
Mysletín až k pramenům je chovný.
423 052 ŽIROVNIČKA 1 – MO Jindřichův Hradec
10,5 km 8,00 ha
GPS Z: 49°11‘14.607“N, 15°3‘54.03“E, K: 49°12‘40.957“N, 15°8‘12.654“E
Přítok Nežárky. Od soutoku s Kameničkou v Jarošově nad Nežárkou až
k jezu knoflíkářské provozovny v Bednárečku.
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Západočeský ÚS
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s.
Západočeský územní svaz
Tovární 281/5, 301 00 Plzeň
tel.: 377 223 569
e-mail: us@crsplzen.cz
www.crsplzen.cz

Dodatek pro rok 2019
k soupisům mimopstruhových
a pstruhových revírů
Západočeského územního svazu
s bližšími podmínkami
výkonu rybářského práva
pro rok 2018 a 2019
Žádáme držitele celorepublikových a celosvazových mimopstruhových
a pstruhových povolenek, aby si doplnili do stávajících popisů MP a P revírů Západočeského územního svazu následující úpravy platné od roku
2019 (změny zvýrazněny tučně):
Doplnění bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech
Západočeského ÚS:

I. Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb
Vypustit text: Nejmenší lovná míra lipana podhorního (Thymallus
thymallus) je na základě rozhodnutí OŽP Karlovarského kraje pod
č. j. 1863/ZZ/16-3 a OŽP Plzeňského kraje pod č. j. ŽP/9886/16 zvýšena na 40 cm.
Doplnit text:
a)	Horní míra kapra obecného (Cyprinus carpio) je na mimopstruhových i pstruhových revírech 70 cm. Ulovený kapr nad 70 cm
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(včetně) musí být bez prodlení a s maximální šetrností vrácen
zpět do rybářského revíru, kde byl uloven,
b)	okoun říční (Perca fluviatilis) nemá stanovenou nejmenší lovnou
míru,
c)	lipan podhorní (Thymallus thymallus) má na všech revírech nejmenší lovnou míru 30 cm.

II. Osoba provádějící lov je povinna
Doplnit text: Při lovu není povinnost mít u sebe podběrák. S ulovenou rybou je však nutné zacházet dle odst. VIII. BPVRP!

III. Lov na mimopstruhových rybářských revírech
Doplnit text: Zákaz lovu na umělou mušku a muškaření v období od
1. ledna do 15. června.

IV. Lov na pstruhových rybářských revírech
Doplnit text: Zákaz používání trojháčků od 16. 4. 2021.

VII. Chování při lovu
Doplnit text: Neplatí zákaz lovu na „srkačku“.

DODATEK K SOUPISU MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRŮ
Nový revír:
04 431 190 Vícenice – MO Klatovy
15,1 ha
GPS 49°26'39.855"N, 13°18'26.252"E
Revír tvoří Nový rybník v k. ú. Točník u Klatov. Rybolov povolen od
1. 5. 2019. Zákaz lovu ryb z hráze a u přítoku – označeno cedulemi. Zákaz lovu ryb v měsíci září, a to v sobotu od 16 do 19 hod. a v neděli od
9 do 12 hod. (lov kachen). Parkování vozidel je povoleno pouze na vyhrazených parkovištích.
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Nový revír:
05 431 131 Lesík – MO Božičany
10 ha
GPS 50°18'48.893"N, 12°42'5.070"E
Revír tvoří VD Lesík v k. ú. Lesík. Zákaz lovu ryb z hráze, pláží a v CHRO –
označeno cedulemi.
Vyjmout revír:
431 088 BRADAVA 2 – MO Šťáhlavy
3,8 ha
GPS 49°36'48.259"N, 13°37'16.165"E
Přítok Úslavy. Revír tvoří nádrž Hvížďalka 3,8 ha, v k. ú. Těnovice. Lov
ryb je povolen pouze ze břehu, lov broděním je zakázán.
431 011 Chodovský potok 1 – MO Božičany
11 km 34,4 ha
PR 02 Vojkova
v k. ú. Nová Role
6,4 ha
Doplnit popis podrevíru:
Na podrevíru platí zákaz táboření (stany) a rozdělávání ohňů! Po
ukončení denní doby lovu musí lovící místo řádně uklidit a opustit.
431 012 Chodovský potok 2 – MO Božičany
2 km 35,8 ha
PR 04 Bahňák
v k. ú. Dolní Chodov
4,82 ha
Doplnit popis podrevíru:
Na podrevíru platí zákaz táboření (stany) a rozdělávání ohňů! Po
ukončení denní doby lovu musí lovící místo řádně uklidit a opustit.
431 028 MŽE 4 – MO Stříbro
20 km 490 ha
Údolní nádrž Hracholusky. Od tělesa hráze (GPS 49°47'28.958"N,
13°10'26.641"E) údolní nádrže Hracholusky (ř. km 22,8) až k jezu (jez
u Pičmana, ř. km 45,2) pod parkem ve Stříbře (GPS 49°49'11.536"N,
13°4'39.712"E).
Doplnit popis revíru:
UPOZORNĚNÍ: Na pozemcích, které jsou součástí vodní nádrže, tedy
zejména na jejich břehových částech, je dle pokynů správce pozemků Povodí Vltavy, s. p., zakázáno: provádění jakýchkoli terénních
úprav, stanování, kempování, budování pevných přístřešků, rozdělávání ohňů, odhazování odpadků, znečišťování území a vodní plochy.
Parkování dopravních prostředků je povoleno pouze na místech vymezených k parkování a řádně vyznačených dopravním značením.
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431 073 ÚSLAVA 2 A – MO Šťáhlavy
16 ha
Přítok Berounky. Revír tvoří rybářské právo na nádržích:
PR 01 Starý rybník
v k. ú. Starý Plzenec
4,90 ha
(GPS 49°41'37.35"N, 13°29'30.599"E)
PR 02 Nový rybník
v k. ú. Starý Plzenec
10,90 ha
(GPS 49°41'22.49"N, 13°29'45.796"E)
Vyjmout z popisu revíru:
Na Starém rybníce je vyhlášena přírodní rezervace a je nutné dodržovat
ustanovení vydaná na základě zákona č. 114/1992 Sb. Výskyt býložravých
ryb je nežádoucí a v případě ulovení amura nebo tolstolobika nesmí být
vráceni zpět do revíru bez ohledu na jejich délku a hmotnost. Lov ryb lze
provádět pouze ze břehu ve vymezeném prostoru. Lovící nesmí svým
chováním rušit populace vodního ptactva.
Doplnit popis revíru:
Na revíru platí zákaz brodění, zanášení návnad a nástrah.
UPOZORNĚNÍ: Na revíru platí zákaz táboření (stany, bivaky) a rozdělávání ohňů!

DODATEK K SOUPISU PSTRUHOVÝCH REVÍRŮ
Vyjmout revír:
233 001 HAMERSKÝ POTOK 2 – České rybářství, s. r. o. 4 km 2 ha
GPS Z: 49°52'43.529"N, 12°40'16.839"E, K: 49°53'31.744"N, 12°32'27.078"E
Přítok Mže. Od vtoku Chodovského potoka na ř. km 14 až k pramenům na
ř. km 34, pokud protéká na území ČR, včetně Chodovského potoka (GPS
Z: 49°52'43.688"N, 12°40'16.681"E, K: 49°55'21.283"N, 12°37'36.229"E).
Přítoky obou hlavních toků jsou chráněnou rybí oblastí – lov ryb zakázán.
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ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s.
Severočeský územní svaz
Střekovské nábřeží 51, 400 03 Ústí nad Labem
tel.: 475 531 004, 721 329 351
e-mail: crsusti@crsusti.cz
www.crsusti.cz

Dodatek pro rok 2019
k soupisům mimopstruhových
a pstruhových revírů
Severočeského územního svazu
s bližšími podmínkami
výkonu rybářského práva
pro rok 2018 a 2019
Žádáme držitele celorepublikových a celosvazových mimopstruhových povolenek, aby si doplnili do stávajících popisů MP revírů Severočeského
územního svazu následující úpravy platné od roku 2019 (změny zvýrazněny tučně):

DODATEK K SOUPISU MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRŮ
Dodatek bližších podmínek výkonu rybářského práva dle § 13 odst. 9
zákona č. 99/2004 Sb. na revírech ČRS, z. s., Severočeského územního svazu:
Vypustit text:
Při lovu na umělou mušku na MP revírech od 1. 1. do 15. 6. včetně
je povolen lov pouze klasickou muškařskou výbavou skládající se
z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce, přičemž nástrahy mohou být max. velikosti 4 cm.
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Doplnit nový bod:
Na revírech Severočeského územního svazu není stanovena nejmenší lovná míra okouna říčního, vyjma revírů u kterých je uvedeno jinak.
441 001 BÍLINA 1
Z revíru vyjmut podrevír:
9. Podhoří – zrušeno

10 km 18 ha

441 002 BÍLINA 2
10 km 143,5 ha
Doplnit popis revíru:
Na podrevíru č. 23 (Kateřina): Zákaz lovu ryb v úseku slepé silnice
(50 m), vedoucí do vodní nádrže Kateřina, v období od 15. 12. do 15. 2.
441 003 BÍLINA 4
129,7 ha
Doplnit popis revíru:
Na podrevírech č. 15 Nová Barbora a č. 16 nádrž Všechlapy: Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně)
musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
Při lovu na nástražní rybičku menší než 15 cm je možné užití pouze
jednoháčku.
441 004 BÍLINA 5A
19 km 12 ha
Doplnit popis revíru:
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
441 069 BÍLINA 5 B
7,6 ha
Doplnit popis revíru:
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
441 070 BÍLINA 5 C
0,9 ha
Doplnit popis revíru:
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
441 005 BÍLINA 6
20 km 189 ha
Doplnit popis revíru:
Podrevír č. 34 U pily II – Zákaz lovu z plavidel v kotvišti a do vzdálenosti 25 m od hráze se zákazem lovu.
Podrevír č. 40 Braňany pískovna – Na nádržích je povolen lov ryb
z plavidel belly boat v maximálním počtu 3 plavidel současně, s písemným individuálním povolením vydaným v MO Most.
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06 441 088 ČERNOC
2,6 ha
Doplnit popis revíru:
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
441 067 FOJTŮV POTOK2
4,5 ha
Doplnit popis revíru:
Omezení úlovku kapra obecného na tři kusy za kalendářní týden,
vyjma měsíců července a srpna.
441 018 KŘINICE 2
Z revíru vyjmut podrevír:
1. tůň I. – zrušeno

5,5 ha

441 027 Labe 11–12
17 km 280 ha
Doplnit popis revíru:
Zákaz lovu ryb 50 m nad a pod elektrárnou v Roudnici nad Labem
z důvodu umístění rybího přechodu. Označeno cedulí, vzdálenost
zákazu je vyznačena nástřikem značky na betonovém břehu.
441 035 MŠENO
26,5 ha
Doplnit popis revíru:
Na podrevírech I., II. a III.: Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí být bez prodlení vrácen zpět do
revíru.
441 077 NISA LUŽICKÁ 1B
Z revíru vyjmut podrevír:
3. nádrž Bažiny (RMV) – zrušeno

1,2 ha

441 037 NISA LUŽICKÁ 2
8 ha
Doplnit popis revíru:
Omezení úlovku kapra obecného na tři kusy za kalendářní týden,
vyjma měsíců července a srpna.
06 441 141 OBECNÍ RYBNÍK M. RADČICE
6,0 ha
Doplnit popis revíru:
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
441 040 OHŘE 4–5
31 km 100 ha
Doplnit popis revíru:
Zákaz lovu ryb z levého břehu řeky od prvního soukromého pozemku (plotu k vodě; GPS: 50°21'47.59"N, 13°47'27.06"E) cca 300 m nad
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lávkou pro pěší v Masarykových sadech (u výstaviště) po překlenutí
řeky tvořené kovovou konstrukcí cca 300 m pod silničním mostem
Louny – Most (GPS: 50°21'59.32"N, 13°46'59.98"E).
07 441 097 PANENSKÝ RYBNÍK
3,24 ha
Doplnit popis revíru:
Omezení úlovku kapra obecného na tři kusy za kalendářní týden,
vyjma měsíců července a srpna.
441 055 SMĚDÁ 1
20 km 22,2 ha
Doplnit popis revíru:
Omezení úlovku kapra obecného na tři kusy za kalendářní týden,
vyjma měsíců července a srpna.
Na podrevíru č. 3 Arnoltická tůň: zákaz lovu ze severní strany tůně
podél soukromých objektů bývalé cihelny. Zákaz táboření a rozdělávání ohně v okolí celé tůně.
06 441 135 ŠTĚPÁNOV
1,44 ha
Doplnit popis revíru:
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
07 441 104 ÚDOLNÍ
0,75 ha
Doplnit popis revíru:
Omezení úlovku kapra obecného na tři kusy za kalendářní týden,
vyjma měsíců července a srpna.
Nový revír:
06 441 143 STROUHA
0,52 ha
GPS 50°32'49.631"N, 13°35'17.581"E
Revír tvoří:
nádrž Strouha
v k. ú. Dolní Jiřetín
0,52 ha
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
07 441 106 DOUBSKÝ RYBNÍK
2,1 ha
Změna statutu revíru a doplnění popisu:
Revír místního významu (RMV) se od roku 2019 zařazuje mezi revíry
se společným rybařením a hospodařením.
Omezení úlovku kapra obecného na tři kusy za kalendářní týden,
vyjma měsíců července a srpna.
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07 441 117 NEZBEĎÁK
0,17 ha
Změna statutu revíru a doplnění popisu:
Revír místního významu (RMV) se od roku 2019 zařazuje mezi revíry
se společným rybařením a hospodařením.
Omezení úlovku kapra obecného na tři kusy za kalendářní týden,
vyjma měsíců července a srpna.
07 441 098 VELKÝ SAJBOT
0,9 ha
Změna statutu revíru a doplnění popisu:
Revír místního významu (RMV) se od roku 2019 zařazuje mezi revíry
se společným rybařením a hospodařením.
Omezení úlovku kapra obecného na tři kusy za kalendářní týden,
vyjma měsíců července a srpna.
06 441 138 LENEŠICKÁ TŮŇ
0,3 ha
Změna statutu revíru:
Revír zařazený mezi revíry se společným rybařením a hospodařením
se od roku 2019 zařazuje mezi revíry místního významu (RMV).
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ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s.
Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
Jahnova 14, 709 00 Ostrava 1
tel.: 596 620 583, 723 471 816,
e-mail: sekretariat@rybsvaz-ms.cz
www.rybsvaz-ms.cz

Dodatek pro rok 2019
k soupisům mimopstruhových
a pstruhových revírů
Územního svazu pro
Severní Moravu a Slezsko
s bližšími podmínkami
výkonu rybářského práva
pro rok 2018 a 2019
Žádáme držitele celorepublikových a celosvazových mimopstruhových
a pstruhových povolenek, aby si doplnili do stávajících popisů MP a P revírů Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko následující úpravy
platné od roku 2019 (změny zvýrazněny tučně):

DODATEK K SOUPISU MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRŮ
Doplnění bližších podmínek výkonu rybářského práva na mimopstruhových revírech Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko
1.		Vypustit text: Na všech revírech je nejmenší lovná míra kapra
zvýšena na 40 cm.
8.		Vypustit text: Na revíru 471 111 OSTRAVICE 2 A platí odchylné podmínky výkonu rybářského práva – viz popis revírů a www.rybsvaz-ms.cz.
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Doplnit text: Na některých revírech platí odchylné podmínky výkonu
rybářského práva – viz popis jednotlivých revírů a www.rybsvaz-ms.cz.
9.		Vypustit text: Doba hájení okouna říčního je od 1. 1. do 15. 6.
Doplnit text: Nejmenší lovná míra lína obecného je 25 cm a okouna říčního 15 cm.
10.	Vypustit text (bod): Nejmenší lovná míra amura bílého je 50 cm,
lína obecného 25 cm, lipana podhorního 30 cm.
11.	
Vypustit text: Lovící jsou povinni respektovat informační tabule umístěné na přístupových cestách, upravující BPVRP, a odchylky u jednotlivých revírů uvedené v popisu revírů a na www.rybsvaz-ms.cz.
Doplnit text: Lovící jsou povinni respektovat pokyny a nařízení
uvedená na informačních tabulích a na www.rybsvaz-ms.cz (tyto
údaje musí být uvedeny též na stránkách www.rybsvaz-ms.cz,
kde si lze platnost vyhlášené úpravy ověřit).
21.	Vypustit text: V roce 2018 je lipan podhorní celoročně hájen
a v případě ulovení musí být neprodleně vrácen do vody.
Doplnit text: Úlovek lína obecného (Tinca tinca) je omezen na
4 kusy denně, ostroretky stěhovavé (Chondrostoma nasus) na
5 ks denně, 15 ks týdně. Na jednu vycházku si lze přisvojit 3 ks
lipana podhorního.
22.	Vypustit text: 471 008 Bečva 3A, podrevír Pod Porážkou, 471 155
Bartošovický potok 1A,
Doplnit text: 471 158 Porubka 1A
Doplnit bod 23:
23. 	Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:
a) v měsících duben, květen, červen, červenec, srpen, září od
4 do 24 hodin,
b) v měsících říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen od
5 do 22 hodin.
Doplnit bod 24:
24.	V období od 1. ledna do 15. června platí zákaz používání dvoja trojháčků.
Doplnit bod 25:
25.	Lovící jsou povinni vrátit do 15 dnů po skončení platnosti povolenky k lovu ryb oddíl I a II povolenky organizaci, která ji vydala,
s řádně vyplněným sumářem úlovků.
Doplnit bod 26:
26.	Při lovu na revírech Rady ČRS, kde platí územní povolenky, jsou držitelé těchto povolenek povinni seznámit se s BPVRP pro tyto revíry.
Doplnit bod 27:
27.	Při lovu se zakazuje podsekávání ryb a používání vylovovacího
háku (gafu).
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471 049 MORAVA 18 – MO Olomouc
30 km 75 ha
Doplnit popis revíru:
S platností od 1. 1. 2019 platí v části revíru od jezu u Plynárny v Olomouci (GPS 49°35'10.419"N, 17°15'43.188"E) po proudu až k silničnímu mostu Nové Sady – Holice (GPS 49°33'48.416"N, 17°15'54.981"E)
pravidla pro lov CHYŤ a PUSŤ.
471 053 Morava 20 A – MO Mohelnice
117,5 ha
Nový popis revíru:
Mohelnice 1
k. ú. Mohelnice
23,6 ha
GPS 49°47'1.409"N, 16°57'16.242"E
Mohelnice
k. ú. Mohelnice
52,5 ha
GPS 49°46'51.763"N, 16°57'15.529"E
Moravičany
k. ú. Moravičany
41,4 ha
Všechna jezera se nacházejí v dobývacích prostorech (pracovištích) štěrkovny. Na přístupových cestách k revíru jsou umístěny
přehledné situační mapy s vyznačenými úseky s povolením lovu,
se zákazem lovu a s absolutním zákazem vstupu. V průběhu roku
může dojít ke změně úseků v návaznosti na posun těžebních zařízení a jejich ukotvení. Úseky jsou vyznačeny v terénu. Do úseků
označených zákazem vstupu je zakázáno vstupovat, nelze vstoupit ani za účelem průchodu k jiným částem revíru. Lovící jsou
povinni dodržovat vyznačené zákazy vjezdu všech motorových
vozidel.
Na celém revíru platí zákaz použití jakýchkoliv plavidel, pokud jejich
provoz není povolen příslušným orgánem plavební správy.
Jezera Moravičany a Mohelnice jsou součástí CHKO Litovelské Pomoraví.
Součástí jezera Mohelnice je chráněná rybí oblast „Za lípou“ – lov
ryb zakázán – vyznačeno tabulemi.
V prostoru CHKO platí ustanovení pro pohyb v CHKO, včetně zákazu
vjezdu motorovými vozidly, rozdělávání ohňů, poškozování porostů
a znečišťování prostředí.
V celém prostoru revíru platí přísný zákaz táboření, přičemž setrvávání v přístřešcích i bez podlážky je považováno za táboření.
Vodní plocha o rozloze 1,69 ha na přítoku Újezdka v blízkosti jezera
Moravičany není součástí revíru.
K revíru patří potok Újezdka (GPS Z: 49°46'12.454"N, 16°57'23.448"E,
K: 49°45'46.405"N, 16°54'10.831"E).
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.
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471 062 NEMILKA 1 A – MO Zábřeh na Moravě
Doplnit popis revíru – 3. řádek odspodu: nebo 1 týden.

21 ha

471 072 ODRA 5 A – MO Studénka, MO Bartošovice
Doplnit popis revíru:
Na podrevíru č. 1 lov z hráze zakázán.

8,0 ha

471 074 ODRA 6 A – MO Nový Jičín
Doplnit popis revíru:
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

1,5 ha

471 085 OLŠE 4 – MO Český Těšín
8 km 12 ha
Vypustit text: V úseku toku od jezu 200 m pod dálničním mostem do
Polska po jez nad soutokem s Ropičankou pod Svibickými je úsek
s rybolovem CHYŤ a PUSŤ – veškeré ulovené ryby musí být vráceny
do vody.
471 191 OPAVA 2 C – MO Hlučín
102 ha
Vypustit text: V úseku revíru „za bunkrem“ – vyznačeno tabulemi –
je lov povolen pouze na umělou mušku, muškařením celoročně,
a přívlačí na umělé nástrahy od 16. 6. do 31. 12.
Doplnit popis revíru:
V úseku revíru „za bunkrem“ – vyznačeno tabulemi – je lov povolen
celoročně pouze na umělou mušku a od 16. 6. do 31. 12. přívlačí na
umělé nástrahy.
471 108 OSTRAVICE 1 – MO Ostrava
8 km 25 ha
Vypustit text: Parma obecná a ostroretka stěhovavá je na revíru hájena od 1. 1. do 15. 3. (§ 13, odst. 3 písm. i zákona č. 99/2004 Sb.,
o rybářství).
Doplnit popis revíru: S platností od 1. 1. 2019 platí na celém revíru
pravidla pro lov CHYŤ a PUSŤ.
471 141 MORAVA 21 A – MO Zábřeh na Moravě
Vypustit text: podrevír:
propadlina Hrabová		 Hrabová
(GPS 49°50'6.096"N, 16°55'31.288"E)

2,5 ha
0,5 ha

471 155 BARTOŠOVICKÝ POTOK 1 A – MO Bartošovice
3,8 ha
Doplnit popis revíru:
Lov z hráze zakázán. Revír s omezenou docházkou. Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.
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471 171 ODRA 1 B – MO Bohumín
55 ha
Doplnit popis revíru:
V souvislosti s likvidací vodních rostlin platí do odvolání na Velkém
Kališově jezeře tato ustanovení:
1. Amur bílý, štika obecná a candát obecný jsou celoročně hájeni.
2. Lov dravých ryb přívlačí, na živou a mrtvou rybku je zakázán.
3. Zákaz vnadění jakýmkoliv způsobem.
471 191 OPAVA 2 C – MO Hlučín
102 ha
Vypustit text: V úseku revíru „za bunkrem“ – vyznačeno tabulemi –
je lov povolen pouze na umělou mušku, muškařením celoročně,
a přívlačí na umělé nástrahy od 16. 6. do 31. 12.
Doplnit popis revíru: V úseku revíru „za bunkrem“ – vyznačeno tabulemi – je lov povolen celoročně pouze na umělou mušku a od 16. 6.
do 31. 12. přívlačí na umělé nástrahy.
471 220 Olše 3B – MO Karviná
33 ha
Doplnit popis revíru: V prostoru rekreační pláže v délce 150 m – vyznačeno tabulemi – je lov ryb zakázán od 15. 6. do 31. 8. od 8.00 hod.
do 20.00 hod.
471 221 Orlovský potok 1 B – MO Orlová
2,35 ha
Nové číslo revíru a doplnit popis revíru:
Lov na horní nádrži povolen pouze dětem do 15 let. Platí zákaz zdržovat se v prostoru revíru déle jak půl hodiny před a půl hodiny po
stanovené denní době lovu a zákaz vjezdu a parkování motorových
vozidel na hrázi včetně jednostopých. Dolní nádrž je revír s omezenou docházkou.
Nový revír:
471 225 Tatenice 1A – MO Zábřeh na Moravě
0,88 ha
Revír tvoří 2 nádrže na potoce Tatenička v k. ú.Tatenice 0,88 ha.
dolní nádrž (GPS 49°52'4.103"N, 16°42'17.000"E)
horní nádrž (GPS 49°52'8.009"N, 16°42'19.331"E)
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Nový vzor evidence docházek a úlovků
Datum

Číslo
revíru

podrevír

Druh

ks

kg

2. 5.

471050

KAPR

1

1,5

45

2. 5.

471050

KAPR

1

2

48

16. 6.

471050

štika

1

1,2

52

16. 6.

471050

ostroretka

2

1,5

41, 43

cm

18. 6.

471053

-------

-------

-------

-------

20. 6.

471051

cejn v.

3

1,1

35, 37, 40

20. 6.

471051

plotice

20

0,3

10–15

25. 6.

471193

-------

-------

-------

-------

Dle § 16 Vyhlášky 197/2004 Sb., odstavce 4 v platném znění, osoba provádějící lov zapisuje přisvojené ryby nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede datum, číslo revíru, druh ryby, její délku
a hmotnost. Přisvojené druhy ryb uvedené v odstavcích 2 a 3 zapisuje
osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. Ostatní druhy ryb
zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.

DODATEK K SOUPISU PSTRUHOVÝCH REVÍRŮ
Doplnění bližších podmínek výkonu rybářského práva na pstruhových revírech Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko
3.
Vypustit text.
4.
Doplnit text: a amura nebo jejich kombinace.
5.
Doplnit text: , amura nebo jejich kombinace.
12.
Opravit č. strany – viz vzor.
13.
Vypustit text: V roce 2018 je lipan podhorní celoročně hájen, a tak
v případě ulovení musí být neprodleně vrácen do vody.
Doplnit text: Úlovek lína obecného je omezen na 4 ks denně, ostroretky stěhovavé na 10 ks denně, 30 ks týdně, lipana podhorního na
3 ks denně.
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Doplnit bod 15:
15.	Lovící jsou povinni vrátit do 15 dnů po skončení platnosti povolenky k lovu ryb oddíl I a II povolenky organizaci, která ji vydala,
s řádně vyplněným sumářem úlovků.
473 106 Opava 9P – MO ČRS Vrbno p. Pradědem
Doplnit popis revíru: Nádrž slouží k chovu násad – lov ryb udicí zakázán.
Nový revír:
473 109 Harrachov 1 MO ČRS Rýmařov
0,50 ha
GPS 49°56'52.478"N, 17°16'54.317"E
Revír tvoří nádrž na potoce Lučina v k. ú. Rýmařov 0,5 ha.
Lov povolen pouze přívlačí a na umělou mušku. Nástrahy mohou být
opatřeny pouze jedním jednoháčkem bez protihrotu.

Nový vzor evidence docházek a úlovků
Datum

Číslo
revíru

podrevír

Druh

ks

kg

cm

2. 5.

471050

KAPR

1

1,5

45

2. 5.

471050

KAPR

1

2

48

16. 6.

471050

štika

1

1,2

52

16. 6.

471050

ostroretka

2

1,5

41, 43

18. 6.

471053

-------

-------

-------

-------

20. 6.

471051

cejn v.

3

1,1

35, 37, 40

20. 6.

471051

plotice

20

0,3

10–15

25. 6.

471193

-------

-------

-------

-------

Dle § 16 Vyhlášky 197/2004 Sb., odstavce 4 v platném znění, osoba
provádějící lov zapisuje přisvojené ryby nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede datum, číslo revíru, druh ryby, její délku
a hmotnost. Přisvojené druhy ryb uvedené v odstavcích 2 a 3 zapisuje
osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. Ostatní druhy ryb
zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.
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Rada ČRS
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s.
Nad Olšinami 282/31, 100 00 Praha 10
tel.: 274 811 751, fax: 274 811 754
e-mail: rada@rybsvaz.cz
www.rybsvaz.cz

Dodatek pro rok 2019
k soupisu mimopstruhových revírů
Rady ČRS s bližšími podmínkami
výkonu rybářského práva
pro rok 2018 a 2019
441 501 VESLAŘSKÝ KANÁL RAČICE
50 ha
			 Rada ČRS
Doplnit popis revíru:
Lov ryb pod ledem – lov na dírkách
Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č. j. 2443/ZPZ/2018-5, z 18. 7. 2018,
byla povolena výjimka ze zakázaného způsobu lovu ryb pod ledem
na rybářském revíru č. 441 501, Veslařský kanál Račice, v období od
1. 12. 2018 do 10. 3. 2019.
Podmínky lovu ryb v době povolené výjimky ze zakázaného způsobu
lovu ryb pod ledem:
–	lov ryb pod ledem je povolen pouze po úplném zamrznutí vodní
hladiny,
–	minimální souvislá tloušťka ledu musí být alespoň 10 cm,
–	vzdálenost lovících musí být při lovu ryb pod ledem min. 5 m,
–	průměr otvorů při lovu ryb pod ledem může být max. 25 cm,
–	při lovu ryb pod ledem se použije 1 udice,
–	každá osoba provádějící lov ryb pod ledem se musí před vstupem
do areálu Veslařského kanálu Račice zapsat do sešitu u brány, kde
uvede datum lovu, jméno a příjmení,
–	osoby provádějící lov ryb pod ledem musí dbát informací na informačních tabulích před vstupem do areálu Veslařského kanálu Račice
a respektovat případný zákaz vstupu na led z důvodu bezpečnosti.
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Poznámky:
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Poznámky:
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2019
Leden
Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Únor
Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Březen
Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Duben
Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Květen
St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Červen
So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Červenec
Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Srpen
Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Září
Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Říjen
Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Listopad
Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Prosinec
Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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