
âesk˘ rybáfisk˘ svaz

Pfiehled nejdÛleÏitûj‰ích ustanovení
zákona ã. 99/2004 Sb.a vyhlá‰ky ã. 197/2004 Sb.,

ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
a

bliÏ‰í podmínky v˘konu rybáfiského práva
platné na revírech âeského rybáfiského svazu 

od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2015

DÛleÏité upozornûní:
Tento Rybáfisk˘ fiád a soupis revírÛ pro drÏitele celorepublikov˘ch a celosvazov˘ch povolenek
platí dva roky, tzn. 2014 i 2015. Pfiípadné zmûny pro rok 2015 budou vydány formou dodatku.

BliÏ‰í podmínky v˘konu rybáfiského práva na revírech âRS pro rok 
2014 a 2015 byly projednány a schváleny Radou âRS 5. záfií 2013.



Pfiehled nejdÛleÏitûj‰ích ustanovení 
zákona ã. 99/2004 Sb. a vyhlá‰ky ã. 197/2004 Sb., 

ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

I. Lov ryb
§ 13 odstavce 1, 7 a 9 zákona ã. 99/2004 Sb.

(1) Lov ryb a vodních organizmÛ smí b˘t provádûn v rybáfiském revíru zpravidla lovem na udici 
nebo jin˘m zpÛsobem lovu, kter˘ stanoví pfiíslu‰n˘ rybáfisk˘ orgán; v rybáfiském revíru
mÛÏe jednotlivá oprávnûná osoba provádût lov nejv˘‰e na 2 udice.

(7) Pfii lovu v rybáfiském revíru je osoba provádûjící lov povinna mít u sebe rybáfisk˘ lístek, 
povolenku k lovu, nejde-li o uÏivatele rybáfiského revíru, popfiípadû doklad o udûlení 
v˘jimky podle odstavce 4 nebo 5 § 13 zákona ã. 99/2004 Sb. a na poÏádání je pfiedloÏit
rybáfiské stráÏi, rybáfiskému hospodáfii, popfiípadû jeho zástupci nebo osobám povûfien˘m 
pfiíslu‰n˘m rybáfisk˘m orgánem nebo orgánÛm Policie âeské republiky.

(9) Osoba provádûjící lov je povinna vyznaãit v povolence k lovu datum lovu, rybáfisk˘ revír,
poãet, druh a hmotnost uloven˘ch ryb.

§ 3 odstavec 2 vyhlá‰ky ã. 197/2004 Sb.

(2) Za rybu lososovitou se pro úãely této vyhlá‰ky povaÏuje i lipan podhorní (Thymallus thymallus).

II. ZpÛsob mûfiení délky ryb a nejmen‰í lovné míry
vybran˘ch druhÛ ryb v rybáfiském revíru

§ 11 vyhlá‰ky ã. 197/2004 Sb.

(1) Délka ryby se mûfií od vrcholu rypce po konec nejdel‰ích paprskÛ ocasní ploutve.

(2) Nejmen‰í lovné míry vybran˘ch druhÛ ryb v mimopstruhovém rybáfiském revíru jsou:
a) bolen drav˘ (Aspius aspius) 40 cm,
b) candát obecn˘ (Stizostedion lucioperca) 45 cm,
c) hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho) 65 cm,
d) jelec jesen (Leuciscus idus) 25 cm,
e) jelec tlou‰È (Leuciscus cephalus) 25 cm,
f) jeseter mal˘ (Acipenser ruthenus) 30 cm,
g) kapr obecn˘ (Cyprinus carpio) 35 cm,
h) lín obecn˘ (Tinca tinca) 20 cm,
i) lipan podhorní (Thymallus thymallus) 30 cm,
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j) ostroretka stûhovavá (Chondrostoma nasus) 30 cm,
k) parma obecná (Barbus barbus) 40 cm,
l) podoustev fiíãní (nosák) (Vimba vimba) 25 cm,
m) pstruh duhov˘ (Oncorhynchus mykiss) 25 cm,
n) pstruh obecn˘ (Salmo trutta) 25 cm,
o) siven americk˘ (Salvelinus fontinalis) 25 cm,
p) sumec velk˘ (Silurus glanis) 70 cm,
q) ‰tika obecná (Esox lucius) 50 cm,
r) úhofi fiíãní (Anguilla anguilla) 50 cm,
s) mník jednovous˘ (Lota lota) 30 cm,
t) losos obecn˘ (atlantsk˘) (Salmo salar) 50 cm,
u) amur bíl˘ (Ctenopharyngodon idella) 50 cm.

(Nejmen‰í lovná míra amura bílého není souãástí vyhlá‰ky ã. 197/2004 Sb., jedná se o souãást
bliÏ‰ích podmínek v˘konu rybáfiského práva na revírech âRS dle § 13 odstavce 9 zákona 
ã. 99/2004 Sb.)

(3) Nejmen‰í lovné míry vybran˘ch druhÛ ryb v pstruhovém rybáfiském revíru jsou:
a) hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho) 65 cm,
b) jelec jesen (Leuciscus idus) 25 cm,
c) jeseter mal˘ (Acipenser ruthenus) 30 cm,
d) kapr obecn˘ (Cyprinus carpio) 35 cm,
e) lín obecn˘ (Tinca tinca) 20 cm,
f) lipan podhorní (Thymallus thymallus) 30 cm,
g) ostroretka stûhovavá (Chondrostoma nasus) 30 cm,
h) parma obecná (Barbus barbus) 40 cm,
i) podoustev fiíãní (nosák) (Vimba vimba) 25 cm,
j) pstruh duhov˘ (Oncorhynchus mykiss) 25 cm,
k) pstruh obecn˘ (Salmo trutta) 25 cm,
l) siven americk˘ (Salvelinus fontinalis) 25 cm,
m) mník jednovous˘ (Lota lota) 30 cm,
n) losos obecn˘ (atlantsk˘) (Salmo salar) 50 cm,
o) úhofi fiíãní (Anguilla anguilla) 50 cm,
p) amur bíl˘ (Ctenopharyngodon idella) 50 cm.

(Nejmen‰í lovná míra amura bílého není souãástí vyhlá‰ky ã. 197/2004 Sb., jedná se o souãást
bliÏ‰ích podmínek v˘konu rybáfiského práva na revírech âRS dle § 13 odstavce 9 zákona 
ã. 99/2004 Sb.)
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III. Denní doby lovu ryb v kalendáfiním roce v rybáfiském revíru
§ 12 vyhlá‰ky ã. 197/2004 Sb.

(1) Denní doby lovu ryb v pstruhovém rybáfiském revíru jsou:
a) v mûsíci lednu a únoru od 7 do 17 hodin,
b) v mûsíci bfieznu od 6 do 18 hodin,
c) v mûsíci dubnu od 6 do 20 hodin,
d) v mûsíci kvûtnu od 6 do 21 hodin,
e) v mûsíci ãervnu a ãervenci od 5 do 22 hodin,
f) v mûsíci srpnu od 6 do 22 hodin,
g) v mûsíci záfií od 7 do 20 hodin,
h) v mûsíci fiíjnu od 7 do 19 hodin,
i) v mûsíci listopadu a prosinci od 7 do 17 hodin.

(2) Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybáfiském revíru jsou:
a) v mûsíci lednu, únoru, listopadu a prosinci od 7 do 18 hodin,
b) v mûsíci bfieznu od 5 do 21 hodin,
c) v mûsíci dubnu, záfií a fiíjnu od 6 do 22 hodin,
d) v mûsíci kvûtnu, ãervnu, ãervenci a srpnu od 4 do 24 hodin.

(3) Denní doby lovu ryb stanovené v odstavci 1 písm. a), b) a i) a v odstavci 2 písm. a) a b) 
jsou uvedeny ve stfiedoevropském ãase, denní doby lovu ryb stanovené v odstavci 1 písm. 
c) aÏ h) a v odstavci 2 písm. c) a d) jsou uvedeny v letním ãase.

IV. Doby hájení ryb v rybáfiském revíru
§ 13 vyhlá‰ky ã. 197/2004 Sb.

(1) Od 1. záfií do 15. dubna jsou v rybáfiském revíru hájeni:
a) pstruh obecn˘ (Salmo trutta),
b) losos obecn˘ (atlantsk˘) (Salmo salar).

(2) Od 16. bfiezna do 15. ãervna jsou
a) v rybáfiském revíru hájeni:

1. ostroretka stûhovavá (Chondrostoma nasus),
2. parma obecná (Barbus barbus),
3. parma v˘chodní (Barbus petenyi),
4. podoustev fiíãní (nosák) (Vimba vimba),
5. jeseter, vyza (rod Acipenser, rod Huso),

b) v mimopstruhovém rybáfiském revíru dále hájeni:
1. jelec jesen (Leuciscus idus),
2. jelec tlou‰È (Leuciscus cephalus).
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(3) Od 1. ledna do 15. ãervna jsou v mimopstruhovém rybáfiském revíru hájeni:
a) bolen drav˘ (Aspius aspius),
b) candát obecn˘ (Stizostedion lucioperca),
c) sumec velk˘ (Silurus glanis),
d) ‰tika obecná (Esox lucius).

(4) Od 1. prosince do 15. ãervna je v rybáfiském revíru hájen lipan podhorní (Thymallus
thymallus).

(5) Od 1. ledna do 30. záfií je v rybáfiském revíru hájena hlavatka obecná (podunajská) 
(Hucho hucho).

(6) Od 1. záfií do 30. listopadu je v rybáfiském revíru hájen úhofi fiíãní (Anguilla anguilla).

(7) Od 1. ledna do 15. bfiezna je v rybáfiském revíru hájen mník jednovous˘ (Lota lota).

V. Povolené zpÛsoby lovu, povolené technické prostfiedky k lovu 
a zpÛsob jejich uÏití v rybáfiském revíru

§ 14 vyhlá‰ky ã. 197/2004 Sb.

(2) Povolen˘ zpÛsob lovu v rybáfiském revíru je lov ryb na udici, a to lov na poloÏenou, lov na 
plavanou, lov pfiívlaãí, lov na umûlou mu‰ku, lov mu‰kafiením, ãefiínkováním nebo jin˘m
zpÛsobem lovu stanoven˘m pfiíslu‰n˘m rybáfisk˘m orgánem (§ 13 odst. 1 zákona).

(3) Povolené zpÛsoby lovu, povolené technické prostfiedky k lovu a zpÛsob jejich uÏití 
v rybáfiském revíru jsou uvedeny v pfiíloze ã. 7.

(4) Místa k lovu nesmí b˘t vyhrazována. Pfii lovu ryb na udici z plavidla musí b˘t pojíÏdûní 
a pfiistávání plavidla provádûno tak, aby zbyteãnû neru‰ilo ostatní osoby provádûjící lov 
ze bfiehu.

(5) Lov ryb na udici, na plavanou, na poloÏenou nebo ãefiínkováním mÛÏe b˘t provádûn jen za 
pfiedpokladu, Ïe osoba provádûjící lov je u udic pfiítomna tak, aby s nimi mohla bez 
prodlení manipulovat. Nesmí b˘t pouÏit systém samoseku.

(6) PouÏívání plavidel pfii lovu ryb upravují zvlá‰tní právní pfiedpisy.

§ 15 vyhlá‰ky ã. 197/2004 Sb.

(1) Ulovené ryby v rybáfiském revíru, které
a) nedosahují nejmen‰í lovné míry,
b) byly uloveny v dobû hájení, nebo
c) jsou chránûny podle zvlá‰tních právních pfiedpisÛ,
musí b˘t ‰etrnû vráceny zpût do rybáfiského revíru, v nûmÏ byly uloveny.
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(2) Uloví-li osoba provádûjící lov rybu, která je pro vûdecké úãely opatfiena znaãkou, urãí druh 
ryby, zmûfií její délku a zjistí její hmotnost. Jde-li o rybu uvedenou v § 15 odst. 1, 
zaznamená tvar, barvu a popfiípadû ãíslo znaãky a úlovek ryby spolu se zji‰tûn˘mi údaji 
ohlásí uÏivateli rybáfiského revíru; v hlá‰ení uvede dobu a místo ulovení. Nejde-li o rybu
uvedenou v § 15 odst. 1, zapí‰e údaje o délce a hmotnosti ryby do povolenky k lovu; 
zji‰tûné údaje ohlásí uÏivateli rybáfiského revíru, v hlá‰ení uvede dobu a místo ulovení
a pfiipojí znaãku.

§ 16 vyhlá‰ky ã. 197/2004 Sb.

(1) V mimopstruhovém rybáfiském revíru je povolen˘m zpÛsobem lovu:
a) lov na poloÏenou nebo lov na plavanou,
b) lov pfiívlaãí nebo hlubinnou pfiívlaãí v dobû od 16. ãervna do 31. prosince,
c) lov na umûlou mu‰ku nebo lov mu‰kafiením, nebo
d) lov ãefiínkováním v dobû od 16. ãervna do 31. prosince.

(2) V mimopstruhovém rybáfiském revíru si mÛÏe osoba provádûjící lov pfiisvojit v jednom dnu, 
i kdyÏ loví na více rybáfisk˘ch revírech, nejv˘‰e 7 kg v‰ech druhÛ ryb. V tomto úlovku smí 
b˘t nejv˘‰e dva kusy kapra, ‰tiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace. Byla-li 
si osobou provádûjící lov pfiisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku pfiesáhla 7 kg, 
konãí jejím pfiisvojením denní lov.

(3) Vyskytují-li se v mimopstruhovém rybáfiském revíru také ryby lososovité, mÛÏe si osoba
provádûjící lov vedle úlovku uvedeného v odstavci 2 pfiisvojit jen 3 ks ryb lososovit˘ch, 
pokud celková hmotnost denního úlovku nepfiesáhne 7 kg. Síh maréna a síh peleì se
nepovaÏují v úlovcích za ryby lososovité.

(4) Pfiisvojené ryby osoba provádûjící lov zapisuje nesmazateln˘m zpÛsobem do povolenky 
k lovu, do které uvede datum, ãíslo revíru, druh ryby, její délku a hmotnost. Pfiisvojené
druhy ryb uvedené v odstavcích 2 a 3 zapisuje osoba provádûjící lov bezprostfiednû po 
jejich ulovení. Ostatní druhy ryb zapisuje po skonãení nebo pfieru‰ení lovu pfied odchodem 
od vody.

§ 17 vyhlá‰ky ã. 197/2004 Sb.

(1) V pstruhovém rybáfiském revíru je povolen˘m zpÛsobem lovu ryb
a) lov pfiívlaãí od 16. dubna do 31. srpna,
b) lov na umûlou mu‰ku od 16. dubna do 30. listopadu,
c) v pfiípadû lovu jin˘ch ryb neÏ lososovit˘ch je povolen˘m zpÛsobem lovu také lov na 

poloÏenou nebo lov na plavanou, a to pouze na nástrahu rostlinného pÛvodu.

(2) V pfiípadû, Ïe je na pstruhovém rybáfiském revíru ulovena ‰tika, tlou‰È, okoun, sumec,
bolen nebo candát, tato ryba se do pstruhového rybáfiského revíru nevrací.

(3) V pstruhovém rybáfiském revíru si mÛÏe osoba provádûjící lov pfiisvojit v jednom dnu, i kdyÏ
loví ve více rybáfisk˘ch revírech, nejv˘‰e tfii kusy lososovit˘ch druhÛ ryb. Pfiisvojením si 
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povoleného mnoÏství uveden˘ch druhÛ ryb denní lov konãí. Síh maréna a síh peleì se 
nepovaÏují v úlovcích za ryby lososovité.

(4) Osoba provádûjící lov si z nedrav˘ch druhÛ ryb v jednom dnu mÛÏe pfiisvojit nejv˘‰e 7 kg 
bez ohledu na to, v kolika revírech v pfiíslu‰ném dni lovila. Byla-li si osobou provádûjící lov 
pfiisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku pfiesáhla 7 kg, konãí jejím pfiisvojením
denní lov. V denním úlovku smí b˘t nejv˘‰e dva kapfii.

(5) Pfiisvojené ryby osoba provádûjící lov zapisuje nesmazateln˘m zpÛsobem do povolenky 
k lovu, do které uvede datum, ãíslo revíru, druh ryby, její délku a hmotnost. Pfiisvojené 
druhy ryb uvedené v odstavcích 3 a 4 zapisuje osoba provádûjící lov bezprostfiednû po
jejich ulovení. Ostatní druhy ryb zapisuje po skonãení nebo pfieru‰ení lovu pfied odchodem 
od vody.

VI. Pfii lovu v rybáfiském revíru se zakazuje
§ 13 odstavce 2 a 3 zákona ã. 99/2004 Sb.

(2) Pfii lovu v rybáfiském revíru a v rybníkáfiství se zakazuje
a) pouÏívat prostfiedkÛ v˘bu‰n˘ch, otravn˘ch nebo omamn˘ch látek,
b) pouÏívat bodcÛ jakéhokoliv druhu, lapaãek, udic bez prutÛ, dále vidlic a rozso‰ek, 

jakoÏ i stfiílet ryby, tlouci ryby, chytat je na ‰ÀÛry, do rukou a do ok,
c) uÏívat k lovu ryb elektrického proudu, lovit ryby pod ledem.

(3) V rybáfisk˘ch revírech se zakazuje lov
a) vybran˘ch druhÛ ryb po dobu jejich hájení z dÛvodu ochrany jejich rozmnoÏování,
b) vybran˘ch druhÛ ryb, které nedosáhly nejmen‰í lovné míry, z dÛvodu ochrany tûchto

druhÛ ryb,
c) mimo denní doby lovu ryb v kalendáfiním roce z dÛvodu ochrany rybí obsádky,
d) za pouÏití jak˘chkoliv stál˘ch zafiízení k lovu ryb nebo sítí, které nejsou od sebe 

vzdáleny alespoÀ 50 m, nebo zabraÀovat tahu ryb po i proti vodû,
e) z lodí obytn˘ch, z plavidel vefiejné dopravy a ze zvlá‰tních plovoucích zafiízení 

vyuÏívan˘ch k pfiepravû materiálu,
f) v plavebních komorách,
g) v blízkosti pfiehradních hrází nejménû 100 metrÛ od hrázového tûlesa,
h) ze silniãních a Ïelezniãních mostÛ,
i) v místech, kde se nahromadily ryby za mimofiádnû nízkého stavu vody nebo pfii 

‰kodlivém zneãi‰tûní vody a téÏ ryby shromáÏdûné k pfiezimování a rozmnoÏování, 
lovit rybí plÛdky, pokud tato opatfiení neãiní uÏivatel rybáfiského revíru k záchranû ryb
nebo k jejich pfienesení do jin˘ch vod,

j) ryb do slupÛ, vr‰í,
k) v rybím pfiechodu nebo do vzdálenosti 50 m nad ním a pod ním.
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VII. Pfiístup na pozemky
§ 11 odstavec 8 zákona ã. 99/2004 Sb.

UÏivatel rybáfiského revíru, rybáfisk˘ hospodáfi a jeho zástupce, drÏitel povolenky k lovu 
a rybáfiská stráÏ mohou pfii v˘konu rybáfiského práva vstupovat na pobfieÏní pozemky, pokud na
nû není vstup zakázán z dÛvodu obecného zájmu; jsou v‰ak povinni nahradit ‰kodu, kterou pfii
tom zpÛsobí.

VIII. Oprávnûní rybáfiské stráÏe
§ 16 zákona ã. 99/2004 Sb.

Rybáfiská stráÏ v rybáfiském revíru je oprávnûna
a) kontrolovat
1. osoby lovící ryby nebo vodní organizmy, zda jsou k tomuto lovu oprávnûné a zda

provádí lov fiádnû a zpÛsobem, kter˘ umoÏÀuje tento zákon,
2. osobám lovícím ryby nebo vodní organizmy rybáfiské náfiadí, obsah rybáfiské loìky, 

nádrÏe nebo jiného zafiízení uÏitého k uchování ryb a rybáfiské úlovky, z hlediska 
dodrÏení rybáfiského práva,

3. osoby lovící ryby pomocí elektrického proudu, zda vlastní povolení pfiíslu‰ného 
rybáfiského orgánu k tomuto zpÛsobu lovu, jakoÏ i zda vlastní potfiebné osvûdãení 
prokazující jejich zpÛsobilost k práci s elektrick˘m zafiízením pfii lovu ryb a osvûdãení
dokladující bezpeãnou pouÏitelnost elektrického zafiízení k lovu ryb,

4. uÏívání jezÛ, stavidel, zdymadel, v˘pustí a jin˘ch zafiízení z hlediska dodrÏování 
právních pfiedpisÛ a opatfiení na ochranu v˘konu rybáfiského práva,

5. zpÛsob a rozsah uÏívání vod a jejich kvalitu;
b) poÏadovat
1. od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy prokázání její totoÏnosti, pfiedloÏení 

platného rybáfiského lístku a platné povolenky k lovu,
2. od osoby dÛvodnû podezfielé ze spáchání pfiestupku nebo trestného ãinu v bezprostfiední 

blízkosti rybáfiského revíru pfiedloÏení rybáfiského lístku, popfiípadû povolenky k lovu
nebo jiného dokladu opravÀujícího osobu k lovu anebo dokladu o nabytí ryby nebo 
vodního organizmu,

3. souãinnost, popfiípadû pomoc orgánÛ Policie âeské republiky, popfiípadû obecní policie, 
nemÛÏe-li zajistit vlastními silami a prostfiedky v˘kon funkce rybáfiské stráÏe;

c) zadrÏet
1. povolenku k lovu osobû, která se dopustila poru‰ení povinnosti stanovené tímto zákonem 

a tuto doruãit nejpozdûji do 5 pracovních dnÛ tomu, kdo povolenku vydal,
2. úlovek, rybáfiské náfiadí nebo nástroj osobû, která tím spáchala pfiestupek nebo trestn˘ 

ãin, nebo z jehoÏ spáchání je dÛvodnû podezfielá;
d) vstupovat na pozemky, stavby, jezy, rybí pfiechody a jiná zafiízení v souvislosti 

s v˘konem funkce rybáfiské stráÏe, a to v rozsahu nezbytnû nutném a uÏívat k tomu 
v nezbytné mífie existující pfiístupové cesty;



e) ukládat a vybírat pokutu v blokovém fiízení za spáchání pfiestupku podle tohoto 
zákona a podle zákona o pfiestupcích.

§ 17 zákona ã. 99/2004 Sb.

(1) Rybáfiská stráÏ je pfii v˘konu své funkce povinna
a) nosit sluÏební odznak na viditelném místû,
b) prokazovat se prÛkazem rybáfiské stráÏe,
c) kontrolovat a dohlíÏet na dodrÏování povinností stanoven˘ch tímto zákonem,
d) zji‰Èovat zdroje a pfiíãiny zneãi‰tûní vody v rybáfiském revíru,
e) oznamovat neprodlenû zji‰tûné závady a ‰kody podle jejich povahy uÏivateli 

rybáfiského revíru a pfiíslu‰nému obecnímu úfiadu obce s roz‰ífienou pÛsobností,
kter˘ ji ustanovil, popfiípadû orgánu pfiíslu‰nému k ochranû pfiírody a krajiny nebo
Policii âeské republiky.

Pfiíloha ã. 7 k vyhlá‰ce ã.197/2004 Sb.

Povolené zpÛsoby lovu, povolené technické prostfiedky k lovu 
a zpÛsob jejich uÏití pfii lovu v rybáfiském revíru

I. Povolené zpÛsoby lovu ryb na udici

A. Lov na poloÏenou, lov na plavanou
1. Lov na poloÏenou, lov na plavanou v rybáfisk˘ch revírech mimopstruhov˘ch

Pfii lovu na poloÏenou nebo pfii lovu na plavanou se pouÏijí nejv˘‰e 2 udice. Pfii lovu na
poloÏenou není pohyb nástrahy osobou provádûjící lov aktivnû ovlivÀován. Pfii lovu na 
plavanou mÛÏe osoba provádûjící lov pohyb nástrahy aktivnû ovlivÀovat. Na kaÏdé udici 
jsou nejv˘‰e 2 návazce s jednoduch˘mi háãky nebo 1 návazec s dvojháãkem nebo 
trojháãkem. Pfii lovu na Ïivoãi‰nou nástrahu mohou b˘t pouÏity i víceháãkové systémy 
s nejv˘‰e 3 háãky (jedno, dvoj nebo trojháãky). NástraÏní rybka se pouÏije pouze 
v období od 16. ãervna do 31. prosince. Jako nástraÏní rybka se nepouÏijí ryby lososo-
vité, úhofi, chránûné druhy ryb a ryby nedosahující nejmen‰í lovné míry. Pfii lovu 
zachovávají osoby provádûjící lov mezi sebou vzdálenost nejménû 3 m, pokud se 
nedohodnou na men‰í.

2. Lov na poloÏenou, lov na plavanou v rybáfisk˘ch revírech pstruhov˘ch
Pfii lovu na poloÏenou nebo pfii lovu na plavanou se pouÏijí nejv˘‰e 2 udice. Pfii lovu na
poloÏenou není pohyb nástrahy osobou provádûjící lov aktivnû ovlivÀován. Pfii lovu na
plavanou mÛÏe osoba provádûjící lov pohyb nástrahy aktivnû ovlivÀovat. Na kaÏdé udici 
jsou nejv˘‰e 2 návazce s jednoduch˘mi háãky. K lovu se pouÏije pouze nástraha 
rostlinného pÛvodu. Pfii lovu zachovávají osoby provádûjící lov mezi sebou vzdálenost 
nejménû 3 m, pokud se nedohodnou na men‰í.
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B. Lov pfiívlaãí
1. A. Lov pfiívlaãí v rybáfisk˘ch revírech mimopstruhov˘ch

Pfii lovu pfiívlaãí se pouÏije 1 udice, která je pfii lovu drÏena v ruce; jiná udice není
nastraÏena. Lov spoãívá v aktivním vedení nástrahy vodním prostfiedím. Za nástrahu 
se pouÏije 1 umûlá nebo pfiirozená nástraha. Nástraha má podle své konstrukce 
nejv˘‰e 3 háãky (jedno, dvoj nebo trojháãky). Za lov pfiívlaãí se povaÏuje i lov na 
umûlou mu‰ku, pokud je nástraha vybavena doplÀky zvy‰ujícími dráÏdivost pro ryby, 
napfiíklad rotující plí‰ek nebo vrtulka. Pfii lovu zachovávají osoby provádûjící lov mezi 
sebou vzdálenost nejménû 20 m, pokud se nedohodnou na men‰í.

1. B. Lov hlubinnou pfiívlaãí v rybáfisk˘ch revírech mimopstruhov˘ch
Lov hlubinnou pfiívlaãí je lov z pohybujícího se plavidla s pouÏitím 1 udice, pfii nûmÏ je
1 nástraha taÏena v jakékoliv hloubce vody; jiná udice není nastraÏena. Za nástrahu 
se pouÏije 1 umûlá nebo pfiirozená nástraha. Nástraha má podle své konstrukce 
nejv˘‰e 3 háãky (jedno, dvoj nebo trojháãky). Pfii lovu se dbá zv˘‰ené opatrnosti, aby 
nedo‰lo k ohroÏení zdraví, Ïivota nebo majetku ostatních osob.

2. Lov pfiívlaãí v rybáfisk˘ch revírech pstruhov˘ch
Pfii lovu pfiívlaãí se pouÏije 1 udice, která je pfii lovu drÏena v ruce; jiná udice není 
nastraÏena. Lov spoãívá v aktivním vedení nástrahy vodním prostfiedím. Za nástrahu 
se pouÏije 1 umûlá nástraha, která je opatfiena nejv˘‰e 1 háãkem (jedno, dvoj nebo 
trojháãkem). Za lov pfiívlaãí se povaÏuje i lov na umûlou mu‰ku vybavenou doplÀky 
zvy‰ujícími dráÏdivost pro ryby, napfiíklad rotující plí‰ek nebo vrtulka. Pfii lovu zachová-
vají osoby provádûjící lov mezi sebou vzdálenost nejménû 20 m, pokud se nedohodnou
na men‰í.

C. Lov na umûlou mu‰ku
1. Lov na umûlou mu‰ku v rybáfisk˘ch revírech mimopstruhov˘ch i pstruhov˘ch

Pfii lovu na umûlou mu‰ku se pouÏije 1 udice, která je pfii lovu drÏena v ruce; jiná udice
není nastraÏena. Na udici jsou nejv˘‰e 3 návazce s jednoduch˘mi háãky. Nástraha je
nahazována pomocí mu‰kafiské ‰ÀÛry nebo vlasce, kdy nosnou funkci zabezpeãuje 
kulové nebo jiné plovátko, popfiípadû jiná zátûÏ. Za umûlou mu‰ku se povaÏuje 
nástraha imitující hmyz nebo jiné organizmy. Nástraha se nevybavuje doplÀky, které 
sv˘m pohybem zvy‰ují dráÏdivost pro ryby, napfiíklad rotující plí‰ek nebo vrtulka. Pfii 
lovu zachovávají osoby provádûjící lov mezi sebou vzdálenost nejménû 20 m, pokud 
se nedohodnou na men‰í.

D. Lov mu‰kafiením
1. Lov mu‰kafiením v rybáfisk˘ch revírech mimopstruhov˘ch

Pfii lovu mu‰kafiením se pouÏije 1 udice, která je pfii lovu drÏena v ruce; jiná udice není 
nastraÏena. Na udici jsou nejv˘‰e 2 návazce s jednoduch˘mi háãky nebo 1 návazec 
s dvojháãkem nebo trojháãkem. Nástraha je nahazována pomocí mu‰kafiské ‰ÀÛry
nebo vlasce, kdy nosnou funkci zabezpeãuje kulové nebo jiné plovátko, popfiípadû jiná
zátûÏ. Za nástrahu se pouÏije i Ïiv˘ nebo mrtv˘ hmyz. Nástraha se nevybavuje 

doplÀky, které sv˘m pohybem zvy‰ují dráÏdivost pro ryby, napfiíklad rotující plí‰ek nebo
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vrtulka. Pfii lovu zachovávají osoby provádûjící lov mezi sebou vzdálenost nejménû 
20 m, pokud se nedohodnou na men‰í.

E. Lov ãefiínkováním
1. Lov ãefiínkováním v rybáfisk˘ch revírech mimopstruhov˘ch

Pfii lovu ãefiínkováním se pouÏije 1 vodorovná síÈ, jejíÏ plocha nepfievy‰uje v˘mûru 1 m2. 
Lov ãefiínkováním se nekombinuje s lovem podle bodÛ A, B, C nebo D. Pfii lovu 
zachovávají osoby provádûjící lov mezi sebou vzdálenost nejménû 3 m, pokud se 
nedohodnou na men‰í.

II. Povolené technické prostfiedky k lovu

1. Udice, která je tvofiena prutem, zpravidla navijákem, ‰ÀÛrou nebo vlascem a háãkem nebo
umûlou nástrahou, popfiípadû dal‰ími doplÀky.

2. Vábniãky, plavidla, plovoucí nafukovací rybáfiské pomÛcky urãené k lovu ryb, echolot, 
podbûrák, ãefiínek, vezírek, vypro‰Èovaã háãkÛ, mûfiítko, stojánky nebo drÏáky na udice, 
ãihátka, splávky, zátûÏ, nahazovací prak a dal‰í prostfiedky. PouÏití tûchto prostfiedkÛ 
specifikuje uÏivatel revíru v bliÏ‰ích podmínkách v˘konu rybáfiského práva.

–  12  –



–  13  –

BliÏ‰í podmínky v˘konu
rybáfiského práva na revírech âRS

§ 13 odstavec 9 zákona ã. 99/2004 Sb.

I. Doby hájení nûkter˘ch dal‰ích ÏivoãichÛ
Celoroãnû jsou hájeni:
1. losos obecn˘,
2. celoroãnû jsou chránûni dle vyhlá‰ky ã. 395/92 Sb. (jedná se pouze o seznam vybran˘ch 

druhÛ ÏivoãichÛ):
a) mihulovci a ryby: cejn perleÈov˘, drsek men‰í, drsek vût‰í, hrouzek KesslerÛv, jelec

jesen, jeÏdík Ïlut˘, mihule potoãní, mihule ukrajinská, mník jednovous˘, ostrucha 
kfiivoãará, ouklejka pruhovaná, piskofi pruhovan˘, plotice lesklá, sekavãík horsk˘, 
sekavec píseãn˘, stfievle potoãní, vranka obecná, vranka pruhoploutvá,

b) bezobratlí: rak kamenáã, rak fiíãní, rak bahenní, perlorodka fiíãní, velevrub malífisk˘ 
a ‰keble rybniãná,

c) obojÏivelníci.

II. Osoba provádûjící lov je povinna
a) mít pfii lovu vypro‰Èovaã háãkÛ a míru pro zji‰tûní délky ryb,
b) zapsat nesmazateln˘m zpÛsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky 

a úlovkÛ) pfied zahájením lovu ryb na mimopstruhovém i pstruhovém rybáfiském revíru
datum lovu a ãíslo revíru,

c) pokud si nepfiivlastní v daném revíru v daném kalendáfiním dnu Ïádnou ulovenou rybu 
pro‰krtnout vodorovnou ãárou nesmazateln˘m zpÛsobem v oddílu II povolenky k lovu 
(Evidence docházky a úlovkÛ) pfiíslu‰n˘ fiádek nejpozdûji pfied zahájením lovu v jiném 
revíru nebo v dal‰ím dnu,

d) po skonãení platnosti povolenky pro‰krtnout nesmazateln˘m zpÛsobem nevyplnûné fiádky
v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovkÛ a Sumáfi úlovkÛ a docházek). 
¤ádky se nemusí pro‰krtávat jednotlivû,

e) umoÏnit rybáfiské stráÏi zápis o provedené kontrole do oddílu II povolenky k lovu 
(Evidence docházky a úlovkÛ).

III. Lov na pstruhov˘ch rybáfisk˘ch revírech
Na pstruhov˘ch rybáfisk˘ch revírech se zakazuje lov v‰ech druhÛ ryb od 1. ledna do 

15. dubna a od 1. prosince do 31. prosince. (Omezení docházky, omezení poãtu ponechan˘ch
lososovit˘ch ryb a zpÛsobÛ lovu ryb v kalendáfiním t˘dnu, popfiípadû dal‰í omezení na 
pstruhov˘ch rybáfisk˘ch revírech upravují v rámci sv˘ch bliÏ‰ích podmínek v˘konu rybáfiského
práva jednotlivé územní svazy.)
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V pfiípadû lovu ryb na poloÏenou nebo na plavanou musí b˘t v‰echny ulovené lososovité
ryby vráceny zpût do rybáfiského revíru.

IV. Lov ryb z plavidel
Lov ryb z plavidel je zakázán. Revíry nebo jejich ãásti, kde je lov ryb z plavidel povolen,

urãuje uÏivatel rybáfiského revíru.
Osoba provádûjící lov z plavidla nesmí mít nastraÏenou jinou udici mimo plavidlo.

V. Lov na bójku
Lov na bójku je lov drav˘ch druhÛ ryb pomocí povoleného plovoucího zafiízení (tzv. bójky).

Úãelem bójky je udrÏet nástrahu na zvoleném místû a ve zvolené hloubce.
Pfii lovu mÛÏe b˘t pouÏito bójky nebo bójky s pomocnou bójkou; pfiitom Ïádná z nich nesmí

pfiesahovat rozmûry 15?◊?15?◊?30 cm. Spojení bójky a pomocné bójky musí umoÏÀovat po 
zábûru a pfii zdolávaní ryby jejich rozpojení tak, aby pomocná bójka jiÏ nebyla spojena s udicí. Po
skonãení lovu musí b˘t pomocná bójka vytaÏena z vody.

V pfiípadû pouÏití dvou bójek, které jsou pevnû propojeny spojkou, nesmí Ïádná z nich 
pfiesahovat rozmûry 10 x 10 x 10 cm. Jejich vzájemné propojení mÛÏe b˘t maximálnû do 150 cm.

Za bójky se nesmí pouÏívat neopracovan˘ polystyren a neopracované plastické hmoty
(vãetnû PET lahví). Bójka smí b˘t nastraÏena pouze tak, aby byla zachována nejménû vnitfiní 
tfietina vodní plochy volná pro plavbu, není-li stanoveno jinak.

VI. Chování pfii lovu
Po pfiíchodu k místu lovu prohlédne osoba provádûjící lov místo, z nûhoÏ hodlá lovit. Pokud

je zneãi‰tûno odpadky, pfied zahájením lovu ryb je uklidí. Osoba provádûjící lov je povinna 
udrÏovat na místû pofiádek a po skonãení lovu pfiípadné odpadky po sobû uklidit. Je zakázáno
ponechávat odpadky na bfiehu nebo je odhazovat do vody. Za hrubé poru‰ení tohoto ustanovení
je povaÏováno, pokud by osoba provádûjící lov ryb takto zacházela se sklenûn˘m odpadem.

PouÏívání plovoucích a jin˘ch pfiedmûtÛ oznaãujících krmná místa a místa lovu se zakazuje,
a to mimo tyãov˘ch bójek, které nesmí b˘t napevno ukotveny do dna a po ukonãení lovu ryb musí
b˘t vytaÏeny z vody.

Dûti do 10ti let vûku mohou manipulovat s 1 udicí osoby provádûjící lov star‰í 18ti let
v jejím doprovodu.

VII. Zacházení s uloven˘mi rybami
Pfii vylovování ryby je osoba provádûjící lov povinna zacházet s ní ‰etrnû. Rybu, která se

vrací zpût do vody, je potfieba uvolnit z háãku bez zbyteãné manipulace, pokud moÏno ve vodû.
Pokud vûzí háãek hluboko v jícnu ryby, je nutno jej odstfiihnout (odfiíznout). Za hrubé poru‰ení
tohoto ustanovení bude povaÏováno vytahování ulovené ryby po bfiehu nebo její ne‰etrné 
vracení zpût do vody.
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Usmrcování ryb se provádí omráãením siln˘m úderem tup˘m pfiedmûtem na temeno hlavy
a pfietnutím Ïaberních obloukÛ nebo pfietnutím míchy a cév fiezem bezprostfiednû za hlavou.
Pokud osoba provádûjící lov ulovenou rybu usmrtí, oãistí a zbaví vnitfiností, nesmí zbytky 
vhazovat do vody nebo je ponechat na místû.

VIII. Uchovávání uloven˘ch ryb
Pokud osoba provádûjící lov uchovává ulovené ryby Ïivé, je povinna mít vlastní vezírek

nebo takové zafiízení, které umoÏÀuje rybû alespoÀ minimální pohyb (halt˘fi, konstrukce potaÏená
síÈovinou apod.). Je zakázáno upevÀovat ryby provleãením za skfiele nebo jin˘m ne‰etrn˘m 
zpÛsobem, popfiípadû nechat nezabité ryby uhynout. Ryba uloÏená ve vezírku nebo jiném zafií-
zení na uchovávání Ïiv˘ch ryb je povaÏována za ponechanou. Zakazuje se pouÏívat spoleãn˘ch
zafiízení k uchovávání uloven˘ch Ïiv˘ch ryb.

Pokud jsou ryby uchovávány ve vezírku nebo jiném zafiízení k uchovávání ryb i po 
skonãení lovu, je osoba provádûjící lov povinna oznaãit vezírek nebo jiné zafiízení k uchovávání
ryb ‰títkem se sv˘m jménem a adresou.

IX. Dal‰í ustanovení
UÏivatel rybáfiského revíru má oprávnûní vyhradit, ve zcela v˘jimeãném pfiípadû a po dobu

nezbytnû nutnou, místa k lovu. Jednotlivá ustanovení Rybáfiského fiádu se povaÏují i za bliÏ‰í podmínky
v˘konu rybáfiského práva na revírech âRS ve smyslu ustanovení § 13 odst. 9 zákona ã. 99/2004 Sb.
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âESK¯ RYBÁ¤SK¯ SVAZ
Jihoãesk˘ územní svaz âeské Budûjovice
Rybáfiská 237, 373 82 Bor‰ov nad Vltavou

tel.: 387 250 451, 387 250 454, fax: 387 251 219
e-mail: jcuv@crscb.cz

www.crscb.cz

Soupis mimopstruhov˘ch revírÛ
Jihoãeského územního svazu

s bliÏ‰ími podmínkami v˘konu rybáfiského práva

DODATEK K BLIÎ·ÍM PODMÍNKÁM PLATN¯M
NA REVÍRECH âESKÉHO RYBÁ¤SKÉHO SVAZU

BLIÎ·Í PODMÍNKY V¯KONU RYBÁ¤SKÉHO PRÁVA

1. Nejmen‰í lovná míra kapra obecného (Cyprinus carpio) je zv˘‰ena na 40 cm, lipana 
podhorního (Thymallus thymallus) na 40 cm, okouna fiíãního (Perca fluviatilis) na 20 cm.

2. Pokud má MO âRS, podílející se na spoleãném rybolovu a hospodafiení, ve svém povodí 
ãást revíru se statutem „místního v˘znamu“, organizuje si zpÛsob vydávání zvlá‰tních 
místních povolenek, evidenci úlovkÛ a sama si hradí i zarybÀování.

3. Hospodáfi MO âRS mÛÏe po projednání ve v˘boru hájit ãást nebo cel˘ revír aÏ na dobu 
14 dní od vysazení ryb, dále na dobu nezbytnû nutnou v dobû nepfiízniv˘ch podmínek,
úhynÛ ryb nebo v dal‰ích odÛvodnûn˘ch pfiípadech souvisejících s hospodafiením na 
rybáfiském revíru. Tuto skuteãnost vyznaãí MO âRS na pfiístupov˘ch cestách tabulemi, 
v pfiípadû hájení po vysazení nejménû dva dny pfied vlastním hájením.

4. Parma obecná je celoroãnû hájena, sumec velk˘ je hájen v období 1. 1. - 15. 6. a v období 
1. 11. - 31. 12., okoun fiíãní je hájen v období 1. 1. - 30. 4.

5. Pfii lovu ryb platí zákaz pouÏívání jak˘chkoliv sklenûn˘ch nádob k rybáfisk˘m úãelÛm 
(nástrahy, návnady, osvûtlení apod.).

6. UÏivatel revíru mÛÏe z dÛvodu konání sportovních akcí hájit cel˘ revír nebo jeho ãást, tuto
skuteãnost vyznaãí na pfiístupov˘ch cestách tabulemi nejménû jeden t˘den pfied 
konáním akce.
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7. Lovící, pokud loví na ãlenskou povolenku, je povinen mít u sebe pfii lovu svou ãlenskou
legitimaci âRS s vylepenou podobenkou a na poÏádání rybáfiské stráÏe se jí prokázat.

8. V rybáfisk˘ch revírech se zakazuje lov i v místech, kde se nahromadily ryby za povodÀového
stavu.

9. V mimopstruhov˘ch revírech si mÛÏe lovící ponechat v jednom dnu nejv˘‰e 2 kusy kapra, 
nebo ‰tiky, nebo candáta, nebo bolena, nebo sumce, nebo jejich kombinace.

10. Pfii lovu na umûlou mu‰ku je zakázáno lovit na jakékoliv gumové nástrahy typu twister, 
ripper, banjo apod., lov na tyto nástrahy je povaÏován za pfiívlaã pfii pouÏití jakékoliv 
v˘bavy. Od 1. 1. do 15. 6. je povoleno pouÏívat streamery o velikosti max. 5 cm.

11. Na rybáfisk˘ch revírech, kde je zakázáno vnadûní, je zákaz vhazování návnady do vody
jak˘mkoliv zpÛsobem vãetnû pomocí krmítek.

12. Uchovávání Ïiv˘ch ryb je povoleno v˘hradnû ve vlastním dostateãnû prostorném
vezírku. Pokud lovící uchovává ryby ve vezírku i mimo povolenou dobu lovu, je 
povinen ho oznaãit ‰títkem se sv˘m jménem a adresou. Halt˘fie jsou zakázány! 
NástraÏní rybky je moÏné uchovávat v k tomu úãelu urãené nádobû (fiízkovnici), jejíÏ 
vnûj‰í rozmûr nepfiesahuje ani v jednom smûru 40 cm.

13. Na základû udûlení v˘jimky KÚ Jihoãesk˘ kraj (Sp. zn.: OZZL 37596/2013/ 
pelh) se povoluje na revírech v pÛsobnosti KÚ Jihoãesk˘ kraj lov jelce jesena
(Leuciscus idus) a mníka jednovousého (Lota lota). Osoba provádûjící lov je povinna
pfii ulovení jelce jesena a mníka jednovousého zapsat do oddílu II povolenky k lovu 
(Evidence docházky a úlovkÛ) kusy pfiisvojené bezprostfiednû po ulovení a ponechání
a rovnûÏ takékusy vrácené do revíru (vãetnû kusÛ men‰ích neÏ je nejmen‰í lovná
míra). Osoba oprávnûná k lovu si ponechá maximálnû jeden kus mníka jednovousého
a jelce jesena v jednom dni.

14. V‰echny rybáfiskou stráÏí (RS) zadrÏené povolenky na rybáfisk˘ch revírech sdruÏen˘ch do 
SRH doruãuje RS v zákonné lhÛtû 5 pracovních dnÛ spolu s kopií hlá‰enky o pfiestupku 
sekretariátu toho územního svazu, v jehoÏ pÛsobnosti se rybáfisk˘ revír, na nûmÏ 
k pfiestupku do‰lo, nachází. Hlá‰enku o pfiestupku za‰le RS té MO, kde je pfiestupce 
ãlenem. Kárn˘ orgán MO je povinen bezodkladnû sdûlit sekretariátu pfiíslu‰ného územního
svazu v˘sledek pravomocnû skonãeného kárného fiízení; ke zprávû pfiipojí kopii rozhodnutí 
kárného orgánu. ZadrÏená povolenka bude rybáfii vrácena podle v˘sledkÛ kárného fiízení.

15. Ve dnech 27. 5. - 2. 6. 2014 bude na revíru Vltava 29 probíhat MS v lovu na umûlou mu‰ku. 
U konkrétního revíru bude uvedena doba zákazu rybolovu a v terénu oznaãena cedulemi.
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ROZ·I¤UJE NABÍDKU VZDùLÁVÁNÍ

Obor Rybářství 41 - 43 - M / 01: 
� ãtyfilet˘ studijní obor pro absolventy základních ‰kol zakonãen˘ maturitou  
� zamûfiení: Chov ryb 
� tradiãní forma studia zamûfiená na chov ryb v rybnících, pstruhafiství, intenzivní chovy

ryb a rybáfiství ve voln˘ch vodách

nnoovvéé  zzaamměěřřeenníí::  VVooddnníí  ssttaavvbbyy  vv  rryybbáářřssttvvíí  
� nová forma studia kombinuje uãivo biologického a technického zamûfiení, profilující 

pfiedmûty jsou zamûfieny na okrasné nádrÏe, revitalizace (obnovy) vodních nádrÏí 
a tokÛ, protipovodÀová opatfiení, rybí líhnû a recirkulace, a to vãetnû jejich navrhování, 
provozu a údrÏby

Obor Vodní hospodářství a ekologie 16 - 01 - N/02: 
� tfiílet˘ studijní obor pro absolventy stfiedních ‰kol s maturitní zkou‰kou

Pro zájemce o tento tradiãní obor nabízí ‰kola 
moÏnost prohlídek zafiízení ‰koly, 

více na www.srs-vodnany.cz

SR· a VO· VHE VodÀany, 
Záti‰í 480, 389 01 VodÀany, tel: 383 382 410



SOUPIS MIMOPSTRUHOV¯CH REVÍRÒ  

421 001 BEZDREVSK¯ POTOK 1 - MO Zliv 6,5 km/9,5 ha
GPS Z: 49°4'13.34"N, 14°21'7.195"E, K: 49°5'7.414"N, 14°17'46.688"E

Pfiítok Vltavy. Od dfievûného mostu U Jilentu v k. ú. Zliv aÏ k Novému jezu pod obcí Sedlec.
Napou‰tûcí stoka Zlivského rybníka do revíru nepatfií. Na betonovém pilífii ãeslic nad vtokem do
rybníka Bezdrev pod mostem ve Zlivi je umístûn vodoznak. Jakmile hladina vody v Bezdrevském
potoce dosáhne úrovnû nad barevn˘m rozhraním na vodoznaku, platí zákaz rybolovu na revíru 
v úseku od mostu u Jilentu aÏ k mostku ve Zbudovû. 
K revíru patfií nádrÏe:

Zbudov II Horní (GPS 49°5'12.085"N, 14°18'18.732"E) v k. ú. Zbudov 2,5 ha
U kfiíÏku I (GPS 49°4'43.299"N, 14°22'29.933"E) Zahájí 1,0 ha
U kfiíÏku IV (GPS 49°4'43.63"N, 14°22'41.809"E) Zahájí 0,15 ha
Zbudov I (GPS 49°5'16.381"N, 14°18'23.698"E) Dívãice 1,2 ha

421 002 BEZDREVSK¯ POTOK 2 - MO Netolice 11 km/17 ha
GPS Z: 49°5'7.414"N, 14°17'46.688"E, K: 49°2'22.542"N, 14°11'44.353"E

Od nového jezu nad Soudnou tÛní pod obcí Sedlec aÏ k soutoku s Tfiebanick˘m potokem. 
Tfiebanick˘ potok nepatfií do revíru. 
K revíru patfií nádrÏe:

Mnich (GPS 49°2'49.73"N, 14°11'44.555"E) v k. ú. Netolice 11,0 ha
rybník Molerovsk˘ (GPS 49°2'54.254"N, 14°12'24.019"E) Netolice 1,3 ha

Na nádrÏi Mnich je vyhlá‰ena Horní míra u kapra obecného je 70 cm. KaÏd˘ uloven˘ kapr del‰í
neÏ 70 cm (vãetnû) se musí bez prodlení a s maximální ‰etrností vrátit zpût do rybáfiského 
revíru. Kapra nad 70 cm (vãetnû) je osoba provádûjící lov povinna zapsat do oddílu II. povolenky
k lovu ryb (Evidence docházky a úlovkÛ) s uvedením data lovu (datum se zakrouÏkuje), ãísla 
revíru, délky a hmotnosti (hmotnost lze stanovit odhadem). Tato ryba se nezapoãítává do 
sumáfie úlovkÛ a docházek. 
Na rybníku Molerovsk˘ platí pouze zvlá‰tní místní povolenky.

421 003 BùLÁ 1 - MO Pelhfiimov 10 km/11 ha
GPS Z: 49°28'13.677"N, 15°13'59.291"E, K: 49°26'4.129"N, 15°13'28.96"E

Pfiítok Hejlovky - Îelivky. Od vtoku do Hejlovky pod obcí Krasíkovice aÏ k hrázi rybníka KulíkÛ 
v Pelhfiimovû. Od mostku u rybáfiského domu MO Pelhfiimov aÏ k hrázi rybníka KulíkÛ platí 
celoroãní zákaz lovu ryb (CHRO). K revíru patfií rybníky:

KulíkÛ (GPS 49°24'55.253"N, 15°13'24.849"E) v k. ú. Pelhfiimov 2,0 ha
Ml˘nsk˘ (GPS 49°22'50.926"N, 15°14'11.825"E) Rynárec 5,7 ha

Na rybníku Ml˘nsk˘ platí v úseku od pfiítoku aÏ po pláÏ celoroãní zákaz lovu ryb - vyznaãeno 
tabulemi. V prostoru pláÏe musí b˘t lov ryb provádûn tak, aby neomezoval obãany koupající se 
v rybníku. Pfii lovu ryb na rybníku KulíkÛ vyznaãí lovící v oddílu II povolenky k lovu „Evidence
docházky a úlovkÛ“ v kolonce „podrevír“ tuto skuteãnost písmenem K, pfii lovu na rybníku 
Ml˘nsk˘ identicky písmenem M.
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421 004 BùLÁ 2 - MO Pelhfiimov 8 ha
GPS 49°25'34.153"N, 15°12'23.492"E

Pfiítok Hejlovky - Îelivky. Revír tvofií nádrÏ:
StráÏ (GPS 49°25'34.153"N, 15°12'23.492"E) v k. ú. Pelhfiimov 8,0 ha

Na nádrÏi platí v období od 16.?6. do 31.?12. vãetnû hájení ‰tiky, candáta a sumce; zároveÀ platí
zákaz lovu na Ïivou ãi mrtvou rybku a zákaz lovu pfiívlaãí.

421 005 BLANICE VLA·IMSKÁ 3 - MO Mladá VoÏice 14 km/6 ha
GPS Z: 49°36'9.42"N, 14°50'3.82"E, K: 49°35'37.514"N, 14°50'19.321"E

Pfiítok Sázavy. Od b˘valého Dolej‰ího ml˘na v k. ú. Pfiedbofiice aÏ k pramenÛm (nádrÏ Zlatohorská-
-Kamberk do revíru nepatfií) a Záhofisk˘ potok se v‰emi pfiítoky vãetnû potoka Vitanovického aÏ
hrázi Vitanovického rybníka. Od vtoku do Vitanovického rybníka je potok CHRO - zákaz lovu ryb.
K revíru patfií Staré koupali‰tû v Mladé VoÏici, na kterém platí pouze zvlá‰tní místní povolenky.

421 023 BLANICE VLA·IMSKÁ 4 B - MO Mladá VoÏice 4,8 ha
GPS 49°31'50.279"N, 14°48'51.999"E

Pfiítok Sázavy. Revír tvofií nádrÏ:
Podhradsk˘ (GPS 49°31'50.279"N, 14°48'51.999"E) v k. ú. Mladá VoÏice 4,8 ha

Na nádrÏi Podhradsk˘ je stanovena horní míra u kapra obecného 70 cm. KaÏd˘ uloven˘ kapr 
del‰í neÏ 70 cm (vãetnû) se musí bez prodlení a s maximální ‰etrností vrátit zpût do rybáfiského
revíru. Kapra nad 70 cm (vãetnû) je osoba provádûjící lov povinna zapsat do oddílu II. povolenky
k lovu ryb (Evidence docházky a úlovkÛ) s uvedením data lovu (datum se zakrouÏkuje), ãísla 
revíru, délky a hmotnosti (hmotnost lze stanovit odhadem). Tato ryba se nezapoãítává do 
sumáfie úlovkÛ a docházek.

421 007 BLANICE VOD≈ANSKÁ 1 - MO Písek 6,6 km/12,5 ha
GPS Z: 49°16'36.87"N, 14°6'59.873"E, K: 49°14'8.774"N, 14°9'12.998"E

Pfiítok Otavy. Od ústí do Otavy u Zátaví aÏ k jezu Bene‰ovského ml˘na u Ïelezniãního mostu trati
Písek - Protivín na hlavním toku, vãetnû ml˘nského ramena a náhonu z ml˘nské nádrÏe 
Bene‰ovského ml˘na, Skalského potoka a prÛtoãné na ml˘n SlaníkÛ. Ml˘nské rameno v Putimi
do revíru nepatfií.

421 008 BLANICE VOD≈ANSKÁ 2 - MO Protivín 12 km/23 ha
GPS Z: 49°14'8.774"N, 14°9'12.998"E, K: 49°10'37.361"N, 14°13'7.872"E

Pfiítok Otavy. Od jezu Bene‰ovského ml˘na u Ïelezniãního mostu trati Písek - Protivín (na 
hlavním toku) aÏ k jezu nad betonov˘m mostem v Milenovicích, vãetnû tÛnû v Milenovicích, 
nádrÏe a náhonu nad Bene‰ovsk˘m ml˘nem a náhonu od ml˘na Pod Skalkou.

421 601 BLANICE VOD≈ANSKÁ 3 - SR· VodÀany 14 km/30 ha
GPS Z: 49°10'37.337"N, 14°13'7.86"E, K: 49°8'44.525"N, 14°6'34.908"E

Pfiítok Otavy. Od jezu nad betonov˘m mostem v Milenovicích aÏ k b˘valému ml˘nu RoÏboudÛ 
v k. ú. Svinûtice. Se v‰emi pfiítoky, náhony, odstavn˘mi rameny a tÛnûmi a zatopen˘mi propadli-
nami po tûÏbû zemin v povodí revíru. TÛÀ v Milenovicích do revíru nepatfií. Na tÛních Vitická 
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(0,3 ha), Kra‰lovická (0,15 ha), Kor˘tka (0,1 ha) a âavyÀská (0,2 ha) je lov ryb povolen pouze
na zvlá‰tní místní povolenky.

421 009 BLANICE VOD≈ANSKÁ 4 - MO Bavorov 9 km/14 ha
GPS Z: 49°8'44.493"N, 14°6'34.884"E, K: 49°5'55.104"N, 14°3'54.675"E

Pfiítok Otavy. Od ml˘na RoÏboudÛ v k. ú. Svinûtice aÏ k druhému jezu nad ml˘nem Blanice 
v k. ú. Velká Blanice.K revíru patfií:

Stará fieka u ml˘na v k. ú. Svinûtice 0,6 ha
(GPS Z: 49°8'41.609"N, 14°6'34.615"E, K: 49°8'40.351"N, 14°6'35.353"E)
pískovna Záklí (GPS 49°7'3.92"N, 14°5'27.811"E) Bavorov 0,6 ha
propadlina Hliník (GPS 49°6'55.074"N, 14°4'25.048"E) Bavorov 0,8 ha
pískovna Drahy (GPS 49°7'22.169"N, 14°5'27.922"E) Bavorov 0,8 ha

Na propadlinu Hliník a pískovnu Drahy platí pouze zvlá‰tní místní povolenky. Lososovité ryby lze lovit
pouze umûl˘mi nástrahami, jinak musí b˘t ulovené lososovité ryby s náleÏitou ‰etrností vráceny do vody.

421 089 BLANICE VOD≈ANSKÁ 6 - ÚDOLNÍ NÁDRÎ HUSINEC - MO Husinec 5 km/38,3 ha
GPS 49°2'18.967"N, 13°59'32.66"E

Pfiítok Otavy. Od tûlesa hráze aÏ ke konci vzdutí ÚN pod dûtsk˘m táborem - vyznaãeno
tabulemi. Do vzdálenosti 400 m od hráze je PHO I. stupnû - zákaz lovu ryb. Na celé nádrÏi platí
zákaz pouÏívání plavidel a zákaz vnadûní.

421 010 BOLÍKOVSK¯ POTOK 1 - MO Daãice 2 km/2 ha
GPS Z: 49°0'59.514"N, 15°25'47.147"E, K: 49°1'19.8"N, 15°24'18.49"E

Pfiítok Dyje. Od ústí do Dyje u Coufalova ml˘na ve Starém Hobzí aÏ k hrázi Cizkrajovské nádrÏe,
která do revíru nepatfií.

421 011 BRLOÎSK¯ POTOK 2 - MO KfiemÏe 1 ha
GPS 48°53'29.555"N, 14°19'13.96"E

Pfiítok Vltavy. Revír tvofií nádrÏe:
Holubovsk˘ rybník (GPS 48°53'29.555"N, 14°19'13.96"E) Holubov 1,0 ha

Na Holubovském rybníku je lov povolen pouze na zvlá‰tní místní povolenky.

421 013 âERNOVICK¯ POTOK 1 - MO Sobûslav 9,7 km/12 ha
GPS Z: 49°15'56.147"N, 14°43'2.216"E, K: 49°16'45.011"N, 14°46'27.52"E

Pfiítok LuÏnice. Od ústí do LuÏnice v Sobûslavi aÏ k hrázi rybníka Zmrhal u DvorcÛ v k. ú. Tuãapy.
Rybníky na toku do revíru nepatfií. Zákaz lovu na udici je v úseku od ústí do LuÏnice aÏ po jez 
u sádek Rybáfiství a./s. v Sobûslavi - CHRO.

421 014 âERNOVICK¯ POTOK 2 - MO Sobûslav 5,6 km/2 ha
GPS Z: 49°16'47.517"N, 14°47'8.096"E, K: 49°17'48.239"N, 14°50'20.565"E

Pfiítok LuÏnice. Od silniãního mostu u DvorcÛ aÏ k hrázi rybníka Zámeck˘ v k. ú. Budislav. 
Rybníky Pokoj a Zámeck˘ do revíru nepatfií. Zákaz lovu ryb v úseku od rybníka Zmrhal aÏ 
k silniãnímu mostu u DvorcÛ - chovn˘ úsek.
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421 077 âERNOVICK¯ POTOK 4 - MO Kamenice nad Lipou 1, 43 ha
GPS 49°22'46.46"N, 14°57'53.639"E

Pfiítok LuÏnice. Revír tvofií nádrÏe:
Klínot v k. ú. (GPS 49°22'46.46"N, 14°57'53.639"E) âernovice 1,43 ha

Na nádrÏi Klínot platí v ãervenci a srpnu zákaz lovu ryb v prostoru turistického zafiízení - vyzna-
ãeno tabulemi.

421 015 DÍRENSK¯ POTOK 1 - MO De‰tná 1 km/4 ha
GPS Z: 49°14'44.996"N, 14°53'30.332"E, K: 49°14'46.723"N, 14°53'42.619"E

Pfiítok LuÏnice. Od hráze Zámeckého rybníka v k. ú. âervená Lhota aÏ k silniãnímu mostu v JiÏné.
V obecném zájmu je lov ryb udicí zakázán v úseku od vchodu do zámku po levém bfiehu aÏ 
k mostku (130 m) - vyznaãeno tabulemi. Zákaz lovu na nástrahy plovoucí na hladinû. K revíru
patfií i Hlinûnka v k. ú. Rosiãka u De‰tné (1,3 ha), kde je lov ryb povolen na zvlá‰tní místní 
povolenky.

421 094 DÍRENSK¯ POTOK 2 - MO De‰tná 29 km/6 ha
Pfiítok LuÏnice. Od kamenného mostu v k. ú. Chlebov (GPS 49°14'55.72"N, 14°45'24.331"E) aÏ
k hrázi Zámeckého rybníka (GPS 49°14'47.431"N, 14°53'3.69"E) (k. ú. âervená Lhota) a dále od
silniãního mostu v obci JiÏná (GPS 49°14'46.999"N, 14°53'43.336"E), aÏ k silniãnímu mostu 
v De‰tné (GPS 49°15'50.731"N, 14°55'30.897"E) (silnice na JindfiichÛv Hradec). Do revíru 
nepatfií rybník Strásk˘ v k. ú. Samosoly, rybník Zámeck˘ v k. ú. Dírná a rybník Starosta 
v k. ú. Mezná. Lov ryb udicí je rovnûÏ zakázán na rybníãku Zájezek leÏícím na Dírenském 
potoce v k. ú. Dírná (KUJCK 21985/2008), oznaãeno cedulemi. Pramenná oblast od silniãního
mostu v De‰tné (silnice na JindfiichÛv Hradec) je chovná - lov ryb za±kázán.

421 016 DYJE 16 - MO Daãice 11,5 km/23 ha
GPS Z: 48°56'57.361"N, 15°28'15.991"E, K: 49°0'59.237"N, 15°25'47.71"E

Pfiítok Moravy. Od státní hranice âR - Rakousko u Píseãné aÏ k jezu Coufalova ml˘na ve Starém
Hobzí.

421 017 DYJE 17 A - MO Daãice 11,2 km/24 ha
GPS Z: 49°0'59.269"N, 15°25'47.661"E, K: 49°4'45.972"N, 15°26'22.474"E

Pfiítok Moravy. Od jezu Coufalova ml˘na ve Starém Hobzí aÏ k jezu b˘valého Homolkova ml˘na
v Daãicích, vãetnû Volfífiovského potoka (GPS Z: 49°4'27.948"N, 15°25'18.21"E, K: 49°7'17.199"N,
15°20'30.097"E). Do revíru nepatfií Bolíkovsk˘ potok a Vápovka.

421 018 DYJE 17 B - MO Daãice 12,8 km/10,3 ha
Pfiítok Moravy. Revír tvofií nádrÏe:

Rybáfiská (GPS 49°5'8.794"N, 15°25'13.132"E) v k. ú. Daãice 5,0 ha
TouÏín (koupali‰tû) (GPS 49°4'37.739"N, 15°24'57.12"E) Daãice 1,2 ha
ProtrÏen˘ (GPS 49°1'30.178"N, 15°21'47.913"E) Slavonice 2,5 ha
Zahrádeck˘ rybník (GPS 49°5'41.75"N, 15°26'48.819"E) Mal˘ Pûãín 1,64 ha

Pfii lovu ryb na nádrÏi Slavonicá vyznaãí lovící v oddílu II povolenky k lovu „Evidence docházky



a úlovkÛ“ v kolonce „podrevír“ tuto skuteãnost písmenem S. Na nádrÏi Rybáfiská platí pouze zvlá‰tní
místní povolenky. Na Slavonické nádrÏi a Zahrádeckém rybníku platí zákaz lovu ryb z hráze.

421 097 DYJE 17 C - MO Daãice 3,29 ha
Revír je tvofien rybníkem MackÛ (GPS 49°8'40.912"N, 15°24'5.88"E) v k. ú. Mysletice. Zákaz lovu
ryb z hráze.

421 019 DYJE 18 - MO Daãice 13 km/18 ha
GPS Z: 49°4'46.151"N, 15°26'22.328"E, K: 49°6'25.351"N, 15°26'45.449"E

Pfiítok Moravy. Od jezu b˘valého Homolkova ml˘na v Daãicích aÏ k jezu Podcestného ml˘na 
v k. ú. Kostelní Vydfií.

421 020 HAMERSK¯ POTOK 1 A - MO JindfiichÛv Hradec 3 km/53 ha
GPS Z: 49°8'47.5"N, 15°1'14.589"E, K: 49°8'54.364"N, 15°2'22.346"E

Pfiítok NeÏárky. Rybáfisk˘ revír tvofií nádrÏ Vajgar (GPS 49°8'35.537"N, 15°1'2.589"E) v Jindfiichovû
Hradci aÏ k jezu továrny Jitka v Otínû. Lov z plavidel je povolen. Kotvení plavidel povoleno 30 m
od leknínov˘ch polí a 50 m od bfiehu. Nahazování do leknínov˘ch polí a jejich po‰kozování je
zakázáno. Zákaz lovu ryb z oplocen˘ch pozemkÛ. Místní povolenky se na tento revír nevydávají.
Horní míra u kapra obecného je 70 cm. KaÏd˘ uloven˘ kapr del‰í neÏ 70 cm (vãetnû) se musí
bez prodlení a s maximální ‰etrností vrátit zpût do rybáfiského revíru. Kapra nad 70 cm (vãetnû)
je osoba provádûjící lov povinna zapsat do oddílu II. povolenky k lovu ryb (Evidence docházky 
a úlovkÛ) s uvedením data lovu (datum se zakrouÏkuje), ãísla revíru, délky a hmotnosti (hmotnost
lze stanovit odhadem). Tato ryba se nezapoãítává do sumáfie úlovkÛ a docházek.

421 021 HAMERSK¯ POTOK 2 - MO Strmilov 6,5 km/7 ha
GPS Z: 49°9'16.856"N, 15°11'20.717"E, K: 49°9'12.745"N, 15°14'38.432"E

Pfiítok NeÏárky. Od hraniãních tabulí nad vtokem do rybníka Hejtman 50 m proti vodû aÏ k hrázi
Hornomezifiíãského rybníka. Lov ryb udicí je zakázán na rybníãku ·vehlÛv leÏícím na Hamerském
potoce v k. ú. Strmilov (KUJCK 15764/2009), oznaãeno cedulemi. 

421 022 HEJLOVKA 1 - MO Pelhfiimov 9 km/4,5 ha
GPS Z: 49°29'34.997"N, 15°15'4.017"E, K: 49°28'13.742"N, 15°13'59.242"E

Pfiítok Îelivky. Od jezu Bfieãovského ml˘na pfied vtokem do Sedlické nádrÏe aÏ k tûlesu jezu 
Svárovského ml˘na v k. ú. Kojãice.

421 024 HREJKOVICK¯ POTOK 1 - MO Milevsko 17 km/3 ha
GPS Z: 49°24'7.551"N, 14°15'15.145"E, K: 49°30'0.816"N, 14°17'57.21"E

Pfiítok Vltavy. Od hraniãních tabulí v blízkosti vtoku potoka do údolní nádrÏe Orlík u obce VÛsí aÏ
k pramenÛm, vãetnû potoka Jetûtického od hraniãních tabulí v blízkosti vtoku do ÚN Orlík aÏ 
k pramenÛm.
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421101 HUSINECKÉ RYBNÍKY - MO Husinec 1,95 ha
Rybáfisk˘ revír tvofií nádrÏe:

Rybník KavanÛv (GPS 49°0'9.600''N, 14°0'41.155''E) k. ú. Prachatice 0,94 ha
Rybník ·ebelÛv (GPS 49°2'58.728''N, 13°59'12.395''E) k. ú. Husinec 0,52 ha
Rybník Ládovsk˘ (GPS 49°4'54.990''N, 13°58'11.276''E) v k. ú. Vlachovo Bfiezí 0,49 ha

421 091 CHOTOVINSK¯ POTOK 2 - MO KlouÏovice 2,8 ha
Pfiítok LuÏnice. Rybáfisk˘ revír tvofií nádrÏe:

Sadnice (Valchafi) (GPS 49°25'10.786"N, 14°48'26.293"E) v k. ú. Ch˘nov 1,2 ha
Podhradsk˘ (Zámeck˘) rybník Ch˘nov 1,6 ha
(GPS 49°24'11.054"N, 14°48'29.033"E)

421 025 KAMENIâKA 1 A - MO Nová Vãelnice 12,5 km/17 ha
GPS Z: 49°11'14.85"N, 15°3'53.733"E, K: 49°15'41.866"N, 15°4'41.336"E

Pfiítok NeÏárky. Od soutoku se Îirovniãkou v Jaro‰ovû nad NeÏárkou aÏ k jezu Vrzákova ml˘na
nad obcí Îìár. Potok Rosiãka je CHRO - lov ryb zakázán. 
Rybáfisk˘ revír tvofií nádrÏe:

Kozlov (koupali‰tû) (GPS 49°14'19.204"N, 15°3'43.886"E) v k. ú. Nová Vãelnice 11,4 ha
Lipno (GPS 49°14'3.323"N, 15°4'19.731"E) Nová Vãelnice 0,4 ha
Tovární (GPS 49°13'53.247"N, 15°4'15.303"E) Nová Vãelnice 2,0 ha

Na nádrÏi Kozlov platí v ãervnu aÏ srpnu zákaz lovu ryb v prostoru koupali‰tû - vyznaãeno 
tabulemi. Zákaz vstupu do vody pfii lovu ryb, brodûní povoleno pouze pfii lovu sumcÛ v období od
16. 6. do 31. 8. vãetnû. Na nádrÏích Lipno a Tovární platí pouze zvlá‰tní místní povolenky.

421 026 KAMENIâKA 2 A - MO Kamenice nad Lipou 8,5 ha
Pfiítok NeÏárky. Rybáfisk˘ revír tvofií nádrÏe:

Zámeck˘ (GPS 49°18'10.469"N, 15°4'43.465"E) v k. ú. Kamenice/n.Lipou 5,5 ha
Podskalská (GPS 49°17'21.615"N, 15°6'2.374"E) Rodínov 3,0 ha

Po obou stranách pfiítoku do rybníka Zámeck˘ je z dÛvodu v˘skytu chránûn˘ch rostlin zákaz lovu
ryb - vyznaãeno tabulemi.

421 027 KO·TùNICK¯ POTOK 1 - MO Nová Bystfiice 16,7 km/7 ha
GPS Z: 49°0'39.903"N, 14°59'28.69"E, K: 49°1'51.713"N, 15°2'8.024"E

Pfiítok LuÏnice. Od vtoku do StaÀkovského rybníka aÏ k mostu v Novém Vojífiovû. Od mostu v Novém
Vojífiovû aÏ k hrázi KaãleÏského rybníka je chovn˘ úsek - lov ryb zakázán. 
K revíru patfií nádrÏe:

Horní (GPS 49°2'21.751"N, 15°5'19.338"E) v k. ú. Hradi‰tû 1,0 ha
Farsk˘ (GPS 49°1'13.83"N, 15°6'29.851"E) Nová Bystfiice 1,0 ha
Bene‰ák (GPS 49°1'3.31"N, 15°5'48.052"E) Nová Bystfiice 1,35 ha
Vûtrov (GPS 49°1'15.523"N, 15°5'42.536"E) Nová Bystfiice 1,6 ha
Potok Draãice do revíru nepatfií. Na rybníku Bene‰ák je zákaz lovu ryb na pravém bfiehu pod

silnicí Nová Bystfiice - Albefi. Na rybníku Vûtrov je zákaz lovu ryb na levém bfiehu.
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421 028 KOZSK¯ POTOK 1 - MO Tábor 12 km/7 ha
GPS Z: 49°23'3.633"N, 14°40'53.703"E, K: 49°24'43.138"N, 14°45'40.663"E

Pfiítok LuÏnice. Od ústí do LuÏnice v Sezimovû Ústí aÏ k obûma mÛstkÛm ve Stfiíbrn˘ch Hutích
vãetnû Turoveckého potoka (GPS Z: 49°23'47.425"N, 14°44'4.186"E, K: 49°22'43.007"N,
14°46'15.491"E) aÏ k hrázi Turoveckého rybníka.

421 029 LEDENICKÉ DÒLNÍ PROPADLINY 1 - MO Ledenice 6 ha
Povodí LuÏnice. Rybáfisk˘ revír tvofií propadliny po tûÏbû kaolinu:

RÛÏovská propadlina (GPS 48°55'33.424"N, 14°38'38.328"E) v k. ú. RÛÏov 0,6 ha
Lazna (GPS 48°56'6.961"N, 14°37'17.942"E) Ledenice 5,0 ha
Velká jáma (GPS 48°55'31.913"N, 14°37'27.717"E) Ledenice 1,0 ha
Malá jáma (GPS 48°55'33.135"N, 14°37'25.25"E) Ledenice 0,4 ha

Na propadlinû Velká jáma a Malá jáma platí pouze zvlá‰tní místní povolenky.

421 030 LOMNICE 1 - MO Mirotice 14 km/13 ha
GPS Z: 49°24'56.927"N, 14°8'54.397"E, K: 49°26'5.984"N, 13°58'37.333"E

Pfiítok Otavy. Od soutoku se Skalicí aÏ k jezu ml˘na Míreã v k. ú. Míreã, mimo potok Skalici. Lovná
míra ‰tiky zv˘‰ena na 55 cm. V úseku 80 metrÛ od jezu u Prostfiedního ml˘na ve smûru toku -
zákaz lovu ryb - vyznaãeno tabulemi.

421 031 LOMNICE 2 - MO Blatná 25,5 km/20 ha
GPS Z: 49°26'5.983"N, 13°58'37.271"E, K: 49°26'7.374"N, 13°49'30.197"E

Pfiítok Otavy. Od jezu ml˘na Míreã v k. ú. Míreã aÏ k hrázi rybníka Dolej‰í v k. ú. Tchofiovice. 
Rybník Parkov˘ do revíru nepatfií (samostatn˘ revír 421 032). Zákaz lovu ryb ve vyznaãen˘ch 
úsecích nad rybníky a./s. Rybáfiství Lnáfie. Do revíru patfií Závi‰ínsk˘ potok (GPS Z:
49°26'7.106"N, 13°52'38.345"E, K: 49°29'25.174"N, 13°51'23.998"E) od vtoku do rybníka Pust˘
aÏ po hráz rybníka Velk˘ Bûlãick˘ a dále Smoliveck˘ potok (GPS Z: 49°28'1.018"N,
13°46'45.699"E, K: 49°29'24.401"N, 13°45'39.997"E) od vtoku do rybníka Vesk˘ (200 m nad
ústím) v k. ú. Lnáfie aÏ k rybníku Záml˘nsk˘ (100 m od hráze). Míra ‰tiky zv˘‰ena na 55 cm.

421 032 LOMNICE 3 - MO Blatná 2,8 ha
Pfiítok Otavy. Rybáfisk˘ revír tvofií nádrÏ:

Parkov˘ (GPS 49°25'22.332"N, 13°52'41.166"E) v k. ú. Blatná 2,8 ha
Míra ‰tiky zv˘‰ena na 55 cm. V místech vyznaãen˘ch tabulemi s nápisem Chránûná oblast 
a z nábfieÏí aÏ ke stavidlÛm platí zákaz lovu ryb. Na obou pfiítocích do nádrÏe lze lovit aÏ po 
oplocení zámecké obory u Nohavického mostu a k hrázi rybníka Pust˘.

421 012 LUÎNICE 1 - MO T̆ n nad Vltavou 2,5 km/15 ha
GPS Z: 49°15'10.125"N, 14°25'13.431"E, K: 49°16'31.059"N, 14°26'7.519"E

Pfiítok Vltavy. Od silniãního mostu v Kolodûjích nad LuÏnicí aÏ k jezu âerveného ml˘na v k. ú.
Nuzice. Borovansk˘ potok je CHRO - lov ryb zakázán. Lov z plavidel na fiece povolen.
Na pozemcích, které jsou souãástí vodní nádrÏe, tedy zejména na jejích bfiehov˘ch ãástech, je
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dle pokynÛ správce pozemkÛ Povodí Vltavy, s. p. zakázáno: provádûní jak˘chkoli terénních úprav,
stanování, kempování, budování pevn˘ch pfiístfie‰kÛ, rozdûlávání ohÀÛ, odhazování odpadkÛ, 
zneãi‰Èování území a vodní plochy. 

421 033 LUÎNICE 2 - MO Bechynû 15 km/63 ha
GPS Z: 49°16'31.124"N, 14°26'7.617"E, K: 49°20'59.778"N, 14°30'50.648"E

Pfiítok Vltavy. Od jezu âerveného ml˘na v k. ú. Nuzice aÏ k jezu Papírny Dobronice. 
K revíru patfií nádrÏ:

Trubn˘ (GPS 49°18'3.709"N, 14°28'27.006"E) v k. ú. Bechynû 1 ha
Lov z plavidel na fiece povolen. Chovn˘ úsek je v odpadové stoce od Horního ml˘na aÏ 
k tabulím - 70 m a dále v odpadové stoce u ml˘na v Dobronicích v délce 100 m - lov ryb 
zakázán. Na rybníku Trubn˘ je amur bíl˘ celoroãnû hájen. Do revíru nepatfií Smutná a Îidova
strouha.

421 034 LUÎNICE 3 - MO Tábor 11,5 km/65 ha
GPS Z: 49°20'59.794"N, 14°30'50.697"E, K: 49°24'32.525"N, 14°36'7.228"E

Pfiítok Vltavy. Od jezu Papírny Dobronice aÏ k jezu Matou‰kovského ml˘na v k. ú. DraÏice, 
vãetnû OltyÀského potoka. OltyÀsk˘ potok (GPS Z: 49°22'38.964"N, 14°30'12.251"E, 
K: 49°28'13.122"N, 14°31'27.309"E) od ústí do LuÏnice aÏ k hrázi rybníka Ml˘nsk˘ v k. ú. Stádlec
je CHRO - lov ryb zakázán. Lov z plavidel a zaváÏení nástrah povoleno.

421 035 LUÎNICE 4 - MO Tábor 12,2 km/65 ha
GPS Z: 49°24'32.558"N, 14°36'7.253"E, K: 49°22'17.143"N, 14°41'15.202"E

Pfiítok Vltavy. Od jezu Matou‰kovského ml˘na v k. ú. DraÏice aÏ k jezu Soukeník v k. ú. 
Sezimovo Ústí, bez pfiítokÛ. Lov z plavidel a zaváÏení nástrah povoleno.

421 036 LUÎNICE 5 - MO Planá nad LuÏnicí 9,8 km/34 ha
GPS Z: 49°22'17.143"N, 14°41'15.202"E, K: 49°18'21.307"N, 14°42'57.474"E

Pfiítok Vltavy. Od jezu ml˘na Soukeník v k. ú. Sezimovo Ústí aÏ k jezu ml˘na v obci Roudná se
v‰emi pfiítoky. Lov z plavidel povolen. Kapr obecn˘ je hájen v celém revíru 42. a 43. t˘den.

421 037 LUÎNICE 6 - MO Sobûslav 13,9 km/101 ha
GPS Z: 49°18'21.242"N, 14°42'57.499"E, K: 49°13'40.362"N, 14°42'41.038"E

Pfiítok Vltavy. Od ml˘na v Roudné aÏ k jezu v Dráchovû, vãetnû ãásti Dírenského potoka ke
kamennému mostu v k. ú. Chlebov (GPS 49°14'35.114"N, 14°43'44.868"E). 
K revíru patfií nádrÏe:

Roudná I (GPS 49°18'2.493"N, 14°42'25.135"E) v k. ú. Roudná 4,0 ha
Roudná II (GPS 49°18'0.306"N, 14°42'5.935"E) Klenovice 4,0 ha
Karvánky (GPS 49°13'50.56"N, 14°43'12.872"E) Dráchov 1,5 ha
Nad˘maã (GPS 49°14'36.181"N, 14°43'44.22"E) Sobûslav 3,5 ha

Na nádrÏi Karvánky se smí lovit v období od 16. 6. do 31. 12. Na fiece je lov ryb z plavidel 
povolen.
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421 038 LUÎNICE 7 - MO Veselí nad LuÏnicí 11 km/39,5 ha
GPS Z: 49°13'40.281"N, 14°42'41.013"E, K: 49°8'48.348"N, 14°43'8.355"E

Pfiítok Vltavy. Od jezu ml˘na v Dráchovû aÏ k silniãnímu mostu ve Vlkovû, mimo NeÏárku 
a Zlatou stoku. Lov z plavidel povolen. K revíru patfií Blatsk˘ potok (GPS Z: 49°11'45.609"N,
14°42'14.207"E, K: 49°14'58.974"N, 14°34'33.726"E). Lov ryb pfiívlaãí zakázán v úseku od firmy
Vesco po Ïelezniãní most, a to od 1. 11. do 31. 12. vãetnû.

421 039 LUÎNICE 7 B - MO Veselí nad LuÏnicí 130 ha
Rybáfisk˘ revír tvofií soustava zaplaven˘ch Vlkovsk˘ch ‰tûrkopískovi‰È:

Vlkovská velká (Vlkovská pískovna) v k. ú. Vlkov 100 ha
(GPS 49°9'56.664"N, 14°42'49.672"E)
Vlkovská malá (Jezero Veselí I) Veselí /n.LuÏnicí 10 ha
(GPS 49°10'13.166"N, 14°42'18.759"E)
Zastávka (Jezero Veselí) Veselí /n.LuÏnicí 5 ha
(GPS 49°10'31.351"N, 14°42'38.408"E)
U NekolÛ (Jezero Horusice) Horusice 10 ha
(GPS 49°9'34.317"N, 14°42'22.939"E)
Zadní (Jezero Horusice I) Vlkov 5 ha
(GPS 49°9'6.922"N, 14°42'49.168"E)

Horní míra u kapra obecného je 70 cm. KaÏd˘ uloven˘ kapr del‰í neÏ 70 cm (vãetnû) se musí
bez prodlení a s maximální ‰etrností vrátit zpût do rybáfiského revíru. Kapra nad 70 cm (vãetnû)
je osoba provádûjící lov povinna zapsat do oddílu II. povolenky k lovu ryb (Evidence docházky a
úlovkÛ) s uvedením data lovu (datum se zakrouÏkuje), ãísla revíru, délky a hmotnosti (hmotnost
lze stanovit odhadem). Tato ryba se nezapoãítává do sumáfie úlovkÛ a docházek.
Zákaz lovu ryb z ostrovÛ a jejich pfiíbfieÏních mûlãin. ZaváÏení nástrah povoleno, lov z plavidel
zakázán. Úsek v délce cca 200 m pfied vjezdem na parkovi‰tû je vyhrazen pro rybáfie - drÏitele
prÛkazÛ ZTP-P s pfiednostním právem lovu ryb. Úsek je vyznaãen tabulemi. Celoroãní zákaz 
rybolovu platí v prostoru soukromého pozemku „U lodi“ (klub windsurfing).

421 040 LUÎNICE 8 - MO Veselí nad LuÏnicí 13 km/25 ha
GPS Z: 49°8'47.863"N, 14°43'8.283"E, K: 49°3'1.557"N, 14°45'41.96"E

Pfiítok Vltavy. Od silniãního mostu ve Vlkovû aÏ ke konci oplocení sádek a.s. Rybáfiství TfieboÀ.
Úsek podél oplocení sádek aÏ k v˘toku z rybníka RoÏmberk je v drÏbû Rybáfiství TfieboÀ - lov ryb
zakázán. Potok ¤íãky (GPS Z: 49°6'21.336"N, 14°44'21.025"E, K: 49°5'8.698"N, 14°43'52.464"E)
od vtoku do LuÏnice aÏ po sádky ·aloun (k. ú. Lomnice nad LuÏnicí) je souãástí revíru. Do revíru
nepatfií Zlatá stoka a spojky rybníkÛ vãetnû úseku od jalového pfiepadu aÏ k ústí odpadu Adolfky.

421 041 LUÎNICE 10 A - MO TfieboÀ, MO Suchdol nad LuÏnicí 18 km/17 ha
GPS Z: 48°59'11.19"N, 14°50'57.705"E, K: 48°53'29.618"N, 14°53'7.824"E

Pfiítok Vltavy. Od splavu rozvodí Nové fieky - Staré fieky aÏ k jezu ·ulcova ml˘na v Tu‰ti. K revíru
patfií ãást Ko‰tûnického potoka (GPS Z: 48°57'16.288"N, 14°52'31.064"E, K: 48°57'16.961"N,
14°55'29.27"E) od jeho ústí do LuÏnice aÏ po sádky v Chlumu u Tfiebonû. Zlatá stoka a rybník
Hejtman do revíru nepatfií. Draãice do revíru nepatfií.



421 042 LUÎNICE 10 B - MO TfieboÀ, MO Suchdol nad LuÏnicí 180 ha
Pfiítok Vltavy. Rybáfisk˘ revír tvofií zaplavené prostory po tûÏbû ‰tûrko±písku:

Majdaléna v k. ú. Cep, Majdaléna 140 ha
(Cep - velké jezero, Cep I - malé jezero, obû jezera jsou propojena kanálem)
(GPS 48°56'51.938"N, 14°52'34.173"E)
Velká Tu‰Èská (GPS 48°54'12.925"N, 14°53'34.252"E) Tu‰È 30 ha
Malá Tu‰Èská (GPS 48°53'51.044"N, 14°54'14.76"E) Tu‰È 10 ha

Horní míra u kapra obecného je 70 cm. KaÏd˘ uloven˘ kapr del‰í neÏ 70 cm (vãetnû) se musí
bez prodlení a s maximální ‰etrností vrátit zpût do rybáfiského revíru. Kapra nad 70 cm (vãetnû)
je osoba provádûjící lov povinna zapsat do oddílu II. povolenky k lovu ryb (Evidence docházky
a úlovkÛ) s uvedením data lovu (datum se zakrouÏkuje), ãísla revíru, délky a hmotnosti (hmotnost
lze stanovit odhadem). Tato ryba se nezapoãítává do sumáfie úlovkÛ a docházek.
Lov ryb je zakázán v areálu úpravny ‰tûrkopísku v k. ú. Majdaléna, po obou stranách 
propojovacího kanálu mezi jezery Cep a Cep I, z celé hráze mezi jezery Cep a Cep I a dále 
z ostrova nacházejícího se na jezefie Cep I. Na v˘chodním bfiehu jezera Cep, které sousedí 
s fiekou LuÏnicí, a to od Ïelezné závory pfies cestu v severov˘chodním rohu jezera Cep aÏ 
po jihov˘chodní roh jezera Cep jsou Ïlut˘mi pruhy na stromech u cesty oznaãena místa, ze 
kter˘ch je lov ryb povolen. Na vodní plo‰e jezer je zákaz pouÏívání plavidel pro vnadûní 
a chytání ryb.
Upozornûní: Na pfiilehl˘ch pozemcích revíru, bfiehov˘ch ãástech revíru a vodní plo‰e revíru 
je zákonem zakázáno: provádûní jak˘chkoliv terénních úprav, po‰kozování a niãení dfievin 
a pobfieÏních porostÛ, tábofiení, stanování, stavûní pfiístfie‰kÛ a stanÛ s podláÏkou i bez podláÏky,
kempování, rozdûlávání a udrÏování ohÀÛ, odhazování odpadkÛ, zneãi‰Èování území a vodní 
plochy. Rybáfiské de‰tníky jsou povoleny. Je zakázáno vjíÏdût s motorov˘mi vozidly do pfiilehl˘ch
lesÛ a mimo silnice a místní komunikace. Dále je zakázáno pouÏívání jak˘chkoliv plavidel, a to
pro jakékoliv úãely.
Kapr obecn˘ je hájen v celém revíru 43. a 44. t˘den.

421 099 LUÎNICE 10 C - MO TfieboÀ 4,53 ha
Revír tvofií nádrÏ Stupsk˘ v k. ú. TfieboÀ (GPS 49°01'10.3"N, 14°46'55.4"E). Rybolov povolen
pouze z hráze (oznaãeno cedulemi). Parkování automobilÛ v okolí rybníka a na hrázi zakázáno,
je moÏné parkovat pouze na vyhrazeném parkovi‰ti u restaurace Pergola u sv. Víta a na 
parkovi‰ti pfied rybníkem Paìourek. Rybolov je povolen celoroãnû od 7.00 hodin.
Horní míra u kapra obecného je 70 cm. KaÏd˘ uloven˘ kapr del‰í neÏ 70 cm (vãetnû) se musí
bez prodlení a s maximální ‰etrností vrátit zpût do rybáfiského revíru. Kapra nad 70 cm (vãetnû)
je osoba provádûjící lov povinna zapsat do oddílu II. povolenky k lovu ryb (Evidence docházky 
a úlovkÛ) s uvedením data lovu (datum se zakrouÏkuje), ãísla revíru, délky a hmotnosti (hmotnost
lze stanovit odhadem). Tato ryba se nezapoãítává do sumáfie úlovkÛ a docházek.

421 043 LUÎNICE 11 - MO âeské Velenice 17 km/32 ha
GPS Z: 48°53'29.617"N, 14°53'7.775"E, K: 48°47'59.416"N, 14°57'24.5"E

Pfiítok Vltavy. Od jezu ·ulcova ml˘na v Tu‰ti aÏ ke státní hranici s Rakouskem. V Nové Vsi nad
LuÏnicí je zákaz rybolovu do vzdálenosti 50 m pod a nad rybím pfiechodem (oznaãeno cedulemi).
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Do revíru patfií nádrÏe:
Rybná (GPS 48°46'30.869"N, 14°56'2.956"E) v k. ú.âeské Velenice 2,8 ha
Velké Hlini‰tû (GPS 48°46'57.318"N, 14°57'5.539"E) âeské Velenice 1,0 ha

Na nádrÏi Rybná je zákaz lovu ryb z hráze.

421 044 MAL·E 1 - MO âeské Budûjovice 1 21,8 km/48 ha
GPS Z: 48°58'23.113"N, 14°28'10.713"E, K: 48°51'3.883"N, 14°29'27.715"E

Pfiítok Vltavy. Od ústí do Vltavy v âesk˘ch Budûjovicích aÏ k hrázi vodárenské nádrÏe ¤ímov. 
K revíru patfií Ml˘nská stoka (GPS Z: 48°58'37.381"N, 14°28'4.388"E, K: 48°57'22.684"N,
14°28'46.54"E) v âesk˘ch Budûjovicích a Ml˘nská stoka v Plavu. Souãástí revíru jsou potoky
Borovnick˘ a Pa‰inovick˘. Tyto potoky jsou CHRO - zákaz lovu ryb. 
K rybáfiskému revíru patfií nádrÏe:

Koh-i-noor (GPS 48°56'49.291"N, 14°29'21.697"E) v k. ú.âeské Budûjovice 0,6 ha
Horní (GPS 49°0'53.286"N, 14°35'55.744"E) Li‰ov 2,6 ha

421 045 MAL·E 3 - MO Vele‰ín 2 ha
Pfiítok Vltavy. Rybáfisk˘ revír tvofií vodní nádrÏ:

U NádraÏí (GPS 48°49'5.497"N, 14°26'32.305"E) v k. ú.Vele‰ín 2 ha

421 046 MAL·E 4 A - MO Kaplice 4,4 ha
Pfiítok Vltavy. Rybáfisk˘ revír tvofií nádrÏe:

Jermaly (GPS 48°44'45.536"N, 14°28'52.363"E) v k. ú.Jermaly 1,2 ha
Pentlák (GPS 48°44'47.207"N, 14°29'25.829"E) Kaplice 2,0 ha
Nov˘ (PfieloÏka) (GPS 48°44'27.530"N, 14°28'58.008"E) Kaplice 1,2 ha

Na nádrÏích Pentlák a Nov˘ platí pouze zvlá‰tní místní povolenky.

421 047 MAL·E 5 - MO Kaplice 5,36,08 ha
Pfiítok Vltavy. Rybáfisk˘ revír tvofií nádrÏe:

Bujanov (GPS 48°42'13.373"N, 14°25'36.532"E) v k. ú.Bujanov 0,5 ha
PoÏární nádrÏ (GPS 48°41'59.393"N, 14°35'11.937"E) Mezifiíãí 0,6 ha
Retenãní nádrÏ (GPS 48°41'11.358"N, 14°34'54.575"E) Malonty 0,3 ha
Jaromûfi (GPS 48°41'19.409"N, 14°32'30.539"E) Jaromûfi 1,2 ha
Sedlíkov (GPS 48°41'34.094"N, 14°23'38.9"E) RoÏmitál na ·umavû 0,7 ha
Dobechov (GPS 48°42'45.561"N, 14°31'59.55"E) Mostky 2,0 ha
Pod vodárnou (GPS 48°42'24.595"N, 14°23'31.724"E) RoÏmitál na ·umavû0,78 ha

Na nádrÏích Jaromûfi, Sedlíkov a Pod vodárnou platí pouze zvlá‰tní místní povolenky. Na nádrÏi
Dobechov je zákaz lovu ryb z hráze, v prostoru pfied chatou je 20 m vyhrazeno rekreantÛm chaty
v období 15. 6. - 15. 9.

421102 MAL·E 8 - MO Vele‰ín 1,23 ha
Revír tvofií nádrÏ:

Koupali‰tû Netfiebice (GPS 48°47'00.26''N, 14°26'49''E) 1,23 ha
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421 072 MARTINICK¯ POTOK 2 A - MO Tûchobuz 7 ha
Pfiítok Îelivky. Rybáfisk˘ revír tvofií:

Martinick˘ rybník (GPS 49°34'50.852"N, 15°6'43.858"E) v k. ú. Martinice 7,0 ha
Od hráze rybníka aÏ k tabulím, oznaãujícím jeho ukonãení.

421 048 MILEVSK¯ POTOK 1 - MO Milevsko 19 km/5 ha
GPS Z: 49°24'38.056"N, 14°26'6.778"E, K: 49°27'43.534"N, 14°21'58.753"E

Pfiítok Smutné - LuÏnice. Od ústí potoka Milevského do Smutné aÏ k pramenÛm, vãetnû potoka
DrÏkrajovského (GPS Z: 49°25'59.985"N, 14°23'58.68"E, K: 49°27'25.401"N, 14°24'9.683"E). Do
revíru nepatfií rybník Marván, HrÛzÛv, Korunsk˘ vãetnû obtokové stoky a rybník Tovary‰. Zákaz
ãefiínkování na potoce v úseku mezi mostem v parku BaÏantnice a hrází Korunského rybníka. 
V úseku nad rybníkem Tovary‰ aÏ k mÛstku u âOV v obci Sepekov je hájen˘ úsek - lov ryb 
zakázán. K revíru patfií nádrÏe:

SuchanÛv (GPS 49°26'41.469"N, 14°21'37.23"E) v k. ú. Milevsko 0,8 ha
Smolafiovsk˘ (GPS 49°27'17.8"N, 14°21'23.705"E) Milevsko 1,0 ha 

Na nádrÏi SuchanÛv platí zákaz lovu ryb z hráze.

421 049 NEÎÁRKA 1 - MO Veselí nad LuÏnicí 11,5 km/36 ha
GPS Z: 49°11'22.999"N, 14°42'11.699"E, K: 49°8'52.612"N, 14°46'55.56"E

Pfiítok LuÏnice. Od vtoku do LuÏnice ve Veselí nad LuÏnicí aÏ k jezu Metel u obce Hamr, mimo
spojek rybníkÛ. Lov z plavidel povolen.

421 050 NEÎÁRKA 2 - MO Karda‰ova ¤eãice 15 km/20 ha
GPS Z: 49°8'52.628"N, 14°46'55.584"E, K: 49°4'49.109"N, 14°52'55.394"E

Pfiítok LuÏnice. Od jezu Metel aÏ k jezu ml˘na ·imanov v k. ú. StráÏ nad NeÏárkou, mimo Nové
fieky a spojky rybníkÛ. Zákaz po‰kozování leknínov˘ch polí na Vodiãkovû tÛni. B˘val˘ náhon
NeÏárky, zaãínající u jezu v Jemãinû a ústící zpût do fieky nedaleko zpracovny dfievité vaty 
„·umpila“, má statut místního revíru a platí zde pouze zvlá‰tní místní povolenky.

421 051 NEÎÁRKA 3 - MO JindfiichÛv Hradec 12,5 km/16,5 ha
GPS Z: 49°4'49.109"N, 14°52'55.542"E, K: 49°6'5.984"N, 14°59'23.121"E

Pfiítok LuÏnice. Od jezu ml˘na ·imanov v k. ú. StráÏ nad NeÏárkou aÏ k jezu ml˘na v Dolním Îìáru.

421 052 NEÎÁRKA 4 - MO JindfiichÛv Hradec 19,5 km/18 ha
GPS Z: 49°6'6.025"N, 14°59'23.121"E, K: 49°9'30.851"N, 15°0'31.132"E

Pfiítok LuÏnice. Od jezu v Dolním Îìáru aÏ k jezu v Dolním Skr˘chovû. K revíru patfií úsek 
Hamerského potoka (GPS Z: 49°8'24.515"N, 14°59'58.297"E, K: 49°8'29.421"N, 15°0'5.849"E)
od vtoku do NeÏárky aÏ k hrázi nádrÏe Vajgar a RadouÀsk˘ potok aÏ k hrázi rybníka Kropfl 
(GPS 49°10'57.186"N, 15°0'12.992"E) (rybník Bfiezsk˘ do revíru nepatfií).
K revíru patfií nádrÏe:

Polívka horní (GPS 49°8'56.963"N, 14°58'40.569"E) v k. ú. JindfiichÛv Hradec 0,8 ha
Pískovna Jindfii‰ (GPS 49°8'53.021"N, 15°3'1.566"E) Jindfii‰ 3,0 ha
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421 088 NOVÉ ¤EKY 1 - MO Karda‰ova ¤eãice 13,5 km/20 ha
GPS Z: 49°5'6.422"N, 14°51'59.295"E, K: 48°59'14.168"N, 14°50'56.958"E

Pfiítok NeÏárky (spojky mezi NeÏárkou a LuÏnicí). Od vtoku do NeÏárky pod StráÏí nad NeÏárkou
aÏ k v˘toku z LuÏnice u SplavÛ pod Majdalénou. Lov nástraÏních rybek ãefiínkem zakázán. 
Pfiítoky do revíru nepatfií.

421 053 OTAVA 1 - MO Písek 5,3 km/20 ha
GPS Z: 49°21'0.61"N, 14°8'40.609"E, K: 49°18'26.374"N, 14°8'43.28"E

Pfiítok Vltavy. Od jezu Topinkova (Herynkova) ml˘na v k. ú. Vrcovice aÏ k jezu staré mûstské 
elektrárny v Písku. Lov z plavidel povolen, kromû úseku mezi jezy staré mûstské elektrárny 
a Nového mostu v Písku. V úseku 25 m pod star˘m mostem v Písku je celoroãní zákaz lovu ryb.

421 054 OTAVA 2 - MO Písek 14,2 km/60 ha
GPS Z: 49°18'26.277"N, 14°8'43.282"E, K: 49°15'28.576"N, 14°2'41.69"E

Pfiítok Vltavy. Od jezu staré mûstské elektrárny v Písku aÏ k jezu Jirkalova ml˘na v Sudomûfii. Lov
z plavidel na fiece povolen. K revíru patfií i Ml˘nské rameno v Zátaví a Kestfianské pískovny 
v k. ú. Kestfiany 1,5 ha. V celém areálu mûstské plovárny v Písku je zákaz rybolovu. Zákaz 
brodûní v období 1.1.1 - 30. 6. v úseku pod Zátavsk˘m jezem v délce 100 m z dÛvodu ochrany
tfiecího substrátu pro parmu obecnou.

421 055 OTAVA 3 - MO Strakonice 11 km/34,4 ha
GPS Z: 49°15'28.575"N, 14°2'41.615"E, K: 49°15'44.101"N, 13°56'36.843"E

Pfiítok Vltavy. Od jezu Jirkalova ml˘na v Sudomûfii aÏ k jezu ml˘na Slaník v k. ú. Slaník, vãetnû
Staré fieky v Sudomûfii. K revíru patfií:

Stará fieka (GPS 49°15'21.266"N, 14°2'16.401"E) Sudomûfi 2,0 ha
Pískovna (GPS 49°15'32.136"N, 13°59'27.201"E) Sedlíkovice 0,4 ha

Lov z plavidel na fiece povolen. Na této pískovnû horní míra u kapra obecného je 70 cm. KaÏd˘
zde uloven˘ kapr del‰í neÏ 70 cm (vãetnû) se musí bez prodlení a s maximální ‰etrností vrátit
zpût do rybáfiského revíru. Kapra nad 70 cm (vãetnû) je osoba provádûjící lov povinna zapsat do
oddílu II. povolenky k lovu ryb (Evidence docházky a úlovkÛ) s uvedením data lovu (datum se
zakrouÏkuje), ãísla revíru, délky a hmotnosti (hmotnost lze stanovit odhadem). Tato ryba se
nezapoãítává do sumáfie úlovkÛ a docházek.

421 056 OTAVA 4 - MO Strakonice 14 km/64 ha
GPS Z: 49°15'44.1"N, 13°56'36.72"E, K: 49°17'4.653"N, 13°46'46.679"E

Pfiítok Vltavy. Od jezu ml˘na Slaník v k. ú. Slaník aÏ k jezu v Horním Pofiíãí. K revíru patfií ãást
VolyÀky (GPS Z: 49°15'30.333"N, 13°54'15.485"E, K: 49°15'7.246"N, 13°54'10.703"E) od jejího
ústí do Otavy aÏ k malému jízku „U SamcÛ“ ve Strakonicích. K revíru patfií i Stará fieka (odstav-
né rameno) nad nádraÏím ve Strakonicích 0,7 ha. Souãástí revíru jsou v‰echny pfiítoky vãetnû
Bfiezového potoka (GPS Z: 49°16'47.883"N, 13°48'29.506"E, K: 49°21'0.632"N, 13°43'36.149"E)
od ústí do Otavy aÏ k pramenÛm. Lov z plavidel na fiece povolen. V úseku vyznaãeném tabule-
mi pod silniãním mostem u hradu aÏ k jezu u pivovaru a k malému jízku „U SamcÛ“ na VolyÀce
je CHRO - zákaz lovu ryb v období 1. 1./- 31. 5. V úseku od malého jízku nad obcí Nov˘ 
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DraÏejov aÏ k jezu v obci Katovice je moÏno lovit pouze vláãením umûl˘ch nástrah nebo na 
umûlou mu‰ku s pouÏitím háãkÛ bez protihrotu nebo se zamáãknut˘m protihrotem. Celoroãní
zákaz lovu ryb je v úseku ml˘nské stoky od vtoku do Otavy aÏ k parkovi‰ti u kostela sv. Markéty.
Na celém revíru platí zákaz brodûní v období 1. 1. - 31. 5. Míra pstruha obecného zv˘‰ena na 30 cm.

421 100 OTAVA 4 B - MO Strakonice 5,59 ha
Revír tvofií:

Pískovna (GPS 49°16'0.411"N, 13°56'55.213"E) v k. ú. Slaník 5,59 ha

421 057 PSTRUÎN¯ POTOK 2 - MO Humpolec 10 km 6,9 ha
GPS Z: 49°36'14.088"N, 15°23'14.131"E, K: 49°34'21.311"N, 15°21'36.99"E

Pfiítok Sázavy. Od vtoku do rybníka Kamenná Trouba aÏ po obec Svûtlice. 
K rybáfiskému revíru patfií nádrÏe:

Peru‰v (GPS 49°33'57.631"N, 15°19'57.368"E) k. ú. Horní Rapotice 4,0 ha
Jambor (GPS 49°30'42.791"N, 15°19'9.039"E) Záhofií 2,0 ha

421 058 SKALICE 1 - MO âimelice 14 km/11 ha
GPS Z: 49°24'56.944"N, 14°8'54.521"E, K: 49°29'53.44"N, 14°3'43.268"E

Pfiítok Otavy. Od vtoku do Lomnice u Horního Ostrovce aÏ k jezu ml˘na Doubraviãky u obce Dolní
Neresce. Do revíru patfií rybník:

Kostelní (GPS 49°27'57.272"N, 14°4'6.689"E) v k. ú. âimelice 0,9 ha
Na rybníku Kostelní je zákaz lovu ryb z hráze a zákaz lovu na Ïivou rybku.

421 059 SKALICE 2 - MO Mirovice 14 km/14 ha
GPS Z: 49°29'53.488"N, 14°3'43.217"E, K: 49°33'12.317"N, 14°0'27.533"E

Pfiítok Otavy. Od jezu ml˘na Doubraviãky u obce Dolní Neresce aÏ k jezu ml˘na Skaliãka v Dobré
Vodû. K revíru patfií lom u ml˘na UrbanÛ - 0,4 ha. Do revíru nepatfií úsek Hradeckého potoka 
a pfiítoky od Velkého rybníka v Nesra‰ovicích aÏ k pramenÛm.

421 060 SMUTNÁ 1 - MO Bechynû 14,8 km/5 ha
GPS Z: 49°17'21.852"N, 14°28'7.042"E, K: 49°21'16.269"N, 14°27'7.932"E

Pfiítok LuÏnice. Od ústí do LuÏnice v Bechyni aÏ k jezu ml˘na v Ratajích.

421 061 SMUTNÁ 2 - MO Sepekov 15 km/5 ha
GPS Z: 49°21'16.269"N, 14°27'7.932"E, K: 49°26'19.45"N, 14°26'31.212"E

Pfiítok LuÏnice. Od jezu ml˘na v Ratajích aÏ k hrázi rybníka Chobot, kter˘ do revíru nepatfií. Dále
od ústí do rybníka Chobot aÏ po Ïelezniãní most pod obcí BoÏetice. Milevsk˘ potok do revíru
nepatfií. Na nádrÏi Ká‰ovka (0,7 ha) v k. ú. Opafiany platí pouze zvlá‰tní místní povolenky.

421 062 SMUTNÁ 3 - MO Jistebnice 5 ha
Pfiítok LuÏnice. 
Rybáfisk˘ revír tvofií nádrÏ:

Obecní (GPS 49°29'30.167"N, 14°31'37.548"E) v k. ú. Jistebnice 5,0 ha
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421 063 STROPNICE 1 - MO âeské Budûjovice 1 14 km/7 ha
GPS Z: 48°52'59.916"N, 14°30'4.078"E, K: 48°52'42.493"N, 14°36'39.481"E

Pfiítok Mal‰e. Od ústí do Mal‰e pod obcí Stropnice aÏ k jezu pily ·írek v k. ú. Ostrolovsk˘ Újezd.
Pa‰inovick˘ potok je chovn˘ - lov ryb zakázán.

421 064 STROPNICE 2 - MO Borovany 21,5 km/10 ha
GPS Z: 48°52'42.526"N, 14°36'39.579"E, K: 48°49'41.087"N, 14°47'28.548"E

Pfiítok Mal‰e. Od jezu pily ·írek v k. ú. Ostrolovsk˘ Újezd aÏ k jezu Tomkova ml˘na v ByÀovû.
K revíru patfií nádrÏ:

PraÏan (GPS 48°53'9.503"N, 14°37'43.565"E) v k. ú. Borovany 1,5 ha
Na nádrÏi PraÏan platí pouze zvlá‰tní místní povolenky.

421 065 STROPNICE 4 - MO Nové Hrady 8,5 ha
Pfiítok Mal‰e. Revír tvofií nádrÏe:

ZevlÛv rybník (GPS 48°46'53.516"N, 14°47'23.779"E) v k. ú. Nové Hrady 7,0 ha
Farsk˘ rybník (GPS 48°45'15.746"N, 14°44'18.643"E) Dlouhá Stropnice 1,5 ha

Na nádrÏi ZevlÛv rybník je rybáfi povinen si první dva ulovené sumce dosahující lovné míry pone-
chat a nevracet je do revíru.

421 066 STUDENSK¯ POTOK 1 - MO Studená 16 km/6,5 ha
Pfiítok NeÏárky - LuÏnice. Od tabule hranice revíru (50 m od Hornomezifiíãského rybníka) aÏ
k pramenÛm. K revíru patfií Dvoreck˘ potok od mostu v Nouzovû aÏ k pramenÛm a nádrÏ:

Podlesk˘ (GPS 49°11'28.419"N, 15°17'4.768"E) v k. ú. Studená 2,5 ha
Rybníky leÏící na toku Dvoreckého a Studenského potoka do revíru nepatfií, vãetnû zájezku
u Svobodova ml˘na v k. ú. Zahrádky.

421 067 SVINENSK¯ POTOK 2 - MO Trhové Sviny 5 ha
Pfiítok Stropnice - Mal‰e.
Rybáfisk˘ revír tvofií nádrÏe:

Hájek(GPS 48°50'55.5"N, 14°39'19.483"E) v k. ú. Trhové Sviny 1,5 ha
KudlatÛv kamenolom Trhové Sviny 0,3 ha
(GPS 48°50'21.514"N, 14°39'31.227"E)
Jatky (GPS 48°50'42.946"N, 14°37'54.204"E) Trhové Sviny 0,3 ha
Brigádník (GPS 48°50'46.486"N, 14°38'43.872"E) Trhové Sviny 2,0 ha
âertovka (GPS 48°48'14.678"N, 14°34'1.112"E) Nesmûn 0,8 ha

Na nádrÏi Brigádník platí pouze zvlá‰tní místní povolenky.

421 068 TISMENICE 1 - NÁDRÎ JORDÁN - MO Tábor 4 km/55 ha 
GPS 49°25'36.403"N, 14°39'58.924"E

Pfiítok LuÏnice. Od hráze nádrÏe Jordán aÏ k lávce u Náchodského ml˘na v k. ú. Tábor, vãetnû
nádrÏe Jordán - 50 ha. Lov z plavidel a zaváÏení nástrah na Jordánu povoleny. Vnadûní je 
zakázáno (rozhodnutí MûÚ Tábor ã. j. 13188 Bab-233) - zákaz pouÏívání v‰ech druhÛ krmítek. 
V PHO I. stupnû, vyznaãeném na bfiehu tabulemi a na hladinû bójkami, je zákaz lovu ryb. 
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Hlubinná pfiívlaã povolena. Z dÛvodu odbahnûní revíru sportovní rybolov v roce 2014 
zakázán.

421 071 TRNÁVKA 3 - MO Tûchobuz 3 km/8 ha
Pfiítok Îelivky - Sázavy. Od hráze rybníka Loudal v Tûchobuzi aÏ k hrázi rybníka Kozák v Blatnici.
K revíru patfií rybník:

Loudal (GPS 49°30'43.584"N, 14°55'17.405"E) v k. ú. Tûchobuz 2,4 ha
Daniel (GPS 49°30'57.724"N, 14°55'14"E) Tûchobuz 3,0 ha
a spojka mezi rybníky Daniel a Stará paní (chovn˘).

421 090 VLTAVA 20 - KO¤ENSKO - MO T̆ n nad Vltavou 10 km/130 ha
GPS Z: 49°14'26.804"N, 14°22'45.168"E, K: 49°10'54.067"N, 14°26'44.971"E

Od hráze ponofieného stupnû Kofiensko aÏ k tûlesu hráze Hnûvkovické nádrÏe a na LuÏnickém
rameni aÏ po silniãní most v Kolodûjích nad LuÏnicí (GPS 49°15'9.541"N, 14°25'13.191"E). 
K revíru patfií pískovna Nov˘ DvÛr (4 ha) v k. ú. Hosty. Zákaz lovu ryb ve vyznaãeném úseku 100
m pod hrází Hnûvkovické pfiehrady platí v úseku nad zákazové ãervenobílé tabule Povodí Vltavy
na pravém i levém bfiehu ke hrázi ÚN Hnûvkovice.
Zákaz pouÏívání klepadel a ‰plouchadel. PouÏívání plovoucích a jin˘ch pfiedmûtÛ oznaãujících
krmná místa se zakazuje. Lov z plavidel a zaváÏení nástrah a návnad povoleno.
Nejmen‰í lovná míra sumce velkého je stanovena na 90 cm. Horní míra u kapra obecného
je 70 cm. KaÏd˘ uloven˘ kapr del‰í neÏ 70 cm (vãetnû) se musí bez prodlení a s maximální
‰etrností vrátit zpût do rybáfiského revíru. Kapra nad 70 cm (vãetnû) je osoba provádûjící lov
povinna zapsat do oddílu II. povolenky k lovu ryb (Evidence docházky a úlovkÛ) s uvedením data
lovu (datum se zakrouÏkuje), ãísla revíru, délky a hmotnosti (hmotnost lze stanovit odhadem). Tato
ryba se nezapoãítává do sumáfie úlovkÛ a docházek. Místní povolenky se na tento revír nevydávají.
Na pozemcích, které jsou souãástí vodní nádrÏe, tedy zejména na jejích bfiehov˘ch ãástech, je
dle pokynÛ správce pozemkÛ Povodí Vltavy, s. p. zakázáno: provádûní jak˘chkoli terénních úprav,
stanování, kempování, budování pevn˘ch pfiístfie‰kÛ, rozdûlávání ohÀÛ, odhazování odpadkÛ, 
zneãi‰Èování území a vodní plochy. 

421 073 VLTAVA 21/-/22 - Jihoãesk˘ územní svaz 18,6 km/262 ha
ÚDOLNÍ NÁDRÎ HNùVKOVICE 
GPS Z: 49°10'53.096"N, 14°26'45.18"E, K: 49°2'55.049"N, 14°26'45.645"E

Od hráze ÚN Hnûvkovice aÏ k jezu v Hluboké nad Vltavou. K revíru patfií zatopené pískovi‰tû
(GPS 49°2'19.997"N, 14°26'31.171"E) v Hluboké nad Vltavou - 3,8 ha na levém bfiehu. Na pís-
kovnû je zákaz lovu z ostrovÛ. Lov z plavidel na ÚN Hnûvkovice povolen, vãetnû hlubinné pfií-
vlaãe a zaváÏení nástrah a návnad. Do revíru nepatfií potok Libochovka a spojky rybníkÛ. V úseku
od mostu v Zámostí po jez Hluboká nad Vltavou platí zákaz lovu ryb v období od 1./1. do 15. 6.
(vãetnû) a celoroãní zákaz ãefiínkování. Celoroãní zákaz lovu ryb platí pod jezem v prostoru vyme-
zeném jezem a tabulemi Povodí Vltavy, které ohraniãují plavební prostor a zakazují koupání.
Zákaz pouÏívání klepadel a ‰plouchadel. Od 1. 6. do 31./10. je na hladinû nádrÏe vyznaãena
lyÏafiská dráha v lokalitû dané GPS: poãátek 49°08'07.6"N 14°27'16,9"E, konec 49°09'00.2"N,
14°27'21,4"E.
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Pfii lovu dravcÛ na bójku je povoleno umísÈovat bójku pouze v tfietinû toku pfiilehlé k bfiehu, na
kterém se nachází lovící. Vnitfiní tfietina toku (plavební dráha) musí zÛstat volná. Je zakázáno
umísÈovat bójky v tfietinû toku u  protilehlého bfiehu a pfietahovat vlasec pfies plavební dráhu.
Oznaãování krmn˘ch míst je zakázáno s v˘jimkou tyãov˘ch bójí v pfiilehlé tfietinû toku. Tyto bóje
musí b˘t po skonãení doby lovu z toku odstranûny.
Nejmen‰í lovná míra sumce velkého je stanovena na 90 cm. Horní míra u kapra obecného
je 70 cm. KaÏd˘ uloven˘ kapr del‰í neÏ 70 cm (vãetnû) se musí bez prodlení a s maximální 
‰etrností vrátit zpût do rybáfiského revíru. Kapra nad 70 cm (vãetnû) je osoba provádûjící lov
povinna zapsat do oddílu II. povolenky k lovu ryb (Evidence docházky a úlovkÛ) s uvedením data
lovu (datum se zakrouÏkuje), ãísla revíru, délky a hmotnosti (hmotnost lze stanovit odhadem). Tato
ryba se nezapoãítává do sumáfie úlovkÛ a docházek.
Lov ryb s reÏimem 24 hodin je povolen v dobû od 16. 6. do 31. 8. vãetnû:

a) Osoba provádûjící lov ryb je povinna v dobû od 00.00 hod do 04.00 hodin osvûtlit místo 
lovu umûl˘m bíl˘m neoslÀujícím svûtlem. Zakládání otevfien˘ch ohÀÛ se pro tyto úãely 
zakazuje.

b) Osoba provádûjící lov ryb je povinna v pfiípadû pokraãování lovu ryb po 24. hodinû
zapsat nesmazateln˘m zpÛsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky 
a úlovku) nové datum lovu a ãíslo rybáfiského revíru. Pokud si osoba provádûjící lov 
nepfiisvojila pfiedchozí den Ïádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou fiádku k tomuto
dni nejpozdûji pfied zápisem nového data pro‰krtnout.

c) Osoba provádûjící lov ryb z plavidla je povinna respektovat ustanovení ¤ádu plavební
bezpeãnosti, a to zejména ustanovení, která se vztahují k noãní signalizaci mal˘ch 
plavidel za plavby a za stání (ãl. 3.13 a ãl. 3.20 ¤ádu plavební bezpeãnosti).

Místní povolenky se na tento revír nevydávají. Na pozemcích, které jsou souãástí vodní nádrÏe,
tedy zejména na jejích bfiehov˘ch ãástech, je dle pokynÛ správce pozemkÛ Povodí Vltavy, s. p.
zakázáno: provádûní jak˘chkoli terénních úprav, stanování, kempování, budování pevn˘ch 
pfiístfie‰kÛ, rozdûlávání ohÀÛ, odhazování odpadkÛ, zneãi‰Èování území a vodní plochy. 

421 075 VLTAVA 23 - MO âeské Budûjovice 1 14,5 km/83 ha
GPS Z: 49°2'54.904"N, 14°26'45.646"E, K: 48°56'58.565"N, 14°27'48.107"E

Od jezu v Hluboké nad Vltavou aÏ k jezu v âesk˘ch Budûjovicích - RoÏnovû. Lov z plavidel na
fiece povolen. 
K rybáfiskému revíru patfií i obû ãásti Starého ramena u Suchomelu (4 ha) a nádrÏe:

Dolní nádrÏ (GPS 48°59'10.113"N, 14°30'51.068"E) v k. ú. Vráto 0,7 ha
Hliník (GPS 48°58'28.561"N, 14°30'46.675"E) Dobrá Voda 3,0 ha

Na nádrÏi Hliník platí pouze zvlá‰tní místní povolenky.

421 079 VLTAVA 26 - MO âesk˘ Krumlov 24 km/75 ha
GPS Z: 48°51'5.33"N, 14°21'58.04"E, K: 48°44'13.305"N, 14°19'38.297"E

Od jezu ve Zlaté Korunû aÏ k novému silniãnímu mostu nad chatovou kolonií u Ha‰lovic.
K revíru patfií horní úsek ml˘nské stoky od silniãního mostu ve Zlaté Korunû aÏ po hranu jezu,
kter˘ je CHRO, zákaz rybolovu. K revíru patfií zatopené pískovi‰tû - 0,7 ha ve Vûtfiní - Ha‰lovicích.
Pfiítoky jsou CHRO - zákaz lovu ryb. Nejmen‰í lovná míra pstruha obecného zv˘‰ena na 30 cm.
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421 074 VLTAVA 26 B - MO âesk˘ Krumlov 2,04 ha
Rybáfisk˘ revír tvofií nádrÏe:

Velk˘ Hornobransk˘ rybník v k. ú. âesk˘ Krumlov 1,08 ha
(GPS 48°48'32.431"N, 14°19'27.024"E)
Sebevrah I (GPS 48°48'33.564"N, 14°19'35.185"E) âesk˘ Krumlov 0,96 ha

Na obou nádrÏích je zákaz vnadûní a lovu s krmítkem, na nádrÏi Sebevrah I je zákaz 
ãefiínkování. Na nádrÏi Velk˘ Hornobransk˘ je stanovena horní míra u kapra obecného 70 cm.
KaÏd˘ uloven˘ kapr del‰í neÏ 70 cm (vãetnû) se musí bez prodlení a s maximální ‰etrností vrátit
zpût do rybáfiského revíru. Kapra nad 70 cm (vãetnû) je osoba provádûjící lov povinna zapsat do
oddílu II. povolenky k lovu ryb (Evidence docházky a úlovkÛ) s uvedením data lovu (datum se
zakrouÏkuje), ãísla revíru, délky a hmotnosti (hmotnost lze stanovit odhadem). Tato ryba se 
nezapoãítává do sumáfie úlovkÛ a docházek.

421 092 VLTAVA 26 C - MO âesk˘ Krumlov 1,63 ha
Rybáfisk˘ revír tvofií nádrÏ:

Skláfie (Andrlák) (GPS 48°46'45.674"N, 14°12'16.162"E) v k. ú. ·ebanov 1,63 ha
NádrÏ je chovná. Na nádrÏi je vyhlá‰ena celoroãnû CHRO z dÛvodu odchovu násad pro zaryb-
nûní revírÛ - lov ryb zakázán.

421 080 VLTAVA 29 - MO Louãovice 3 km/47 ha
Od tûlesa hráze vyrovnávací nádrÏe Lipno II (GPS 48°37'33.336"N, 14°18'14.067"E) nad Vy‰‰ím
Brodem aÏ k tabulím 500 m pod Ïelezniãní zastávkou âertova stûna (GPS 48°38'33.33"N,
14°17'16.09"E) a dále od jezu nad dfievûn˘m mostem u správní budovy JiP v Louãovicích (GPS
48°37'11.121"N, 14°15'30.998"E) aÏ k lávce u papíren Prokop (GPS 48°37'18.251"N,
14°14'34.495"E). K revíru patfií nádrÏ v Horním Dvofii‰ti - 2 ha (MO âRS Vy‰‰í Brod). Pfiítoky do
revíru nepatfií. Lov z plavidla je povolen pouze na vyrovnávací nádrÏi Lipno II. Zákaz lovu z tûle-
sa hráze a z oploceného areálu firmy SAPELI. Zákaz lovu ryb v úseku od zákazov˘ch tabulí Povo-
dí Vltavy aÏ do vzdálenosti 100 m od vyústûní derivaãního kanálu na obû strany. Po dobu vypu‰-
tûní vyrovnávací nádrÏe (opravy) zde platí zákaz lovu ryb. Míra pstruha obecného zv˘‰ena na
30 cm. Ve dnech 27. 5. - 2. 6. 2014 bude na revíru Vltava 29 probíhat MS v lovu na umûlou
mu‰ku. Uvedená doba zákazu rybolovu bude v terénu oznaãena cedulemi.

421 200 VLTAVA 30/-/32 - Jihoãesk˘ územní svaz 34 km/4870 ha
ÚDOLNÍ NÁDRÎ LIPNO 
GPS 48°37'52.981"N, 14°14'11.744"E

Od hráze ÚN Lipno aÏ k silniãnímu mostu v Nové Peci. V‰echny pfiítoky jsou chovné - lov ryb
zakázán. Lov z plavidel, zaváÏení nástrah i návnada hlubinná pfiívlaã se povoluje. Hlubinná 
pfiívlaã je povolena pouze z plavidla pohánûného lidskou silou (vesla). Z nástrah Ïivoãi‰ného
pÛvodu je povoleno lovit pouze na ÏíÏaly, mouãné a kostní ãervy, patentky a celé nástraÏní 
rybiãky, jejichÏ délka je minimálnû 20 cm. Zákaz ãefiínkování. Minimální délka v‰ech druhÛ ryb,
kromû tûch, které mají podle vyhlá‰ky ã./197/2004 Sb. urãenou vy‰‰í, se stanovuje na 20 cm. Toto
ustanovení platí i pro pfiechovávané nástraÏní ryby. Nacházíte se v CHKO ·umava, je tfieba 
dodrÏovat pravidla vãetnû zákazu zpracování ryb na bfiehu nádrÏe.
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Lov ryb zakázán:
- do vzdálenosti 100 m od hráze nádrÏe po obou bfiezích,
- z pevn˘ch i plovoucích pfiístavi‰È a ze zafiízení vefiejné lodní dopravy,
- v ústí potoka Ol‰ina ve Îlábku od 25. 3. do 20. 4. (vãetnû), a to od vyústûní betonov˘ch

rour po konec rákosového poloostrova (50 m). Zákaz platí i pro lov z plavidel. V úseku
nad betonov˘mi rourami po hráz rybníka Ol‰ina je celoroãní zákaz lovu ryb,

- v Kyselovské zátoce naproti Dolní Vltavici a v zátoce Hadí Luka naproti Jeni‰ovu 
vãetnû lovu z plavidel - chránûné rybí oblasti. Oblasti jsou vymezeny na bfiehu 
cedulemi a na vodû v období duben/-/listopad bójemi bílé barvy.

PouÏívání plovoucích a jin˘ch pfiedmûtÛ oznaãujících krmná místa se zakazuje. Je zakázáno 
pfiechovávání úlovkÛ v pfiítocích do Lipna, mimo vezírek. Zákaz lovu ze sportovních plavidel 
vãetnû plachetnic.
Horní míra u kapra obecného je stanovena na 70 cm. KaÏd˘ uloven˘ kapr del‰í neÏ 70 cm
(vãetnû) se musí bez prodlení a s ma±ximální ‰etrností vrátit zpût do rybáfiského revíru. Kapra nad
70 cm (vãetnû) je osoba provádûjící lov povinna zapsat do oddílu II. Povolenky k lovu ryb 
(Evidence docházky a úlovkÛ) s uvedením data lovu (datum se zakrouÏkuje), ãísla revíru, délky 
a hmotnosti (hmotnost lze stanovit odhadem). Tato ryba se nezapoãítává do sumáfie úlovkÛ 
a docházek. 
Místní povolenky se na tento revír nevydávají.

421 081 VLTAVA 33 - MO Volary 20 km/20 ha
GPS Z: 48°47'35.305"N, 13°57'2.531"E, K: 48°52'55.401"N, 13°51'54.215"E

Od silniãního mostu Îelnava - Nová Pec aÏ k Ïelezniãnímu mostu trati Volary - âern˘ KfiíÏ se
v‰emi pfiítoky (které jsou CHRO - lov ryb zakázán) vãetnû tÛní a nádrÏí:

Ovesná (GPS 48°48'15.048"N, 13°57'8.516"E) v k. ú. Îelnava 2,0 ha
Záhvozdí (GPS 48°49'42.16"N, 13°56'5.999"E) Pûkná 0,5 ha
Pûkná (GPS 48°50'50.011"N, 13°55'19.17"E) Pûkná 1,5 ha

V‰echny pfiítoky jsou chovné - lov ryb zakázán.
V 1. zónû Národního parku ·umava se lze pohybovat jen po vyznaãen˘ch cestách. Pfiístup k fiece
od Ïelezniãního mostu Volary - âern˘ KfiíÏ aÏ po soutok se Studenou Vltavou ve Smolné Peci jen
po levém bfiehu. Od soutoku aÏ k místu dotyku Ïelezniãní trati s Vltavou je pfiístup jen z pravého
bfiehu. Od tohoto místa aÏ do poloviny meandru (asi 1 km nad mostem u Pûkné) je fieka souãástí
1. zóny Národního parku ·umava a je zde zakázán jak˘koliv pfiístup k fiece vãetnû brodûní. 
V následujícím úseku aÏ 500 m pod Pûkensk˘ most, kde je povolen pfiístup z obou bfiehÛ a od
ohybu fieky dále po toku aÏ k Uhlíkovskému potoku (Záhvozdí) je pfiístup jen z pravého bfiehu.
Následuje úsek pfiístupn˘ z obou bfiehÛ aÏ za tfietí vltavsk˘ meandr. Od soutoku se Star˘m poto-
kem (Sluneãná) aÏ po polní cestu od Îelnavy je pfiístup jen zleva. NíÏe po toku je pfiístup z obou
stran aÏ k silniãnímu mostu v Nové Peci. Zákaz v˘stupu na bfieh leÏící v 1. zónû pod pokutou.
Lov z plavidel na rozlitinách povolen. Lososovité ryby lze lovit pouze umûl˘mi nástrahami, jinak
ulovené lososovité druhy ryb musí b˘t s náleÏitou ‰etrností vráceny vodû. V oznaãeném úseku
(1,4 km) ve stfiední ãásti Mrtvého luhu (nad Volarsk˘m potokem) je CHRO - lov ryb jen od 16. 9.
do 15./11. (vãetnû) na zvlá‰tní místenku vydanou MO âRS Volary. Na hlavním toku je v dubnu 
a kvûtnu zákaz brodûní. Nejmen‰í lovná míra pstruha obecného zv˘‰ena na 30 cm.
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421 082 VOLY≈KA 2 - MO Volynû 3,9 ha
Pfiítok Otavy - Vltavy. Revír tvofií nádrÏe:

Papírna 1 a 2 (GPS 49°8'35.229"N, 13°53'26.535"E) v k. ú. âernûtice 0,6 ha
Starovská (GPS 49°8'56.799"N, 13°50'44.842"E) Zechovice 0,3 ha
Pelich (GPS 49°9'18.601"N, 13°46'43.218"E) Dfie‰ín 2,0 ha
Skalka (GPS 49°9'32.843"N, 13°52'44.067"E) Volynû 1,0 ha

Na nádrÏi Skalka platí pouze zvlá‰tní místní povolenky.

421 083 VOLY≈KA 3 B - MO Vimperk 7,1 ha
Revír tvofií nádrÏe:

Kramata (GPS 49°3'36.167"N, 13°43'8.242"E) v k. ú. Hrabice 1,2 ha
Mûstsk˘ (GPS 49°4'56.868"N, 13°41'54.95"E) Zdíkov 0,3 ha
Nicov (GPS 49°7'11.078"N, 13°37'26.116"E) Nicov 0,6 ha
Kfiesanov III (GPS 49°4'2.813"N, 13°44'9.314"E) Kfiesanov 0,6 ha
Biologická nádrÏ (GPS 49°5'58.455"N, 13°41'36.953"E) Zdíkovec 4,0 ha
âkyÀská (GPS 49°7'4.943"N, 13°49'46.113"E) âkynû 0,4 ha

421 096 VOLY≈KA 4 - MO Vimperk 1,97 ha
Revír je tvofien rybníkem Úbislavsk˘ (GPS 49°7'9.883"N, 13°40'21.34"E) v k. ú. Úbislav.
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Sportovní rybáfisk˘ rybník 

Hadina
Rybník /12 ha/ leÏí v tûsné blízkosti dostihového 
závodi‰tû Dusilov v intravilánu mûsta Humpolec.

GPS 49°33'23.018"N, 15°21'49.403"E

Na rybníku platí pouze zvlá‰tní povolenky, bliÏ‰í podmínky k rybolovu jsou souãástí 
povolenky. Informace o prodeji povolenek MO âRS Humpolec (Ing. Karel Kuchafi, 
tel.: 731 608 735), správce rybníka Hadina (Ing. Milan Nûmec, tel.: 723 893 902), 
MO âRS Pelhfiimov (Franti‰ek Ry‰ánek, tel.: 607 982 542), Rybáfiské potfieby U Kostelíka
v Pelhfiimovû (Bohumír Císafi, tel.: 602 403 516), Drobné zboÏí Îeliv (Petra Karásková,
tel.: 607 118 597) a Sekretariát JãÚS âRS âeské Budûjovice (tel.: 387 250 454).

BliÏ‰í informace
na www.rybarihumpolec.cz nebo na tel.: 602 840 586
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421 084 ÎELIVKA 5 - MO Îeliv 15 km/16 ha
GPS Z: 49°32'51.144"N, 15°13'6.166"E, K: 49°31'45.443"N, 15°14'35.022"E

Pfiítok Sázavy. Od jezu v Tuklekách aÏ k v˘pusti ze Sedlické nádrÏe pod elektrárnou, vãetnû 
úseku Trnávky (GPS Z: 49°31'44.632"N, 15°12'31.544"E, K: 49°31'22.079"N, 15°13'6.018"E) od
soutoku aÏ k hrázi ÚN Trnávka v Îelivi. Do revíru patfií oznaãená vzdutí jezÛ Valcha a Kardovsk˘.
K revíru patfií vyrovnávací nádrÏ:

Malá pfiehrada (GPS 49°31'46.288"N, 15°14'33.559"E) v k. ú. Îeliv 8,0 ha
Mezi úseky jsou CHRO aÏ k tûlesu Sedlické nádrÏe - lov ryb zakázán.

421 085 ÎELIVKA 6 - NÁDRÎ SEDLICE - MO Humpolec 4 km/38,3 ha
GPS 49°30'49.546"N, 15°16'12.942"E

Pfiítok Sázavy. Od tûlesa údolní nádrÏe Sedlice aÏ k jezu Hrobského ml˘na v k. ú. Kleteãná. 
K revíru patfií úsek Hejlovky (GPS Z: 49°29'59.556"N, 15°15'34.558"E, K: 49°29'35.013"N,
15°15'4.228"E) od jejího vtoku do údolní nádrÏe aÏ k jezu Bfieãovského ml˘na v k. ú. Svépravice. Lov
z plavidel a zaváÏení návnad a nástrah povoleno. Zákaz pouÏívání ‰pláchadel. Hlubinná pfiívlaã
je zakázána. Lov ryb povolen i v pfiítokov˘ch úsecích nádrÏe.
Horní míra u kapra obecného je 70 cm. KaÏd˘ uloven˘ kapr del‰í neÏ 70 cm (vãetnû) se musí
bez prodlení a s maximální ‰etrností vrátit zpût do rybáfiského revíru. Kapra nad 70 cm (vãetnû)
je osoba provádûjící lov povinna zapsat do oddílu II. povolenky k lovu ryb (Evidence docházky 
a úlovkÛ) s uvedením data lovu (datum se zakrouÏkuje), ãísla revíru, délky a hmotnosti (hmotnost
lze stanovit odhadem). Tato ryba se nezapoãítává do sumáfie úlovkÛ a docházek.

421 095 ÎIDOVA STROUHA 1 - MO T̆ n nad Vltavou 17 km/3 ha
GPS Z: 49°16'43.559"N, 14°27'35.529"E, K: 49°10'37.668"N, 14°32'25.138"E

Levostrann˘ pfiítok LuÏnice. Od ústí do LuÏnice pod Bechyní aÏ k pramenÛm. Rybníky leÏící na
toku do rybáfiského revíru nepatfií.

421 086 ÎIROVNIâKA 2 - MO Îirovnice 12 km/14,4 ha
GPS Z: 49°12'41.184"N, 15°8'12.877"E, K: 49°14'25.552"N, 15°10'15.424"E

Pfiítok NeÏárky. Od jezu knoflíkáfiské provozovny v Bednáreãku aÏ k hrázi vodárenské nádrÏe JeÏ-
kovská v k. ú. Îirovnice.
K revíru patfií nádrÏ:

koupali‰tû Budín (GPS 49°14'55.777"N, 15°12'3.896"E) v k. ú. Îirovnice 6,0 ha
nádrÏ Hutní (GPS 49°15'0.365"N, 15°10'57.394"E) Îirovnice 5,9 ha

Pro obû nádrÏe platí ustanovení: Horní míra u kapra obecného je 70 cm. KaÏd˘ uloven˘ kapr
del‰í neÏ 70 cm (vãetnû) se musí bez prodlení a s maximální ‰etrností vrátit zpût do rybáfiského
revíru. Kapra nad 70 cm (vãetnû) je osoba provádûjící lov povinna zapsat do oddílu II. povolenky
k lovu ryb (Evidence docházky a úlovkÛ) s uvedením data lovu (datum se zakrouÏkuje), ãísla 
revíru, délky a hmotnosti (hmotnost lze stanovit odhadem). Tato ryba se nezapoãítává do sumá-
fie úlovkÛ a docházek.
V prostoru ochozu koupali‰tû Budín je celoroãní zákaz lovu ryb - vyznaãeno tabulemi. Upozornûní:
zákaz vjezdu v‰ech motorov˘ch vozidel do prostoru koupali‰tû, pláÏe a protûj‰í strany hráze. 
Pfiítoky do nádrÏe Budín a Hutní jsou chovné - lov ryb zakázán. Na nádrÏi Hutní je lov ryb 
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povolen po pravé stranû bfiehu v prostoru pfiivadûãe odpadních vod na ãistiãku a po levém bfiehu
hráze po pfiivadûãi v Baborách. Zákaz lovu ryb je pod zámkem, v prostoru zahrádkáfiské kolonie
a lodûnice. Zákaz je oznaãen tabulemi.

421 087 ÎIROVNIâKA 3 - MO Poãátky 11,3 ha 
Pfiítok NeÏárky. Rybáfisk˘ revír tvofií rybníky:

Velké jezero (Valcha) v k. ú. Poãátky 5,0 ha
(GPS 49°16'43.451"N, 15°14'38.661"E)
Tovární (GPS 49°15'46.061"N, 15°14'34.853"E) Poãátky 6,3 ha

U rybníka Tovární je zákaz rybolovu na pravém bfiehu z pozemku V˘chovného ústavu (oznaãeno
cedulemi).

421 503 TRNAVA – ÚDOLNÍ NÁDRÎ TRNÁVKA - Rada âRS 10,2 km/83 ha
GPS Z: 49°31'21.918"N, 15°13'5.868"E, K: 49°31'14.13"N, 15°10'1.35"E

Pfiítok Îelivky. Od hráze údolní nádrÏe Trnávka v k. ú. Îeliv (fi. km 1,5) aÏ k jezu Skálova 
(âerveného) ml˘na v k. ú. âervená ¤eãice (fi. km 11,7). Lov ryb z plavidel povolen. Hlubinná 
pfiívlaã je povolena pouze z plavidla pohánûného lidskou silou (vesla). Horní míra u kapra 
obecného je 70 cm. Uloven˘ kapr nad 70 cm (vãetnû) se musí bez prodlení a s maximální 
‰etrností vrátit zpût do rybáfiského revíru, kde byl uloven. Lov ryb nonstop nepovolen. Na 
základû rozhodnutí MZe âR, ã. j. 32494/2013-MZE-16231 z 16. 8. 2013, nebyla Radû âRS pro
rok 2014 a 2015 udûlena v˘jimka z denní doby lovu na rybáfiském revíru ã. 421 503 Trnava, 
ÚN Trnávka. Na revíru platí mimopstruhové povolenky celorepublikové, celosvazové a územní
povolenky v‰ech územních svazÛ âRS.

UPOZORNùNÍ: Na pozemcích, které jsou souãástí vodní nádrÏe, tedy zejména na jejich 
bfiehov˘ch ãástech, je dle pokynÛ správce pozemkÛ Povodí Vltavy, s. p., zakázáno: provádûní
jak˘chkoli terénních úprav, stanování, kempování, budování pevn˘ch pfiístfie‰kÛ, rozdûlávání ohÀÛ,
odhazování odpadkÛ, zneãi‰Èování území a vodní plochy. Parkování dopravních prostfiedkÛ je
povoleno pouze na místech vymezen˘ch k parkování a fiádnû vyznaãen˘ch dopravním znaãením.

481 501 VLTAVA 16 – 19, ÚDOLNÍ NÁDRÎ ORLÍK - Rada âRS 55,5 km 2300 ha
GPS Z: 49°36'22.604"N, 14°10'55.46"E, K: 49°14'26.803"N, 14°22'44.995"E

Od hráze údolní nádrÏe Orlík aÏ k jezu Kofiensko na fi. km 200,41. K revíru dále patfií:
Otava aÏ k jezu Topinkova ml˘na v k. ú. Vrcovice na fi. km 19,2 (GPS 49°21'2.539"N,
14°8'40.873"E), Lomnice po soutok se Skalicí (GPS 49°24'57.172"N, 14°8'54.715"E), Hrejkovick˘
potok (GPS 49°24'7.485"N, 14°15'15.071"E) a Jetûtick˘ potok (GPS 49°21'57.713"N,
14°16'49.682"E) aÏ k hraniãním tabulím v blízkosti jejich vtoku do údolní nádrÏe.
Ostatní pfiítoky jsou chránûnou rybí oblastí, lov ryb je zakázán. Na revíru je lov ryb zakázán:
– z pevn˘ch i plovoucích pfiístavi‰È a ze zafiízení vefiejné lodní dopravy,
– na levém bfiehu Otavy pod osadou ·tûdronín od fi. km 5,2 do fi. km 5,4 v areálu âeského

rybáfiského svazu, stfiedisko ·tûdronín; vyznaãeno bójemi a tabulemi,
– na levém bfiehu Vltavy od fi. km 170,4 do fi. km 170,6 v areálu Povodí Vltavy, s. p., Pofiíãní 

dozorství Zvíkov; vyznaãeno bójemi a oploceno,
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– na pravém bfiehu Vltavy na fi. km 182,0 v areálu Povodí Vltavy, s. p., Pofiíãní dozorství Zvíkov; 
vyznaãeno bójemi a oploceno,

– na levém bfiehu Vltavy v Barrandovské zátoce na fi. km 155,7 v prostoru pfiístavu vyznaãeném
plavebními znaky v období od 1. 4. do 31. 10., z plavidla i ze bfiehu; vyznaãeno tabulemi.

Lov ryb z plavidel je povolen. Lov hlubinnou pfiívlaãí je povolen pouze z plavidla pohánûného 
lidskou silou (vesla). Je zakázáno pouÏívat k lovu vábniãek.
Lov ryb nonstop
Na základû rozhodnutí MZe âR, ã. j. 32494/2013-MZE-16231 z 16. 8. 2013, byla Radû âRS 
udûlena v˘jimka z denní doby lovu na rybáfiském revíru ã. 481 501 Vltava 16 –19, ÚN Orlík, 
v období od 16. 6. do 31. 8. 2014 a od 16. 6. do 31. 8. 2015 v dobû od 00.00 hod. do 04.00 hod.
Rada âRS doplnila na základû podmínek rozhodnutí a ve smyslu § 13 odst. 9 zákona ã. 99/2004
Sb. bliÏ‰í podmínky v˘konu rybáfiského práva na revíru ã. 481 501 Vltava 16 –19, ÚN Orlík,
o následující ustanovení:

a) Osoba provádûjící lov ryb je povinna v dobû od 00.00 hod. do 04.00 hod. osvûtlit místo 
lovu umûl˘m bíl˘m neoslÀujícím svûtlem. Zakládání otevfien˘ch ohÀÛ pro tyto úãely se
zakazuje.

b) Osoba provádûjící lov ryb je povinna v pfiípadû pokraãování lovu ryb po 24. hod. zapsat 
nesmazateln˘m zpÛsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) 
nové datum lovu a ãíslo rybáfiského revíru. Pokud si osoba provádûjící lov ryb 
nepfiisvojila pfiedchozí den Ïádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou fiádku k tomuto
dni nejpozdûji pfied zápisem nového data pro‰krtnout.

c) Osoba provádûjící lov ryb z plavidla je povinna respektovat ustanovení ¤ádu plavební
bezpeãnosti, a to zejména ustanovení, která se vztahují k noãní signalizaci mal˘ch 
plavidel za plavby a za stání (ãl. 3.13 a ãl. 3.20 ¤ádu plavební bezpeãnosti).

Na revíru platí mimopstruhové povolenky celorepublikové, celosvazové, územní povolenky pro
ãleny âRS v‰ech územních svazÛ a místní povolenky.
Rybáfiská stráÏ: tel. 606 925 186 (stfiedisko âRS ·tûdronín).

UPOZORNùNÍ: Na pozemcích, které jsou souãástí vodní nádrÏe, tedy zejména na jejich 
bfiehov˘ch ãástech, je dle pokynÛ správce pozemkÛ Povodí Vltavy, s. p., zakázáno: provádûní
jak˘chkoli terénních úprav, stanování, kempování, budování pevn˘ch pfiístfie‰kÛ, rozdûlávání ohÀÛ,
odhazování odpadkÛ, zneãi‰Èování území a vodní plochy. Parkování dopravních prostfiedkÛ je
povoleno pouze na místech vymezen˘ch k parkování a fiádnû vyznaãen˘ch dopravním znaãením.

–  54  –



REVÍRYREVÍRY
PSTRUHOVÉPSTRUHOVÉ

2014 - 2015

–  55  –



–  56  –



âESK¯ RYBÁ¤SK¯ SVAZ
Jihoãesk˘ územní svaz âeské Budûjovice
Rybáfiská 237, 373 82 Bor‰ov nad Vltavou

tel.: 387 250 451, 387 250 454, fax: 387 251 219
e-mail: jcuv@crscb.cz

www.crscb.cz

Soupis pstruhov˘ch revírÛ
Jihoãeského územního svazu

s bliÏ‰ími podmínkami v˘konu rybáfiského práva

DODATEK K BLIÎ·ÍM PODMÍNKÁM PLATN¯M
NA REVÍRECH âESKÉHO RYBÁ¤SKÉHO SVAZU

BLIÎ·Í PODMÍNKY V¯KONU RYBÁ¤SKÉHO PRÁVA PLATNÉ NA REVÍRECH
JIHOâESKÉHO ÚZEMNÍHO SVAZU

1. Na pstruhov˘ch revírech Jihoãeského územního svazu je moÏno lovit v‰emi zpÛsoby lovu
povolen˘mi v daném období roku sedm dní v kalendáfiním t˘dnu. PfiivlastÀovat si ryby 
lososovité (pstruh obecn˘ /Salmo trutta/, pstruh duhov˘ /Oncorhynchus mykiss/, siven 
americk˘ /Salvelinus fontinalis/, lipan podhorní /Thymallus thymallus/) je moÏno pouze tfii dny
v kalendáfiním t˘dnu. Tyto dny musí b˘t v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky 
a úlovkÛ) oznaãeny zakrouÏkováním data.

2. Osoba provádûjící lov si smí v jednom kalendáfiním dni ponechat v povoleném limitu pouze
jednu lososovitou rybu, jejíÏ celková délka pfiesáhla 45 cm.

3. Maximální poãet ponechan˘ch lososovit˘ch ryb na jednu roãní pstruhovou povolenku je 
stanoven na 50 ks. V pfiípadû, Ïe drÏitel povolenky vyãerpá tento limit, je oprávnûn si 
zakoupit dal‰í povolenku. 

4. Nejmen‰í lovná míra kapra obecného (Cyprinus carpio) je zv˘‰ena na 40 cm, nejmen‰í lovná
míra lipana podhorního (Thymallus thymallus) je zv˘‰ena na 40 cm.

5. Parma obecná (Barbus barbus) je celoroãnû hájena.

6. Pfii lovu na umûlou mu‰ku je zakázáno pouÏívat zátûÏe umístûné mimo tûlíãko mu‰ky, stejnû
tak je zakázáno pouÏití plovoucích zafiízení, jako je kulové plovátko, splávek apod. Je 

zakázáno lovit pomocí „dfiívka“ a metodou „bagr“ (vãetnû dvou a více rybáfiÛ lovících tûsnû
vedle sebe). Dále je pfii lovu na umûlou mu‰ku zakázáno lovit na jakékoliv gumové nástrahy
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typu twister, riper, banjo apod. Lov na tyto nástrahy je povaÏován za pfiívlaã pfii pouÏití 
jakékoliv v˘bavy. V revírech nebo ãástech revírÛ, kde je povoleno lovit pouze na umûlou 
mu‰ku, je povoleno lovit pouze s klasickou mu‰kafiskou v˘bavou skládající se z mu‰kafiského
prutu, mu‰kafiského navijáku, mu‰kafiské ‰ÀÛry a návazce libovolné délky.

7. UÏivatel mÛÏe z dÛvodu konání sportovních akcí hájit cel˘ revír nebo jeho ãást.

8. Pokud osoba provádûjící lov loví na ãlenskou povolenku, je povinna mít u sebe pfii lovu svou
ãlenskou legitimaci âRS s vylepenou podobenkou a na poÏádání rybáfiské stráÏe se jí prokázat.

9. V rybáfisk˘ch revírech se zakazuje lov v místech, kde se nahromadily ryby za povodÀového stavu.

10. Na nádrÏích KvûtoÀov, Sobûnov, Îumberk, Dobrkovská Lhotka, Humenice a Besednice je
zakázáno vnadûní vãetnû pouÏívání krmítek. 

11. Na pstruhov˘ch revírech JãÚS âRS âeské Budûjovice je povolen lov ryb na nástrahy 
vybavené pouze háãky bez protihrotu nebo se zamáãknut˘m protihrotem. Platí pro lov na 
umûlou mu‰ku, pfiívlaãí, plavanou i poloÏenou.

12. Uchovávání Ïiv˘ch ryb je povoleno v˘hradnû ve vlastním dostateãnû prostorném vezírku. 
Pokud lovící uchovává ryby ve vezírku i mimo povolenou dobu lovu, je povinen ho oznaãit 
‰títkem se sv˘m jménem a adresou. Halt˘fie jsou zakázány!!!

13. Na základû udûlení v˘jimky KÚ Jihoãesk˘ kraj (Sp. zn..:OZZL 37596/2013/pelh) se povoluje
na revírech  v pÛsobnosti KÚ Jihoãesk˘ kraj lov jelce jesena (Leuciscus idus) a mníka 
jednovousého (Lota lota). Osoba provádûjící lov je povinna pfii ulovení jelce jesena 
a mníka jednovousého zapsat do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovkÛ) 
kusy pfiisvojené bezprostfiednû po ulovení a ponechání (oznaãit „ponechán“) a rovnûÏ také 
kusy vrácené do revíru, vãetnû kusÛ men‰ích neÏ je nejmen‰í lovná míra (oznaãit „vrácen“). 
Osoba oprávnûná k lovu si ponechá maximálnû jeden kus mníka jednovousého a jelce
jesena v jednom dnu.

14. V‰echny rybáfiskou stráÏí (RS) zadrÏené povolenky na rybáfisk˘ch revírech sdruÏen˘ch do 
SRH doruãuje RS v zákonné lhÛtû 5 pracovních dnÛ spolu s kopií hlá‰enky o pfiestupku 
sekretariátu toho územního svazu, v jehoÏ pÛsobnosti se rybáfisk˘ revír, na nûmÏ 
k pfiestupku do‰lo, nachází. Hlá‰enku o pfiestupku za‰le RS té MO, kde je pfiestupce ãlenem.
Kárn˘ orgán MO je povinen bezodkladnû sdûlit sekretariátu pfiíslu‰ného územního svazu 
v˘sledek pravomocnû skonãeného kárného fiízení; ke zprávû pfiipojí kopii rozhodnutí kárného 
orgánu. ZadrÏená povolenka bude rybáfii vrácena podle v˘sledkÛ kárného fiízení.

15. Ve dnech 27. 5. – 2. 6. 2014 bude na revírech Vltava 29, Vltava 29P, Vltava 28, Vltava 27 
a Mal‰e 6 probíhat MS v lovu na umûlou mu‰ku. U konkrétních revírÛ bude uvedena doba
zákazu rybolovu a v terénu oznaãena cedulemi.

–  58  –



SOUPIS PSTRUHOV¯CH REVÍRÒ  

423 001 BEZDREVSK¯ POTOK 3 - MO âeské Budûjovice 2, 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

Pfiítok Vltavy. Od soutoku Bezdrevského potoka s Tfiebanick˘m potokem aÏ k silniãnímu mostu
Lhenice - Horní Chrá‰Èany (âeské Budûjovice) a spodní úsek Tfiebanického potoka (mimo 
rybníky Mal˘ Hrbovsk˘ a PodrouÏek) aÏ k Tfiebanické nádrÏi (která do revíru nepatfií). Od 
silniãního mostu u Lhenic aÏ k pramenÛm je CHRO, Tfiebanick˘ potok nad Tfiebanickou nádrÏí
a Mastnice jsou CHRO - lov ryb zakázán.

423 002 BùLÁ 1 P - MO Pelhfiimov 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

Pfiítok Hejlovky - Îelivky. Od vtoku do nádrÏe KulíkÛ rybník v k. ú. Pelhfiimov aÏ k mostu silnice
Janovice - Rohovka. Pramenná ãást Bûlé a Nemojovsk˘ potok jsou CHRO - lov ryb zakázán.
Rybník Ml˘nsk˘ v k. ú. Rynárec do revíru nepatfií.

423 004 BLANICE VOD≈ANSKÁ 5 - MO Husinec 4 km/3 ha
Pfiítok Otavy. Od jezu Mauricova ml˘na v k. ú. Tû‰ovice aÏ k tûlesu ÚN Husinec. Cel˘ revír je
chovn˘ - lov ryb udicí zakázán.

423 006 BLANICE VOD≈ANSKÁ 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

Pfiítok Otavy. Od konce maximálního vzdutí ÚN Husinec v místech pod dûtsk˘m táborem 
(Rechle) aÏ k Ïelezniãnímu mostu zastávky Spálenec. Zde zaãíná CHRO, kde je zakázán lov ryb.
Od Blanického ml˘na k zastávce âD Spálenec je omezení rybáfiského vyuÏívání - zákaz vstupu
do vody (brodûní).

423 008 BOLÍKOVSK¯ POTOK 1 P - MO Daãice 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

Pfiítok Moravské Dyje. Od ústí do Cizkrajovské nádrÏe aÏ k rybníku u Pily v âeském Rudolci. 
Do revíru patfií Slavonick˘ 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 BOLÍKOVSK¯ POTOK 2 P - MO Daãice 0,18 ha
Pfiítok Moravské Dyje. Rybáfisk˘ revír tvofií náhon na MVE v k. ú. Dolní Bolíkov, vãetnû umûlé
vodní nádrÏe nad Nedorostov˘m ml˘nem a odtokové stoky.

423 007 BRLOÎSK¯ POTOK 1 - MO KfiemÏe 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

Pfiítok Vltavy. Od ústí do Vltavy u Tfiísova aÏ k hrázi Kti‰ské nádrÏe, vãetnû nádrÏe u Dívãího
Kamene (GPS 48°53'22.333"N, 14°21'6.534"E) - 0,5 ha. Lov na plavanou a poloÏenou je 
povolen pouze na nádrÏi Dívãí Kámen, a to pouze od 1. 7. do 31. 8. (vãetnû). V obci Brloh je
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zákaz lovu ryb v úseku cca 150 m - vyznaãeno tabulemi. Dále je zákaz rybolovu nad obcí 
Brloh, a to od mostku pily v Brlohu aÏ k hrázi Kti‰ské nádrÏe. 

423 009 âERNÁ 1 - MO âRS âeské Budûjovice 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

Pfiítok Mal‰e - Vltavy. Od ústí do Mal‰e pod Kaplicí aÏ k mostu pfies fieku v obci âerné Údolí 
vãetnû rybníka v Bene‰ovû nad âernou - 0,5 ha. Ve‰keré pfiítoky vãetnû Ml˘nského potoka jsou
chovné - lov ryb zakázán. Obtokové koryto od tûlesa hráze nádrÏe Sobûnov v k. ú. Blansko 
aÏ k v˘pusti z elektrárny je chovné - lov ryb zakázán. Úsek od soutoku s Mal‰í aÏ k v˘pusti 
z elektrárny je CHRO - lov ryb zakázán.

423 010 âERNÁ 2 - MO âRS âeské Budûjovice 2 4,20 ha
Rybáfisk˘ revír tvofií nádrÏ:

Sobûnov (GPS 48°44'26.755"N, 14°33'29.052"E) v k. ú. Blansko 4,2 ha
Zákaz lovu ryb z pozemku eon v úseku 30 m od ãeslic, vyznaãeno tabulemi. Obvodová stoka
nádrÏe Sobûnov je souãástí revíru. Zákaz pouÏívání krmítek.

423 502 âERNÁ 3 - MO âRS âeské Budûjovice 2 2 km/1 ha
Pfiítok Mal‰e, Vltavy. Od mostu pfies fieku v obci âerné Údolí aÏ k pramenÛm. Cel˘ revír je CHRO,
zákaz rybolovu.

423 012 âERNOVICK¯ 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

Pfiítok LuÏnice. Od vtoku do rybníka Zámeck˘ v k. ú. Budislav aÏ po hráz rybníka Váberov. Od
ústí do rybníka Váberov aÏ k pramenÛm, vãetnû pfiítokÛ je potok chovn˘ - lov ryb zakázán.

423 016 DRAâICE 1 - MO Nová Bystfiice 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 LuÏnicí aÏ k hrázi rybníka Osika v k. ú. Albefi, kromû úseku protékajícího 
Rakouskem. V prostoru pfiírodní rezervace DRAâICE platí zákaz lovu ryb (rozhodnutí CHKO 
TfieboÀsko ã. j. 2885-98-412), s v˘jimkou úseku od ocelové lávky u b˘valého lomu nad obcí 
Franti‰kov aÏ po okraj b˘valé stfielnice - oznaãeno cedulí CHKO TfieboÀsko (rozhodnutí CHKO
TfieboÀsko ã. j. 01586/TR/2008).
Rybníky Mni‰sk˘, Novobystfiick˘ a Hraniãník do revíru nepatfií.

423 014 HAMERSK¯ POTOK 1 P - MO JindfiichÛv 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

Pfiítok NeÏárky - LuÏnice. Od Ïelezniãního mostu Jitka v Otínû aÏ k hrázi Ratmírovského rybníka.
Zákaz lovu ryb v úseku od jezu továrny Jitka Otín aÏ k Ïelezniãnímu mostu Jitka v Otínû. Lov ryb
povolen v náhonu nad MVE Oldfií‰ 1, v pfiilehlém rybníãku a v odvodním kanále odvádûjícím vodu
z MVE zpût do Hamerského potoka.
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423 015 HEJLOVKA 1 P - MO Pelhfiimov 21,0 km/6,50 ha
GPS Z: 49°28'15.166"N, 15°13'59.522"E, K: 49°24'10.278"N, 15°9'44.652"E

Pfiítok Îelivky - Sázavy. Od tûlesa jezu Svárovského ml˘na v k. ú. Kojãice aÏ k hrázi nádrÏe 
Hejlov v k. ú. âástkovice, Novocerekvick˘ potok aÏ k rybníku Dolní ml˘n v k. ú. Cerekev 
(GPS 49°25'2.838"N, 15°7'15.722"E).

423 024 CHOTOVINSK¯ POTOK 1 - MO KlouÏovice 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

Pfiítok LuÏnice. Od obou mÛstkÛ ve Stfiíbrn˘ch Hutích aÏ k hrázi Podolského rybníka (k. ú. Podolí).
V‰echny pfiítoky a pramenná ãást jsou CHRO - lov ryb zakázán. Rybník Podhradsk˘ (Zámeck˘)
v k. ú. Ch˘nov do revíru nepatfií.

423 017 CHVAL·INSK¯ POTOK 1 - MO âesk˘ 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

Pfiítok Vltavy. Od vtoku do Vltavy v âeském Krumlovû aÏ po silniãní most ve Chval‰inách. Do 
revíru nepatfií potok Kájovsk˘, kter˘ tvofií samostatn˘ revír. Pramenná oblast a v‰echny pfiítoky
jsou CHRO - lov ryb zakázán.

423 018 JÍLECK¯ POTOK 1 - MO âeské Budûjovice 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

Pfiítok Vltavy. Od ústí do Vltavy aÏ k pramenÛm, t. j. k pramenÛm potokÛ Jíleckého, Zubãického
a Mirkovického.

423 019 KÁJOVSK¯ POTOK 1 - MO âesk˘ 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

Pfiítok Chval‰inského potoka - Vltavy. Od vtoku do Chval‰inského potoka u Kladné aÏ po silniãní
mostek v Mezipotoãí. V‰echny pfiítoky a hlavní tok od silniãního mostu pod obcí Hofiice jsou CHRO
- lov ryb zakázán. Chovn˘ úsek je je‰tû od silniãního mostu v Mezipotoãí k silniãnímu mostu
v Hofiicích.

423 021 KAMENIâKA 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

Pfiítok NeÏárky - LuÏnice. Od jezu Vrzákova ml˘na nad obcí Îìár aÏ k rybníku Zámeck˘. V‰echny
pfiítoky a pramenná ãást nad rybníkem Kalich a Zámeck˘ jsou chovné - lov ryb zakázán. Rybníky
Zámeck˘, Dvouhrázn˘ a Pecovsk˘ do revíru nepatfií.

423 061 KO·ÍNSK¯ POTOK - MO Tábor 6,0 km/2,00 ha
Pfiítok LuÏnice. Od ústí do LuÏnice v Tábofie aÏ k vodopádu pod Jordánem (chovn˘ úsek - zákaz
lovu ryb) a dále od ml˘na Lapáãek v k. ú. Liderovice aÏ k hrázi rybníka Îabinec nad obcí 
Moraveã. K revíru patfií potok âern˘ od soutoku s Ko‰ínsk˘m potokem aÏ ke hrázi rybníka âern˘
v Sudomûfiicích (chovn˘ úsek - zákaz lovu ryb). Rybníky Îabinec a âern˘ do revíru nepatfií.
Ostatní pfiítoky Ko‰ínského potoka a úsek od soutoku s potokem âern˘m aÏ k pramenÛm jsou
chovné, zákaz lovu ryb.
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423 025 LOMNICE 2 P - MO Blatná 20,0 km/3,00 ha
Pfiítok Otavy. Potok Smoliveck˘ (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. Záml˘ní aÏ k pramenÛm a Závi-
‰ínsk˘ potok (GPS Z: 49°30'14.721"N, 13°50'30.434"E, K: 49°31'39.55"N, 13°49'40.946"E) od ústí
rybníka Luh v k. ú. Újezdec aÏ k pramenÛm. V‰echny pfiítoky a hlavní tok Smoliveckého potoka
od silniãního mostu silnice Rado‰ice - Star˘ Smolivec aÏ k pramenÛm a Závi‰ínsk˘ potok od
mostu silnice HvoÏìany - Leletice aÏ k pramenÛm jsou CHRO - zákaz lovu

423 054 LUÎNICE 12 - MO âeské 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

Pfiítok Vltavy. Od ãistírny odpadních vod u hraniãního pfiechodu v âesk˘ch Velenicích aÏ ke 
státní hranici

423 027 MAL·E 3 P - MO Vele‰ín 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

Pfiítok Vltavy. Od larsenového jezu u b˘valého Caisova ml˘na v k. ú. V˘heÀ aÏ Plachovu jezu 
v k. ú. Malãe pod dûtsk˘m táborem.

423 028 MAL·E 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 

Pfiítok Vltavy. Od Plachova jezu v k. ú. Malãe pod dûtsk˘m táborem aÏ k tûlesu jezu Na Trkaãích
(zde odboãuje náhon na Pstruhafiství Kaplice)

423 031 MAL·E 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

Pfiítok Vltavy. Od jezu Na Trkaãích (zde odboãuje náhon na Pstruhafiství Kaplice) aÏ k jezu MVE
Cetviny. Do revíru nepatfií náhon na Pstruhafiství Kaplice. V úseku od jezu Gurhof (odbûr pitné
vody nad Dolním Dvofii‰tûm) aÏ po MVE Cetviny je zákaz brodûní (ochrana populace perlorodky).

423 057 MAL·E 6 P - MO Kaplice 1,0 km/7,00 ha
GPS 48°42'47.482"N, 14°30'41.89"E

Rybáfisk˘ revír je tvofien nádrÏí KvûtoÀov v k. ú. Mostky. Zákaz lovu ryb z hráze a v oblasti 
pfiítoku - vyznaãeno tabulemi. Na revíru je povolen pouze lov na umûlou mu‰ku a dále lov pfiívlaãí
s nástrahou minimálnû 14 cm dlouhou. Lov ryb z plavidel je povolen. Kapr obecn˘ má stanovenou
minimální lovnou míru 35 cm. 
Ve dnech 27. 5. - 2. 6. 2014 bude na revíru probíhat MS v lovu ryb na umûlou mu‰ku.

423 022 MAL·E 7 P - MO Vele‰ín 2,20 ha
GPS 48°47'5.037"N, 14°31'22.324"E

Rybáfisk˘ revír je tvofien nádrÏí Besednice v k. ú. Malãe. Zákaz lovu ryb z odbûrové lávky 
a z v˘pustního zafiízení, lov z hráze povolen. Na revíru je povolen pouze lov na umûlou mu‰ku a dále
lov pfiívlaãí s nástrahou minimálnû 14 cm dlouhou. Lov ryb z plavidel povolen. Minimální míra pstruha
obecného je stanovena na 30 cm. Pfiítok a odtok z nádrÏe jsou chovné - lov ryb zakázán.
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423 029 MARTINICK¯ 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

Pfiítok Îelivky. Od mostu silnice SenoÏaty - Hroznûtice aÏ k hrázi Martinického rybníka, kter˘ do
revíru nepatfií. Do revíru nepatfií ani Ml˘nsk˘ rybník v k. ú. On‰ov. V‰echny pfiítoky jsou CHRO -
lov ryb zakázán.

423 030 MARTINICK¯ POTOK 2 P - MO Tûchobuz 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

Pfiítok Îelivky. Od tabulí oznaãujících ukonãení Martinického rybníka aÏ k rybníku Hronsk˘ 
(Rybáfiství Tábor). V‰echny pfiítoky jsou chovné - lov ryb zakázán.

423 032 NEÎÁRKA 5 - MO JindfiichÛv Hradec 7,5 km/2,00 ha
GPS Z: 49°9'45.52"N, 15°0'41.553"E, K: 49°11'14.753"N, 15°3'53.832"E

Pfiítok LuÏnice. Od jezu v Dolním Skr˘chovû aÏ k soutoku Kamenice s Îirovniãkou v Jaro‰ovû
nad NeÏárkou. V úseku od jezu v Dolním Skr˘chovû po kamenn˘ silniãní most v Rodvínovû je
povolen pouze lov na umûlou mu‰ku.

423 033 NOVOSEDELSK¯ 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

Pfiítok Otavy. Od vtoku do Otavy v Katovicích aÏ k mostu mezi obcemi TaÏovice a Zvotoky. Horní
úsek potoka a v‰echny pfiítoky vãetnû potoka Maãického jsou CHRO - lov ryb zakázán.

423 034 PEKLOVSK¯ POTOK - MO Volynû 10 km/2 ha
Pfiítok VolyÀky, Otavy. Od vtoku do VolyÀky v Nemûticích aÏ k pramenÛm. NádrÏ Pelich do 
revíru nepatfií. Cel˘ revír je chovn˘ - lov ryb udicí zakázán.

423500 POHO¤SK¯ POTOK 1 - MO Kaplice 22 km/5 ha
Pfiítok âerné, Mal‰e, Vltavy. Od ústí do âerné (·varcavy) jiÏnû od Dluho‰tû aÏ k pramenÛm 
- k revíru patfií i pramenná ãást fieky LuÏnice. Vodní nádrÏe v povodí revíru do revíru nepatfií, tvofií
samostatn˘ revír. Cel˘ revír je chovn˘ - lov ryb udicí zakázán.

423 005 PSTRUHOVEC - MO JindfiichÛv Hradec 9,15 km/2,5 ha
Rybáfisk˘ revír tvofií vodní tok Pstruhovec od hráze VD Land‰tejn fi. km 9,150 aÏ ke státní hranici
s Rakouskem fi. km 0, vãetnû pfiítokÛ. Cel˘ revír je chránûnou 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°30'13.888"N, 14°26'46.87"E

Pfiítok LuÏnice. Od Ïelezniãního mostu pod obcí BoÏetice aÏ k pramenÛm. Pfiítoky jsou chovné -
lov ryb zakázán.

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

Pfiítok VolyÀky - Otavy. Od ústí do VolyÀky u Bohumilic aÏ k mostku v k. ú. Stachy a druhé rameno
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(Horsk˘ potok) aÏ k hrázi Úbislavského rybníka, kter˘ do revíru nepatfií. Souãástí revíru jsou
v‰echny pfiítoky na povodí, které jsou souãástí CHRO - lov ryb zakázán, vãetnû úseku SpÛlky od
soutoku s Úbislavsk˘m (Horsk˘m) potokem v k. ú. âábuze aÏ k horní hranici revíru. Míra pstruha
obecného zv˘‰ena 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

Pfiítok Mal‰e. Od jezu Tomkova ml˘na pod obcí ByÀov aÏ ke státní hranici, vãetnû pfiítoku Veversk˘
potok aÏ k hrázi Zevlova rybníka v k. ú. Nové Hrady (GPS 48°46'52.259"N, 14°47'27.019"E).
NádrÏ Humenice (GPS 48°46'26.856"N, 14°44'32.753"E) o rozloze 15,6 ha  je souãástí revíru.
Zákaz lovu ryb z hráze a 100 m ve vzdálenosti od hrázového tûlesa vodního díla - vyznaãeno
tabulemi.

423 037 SVINENSK¯ 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

Pfiítok Stropnice - Mal‰e. Od ústí do Stropnice u Komáfiic aÏ k pramenÛm, vãetnû Dluho‰Èského
potoka (GPS 48°50'20.172"N, 14°36'52.407"E, 48°44'18.23"N, 14°38'48.061"E). Keblansk˘ potok
je CHRO - lov ryb zakázán. NádrÏ âertovka a Hartunkov do revíru nepatfií. 
Souãástí revíru jsou nádrÏe:

Dobrkovská Lhotka v k. ú. Dobrkovská Lhotka 2 ha
(GPS 48°47'24.935"N, 14°35'53.389"E)
Îumberk (GPS 48°47'41.451"N, 14°40'56.729"E) Îumberk 2,7 ha

Na nádrÏi Îumberk je lov ryb na poloÏenou a plavanou povolen pouze v období 16. 6. - 15. 9.
(vãetnû).

423 038 TRNÁVKA 1 P - MO Îeliv 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

Pfiítok Îelivky - Vltavy. Od jezu Skálova (âerveného) ml˘na v k. ú. âervená ¤eãice aÏ k jezu 
v Arne‰tovicích.

423 023 TUROVECK¯ POTOK 1 P - MO KlouÏovice 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

Pfiítok LuÏnice. Od vtoku do Turoveckého rybníka aÏ k hrázi rybníka Nadûje v k. ú. Hroby. 
Pramenná ãást od vtoku do rybníka Nadûje a v‰echny pfiítoky vãetnû potoka Lejãkovského jsou
CHRO - lov ryb zakázán.

423 053 VÁPOVKA 1 P - MO Daãice 10,0 km/5,00 ha
Pfiítok Dyje. Od ústí do Dyje v Daãicích aÏ k hornímu ml˘nu v Jersicích

423 058 VLTAVA 24 - MO âeské Budûjovice 1 6,5 km/23,00 ha
GPS Z: 48°56'58.225"N, 14°27'48.061"E, K: 48°55'1.664"N, 14°25'28.579"E

Od jezu v âesk˘ch Budûjovicích-RoÏnovû aÏ k jezu ve Bfiezí. Míra pstruha obecného zv˘‰ena na
30 cm. Zákaz lovu ryb v úseku vyznaãeném tabulemi (cca 200 m) pod jezem v Bfiezí v období
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od 16. 4. do 15. 6. (vãetnû) - CHRO. Na revíru platí pouze zvlá‰tní povolenky, bliÏ‰í podmínky 
k rybolovu jsou souãástí povolenky. Informace o prodeji povolenek MO âRS âeské Budûjovice 1
(www.crsmo1cb.wz.cz, 387 425 967), rovnûÏ v terénu u vody mobil 725 136 592 a 725 136 594,
dále MO âRS âeské Budûjovice 2 (http://rybari.pohoda.com, 386 466 330).

423 055 VLTAVA 25 - MO âeské Budûjovice 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 ml˘na ve Bfiezí aÏ k jezu ve Zlaté Korunû. Pfiítoky a BrloÏsk˘ potok do revíru nepatfií. 
V úseku mezi mostem a jezem ve Zlaté Korunû je zákaz lovu ryb od 16. 4. do 15. 6. (vãetnû) -
chovn˘ úsek. K revíru patfií spodní ãást Ml˘nské stoky od silniãního mÛstku ve Zlaté Korunû. Míra
pstruha obecného zv˘‰ena na 30 cm.

423 040 VLTAVA 27 - MO âesk˘ 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 silniãního mostu nad chatovou kolonií u Ha‰lovic aÏ k jezu v RoÏmberku nad Vltavou.
V‰echny pfiítoky jsou CHRO - zákaz lovu ryb. Nejmen‰í lovná míra pstruha obecného zv˘‰ena 
na 45 cm. V úseku od Bílého mostu nad kempem v RoÏmberku nad Vltavou aÏ k jezu 
v RoÏmberku nad Vltavou je moÏno lovit pouze na umûlou mu‰ku s pouÏitím háãkÛ bez protih-
rotu nebo se zamáãknut˘m protihrotem. Lososovité ryby a lipana je moÏno v tomto úseku lovit
pouze zpÛsobem ChyÈ a pusÈ, a to s platností do konce záfií.. Pokud je ryba zaseknutá v tomto
úseku zdolána mimo hranice úseku, musí b˘t pu‰tûna zpût do vody. A dále v tomto úseku platí
zákaz vstupu do vody v období od 16. 4. do 20. 5. (vãetnû). 
Ve dnech 27. 5. - 2. 6. 2014 bude na revíru probíhat MS v lovu ryb na umûlou mu‰ku.

423 041 VLTAVA 28 - MO Vy‰‰í 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 RoÏmberku nad Vltavou aÏ k tûlesu hráze vyrovnávací nádrÏe Lipno II nad Vy‰‰ím 
Brodem. V úseku vymezeném zákazov˘mi tabulemi Povodí Vltavy pod hrází vyrovnávací nádrÏe
je zákaz lovu ryb. Zákaz lovu ryb je v nátokovém kanálu na MVE v Herbertovû. V‰echny pfiítoky,
jakoÏ i potoky tekoucí ze ·umavy do Rakouska jsou chovné - lov ryb zakázán. V úseku od jezu
u Bílého Ml˘na po silniãní most ve Vy‰‰ím Brodû je povoleno lovit lososovité ryby a lipana pouze
zpÛsobem ChyÈ a pusÈ,a to s platností do konce záfií. Pokud je ryba zaseknuta v tomto úseku 
a zdolána mimo hranice úseku, musí b˘t rovnûÏ pu‰tûna zpût do vody. V tomto úseku je 
povoleno pouze pouÏití háãkÛ bez protihrotu nebo se zamáãknut˘m protihrotem, coÏ se vztahuje
i na pfiívlaã. V úseku od jezu v Herbertovû aÏ po jez u Bílého Ml˘na ve Vy‰‰ím Brodû je lov 
lososovit˘ch ryb povolen pouze na umûlé mu‰ky s klasickou mu‰kafiskou v˘bavou. Nejmen‰í
lovná míra pstruha obecného je zv˘‰ena na 45 cm. Ve dnech 27. 5. - 2. 6. 2014 bude na revíru
probíhat MS v lovu ryb na umûlou mu‰ku.

423 059 VLTAVA 29 P - MO Louãovice 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 ÏeleÏniãní zastávkou âertova stûna aÏ k hrázi ÚN Lipno I, mimo nadjezí 
v Louãovicích (od jezu nad dfievûn˘m mostem u správní budovy JiP v Louãovicích aÏ k lávce 
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papíren v Prokopu), které patfií do mimopstruhového revíru Vltava 29 ã. 421 080. Lov ryb 
povolen jen v období od zahájení pstruhové sezony do 30.9. Nejmen‰í lovná míra pstruha 
obecného je zv˘‰ena na 30 cm. V‰echny pfiítoky jsou CHRO - zákaz lovu ryb.
V úseku nad Louãovicemi od lávky v Prokopu po silniãní 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 moÏno lovit pouze na
zvlá‰tní jednodenní povolenky vydávané MO Louãovice. V˘dej povolenek: p. Ginzel, tel.: 724 065
630 (v nepfiítomnosti p. Roman Holát, tel.:604 995 486), cena 250 Kã/den. Maximální poãet vyda-
n˘ch povolenek je 10 na den. Lovit je moÏno pouze ve stfiedu, v pátek, sobotu a nedûli. Lovit je
moÏno pouze na umûlou mu‰ku s pouÏitím jedné mu‰ky uvázané na háãku bez protihrotu a
pouze zpÛsobem ChyÈ a pusÈ. Osoba provádûjící lov nesmí mít pfii sobû mu‰kafisk˘ ko‰ík ani
Ïádn˘ batoh nebo ta‰ku. V úseku od silniãního mostu pod elektrárnou Lipno I po hráz ÚN Lipno
je zákaz lovu ryb. Na území NPR âertova stûna je pfiístup k fiece moÏn˘ pouze z levého bfiehu.
Ve dnech 27. 5. - 2. 6. 2014 bude na revíru probíhat MS v lovu ryb na umûlou mu‰ku.

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 Ïelezniãního mostu tratû Volary - âern˘ KfiíÏ aÏ k jízku pod krytou Rechlí pod Lenorou. 
Brodûní je v dubnu a kvûtnu zakázáno. V úseku za druh˘m meandrem pod Doberskou lávkou 
aÏ k oznaãení u lesa v Bfiezinû (1500 m) je celoroãní zákaz vstupu do vody. V 1. zónû 
Národního parku ·umava se lze pohybovat jen po vyznaãen˘ch cestách. Pfiístup k fiece v úseku
od Ïelezniãního pfiejezdu pod Lenorou aÏ k ústí potoka Ol‰inky (Na Spálence) nad Soumarsk˘m
mostem jen z levého bfiehu. Od vtoku Jedlového potoka (Stögerova HuÈ) pfies Bfiezinku aÏ 
k bezejmennému levostrannému pfiítoku (pod Dobrou) je pfiístup jen z pravého bfiehu, dále aÏ 
k Ïelezniãnímu mostu Volary - âern˘ KfiíÏ je pfiístup jen z levého bfiehu. V˘stup na opaãn˘ bfieh
je zakázán (pokuta). V ostatních úsecích je pfiístup k fiece z obou bfiehÛ. Míra pstruha obecného
zv˘‰ena na 30 cm.

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 aÏ k mÛstku pfies Vltavu v Polce, vãetnû náhonu 
k objektu b˘valé sklárny v Lenofie. K revíru patfií:
Dolní nádrÏ (vãetnû náhonu) v k. ú. Polka 2 ha
V úseku od mostku u Polecké elektrárny aÏ k mÛstku do Polky (Staré koryto) platí celoroãní zákaz
lovu ryb. Z dÛvodÛ letních pfiísu‰kÛ platí také zákaz lovu ryb v úseku od jezu na Tábofii‰ti v Lenofie
aÏ k soutoku s ¤asnicí, a to v dobû od 1. 7. do 30. 9. Míra pstruha obecného zv˘‰ena na 30 cm.

423 047 VOLY≈KA 1 - MO Strakonice 8,6 km/12,00 ha
GPS Z: 49°14'59.246"N, 13°54'5.488"E, K: 49°11'32.957"N, 13°53'26.058"E

Pfiítok Otavy. Od malého jízku U SamcÛ ve Strakonicích aÏ k jezu ml˘na Podhorsk˘ v Nemûticích
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 zv˘‰ena na 30 cm.
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423 048 VOLY≈KA 2 P - MO Volynû 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

Pfiítok Otavy. Od jezu ml˘na Podhorsk˘ v Nemûticích nad vtokem Peklovského potoka aÏ k jezu
b˘valého ml˘na Zámeãníkova ve âkyni. Od silniãního mostu v obci Ni‰ovice aÏ k jezu nad obcí
Ni‰ovice je CHRO - lov ryb zakázán - vyznaãeno tabulemi. Pekelsk˘ potok je chovn˘ - lov ryb
zakázán. Míra pstruha obecného zv˘‰ena na 30 cm.

423 049 VOLY≈KA 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

Pfiítok Otavy. Od jezu Zámeãníkova ml˘na ve âkyni aÏ k mostku u Hotelu Anna ve Vimperku.
Pramenná ãást revíru a v‰echny pfiítoky jsou CHRO - lov ryb zakázán. 

423 050 ÎELIVKA 7 (JANKOVSK¯ 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

Pfiítok Sázavy. Od jezu Hrobského ml˘na v k. ú. Kleteãná aÏ ke státní silnici Záchotín - Mysletín.
Vãetnû potoka Hejnického aÏ k Machkovu ml˘nu (GPS 49°29'33.467"N, 15°22'59.484"E). Úsek
od státní silnice Záchotín - Mysletín aÏ k pramenÛm je chovn˘.

423 052 ÎIROVNIâKA 1 - MO JindfiichÛv Hradec, MO Îirovnice 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

Pfiítok NeÏárky. Od soutoku s Kameniãkou v Jaro‰ovû nad NeÏárkou aÏ k jezu knoflíkáfiské
provozovny v Bednáreãku.
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METODICK¯ POKYN PRO ZÁPIS DOCHÁZKY

A ÚLOVKÒ V P¤EHLEDU O ÚLOVCÍCH

Evidence docházek a úlovkÛ (oddíl II povolenky k lovu ryb)

Pfied zahájením lovu ryb je osoba provádûjící lov povinna zapsat nesmazateln˘m zpÛsobem
do Evidence docházky a úlovkÛ datum lovu a ãíslo rybáfiského revíru.

âíslo rybáfiského revíru uvedené v soupisu revírÛ (‰estimístné nebo osmimístné) se zapisuje
do sloupce âíslo revíru. Pokud lovící provádí lov ryb na podrevíru, kter˘ má stanovené ãíslo, musí
kromû ãísla revíru zapsat ve sloupci Podrevír i ãíslo tohoto podrevíru.

V pfiípadû, Ïe rybáfi loví v jednom dni na revíru i na jeho podrevíru, musí do Evidence docházky
a úlovkÛ zapsat docházku jak na revír, tak v samostatném fiádku i na jeho podrevír.

Pokud lovící pfieru‰í lov ryb, nemusí v pfiípadû opûtovného zahájení lovu na stejném revíru 
v jednom dni znovu zapisovat docházku (datum lovu a ãíslo revíru).

Pokud si osoba provádûjící lov nepfiivlastní v daném revíru v daném kalendáfiním dnu Ïádnou
ulovenou rybu je povinna pro‰krtnout vodorovnou ãárou nesmazateln˘m zpÛsobem v oddílu II
povolenky k lovu ryb (Evidence docházky a úlovkÛ) pfiíslu‰n˘ fiádek nejpozdûji pfied zahájením
lovu v jiném revíru nebo v dal‰ím dnu.

Pfiíklad:
Revír 421 041 LuÏnice 10 A
Na revíru rybáfi nic neulovil, proto pfie‰el na revír  421 042 LuÏnice 10 B, kde ulovil kapra (45 cm,
hmotnost 2,2 kg). V Evidenci docházky a úlovkÛ to bude zapsáno následovnû:

Datum âíslo revíru Podrevír Druh ks kg cm

20. 6. 421 041 ––– ––– ––– ––– –––

20. 6. 421 042 ––– kapr 1 2,2 45

Sumáfi úlovkÛ a docházek (oddíl II povolenky k lovu ryb)

Sumáfi úlovkÛ a docházek vyplÀuje drÏitel povolenky k lovu ryb pfied odevzdáním povolenky. 
V jednotliv˘ch fiádcích se zapisují sumáfie v‰ech úlovkÛ dosaÏen˘ch na jednotliv˘ch rybáfi-

sk˘ch revírech a podrevírech a poãet docházek.
V pfiípadû, Ïe na nûkterém z revírÛ (podrevírÛ), nedosáhl drÏitel povolenky úlovku, musí i tento

revír zapsat, a to s vyznaãením poãtu docházek. 
Nevyplnûné fiádky v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovkÛ a Sumáfi úlovkÛ

a docházek) se musí po skonãení platnosti povolenky pro‰krtnout nesmazateln˘m zpÛsobem.
¤ádky se nemusí pro‰krtávat jednotlivû.

Takto vyplnûnou povolenku má její drÏitel povinnost vrátit do 15 dnÛ po skonãení platnosti
organizaci, která povolenku vydala.
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Pfiíklad:
Rybáfi lovil na revíru ã. 421 075 Vltava 23, na revíru ã. 421 079 Vltava 26, na revíru ã. 421 058
Skalice 1 na revíru ã. 421 031 Lomnice 2 a na revíru ã. 421 038 LuÏnice 7. Sumáfi úlovkÛ 
a docházek bude vyplnûn následovnû:

Postup v pfiípadû vyplnûní v‰ech fiádkÛ v povolence k lovu ryb (úlovkovém lístku)

Pokud drÏitel povolenky k lovu ryb vyplní v‰echny fiádky v Evidenci docházek a úlovkÛ nebo
v Sumáfii docházek a úlovkÛ (oddíl II povolenky k lovu), mÛÏe si bezplatnû vyÏádat u pfiíslu‰né
MO âRS nov˘ úlovkov˘ lístek.

Tento nov˘ úlovkov˘ lístek oznaãí tak, aby se dal jednoznaãnû pfiifiadit k jiÏ vydané povolence
k lovu ryb. Oznaãením je mínûno vypsání údajÛ v oddílu I povolenky k lovu ryb (doba platnosti,
jméno, pfiíjmení, titul drÏitele, datum narození, místo trvalého pobytu, ãlen MO âRS) a vypsání
ãísla povolenky v místû pro nalepení povolenky. Jako ãíslo povolenky se vypí‰e ãíslo uvedené na
nalepovací ãásti vydané povolenky s uvedením, Ïe se jedná o pfiílohu k vydané povolence k lovu. 

Pfiíklad: Pfiíloha ã. 1 k povolence k lovu ryb ã. 82111 11 00001.

POPLATKY âLENÒ MÍSTNÍCH ORGANIZACÍ âRS

âlenství v âRS lze získat pouze u místní organizace âeského rybáfiského svazu (dále jen MO âRS).

Zápisné – Jednorázov˘ vstupní penûÏní pfiíspûvek pfii vstupu do MO âRS. Jeho v˘‰i navrhuje
v˘bor MO a schvaluje ãlenská schÛze MO.
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âlensk˘ pfiíspûvek (známka), pravideln˘ penûÏní pfiíspûvek – je ãlen povinen zaplatit do konce
února pfiíslu‰ného roku MO âRS. V˘‰i pravidelného penûÏního pfiíspûvku pro v‰echny 
kategorie fiádn˘ch ãlenÛ navrhuje Republiková rada a schvaluje Republikov˘ snûm.

Brigády – jsou pracovní roãní pfiíspûvek. Poãet hodin pracovního roãního pfiíspûvku (brigádnick˘ch
hodin) a v˘‰i jeho finanãní náhrady navrhuje v˘bor MO a schvaluje ãlenská schÛze MO. 
O podmínkách plnûní pracovních povinností se informujte u své MO.

Mimofiádn˘ ãlensk˘ pfiíspûvek
Mimofiádn˘ ãlensk˘ pfiíspûvek navrhuje Republiková rada a schvaluje Republikov˘ snûm.

POVOLENKA K LOVU RYB
Povolenka k lovu ryb se fiádn˘m ãlenÛm vydává na základû:

a) platného rybáfiského lístku,
b) platné ãlenské legitimace,
c) potvrzení o splnûní ãlensk˘ch povinností a
d) potvrzení o vrácení povolenky s vyplnûn˘m Sumáfiem úlovkÛ a docházek za uplynul˘ rok

do 15 dnÛ po skonãení platnosti MO, která povolenku vydala.
Povolenky jsou na revíry mimopstruhové a pstruhové.
âRS vydává nûkolik druhÛ povolenek k lovu ryb s rÛzn˘m rozsahem platnosti. Nej‰ir‰í platnost
mají celorepubliková a celosvazová povolenka, následují územní povolenky jednotliv˘ch územních
svazÛ âRS a místní povolenky na konkrétní rybáfiské revíry.

Povolenky také mohou mít rÛznou ãasovou platnost. Celosvazové a celorepublikové 
povolenky jsou pouze roãní, ostatní mohou mít i krat‰í ãasovou platnost (napfi. jednodenní, dvou-
denní, sedmidenní, ãtrnáctidenní a mûsíãní).

Do 15 dnÛ po skonãení platnosti povolenky k lovu ryb, má drÏitel povinnost vrátit povolenku
organizaci, která ji vydala. Povolenka se vrací i tehdy, kdyÏ rybáfi bûhem roku ryby nelovil nebo
nemûl Ïádné úlovky.
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KONTAKTNÍ ADRESY A TELEFONY PRO TÍS≈OVÁ VOLÁNÍ 
RYBÁ¤U Z TERÉNU

(ZÁVAÎNÉ ZNEâI·TùNÍ VODY, HAVÁRIE, ÚHYN RYB A PODOBNù)

Jihoãesk˘ územní svaz âRS Tel.:
Rybáfiská 237, 
373 82 Bor‰ov nad Vltavou 387 250 454 

Krajsk˘ úfiad -  Jihoãesk˘ kraj,
U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 âeské Budûjovice 386 720 111

Krajsk˘ úfiad - Kraj Vysoãina, 
ÎiÏkova 57,
587 33 Jihlava 564 602 111

Povodí Vltavy s. p. âeské Budûjovice, 
hlá‰ení havárií 602 140 130
vodohospodáfisk˘ dispeãink 387 203 609

Kafilerie - VETAS âeské Budûjovice 
(platí se jen hmotnost odvezen˘ch zvífiat ne km!!!) 
- záznamník hlá‰ení úhynÛ zvífiat 24 hodin 
(mnoÏství a místo) 387 220 894

âeská inspekce Ïivotního prostfiedí
âeské Budûjovice, 
hlá‰ení havárií 24 hodin dennû 731 405 133 
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Vybraná prodejní místa rybáfisk˘ch povolenek
âeské Budûjovice JãÚV âRS, Rybáfiská 237, 373 82 Bor‰ov nad Vltavou +420 387 250 451, 54 

linhova@crscb.cz

MO âRS ã. 1, Trocnovská 490, 370 04 âeské Budûjovice +420387425967
crs.luxova@tiscali.cz 

MO âRS ã. 2, Lidická 191, 370 07 âeské Budûjovice +420723468808
crs_mo2@volny.cz 

MO âRS ã. 3, Dobrovodská 156/14a, 370 01 âeské Budûjovice +420777609477
crs.luxova@seznam.cz

Rybáfiská prodejna, Hradební 30, 370 01 âeské Budûjovice +420387318817

Ráj rybáfiÛ, M. Vydrové 22, 370 06 âeské Budûjovice +420777244603
rajrybaru@seznam.cz

Hanák, PraÏská 65, 370 01 âeské Budûjovice +420387319151
info@pruty.cz

âesk˘ Krumlov MO âRS, Na Ostrovû 86, 381 01 âesk˘ Krumlov +420380712532

Infocentrum, Nám. Svornosti 2, âesk˘ Krumlov +420380704622
- pouze pro neãleny                                                infocentrum@ckrf.ckrumlov.cz

Daãice MO âRS, Na Sádkách 108, 380 01 +420384422973

Humpolec MO âRS, Blanická, Humpolec 396 01 +420728372268
+420731608735

Husinec MO âRS, Husinec 384 21 +420388384146

JindfiichÛv Hradec MO âRS, Schwaigerova II, JindfiichÛv Hradec 377 01 +420384363152

Kamenice nad Lipou MO âRS, Na Kariánce 715, Kamenice nad Lipou 394 70 +420777188145

Kaplice MO âRS, Mal‰ské údolí 273, Kaplice +420380312780

Rybáfiská prodejna p. Mike‰, Kaplice +420777710484

Louãovice MO âRS, 382 76, p. Ginzel +420724065630

Pelhfiimov MO âRS, U Splavu 1765, 393 01 +420565326049

Rybáfiská prodejna, p. Císafi +420602403516
rybar.potreby@seznam.cz

Písek MO âRS, Zátavské nábfieÏí 33, 397 01 +420382271189

Ráj rybáfiÛ, Tfi. nár. svobody 173, Písek 397 01 +420777244605
rajrybaru@seznam.cz

Purkarec Penzion Purkarec, Purkarec 133, Hluboká nad Vltavou 373 43 +420775558126
penzion-purkarec@seznam.cz

Sobûslav (Karvánky) Automotoklub Karvánky,  p. Pfiíplata +420603242157

Rybáfiská prodejna Sobûslav +420604942326

Strakonice MO âRS ing. ·ampalík a rybáfiská prodejna p. Jungvirt +420602558925
+420603820257



Suchdol nad LuÏnicí U Jezárka, p. Hanus, 378 06 +420384781527

Tábor MO âRS, Pod TrÏním námûstím 396, 390 01 +420739479837

TfieboÀ Rybáfiské potfieby p. ·imkovsk˘ , Tfiebízského 837, TfieboÀ +420384723257
jan.simkovsky@tiscali.cz

MO âRS, p. Jílek +420603900046

Chlum u Tfiebonû Rybáfiská prodejna p. Trázník, Chlum u Tfiebonû 378 04 +420384797516
traznik@naryby.cz

T̆ n nad Vltavou Prodejna rybáfisk˘ch potfieb, p. Macháãek, 375 01 +420385731722

Veselí nad LuÏnicí MO âRS, Na ·tûpnici, 391 81 + infocentrum ve Veselí +420381582301
+420728917758

VodÀany Hotel Prajer, CSLA 131, 389 01 VodÀany +420602323217

Volary MO âRS, Nová 323, 384 51 (v prodejnû jízdních kol) +420388338432

Vy‰‰í Brod p. Hanzlíãek, CK Beta, Vy‰‰í Brod, pí. Hanzlíãková +420775174070
+420775174080

ÚN Lipno 
âerná v Po‰umaví Prodejna rybáfisk˘ch potfieb FOP, +420380744248

âerná v Po‰umaví 149, 382 23 info@fopcentrum.cz

Frymburk pan Langer, Frymburk 101, 382 79 +420721774965
+420380735456

OTRE, Cestovní kanceláfi, Námûstí 76, 382 79 +420380735136
info@lipno-cz.com

Horní Planá Rybáfiská prodejna p. Pe‰ek, Námûstí, 382 26 +420604854423
+420380738484
info@upesku.com

HÛrka Penzion Adler, p. Domin, HÛrka 67, H. Planá 382 26 +420380744153
domin01@sendme.cz

U Ne‰lehÛ, HÛrka 25, H. Planá 382 26 +420380744139
uneslehu@nalipne.cz

Apartmán-Vanessa, Milu‰e Steiner, BliÏná 25, Jestfiábí III +420602724014,
+420380731432    

info@apartman.vanessa.cz 

Jeni‰ov Hotel Jeni‰ov, p. Zelenka +420380738184
hotel.jenisov@wo.cz

Lipno nad Vltavou Jan Kuãera, sportovní rybolov Lipno +420605312062
sportovnirybolovlipno@seznam.cz

ÚN Orlík 
Chrást pan Pták, Chrást 45, 398 55 Kováfiov +420382596812

Zvík. podhradí - v˘dejna +420382899675

·tûdronín - v˘dejna +420382889160
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