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Důležité upozornění: Tento Rybářský řád a soupis rybářských revírů 
a vodních ploch pro držitele celosvazových a celorepublikových povolenek 
platí dva roky, tzn. 2022 i 2023. Případné změny pro rok 2023 budou 
vydány formou dodatku. 

 

Český rybářský svaz, z. s. 
 

Přehled nejdůležitějších 
ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. 

a vyhlášky č. 197/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, 

a 
bližší podmínky 

výkonu rybářského práva 
(„Rybářský řád“) 

platné na rybářských revírech a vodních plochách 
Českého rybářského svazu 

od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2023 
 

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na rybářských revírech 
a vodních plochách ČRS pro rok 2022 a 2023 byly projednány 
a schváleny Republikovou radou ČRS 3. června 2021. 

Rybářský řád 
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Přehled nejdůležitějších 
ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. 

a vyhlášky č. 197/2004 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Lov ryb 

§ 13 odstavce 1, 7 a 9 zákona č. 99/2004 Sb. 

 
(1) Lov ryb a vodních organizmů smí být prováděn v rybářském revíru 

zpravidla lovem na udici nebo jiným způsobem lovu, který stanoví 

příslušný rybářský orgán; v rybářském revíru může jednotlivá 

oprávněná osoba provádět lov nejvýše na 2 udice. 

 
(7) Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít u sebe 

rybářský lístek, povolenku k lovu, nejde-li o uživatele rybářského 

revíru, popřípadě doklad o udělení výjimky podle odstavce 4 nebo 

5 § 13 zákona č. 99/2004 Sb. a na požádání je předložit rybářské 

stráži, rybářskému hospodáři, popřípadě jeho zástupci nebo osobám 

pověřeným příslušným rybářským orgánem nebo orgánům Policie 

České republiky. 

 
(9) Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence k lovu datum 

lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb. 

 

II. Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry 
vybraných druhů ryb v rybářském revíru 

§ 11 vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

 
(1) Délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků 

ocasní ploutve. 

Rybářský řád 
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(2) Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v mimopstruhovém 
rybářském revíru jsou: 

 

a) bolen dravý (Aspius aspius) 40 cm, 

b) candát obecný (Stizostedion lucioperca) 45 cm, 

c) hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho) 65 cm, 

d) jelec jesen (Leuciscus idus) 25 cm, 

e) jelec tloušť (Leuciscus cephalus) 25 cm, 

f) jeseter malý (Acipenser ruthenus) 30 cm, 

g) kapr obecný (Cyprinus carpio) 40 cm, 

h) lín obecný (Tinca tinca) 20 cm, 

i) lipan podhorní (Thymallus thymallus) 30 cm, 

j) ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus) 30 cm, 

k) parma obecná (Barbus barbus) 40 cm, 

l) podoustev říční (nosák) (Vimba vimba) 25 cm, 

m) pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) 25 cm, 

n) pstruh obecný (Salmo trutta) 25 cm, 

o) siven americký (Salvelinus fontinalis) 25 cm, 

p) sumec velký (Silurus glanis) 70 cm, 

q) štika obecná (Esox lucius) 50 cm, 

r) úhoř říční (Anguilla anguilla) 50 cm, 

s) mník jednovousý (Lota lota) 30 cm, 

t) losos obecný (atlantský) (Salmo salar) 50 cm, 

u) amur bílý (Ctenopharyngodon idella) 50 cm. 
 

Nejmenší lovná míra amura bílého není součástí vyhlášky č. 197/2004 Sb., 
jedná se o součást bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech ČRS dle 
§ 13 odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb. 

 
(3) Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v pstruhovém 

rybářském revíru jsou: 

 
a) hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho) 65 cm, 

b) jelec jesen (Leuciscus idus) 25 cm, 

c) jeseter malý (Acipenser ruthenus) 30 cm, 

d) kapr obecný (Cyprinus carpio) 40 cm, 

e) lín obecný (Tinca tinca) 20 cm, 

f)   lipan podhorní (Thymallus thymallus) 30 cm, 

g) ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus) 30 cm, 

h) parma obecná (Barbus barbus) 40 cm, 

i)   podoustev říční (nosák) (Vimba vimba) 25 cm, 

j)   pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) 25 cm, 

Rybářský řád 
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k) pstruh obecný (Salmo trutta) 25 cm, 

l) siven americký (Salvelinus fontinalis) 25 cm, 

m) mník jednovousý (Lota lota) 30 cm, 

n) losos obecný (atlantský) (Salmo salar) 50 cm, 

o) úhoř říční (Anguilla anguilla) 50 cm, 

p) amur bílý (Ctenopharyngodon idella) 50 cm. 
 

Nejmenší lovná míra amura bílého není součástí vyhlášky č. 197/2004 Sb., 
jedná se o součást bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech ČRS dle 
§ 13 odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb. 

 

 

III. Denní doby lovu ryb v kalendářním roce 
v rybářském revíru 

§ 12 vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

 
(1) Denní doby lovu ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou: 

 
a) v měsíci lednu a únoru od 7 do 17 hodin, 

b) v měsíci březnu od 6 do 18 hodin, 

c) v měsíci dubnu od 6 do 20 hodin, 

d) v měsíci květnu od 6 do 21 hodin, 

e) v měsíci červnu a červenci od 5 do 22 hodin, 

f) v měsíci srpnu od 6 do 22 hodin, 

g) v měsíci září od 7 do 20 hodin, 

h) v měsíci říjnu od 7 do 19 hodin, 

i) v měsíci listopadu a prosinci od 7 do 17 hodin. 

 
(2) Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou: 

 
a) v měsíci duben, květen, červen, červenec, 

srpen, září od 4 do 24 hodin, 

b) v měsíci říjen, listopad, prosinec, 

leden, únor, březen od 5 do 22 hodin. 

 

IV. Doby hájení ryb v rybářském revíru 
§ 13 vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

(1) Od 1. ledna do 15. dubna a dále od 1. prosince do 31. prosince jsou 

v pstruhovém rybářském revíru hájeny všechny druhy ryb. 

Rybářský řád 
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(2) Od 1. září do 15. dubna jsou v rybářském revíru hájeni: 

 
a) pstruh obecný (Salmo trutta), 

b) losos obecný (atlantský) (Salmo salar). 

 
(3) Od 16. března do 15. června jsou 

 
a) v rybářském revíru hájeni: 

1. ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus), 

2. parma obecná (Barbus barbus), 

3. parma východní (Barbus petenyi), 

4. podoustev říční (nosák) (Vimba vimba), 

5. jeseter, vyza (rod Acipenser, rod Huso), 

 
b) v mimopstruhovém rybářském revíru dále hájeni: 

1. jelec jesen (Leuciscus idus), 

2. jelec tloušť (Leuciscus cephalus). 

 
(4) Od 1. ledna do 15. června jsou v mimopstruhovém rybářském 

revíru hájeni: 

 

a) bolen dravý (Aspius aspius), 

b) candát obecný (Stizostedion lucioperca), 

c) okoun říční (Perca fluviatilis), 

d) sumec velký (Silurus glanis), 

e) štika obecná (Esox lucius). 

 
(5) Od 1. prosince do 15. června je v rybářském revíru hájen lipan 

podhorní (Thymallus thymallus). 

 
(6) Od 1. ledna do 30. září je v rybářském revíru hájena hlavatka 

obecná (podunajská) (Hucho hucho). 

 
(7) Od 1. září do 30. listopadu je v rybářském revíru hájen úhoř říční 

(Anguilla anguilla). 

 
(8) Od 1. ledna do 15. března je v rybářském revíru hájen mník 

jednovousý (Lota lota). 

Rybářský řád 
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V. Povolené způsoby lovu, 
povolené technické prostředky k lovu 
a způsob jejich užití v rybářském revíru 

§ 14 vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

 
(2) Povolený způsob lovu v rybářském revíru je lov ryb na udici, a to lov 

na položenou, lov na plavanou, lov přívlačí, lov na umělou mušku, lov 
muškařením, čeřínkováním nebo jiným způsobem lovu stanoveným 
příslušným rybářským orgánem (§ 13 odst. 1 zákona). 

 
(3) Povolené   způsoby   lovu,   povolené   technické   prostředky   k   lovu  

a způsob jejich užití v rybářském revíru jsou uvedeny v příloze č. 7. 
 

(4) Místa k lovu nesmí být vyhrazována. Při lovu ryb na udici z plavidla 
musí být pojíždění a přistávání plavidla prováděno tak, aby zbytečně 
nerušilo ostatní osoby provádějící lov ze břehu. 

 

(5) Lov ryb na udici, na plavanou, na položenou nebo čeřínkováním může 
být prováděn jen za předpokladu, že osoba provádějící lov je u udic  
přítomna tak, aby s nimi mohla bez prodlení manipulovat. Nesmí být 
použit systém samoseku. 

 
(6) Používání plavidel při lovu ryb upravují zvláštní právní předpisy. 

 

§ 15 vyhlášky č. 197/2004 Sb. 
 

(1) Ulovené ryby v rybářském revíru, které 
 

a) nedosahují nejmenší lovné míry, 
b) byly uloveny v době hájení, nebo 
c) jsou chráněny podle zvláštních právních předpisů, 

 
musí být šetrně vráceny zpět do rybářského revíru, v němž byly uloveny. 

 
(2) Uloví-li osoba provádějící lov rybu, která je pro vědecké účely opatřena 

značkou, určí druh ryby, změří její délku a zjistí její hmotnost. Jde-li 
o rybu uvedenou v § 15 odst. 1, zaznamená tvar, barvu a popřípadě 
číslo značky a úlovek ryby spolu se zjištěnými údaji ohlásí uživateli 
rybářského revíru; v hlášení uvede dobu a místo ulovení. Nejde-li 
o rybu uvedenou v § 15 odst. 1, zapíše údaje o délce a hmotnosti ryby 
do povolenky k lovu; zjištěné údaje ohlásí uživateli rybářského revíru, 
v hlášení uvede dobu a místo ulovení a připojí značku. 

Rybářský řád 
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§ 16 vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

 
(1) V mimopstruhovém rybářském revíru je povoleným způsobem lovu: 

 
a) lov na položenou, lov na umělou mušku, lov muškařením nebo lov 

na plavanou, nebo 

b) pouze v době od 16. června do 31. prosince lov přívlačí, lov 

hlubinnou přívlačí nebo lov čeřínkováním. 

 
(2) V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov 

přisvojit v jednom dnu, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 

7 kg všech druhů ryb. V tomto úlovku smí být nejvýše dva kusy 

kapra, štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace. Byla-li 

si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost  

úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov. 

 
(3) Vyskytují-li se v mimopstruhovém rybářském revíru také ryby 

lososovité, může si osoba provádějící lov vedle úlovku uvedeného 

v odstavci 2 přisvojit jen 3 ks ryb lososovitých, pokud celková hmotnost 

denního úlovku nepřesáhne 7 kg. Síh maréna a síh peleď se 

nepovažují v úlovcích za ryby lososovité. 

 
(4) Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným 

způsobem do povolenky k lovu, do které uvede datum, číslo revíru, 

druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené druhy ryb uvedené 

v odstavcích 2 a 3 zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po 

jejich ulovení. Ostatní druhy ryb zapisuje po skončení nebo přerušení  

lovu před odchodem od vody. 

Rybářský řád 
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§ 17 vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

 
(1) V pstruhovém rybářském revíru je povoleným způsobem lovu ryb 

 
a) lov přívlačí od 16. dubna do 31. srpna, 

b) lov na umělou mušku od 16. dubna do 30. listopadu, 

c) v případě lovu jiných ryb než lososovitých je povoleným způsobem 

lovu také lov na položenou nebo lov na plavanou, a to pouze na 

nástrahu rostlinného původu. 

 
(2) V případě, že je na pstruhovém rybářském revíru ulovena štika, tloušť,  

okoun, sumec, bolen nebo candát, tato ryba se do pstruhového 

rybářského revíru nevrací. 

 

(3) V pstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit 

v jednom dnu, i když loví ve více rybářských revírech, nejvýše tři 

kusy lososovitých druhů ryb. Přisvojením si povoleného množství 

uvedených druhů ryb denní lov končí. Síh maréna a síh peleď se 

nepovažují v úlovcích za ryby lososovité. 

 
(4) Osoba provádějící lov si z nedravých druhů ryb v jednom dnu může  

přisvojit nejvýše 7 kg bez ohledu na to, v kolika revírech v příslušném  

dni lovila. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou 

celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní  

lov. V denním úlovku smí být nejvýše dva kapři. 

 

(5) Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným 

způsobem do povolenky k lovu, do které uvede datum, číslo revíru, 

druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené druhy ryb uvedené 

v odstavcích 3 a 4 zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po 

jejich ulovení. Ostatní druhy ryb zapisuje po skončení nebo přerušení  

lovu před odchodem od vody. 

Rybářský řád 
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VI. Při lovu v rybářském revíru se zakazuje 

§ 13 odstavce 2 a 3 zákona č. 99/2004 Sb. 

 
(2) Při lovu v rybářském revíru a v rybníkářství se zakazuje 

 
a) používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek, 

b) používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále 

vidlic a rozsošek, jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry, 

do rukou a do ok, 

c) užívat k lovu ryb elektrického proudu, lovit ryby pod ledem. 

 
(3) V rybářských revírech se zakazuje lov 

 
a) vybraných druhů ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich 

rozmnožování, 

b) vybraných   druhů   ryb,   které   nedosáhly   nejmenší   lovné   míry, 

z důvodu ochrany těchto druhů ryb, 

c) mimo denní doby lovu ryb v kalendářním roce z důvodu ochrany 

rybí obsádky, 

d) za použití jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb nebo sítí, které  

nejsou od sebe vzdáleny alespoň 50 m, nebo zabraňovat tahu ryb 

po i proti vodě, 

e) z lodí obytných, z plavidel veřejné dopravy a ze zvláštních 

plovoucích zařízení využívaných k přepravě materiálu, 

f) v plavebních komorách, 

g) v blízkosti přehradních hrází nejméně 100 metrů od hrázového 

tělesa, 

h) ze silničních a železničních mostů, 

i) v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu 

vody nebo při škodlivém znečištění vody a též ryby shromážděné 

k přezimování a rozmnožování, lovit rybí plůdky, pokud tato 

opatření nečiní uživatel rybářského revíru k záchraně ryb nebo 

k jejich přenesení do jiných vod, 

j) ryb do slupů, vrší, 

k) v rybím přechodu nebo do vzdálenosti 50 m nad ním a pod ním. 

Rybářský řád 
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VII. Přístup na pozemky 

§ 11 odstavec 8 zákona č. 99/2004 Sb. 

 
(8) Uživatel rybářského revíru, rybářský hospodář a jeho zástupce, držitel 

povolenky k lovu a rybářská stráž mohou při výkonu rybářského práva 

vstupovat na pobřežní pozemky, pokud na ně není vstup zakázán z 

důvodu obecného zájmu; jsou však povinni nahradit škodu, kterou při 

tom způsobí. 

 

VIII. Oprávnění rybářské stráže 

§ 16 zákona č. 99/2004 Sb. 

 
Rybářská stráž v rybářském revíru je oprávněna 

 

a) kontrolovat 

 
1. osoby lovící ryby nebo vodní organizmy, zda jsou k tomuto lovu 

oprávněné a zda provádí lov řádně a způsobem, který umožňuje 

tento zákon, 

2. osobám lovícím ryby nebo vodní organizmy rybářské nářadí, obsah 

rybářské loďky, nádrže nebo jiného zařízení užitého k uchování ryb 

a rybářské úlovky, z hlediska dodržení rybářského práva, 

3. osoby lovící ryby pomocí elektrického proudu, zda vlastní povolení  

příslušného rybářského orgánu k tomuto způsobu lovu, jakož i 

zda vlastní potřebné osvědčení prokazující jejich způsobilost k 

práci s elektrickým zařízením při lovu ryb a osvědčení dokladující 

bezpečnou použitelnost elektrického zařízení k lovu ryb, 

4. užívání jezů, stavidel, zdymadel, výpustí a jiných zařízení z hlediska 

dodržování právních předpisů a opatření na ochranu výkonu 

rybářského práva, 

5. způsob a rozsah užívání vod a jejich kvalitu; 

Rybářský řád 
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b) požadovat 

 
1. od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy prokázání její totožnosti, 

předložení platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu, 

2. od osoby důvodně podezřelé ze spáchání přestupku nebo 

trestného činu v bezprostřední blízkosti rybářského revíru 

předložení rybářského lístku, popřípadě povolenky k lovu nebo 

jiného dokladu opravňujícího osobu k lovu anebo dokladu o nabytí 

ryby nebo vodního organizmu, 

3. součinnost, popřípadě pomoc orgánů Policie České republiky, 

popřípadě obecní   policie,   nemůže-li   zajistit   vlastními   silami a 

prostředky výkon funkce rybářské stráže; 

 
c) zadržet 

 
1. povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení povinnosti 

stanovené tímto zákonem a tuto doručit nejpozději do 5 pracovních 

dnů tomu, kdo povolenku vydal, 

2. úlovek, rybářské nářadí nebo nástroj osobě, která tím spáchala přestu- 

pek nebo trestný čin, nebo z jehož spáchání je důvodně podezřelá; 

 
d) vstupovat na pozemky, stavby, jezy, rybí přechody a jiná zařízení 

v souvislosti s výkonem funkce rybářské stráže, a to v rozsahu nezbytně 

nutném a užívat k tomu v nezbytné míře existující přístupové cesty; 

 
e) projednat přestupky podle tohoto zákona příkazem na místě. 

 
§ 17 zákona č. 99/2004 Sb. 

 
(1) Rybářská stráž je při výkonu své funkce povinna 

 
a) nosit služební odznak na viditelném místě, 

b) prokazovat se průkazem rybářské stráže, 

c) kontrolovat a dohlížet na dodržování povinností stanovených tímto 

zákonem, 

d) zjišťovat zdroje a příčiny znečištění vody v rybářském revíru, 

e) oznamovat neprodleně zjištěné závady a škody podle jejich povahy 

uživateli rybářského revíru a příslušnému obecnímu úřadu obce s 

rozšířenou působností, který ji ustanovil, popřípadě orgánu 

příslušnému k ochraně přírody a krajiny nebo Policii České republiky. 

Rybářský řád 
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Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb. 

 

Povolené způsoby lovu, 
povolené technické prostředky k lovu 

a způsob jejich užití při 
lovu v rybářském revíru 

I. Povolené způsoby lovu ryb na udici 

A. Lov na položenou, lov na plavanou 

 
1. Lov na položenou, lov na plavanou v rybářských revírech 

mimopstruhových 

 
Při lovu na položenou nebo při lovu na plavanou se použijí nejvýše 

2 udice. Při lovu na položenou není pohyb nástrahy osobou pro- 

vádějící lov aktivně ovlivňován. Při lovu na plavanou může osoba 

provádějící lov pohyb nástrahy aktivně ovlivňovat. Na každé udi- 

ci jsou nejvýše 2 návazce s jednoduchými háčky nebo 1 návazec 

s dvojháčkem nebo trojháčkem. Při lovu na živočišnou nástrahu 

mohou být použity i víceháčkové systémy s nejvýše 3 háčky (jedno,  

dvoj nebo trojháčky). Nástražní rybka se použije pouze v období od 

16. června do 31. prosince. Jako nástražní rybka se nepoužijí ryby 

lososovité, úhoř, chráněné druhy ryb a ryby nedosahující nejmenší 

lovné míry. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou 

vzdálenost nejméně 3 m, pokud se nedohodnou na menší. 

 
2. Lov na položenou, lov na plavanou v rybářských revírech 

pstruhových 

 

Při lovu na položenou nebo při lovu na plavanou se použijí nejvýše 

2 udice. Při lovu na položenou není pohyb nástrahy osobou provádě- 

jící lov aktivně ovlivňován. Při lovu na plavanou může osoba provádě- 

jící lov pohyb nástrahy aktivně ovlivňovat. Na každé udici jsou nejvýše 

2 návazce s jednoduchými háčky. K lovu se použije pouze nástraha 

rostlinného původu. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi 

sebou vzdálenost nejméně 3 m, pokud se nedohodnou na menší. 

Rybářský řád 
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B. Lov přívlačí 

 
1. A. Lov přívlačí v rybářských revírech mimopstruhových 

 
Při lovu přívlačí se použije 1 udice, která je při lovu držena v ruce;  

jiná udice není nastražena. Lov spočívá v aktivním vedení nástrahy 

vodním prostředím. Za nástrahu se použije 1 umělá nebo přirozená 

nástraha. Nástraha má podle své konstrukce nejvýše 3 háčky 

(jedno, dvoj nebo trojháčky). Za lov přívlačí se považuje i lov na 

umělou mušku, pokud je nástraha vybavena doplňky zvyšujícími 

dráždivost pro ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka. Při lovu 

zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 

20 m, pokud se nedohodnou na menší. 

 
1. B. Lov hlubinnou přívlačí v rybářských revírech mimopstruhových 

 
Lov hlubinnou přívlačí je lov z pohybujícího se plavidla s použitím 

1 udice, při němž je 1 nástraha tažena v jakékoliv hloubce vody; 

jiná udice není nastražena. Za nástrahu se použije 1 umělá nebo 

přirozená nástraha. Nástraha má podle své konstrukce nejvýše 

3 háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky). Při lovu se dbá zvýšené 

opatrnosti, aby nedošlo k ohrožení zdraví, života nebo majetku 

ostatních osob. 

 
2. Lov přívlačí v rybářských revírech pstruhových 

 
Při lovu přívlačí se použije 1 udice, která je při lovu držena v ruce;  

jiná udice není nastražena. Lov spočívá v aktivním vedení nástrahy 

vodním prostředím. Za nástrahu se použije 1 umělá nástraha, která 

je opatřena nejvýše 1 háčkem (jedno, dvoj nebo trojháčkem). Za 

lov přívlačí se považuje i lov na umělou mušku vybavenou doplňky 

zvyšujícími dráždivost pro ryby, například rotující plíšek nebo 

vrtulka. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou 

vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou na menší. 

Rybářský řád 
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C. Lov na umělou mušku 

 
1. Lov na umělou mušku v rybářských revírech 

mimopstruhových i pstruhových 

 

Při lovu na umělou mušku se použije 1 udice, která je při lovu 

držena v ruce; jiná udice není nastražena. Na udici jsou nejvýše 

3 návazce s jednoduchými háčky. Nástraha je nahazována pomocí  

muškařské šňůry nebo vlasce, kdy nosnou funkci zabezpečuje 

kulové nebo jiné plovátko, popřípadě jiná zátěž. Za umělou mušku 

se považuje nástraha imitující hmyz nebo jiné organizmy. Nástraha 

se nevybavuje doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost pro 

ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka. Při lovu zachovávají 

osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud 

se nedohodnou na menší. 

 
D. Lov muškařením 

 
1. Lov muškařením v rybářských revírech mimopstruhových 

 
Při lovu muškařením se použije 1 udice, která je při lovu držena 

v ruce; jiná udice není nastražena. Na udici jsou nejvýše 2 návazce 

s jednoduchými háčky nebo 1 návazec s dvojháčkem nebo 

trojháčkem. Nástraha je nahazována pomocí muškařské šňůry 

nebo vlasce, kdy nosnou funkci zabezpečuje kulové nebo jiné 

plovátko, popřípadě jiná zátěž. Za nástrahu se použije i živý nebo 

mrtvý hmyz. Nástraha se nevybavuje doplňky, které svým pohybem 

zvyšují dráždivost pro ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka. 

Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost  

nejméně 20 m, pokud se nedohodnou na menší. 

 
E. Lov čeřínkováním 

 
1. Lov čeřínkováním v rybářských revírech mimopstruhových 

 
Při lovu čeřínkováním se použije 1 vodorovná síť, jejíž plocha 

nepřevyšuje výměru 1 m2. Lov čeřínkováním se nekombinuje 

s lovem podle bodů A, B, C nebo D. Při lovu zachovávají osoby 

provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 3 m, pokud se 

nedohodnou na menší. 
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II. Povolené technické prostředky k lovu 

1. Udice, která je tvořena prutem, zpravidla navijákem, šňůrou nebo 

vlascem a háčkem nebo umělou nástrahou, popřípadě dalšími doplňky. 

 
2. Vábničky, plavidla, plovoucí nafukovací rybářské pomůcky určené k 

lovu ryb, echolot, podběrák, čeřínek, vezírek, vyprošťovač háčků, 

měřítko, stojánky nebo držáky na udice, čihátka, splávky, zátěž, 

nahazovací prak a další prostředky. Použití těchto prostředků 

specifikuje uživatel revíru v bližších podmínkách výkonu rybářského 

práva. 

Rybářský řád 
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Bližší podmínky 
výkonu rybářského 
práva 
§ 13 odstavec 9 zákona č. 99/2004 Sb. 

 

I. Doby hájení některých dalších živočichů 

Celoročně jsou hájeni: 

1. losos obecný, 

2. celoročně jsou chráněni dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. (jedná se pouze 

o seznam vybraných druhů živočichů): 

a) mihulovci a ryby: cejn perleťový, drsek menší, drsek větší, hrouzek 

Kesslerův, jelec jesen, ježdík žlutý, mihule potoční, mihule ukra- 

jinská, mník jednovousý, ostrucha křivočará, ouklejka pruhovaná,  

piskoř pruhovaný, plotice lesklá, sekavčík horský, sekavec písečný, 

střevle potoční, vranka obecná, vranka pruhoploutvá, 
b) bezobratlí: rak kamenáč, rak říční, rak bahenní, perlorodka říční, 

velevrub malířský a škeble rybničná, 

c) obojživelníci. 

 

II. Osoba provádějící lov je povinna 

a) mít při lovu vyprošťovač háčků a míru pro zjištění délky ryb, 

b) zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence 

docházky a úlovků) před zahájením lovu ryb na mimopstruhovém i 

pstruhovém rybářském revíru datum lovu a číslo revíru, 

c) řádně zapisovat do oddílu II povolenky pouze údaje o ulovených a 

přisvojených rybách a jejich skutečné hmotnosti (tzn. nezapisovat 

vrácené a nepřisvojené ryby nebo neulovené ryby), 

d) pokud si nepřivlastní v daném revíru v daném kalendářním dnu žádnou 

ulovenou rybu, proškrtnout vodorovnou čarou nesmazatelným způso- 

bem v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) příslušný 

řádek nejpozději před zahájením lovu v jiném revíru nebo v dalším dnu, 

e) po skončení platnosti povolenky proškrtnout nesmazatelným způsobem 

nevyplněné řádky v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlov- 

ků a Sumář úlovků a docházek). Řádky se nemusí proškrtávat jednotlivě, 

f) umožnit rybářské stráži zápis o provedené kontrole do oddílu II povo- 

lenky k lovu (Evidence docházky a úlovků), 
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g) vrátit do 15 dnů po skončení platnosti povolenky k lovu ryb oddíl I a II 

povolenky organizaci, která ji vydala. 

 

III. Lov na mimopstruhových rybářských revírech 

Zákaz používání dvoj- a trojháčků v období od 1. ledna do 15. června. 

 
Při lovu na umělou mušku a muškařením na revírech mimopstruhových 

v době od 1. ledna do 15. června: 

– je povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou výbavou skládající se 

z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce 

o maximální délce odpovídající dvojnásobné délce používaného prutu 

a s nástrahami v maximální velikosti 3 cm; 

– je zakázáno lovit na jakékoliv gumové nástrahy a používat jakékoliv zátěže 

umístěné mimo tělo mušky, stejně tak je zakázáno použití jakýchkoliv 

plovoucích zařízení jako je kulové plovátko, splávek apod. Je zakázáno 

vybavovat nástrahy doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost pro 

ryby, například rotující plíšek, vrtulka nebo gumička; 

– je dovoleno používat pouze jednoháčky. 

 

IV. Lov na pstruhových rybářských revírech 

Na pstruhových rybářských revírech se zakazuje lov všech druhů ryb 

od 1. ledna do 15. dubna a od 1. prosince do 31. prosince. 

(Omezení docházky, omezení počtu ponechaných lososovitých ryb a způsobů lovu ryb 

v kalendářním týdnu, popřípadě další omezení na pstruhových rybářských revírech 

upravují v rámci svých bližších podmínek výkonu rybářského práva jednotlivé územní 

svazy.) 

 

V případě lovu ryb na položenou nebo na plavanou musí být všechny 

ulovené lososovité ryby vráceny zpět do rybářského revíru. 

 

V. Lov ryb z plavidel 

Lov ryb z plavidel je zakázán. Revíry nebo jejich části, kde je lov ryb 

z plavidel povolen, určuje uživatel rybářského revíru. 

 
Osoba provádějící lov z plavidla nesmí mít nastraženou jinou udici 

mimo plavidlo. 

Rybářský řád 



25 
 

 
 

VI. Lov na bójku 

Lov na bójku je lov dravých druhů ryb pomocí povoleného plovoucího 

zařízení (tzv. bójky). Účelem bójky je udržet nástrahu na zvoleném místě 

a ve zvolené hloubce. 

 
Při lovu může být použito bójky nebo bójky s pomocnou bójkou; přitom 

žádná z nich nesmí přesahovat rozměry 15 × 15 × 30 cm. Spojení bójky 

a pomocné bójky musí umožňovat po záběru a při zdolávaní ryby jejich 

rozpojení tak, aby pomocná bójka již nebyla spojena s udicí. Po skončení 

lovu musí být pomocná bójka vytažena z vody. 

V případě použití dvou bójek, které jsou pevně propojeny spojkou,  

nesmí žádná z nich přesahovat rozměry 10 × 10 × 10 cm. Jejich vzájemné 

propojení může být maximálně do 150 cm. 

 
Za bójky se nesmí používat neopracovaný polystyren a neopracované 

plastické hmoty (včetně PET lahví). Bójka smí být nastražena pouze tak, 

aby byla zachována nejméně vnitřní třetina vodní plochy volná pro plavbu, 

není-li stanoveno jinak. 

 

VII. Chování při lovu 

Po příchodu k místu lovu prohlédne osoba provádějící lov místo, 

z něhož hodlá lovit. Pokud je znečištěno odpadky, před zahájením lovu ryb 

je uklidí. Osoba provádějící lov je povinna udržovat na místě pořádek a po 

skončení lovu případné odpadky po sobě uklidit. Je zakázáno ponechávat 

odpadky na břehu nebo je odhazovat do vody. Za hrubé porušení tohoto 

ustanovení je považováno, pokud by osoba provádějící lov ryb takto 

zacházela se skleněným odpadem. 

 
Používání plovoucích a jiných předmětů označujících krmná místa 

a místa lovu se zakazuje, a to mimo tyčových bójek, které nesmí být 

napevno ukotveny do dna a po ukončení lovu ryb musí být vytaženy z vody. 

 
Děti do 10 let věku mohou manipulovat s 1 udicí osoby provádějící lov  

starší 18 let v jejím doprovodu. 

 
Při lovu se zakazuje podsekávání ryb. 
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VIII. Zacházení s ulovenými rybami 

Při vylovování ryby je osoba provádějící lov povinna zacházet s ní 

šetrně. Rybu, která se vrací zpět do vody, je potřeba uvolnit z háčku bez  

zbytečné manipulace, pokud možno ve vodě. Pokud vězí háček hluboko v 

jícnu ryby, je nutno jej odstřihnout (odříznout). Za hrubé porušení tohoto 

ustanovení bude považováno vytahování ulovené ryby po břehu nebo její 

nešetrné vracení zpět do vody. 

 
Usmrcování ryb se provádí omráčením silným úderem tupým 

předmětem na temeno hlavy a přetnutím žaberních oblouků nebo přetnutím 

míchy a cév řezem bezprostředně za hlavou. Pokud osoba provádějící lov 

ulovenou rybu usmrtí, očistí a zbaví vnitřností, nesmí zbytky vhazovat do 

vody nebo je ponechat na místě. 

 
Zákaz používání vylovovacího háku (gafu). 

 

IX. Uchovávání ulovených ryb 

Pokud osoba provádějící lov uchovává ulovené ryby živé, je povinna mít  

vlastní vezírek nebo takové zařízení, které umožňuje rybě alespoň 

minimální pohyb (haltýř, konstrukce potažená síťovinou apod.). Je zakázáno 

upevňovat ryby provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem, 

popřípadě nechat nezabité ryby uhynout. Ryba uložená ve vezírku nebo 

jiném zařízení na uchovávání živých ryb je považována za ponechanou. 

Zakazuje se používat společných zařízení k uchovávání ulovených živých 

ryb. 

 
Pokud jsou ryby uchovávány ve vezírku nebo jiném zařízení k uchovávání 

ryb i po skončení lovu, je osoba provádějící lov povinna označit vezírek nebo 

jiné zařízení k uchovávání ryb štítkem se svým jménem a adresou. 

 

X. Další ustanovení 

Uživatel rybářského revíru má oprávnění vyhradit, ve zcela výjimečném  

případě a po dobu nezbytně nutnou, místa k lovu. 

 
Jednotlivá ustanovení Rybářského řádu se považují i za bližší podmínky 

výkonu rybářského práva na revírech ČRS ve smyslu ustanovení § 13 odst. 

9 zákona č. 99/2004 Sb. 
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ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s. 
Jihočeský územní svaz 
Rybářská 237, Poříčí, 373 82 Boršov nad Vltavou 
Tel.: 387 250 451, 387 250 454 
E-mail: 
jcus@jcus.cz 
www.jcus.cz 

 

Jihočeský územní svaz 
Soupis pstruhových 

revírů s bližšími 
podmínkami výkonu 

rybářského práva 

Rybářský řád platný na všech revírech 
Českého rybářského svazu, z. s., 

Jihočeského územního svazu, 
sdružených do společného rybolovu a 

hospodaření 
 

Jednotlivá ustanovení uvedená v kapitolách I-III, tohoto Rybářského 

řádu se považují za Bližší podmínky výkonu rybářského práva (dále jen 

“BPVRP”) na revírech Českého rybářského svazu, z. s., Jihočeského 

územního svazu (dále jen “JčÚS ČRS”) ve smyslu ustanovení 

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. 

 
Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech Českého 

rybářského svazu, z.s., Jihočeského územního svazu pro rok 2022 a 2023 

byly projednány a schváleny výborem ČRS JčÚS 22. 4. 2021. 

 
Rybářský řád zahrnuje: 

 
I. Ustanovení platná NA VŠECH RYBÁŘSKÝCH REVÍRECH JčÚS ČRS 

1. Všeobecná ustanovení 

Jihočeský ÚS 
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2. Povinnosti lovící osoby 

3. Zakázané prostředky 



75  

 
 

4. Zacházení s ulovenými rybami 

5. Uchovávání ulovených ryb 

 
II. Ustanovení platná NA PSTRUHOVÝCH REVÍRECH ČRS, z.s., JčÚS 

1. Závazná ustanovení 

2. Denní doby lovu 

3. Zakázané způsoby lovu 

4. Povolené technické prostředky k lovu 

5. Povolené způsoby lovu ryb na udici 

6. Zapisování ulovených ryb 

7. Přehled jednotlivých druhů ryb, včetně způsobu jejich ochrany 

 
III. Závazná ustanovení platná na všech revírech sdružených do SRH 

Jihočeský ÚS 
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I. Ustanovení platná 
NA VŠECH RYBÁŘSKÝCH REVÍRECH 
Českého rybářského svazu, z. s., 
Jihočeského územního svazu 
(mimopstruhových i pstruhových) 

 
1. Všeobecná ustanovení platná na všech rybářských revírech JčÚS 

ČRS (mimopstruhových i pstruhových) 

a) Lov ryb a vodních organizmů smí být v rybářském revíru prováděn 

zpravidla lovem na udici nebo jiným způsobem lovu, který stanoví 

příslušný rybářský orgán; v rybářském revíru může jednotlivá oprávněná 

osoba provádět lov nejvýše na 2 udice. 

b) Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít u sebe 

rybářský lístek, povolenku k lovu, nejde-li o uživatele rybářského 

revíru, popřípadě doklad o udělení výjimky podle § 13 odstavce 4, 

nebo 5, zákona č. 99/2004 Sb. a na požádání je předložit rybářské 

stráži, rybářskému hospodáři, popřípadě jeho zástupci nebo osobám 

pověřeným příslušným rybářským orgánem nebo orgánům Policie 

České republiky. 

c) Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov dále povinna mít 

u sebe doklad prokazující její totožnost (např. členskou legitimaci 

ČRS, z. s., s vylepenou fotografií, občanský průkaz, cestovní pas a 

pod.). 

d) Uživatel rybářského revíru, rybářský hospodář a jeho zástupce, držitel 

povolenky k lovu a rybářská stráž mohou při výkonu rybářského práva 

vstupovat na pobřežní pozemky, pokud na ně není vstup zakázán 

z důvodu obecného zájmu; jsou však povinni nahradit škodu, kterou 

při tom způsobí. 

e) Místa k lovu nesmí být vyhrazována. Při lovu ryb na udici z plavidla 

musí být pojíždění a přistávání plavidla prováděno tak, aby zbytečně 

nerušilo ostatní osoby provádějící lov ze břehu. 

f) Lov ryb na udici, na plavanou, na položenou, nebo čeřínkováním může 

být prováděn jen za předpokladu, že osoba provádějící lov je u udic 

přítomna tak, aby s nimi mohla bez prodlení manipulovat. Pokud rybář 

zaváží nástrahu nebo manipuluje s bójkou na lov dravých ryb nebo 

zdolává lovenou rybu, tak se tato činnost nepovažuje za nepřítomnost 

u udic. Nesmí být použit systém samoseku. 
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g) Děti do 10 let věku mohou manipulovat s 1 udicí osoby provádějící lov  

starší 18 let v jejím doprovodu. 

h) Po skončení platnosti povolenky k lovu ryb je držitel povolenky k lovu 

povinen proškrtnout nesmazatelným způsobem nevyplněné řádky v 

oddílu II povolenky k lovu ryb („Evidence docházky a úlovků a Sumář  

úlovků a docházek“). Řádky se nemusí proškrtávat jednotlivě. 

i) Držitel povolenky k lovu ryb je povinen do 15 dnů po skončení platnosti 

povolenky vrátit řádně vyplněný oddíl II povolenky k lovu ryb („Evidence 

docházky a úlovků“ a „Sumář úlovků a docházek“) uživateli rybářského 

revíru, který povolenku vydal, a to prostřednictvím organizace, která 

povolenku lovícímu prodala. 

 
2. Osoba provádějící lov je na všech rybářských revírech JčÚS ČRS 

(mimopstruhových i pstruhových) povinna: 

a) Po příchodu k místu lovu jej prohlédnout, zda není znečištěno odpadky, 

a v případě, že je znečištěno, jej před zahájením lovu ryb uklidit. 

b) Před zahájením lovu zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povo- 

lenky k lovu ryb („Evidence docházky a úlovků“) datum lovu a číslo revíru. 

c) Udržovat na místě pořádek a po skončení lovu případné odpadky po 

sobě uklidit. Je zakázáno ponechávat odpadky na místě lovu, v okolí 

místa lovu, na břehu nebo je odhazovat do vody. Za hrubé porušení 

tohoto ustanovení je považováno, pokud by osoba provádějící lov ryb 

takto zacházela se skleněným nebo plastovým odpadem. 

d) Mít při lovu u sebe vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky ryb 

a podběrák. 

e) Přisvojené ryby zapisovat nesmazatelným způsobem do oddílu II 

povolenky k lovu ryb („Evidence docházky a úlovků“), kde uvede 

datum, číslo revíru, druh ryby, její délku a hmotnost. 

f) Do oddílu II povolenky k lovu ryb („Evidence docházky a úlovků“) 

zapisovat údaje pouze o ulovených a přisvojených rybách. Je zakázáno 

zapisovat nepřisvojené ryby vrácené vodě nebo ryby neulovené 

s výjimkou pravidla K70 a pravidla pro zacházení s ulovenou rybou 

opatřenou značkou pro vědecké účely. 

g) Umožnit rybářské stráži zápis o provedené kontrole do oddílu II 

povolenky k lovu ryb („Evidence docházky a úlovků“). 

h) V době od setmění do rozednění označit místo lovu neoslňujícím 

světlem. Zakazuje se používání svíček ve skleněných nádobách. 

Zakládání otevřených ohňů se pro tento účel zakazuje. 
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i) Pokud si nepřivlastní v daném revíru v daném kalendářním dnu žádnou 

rybu, proškrtnout   vodorovnou   čárou   nesmazatelným   způsobem v 

oddílu II povolenky k lovu ryb („Evidence docházky a úlovků“) příslušný 

řádek, a to nejpozději před zahájením lovu v jiném revíru nebo v dalším 

dnu. 

3. Na   všech   rybářských   revírech   JčÚS   ČRS   (mimopstruhových 

i pstruhových) se ZAKAZUJE: 

a) Používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek, 

pokud k tomu ministerstvo nepovolilo výjimku. 

b) Používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále vidlic 

a rozsošek, jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry, do rukou 

a do ok, pokud k tomu příslušný rybářský orgán nepovolil výjimku. 

c) Používat k lovu ryb elektrického proudu, lovit ryby pod ledem, pokud k 

tomu příslušný rybářský orgán nepovolil výjimku. 

d) Lov vybraných druhů ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich 

rozmnožování, pokud k tomu příslušný rybářský orgán nepovolil výjimku. 

e) Lov vybraných druhů ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry, 

z důvodu ochrany těchto druhů ryb, pokud k tomu příslušný rybářský 

orgán nepovolil výjimku. 

f) Lov ryb mimo denní doby lovu v kalendářním roce z důvodu ochrany 

rybí obsádky, pokud k tomu ministerstvo nepovolilo výjimku. 

g) Lov ryb za použití jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb nebo sítí, které 

nejsou od sebe vzdáleny alespoň 50 m, nebo zabraňovat tahu ryb po i 

proti vodě, pokud k tomu příslušný rybářský orgán nepovolil výjimku. 

h) Lov ryb z plavidel. Revíry nebo jejich části, kde je lov ryb z plavidel 

povolen, určuje uživatel rybářského revíru v popisu konkrétního revíru. 

Osoba provádějící lov z plavidla nesmí mít nastraženou jinou udici mimo 

plavidlo. Lovící je povinen při lovu z plavidla dodržovat zejména zákon 

č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a vyhlášku č. 222/1995 Sb., 

o vodních cestách. 

i) Lov ryb z lodí obytných, z plavidel veřejné dopravy a ze zvláštních 

plovoucích zařízení využívaných k přepravě materiálu. 

j) Lov ryb v plavebních komorách. 

k) Lov ryb v blízkosti přehradních hrází nejméně 100 metrů od hrázového 

tělesa. 

l) Lov ryb v rybím přechodu nebo do vzdálenosti 50 m nad ním a pod ním. 

m) Lov ryb ze silničních a železničních mostů. 

n) Lov ryb do slupů a vrší, pokud k tomu příslušný rybářský orgán 

nepovolil výjimku. 
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o) Lov ryb v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého 

stavu vody nebo při škodlivém znečištění vody, a též ryby shromážděné 

k přezimování a rozmnožování, lovit rybí plůdky, pokud tato opatření 

nečiní uživatel rybářského revíru k záchraně ryb nebo k jejich přenesení 

do jiných vod. 

p) Lov ryb v místech, kde se nahromadily ryby za povodňového stavu. 

q) Používání plovoucích a jiných předmětů označujících krmná místa 

a místa lovu s výjimkou tyčových bójí o minimální délce plováku/tyče 

150 cm s koncem označeným reflexní barvou, které nesmí být napevno 

ukotveny do dna a před opuštěním lovného místa po ukončení lovu 

musí být odstraněny z vody. 

r) K uchovávání ryb používat haltýře. 

s) Používání vylovovacího háku (gafu). 

t) Používání skleněných nádob k rybářským účelům (nástrahy, návnady, 

osvětlení apod.), pokud nejsou originální součástí výrobku 

u) a ponechání jakéhokoliv skleněného nebo plastového odpadu či jiných 

odpadů v přírodě, které bude považováno za hrubé porušení bližších 

podmínek výkonu rybářského práva. 

 
4. Zacházení s ulovenými rybami na všech rybářských revírech JčÚS 

ČRS (mimopstruhových i pstruhových) 

a) Při vylovování ryby je osoba provádějící lov povinna zacházet s ní 

maximálně šetrně. Rybu, která se vrací vodě, je potřeba uvolnit z háčku 

bez zbytečné manipulace, pokud možno ve vodě. Pokud vězí háček 

hluboko v jícnu ryby, je nutné jej odstřihnout (odříznout). Za hrubé 

porušení tohoto ustanovení je považováno vytahování ulovené ryby po 

břehu nebo její nešetrné vracení zpět do vody. 

b) Ryby ulovené v rybářském revíru, které musejí být bez prodlení 

a s maximální šetrností vráceny zpět do rybářského revíru, v němž byly 

uloveny: 

1) ryby, které nedosahují nejmenší lovné míry, 

2) ryby, které byly uloveny v době jejich hájení, 

3) ryby, které jsou chráněny podle zvláštních právních předpisů, 

4) ryby, které jsou delší než největší stanovená lovná míra, 

5) ryby, jejichž přisvojením by došlo k porušení některého z ustanovení 

pro řádný výkon rybářského práva. 

c) Uloví-li osoba provádějící lov rybu, která je pro vědecké účely 

opatřena značkou, určí druh ryby, změří její délku a zjistí její hmotnost. 

Jde-li o rybu uvedenou v § 15 odst. 1 vyhlášky č. 197/2004 Sb., 
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zaznamená tvar, barvu a popřípadě číslo značky a úlovek ryby spolu 

se zjištěnými údaji ohlásí uživateli rybářského revíru; v hlášení uvede 

dobu a místo ulovení. Nejde-li o rybu uvedenou v § 15 odst. 1 vyhlášky 

č. 197/2004 Sb., zapíše údaje o délce a hmotnosti ryby do povolenky 

k lovu ryb; zjištěné údaje ohlásí uživateli rybářského revíru, v hlášení 

uvede dobu a místo ulovení a připojí značku. 

d) Usmrcování ryb se provádí omráčením silným úderem tupým 

předmětem na temeno hlavy a následným přetnutím žaberních oblouků 

nebo přetnutím míchy a cév řezem bezprostředně za hlavou. 

e) Pokud osoba provádějící lov ulovenou rybu usmrtí, očistí a zbaví 

vnitřností, nesmí zbytky vhazovat do vody nebo je ponechat na místě. 

f) Druhy ryb, které mají stanovenou lovnou míru, je dovoleno porcovat až 

po ukončení lovu a odchodu od vody. 

g) Střevlička východní, slunečnice pestrá a hlavačkovec Glenův patří 

mezi invazní nepůvodní druhy dle nařízení Evropského parlamentu 

č.1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření 

invazních nepůvodních druhů. Pro tyto druhy platí zákaz jejich držení, 

chovu, přepravy, rozmnožování a vypouštění do volné přírody. 

Doporučujeme tyto ryby po ulovení nevracet zpět do revíru. 

h) Doporučujeme karasa stříbřitého nevracet po ulovení zpět do revíru. 

 
5. Uchovávání ulovených ryb na všech rybářských revírech JčÚS 

ČRS (mimopstruhových i pstruhových) 

a) Uchovávání živých ryb je povoleno výhradně ve vlastním dostatečně 

prostorném   vezírku.   Zakazuje   se   používat   společných   zařízení 

k uchovávání ulovených živých ryb. Pokud jsou ryby uchovávány ve 

vezírku i po skončení lovu, je osoba provádějící lov povinna jej označit 

štítkem se svým jménem a adresou trvalého bydliště. Haltýře jsou 

zakázány! 

b) Živé nástražní ryby je možné též uchovávat v nádobě (tzv. řízkovnici), 

jejíž vnější rozměr nepřesahuje ani v jednom směru 50 cm. 

c) Ryba uložená ve vezírku nebo jiném zařízení na uchovávání ryb je 

považována za ponechanou. 

d) Je zakázáno upevňovat ryby provlečením za skřele nebo jiným 

nešetrným způsobem, popřípadě nechat ryby uhynout. 
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II. Ustanovení platná na všech 
pstruhových rybářských 
revírech Českého rybářského 
svazu, z. s., Jihočeského 
územního svazu 

 
1. Závazná ustanovení platná na všech pstruhových rybářských 

revírech JčÚS ČRS 

a) V pstruhových rybářských revírech se zakazuje lov všech druhů ryb od 

1. ledna do 15. dubna a od 1. prosince do 31. prosince. 

b) Za rybu lososovitou, dle § 2 odstavec 1, vyhlášky č. 197/2004 Sb. se 

považuje i lipan podhorní (Thymallus thymallus). 

c) Síh   severní   maréna   a   síh   peleď   se   v   úlovcích,   dle   vyhlášky 

č. 197/2004 Sb., za ryby lososovité nepovažují. 

d) V pstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit 

v jednom dnu, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše tři kusy 

lososovitých druhů ryb (pstruh obecný, pstruh duhový, siven americký, 

lipan podhorní, hlavatka obecná). Přisvojením si povoleného množství 

uvedených druhů ryb denní lov končí. 

e) Na pstruhových revírech Jihočeského územního svazu ČRS je možno 

lovit všemi způsoby lovu, povolenými v daném období roku, sedm dní 

v kalendářním týdnu. Přivlastňovat si ryby lososovité (pstruh obecný, 

pstruh duhový, siven americký, lipan podhorní, hlavatka obecná), je 

možno pouze tři dny v kalendářním týdnu. 

f) Osoba provádějící lov si smí v jednom kalendářním dni ponechat 

v povoleném limitu pouze jednu lososovitou rybu, jejíž celková délka 

přesáhla 45 cm. 

g) Osoba provádějící lov si z nedravých druhů ryb v jednom dnu může 

přisvojit nejvýše 7 kg bez ohledu na to, v kolika revírech v příslušném  

dni lovila. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou 

celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní 

lov. V denním úlovku smí být nejvýše dva kusy kapra obecného. 

h) Úlovek lína obecného (Tinca tinca) je omezen na 4 kusy denně, pokud 

celková hmotnost denního úlovku nepřesáhne 7 kg. 

i) Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způso- 

bem do povolenky k lovu ryb, do které uvede datum, číslo revíru, druh  

ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené druhy ryb uvedené pod písme- 

nem e, f, kapr a amur (pstruh obecný, pstruh duhový, siven americký, 

lipan podhorní, hlavatka obecná, kapr obecný a amur bílý), zapisuje 
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osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. Ostatní dru- hy 

ryb zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody. 

j) U přisvojených ryb, které mají stanovenou nejmenší lovnou míru, je 

osoba provádějící lov povinna zapsat zvlášť pro každou, jednotlivě, 

délku a hmotnost. 

k) Každá jedna přisvojená zde uvedená ryba (kapr obecný, amur bílý, lipan 

podhorní, pstruh obecný, pstruh duhový, siven americký a hlavatka 

obecná) musí být zapsána na samostatný řádek v oddílu II povolenky 

k lovu ryb (Evidence docházky a úlovků). 

l) V případě, že je na pstruhovém rybářském revíru ulovena štika, tloušť, 

okoun, sumec, bolen nebo candát, tato ryba se do pstruhového 

rybářského revíru nevrací. 

m) V případě lovu ryb na položenou nebo na plavanou musí být všechny 

ulovené lososovité ryby vráceny zpět do rybářského revíru. 

 
2. Denní doby lovu ryb v kalendářním roce v pstruhovém rybářském 

revíru 

a) v měsíci dubnu od 6 do 20 hodin, 

b) v měsíci květnu od 6 do 21 hodin, 

c) v měsíci červnu a červenci od 5 do 22 hodin, 

d) v měsíci srpnu od 6 do 22 hodin, 

e) v měsíci září od 7 do 20 hodin, 

f) v měsíci říjnu od 7 do 19 hodin, 

g) v měsíci listopadu od 7 do 17 hodin. 

 
3. Při lovu ryb v pstruhovém rybářském revíru se zakazuje: 

1. Lov ryb na nástrahy vybavené háčky s protihroty nebo bez zamáčknu- 

tých protihrotů. Platí pro všechny povolené způsoby lovu ryb na udici. 

2. Lov ryb na jakékoliv nástrahy živočišného původu. 

3. Lov čeřínkováním. 

4. Lov muškařením. 

5. Lov hlubinnou přívlačí. 

6. Na rybářských revírech, kde je zakázáno vnadění, je zákaz vhazování 

návnady do vody jakýmkoliv způsobem včetně pomocí krmítek. 
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4. Povolené technické prostředky k lovu ryb v pstruhovém rybářském 

revíru 

a) Udice, která je tvořena prutem, zpravidla navijákem, šňůrou nebo 

vlascem a háčkem bez protihrotu nebo se zamáčknutým protihrotem, 

nebo umělou nástrahou opatřenou pouze jedním jedno-, dvoj-, 

nebo trojháčkem bez protihrotů nebo se zamáčknutými protihroty, 

popřípadě dalšími doplňky. 

b) Vábničky, plavidla, plovoucí nafukovací rybářské pomůcky určené 

k lovu ryb, echolot, podběrák, vezírek, vyprošťovač háčků, měřítko, 

stojánky nebo držáky na udice, čihátka, splávky, zátěž, nahazovací 

prak a další prostředky. Použití těchto prostředků specifikuje uživatel 

revíru v bližších podmínkách výkonu rybářského práva. 

c) Používání plavidel při lovu ryb upravují zvláštní právní předpisy. 

 
5. Povolené způsoby lovu ryb na udici v pstruhovém rybářském revíru 

a) Lov přívlačí – pouze období od 16. dubna do 31. srpna. 

b) Lov na umělou mušku: 

v období od 16. dubna do 31. srpna – dle § 17 odstavce 1 písm. b), 

vyhlášky č. 197/2004 Sb. – bez dalších omezení (vysvětleno 

níže, v odstavci A). 

v období od 1. září do 30. listopadu s omezením dle bližších podmínek 

výkonu rybářského práva JčÚS ČRS dle § 13 odstavce 9 zákona 

č. 99/2004 Sb. (vysvětleno níže, v odstavci B). 

c) Lov na položenou – pouze v období od 16. dubna do 30. listopadu, 

pouze v případě lovu jiných než lososovitých ryb, pouze na jeden 

jednoduchý háček a pouze na nástrahu rostlinného původu. 

d) Lov na plavanou – pouze v období od 16. dubna do 30. listopadu, pouze 

v případě lovu jiných než lososovitých ryb, pouze na jeden jednoduchý 

háček a pouze na nástrahu rostlinného původu. 

e) Lov jiným způsobem stanoveným příslušným rybářským orgánem dle 

§ 13 odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb. 

 
A) Lov přívlačí – pouze období od 16. dubna do 31. srpna 

Lov přívlačí spočívá v aktivním vedení nástrahy vodním prostředím. Osoba 

provádějící lov smí použít pouze 1 udici, která je při lovu držena v ruce; 

jiná udice není nastražena. Za nástrahu se použije 1 umělá nástraha, 

která je opatřena nejvýše 1 háčkem (jedno-, dvoj- nebo trojháčkem) bez 

protihrotů, nebo se zamáčknutými protihtoty. Za lov přívlačí se považuje i 

lov na umělou mušku vybavenou doplňky zvyšujícími dráždivost pro ryby, 
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například rotující plíšek nebo vrtulka. Při lovu zachovávají osoby provádějící 

lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou na menší. 

 
B) Lov na umělou mušku 

Lov na umělou mušku spočívá v nahazování nástrahy pomocí muškařské 

šňůry nebo vlasce, kdy nosnou funkci zabezpečuje kulové nebo jiné 

plovátko, popřípadě jiná zátěž. Při tomto způsobu lovu smí osoba provádějící 

lov použít pouze 1 udici, která je při lovu držena v ruce; jiná udice nesmí 

být nastražena. Na udici jsou nejvýše 3 návazce s jednoduchými háčky bez 

protihrotů nebo se zamáčknutými protihroty. Dvojháčky a trojháčky jsou 

zakázány. Za umělou mušku se považuje nástraha imitující hmyz nebo jiné 

organismy. Nástraha se nevybavuje doplňky, které svým pohybem zvyšují 

dráždivost pro ryby, například rotující plíšek, vrtulka, nebo gumička. Při 

lovu na „tenkaru“ je možné použít pouze prut a návazec (není používán 

žádný naviják a muškařská šňůra). Při lovu zachovávají osoby provádějící 

lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou na menší. 

V období od 1. září do 30. listopadu je povoleno lovit pouze s klasickou 

muškařskou výbavou skládající se z muškařského prutu, muškařského 

navijáku, muškařské šňůry a návazce o maximální délce odpovídající 

dvojnásobné délce používaného prutu. Je zakázáno používat jakékoliv 

zátěže umístěné mimo tělo mušky, stejně tak je zakázáno použití 

jakýchkoliv plovoucích zařízení, jako je kulové plovátko, splávek apod. Je 

zakázáno lovit pomocí „dřívka“ a metodou „bagr“ (včetně dvou a 

více rybářů lovících těsně vedle sebe). Je zakázáno lovit na jakékoliv 

gumové nástrahy. Lov na tyto nástrahy je považován za přívlač při použití 

jakékoliv výbavy. Je dovoleno používat pouze jednoháčky bez protihrotů, 

nebo se zamáčknutými protihroty. Dvojháčky a trojháčky jsou zakázány. 

Je zakázáno vybavovat nástrahy doplňky, které svým pohybem zvyšují 

dráždivost pro ryby, například rotující plíšek, vrtulka nebo gumička. Při 

lovu na „tenkaru“ je možné použít pouze prut a návazec (není používán 

žádný naviják a muškařská šňůra). Při lovu zachovávají osoby provádějící 

lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou na menší. 

 
C) Lov na položenou v P rybářských revírech JčÚS ČRS 

Při lovu na položenou není pohyb nástrahy osobou provádějící lov aktivně 

ovlivňován. Použity smí být nejvýše 2 udice. Na každé udici je možné použít 

pouze jeden jednoduchý háček bez protihrotu, nebo se zamáčknutým 

protihrotem. Zátěž (nebo krmítko) musí být na udici upevněna tak, aby 

se po utržení vlasce vždy snadno samovolně uvolnila. Použít lze pouze 
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odepínacích (vypínacích)   zátěží,   nebo   zátěží   a   krmítek   průběžných. 

V případě použití průběžné zátěže (nebo krmítka) smí být fixována pouze 

zarážkou upevněnou na vlasci od zátěže směrem k háčku. Mezi zátěží 

(nebo krmítkem) a prutem nesmí být žádná další pevná zarážka. Tento 

způsob lovu lze v pstruhových rybářských revírech použít pouze k lovu 

jiných než lososovitých ryb, a to pouze na nástrahu rostlinného původu. 

Všechny lososovité ryby, ulovené tímto způsobem, musejí být bez prodlení 

a s maximální šetrností vráceny zpět do rybářského revíru, v němž byly 

uloveny. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost 

nejméně 3 m, pokud se nedohodnou na menší. 

 
D) Lov na plavanou 

Při lovu na plavanou může osoba provádějící lov pohyb nástrahy aktivně 

ovlivňovat. Použity smí být nejvýše 2 udice. Na každé udici jsou nejvýše 

2 návazce s jednoduchými háčky bez protihrotu nebo se zamáčknutými 

protihroty. Tento způsob lovu lze v pstruhových rybářských revírech 

použít pouze k lovu jiných než lososovitých ryb, a to pouze na nástrahu 

rostlinného původu. Všechny lososovité ryby, ulovené tímto způsobem,  

musejí být bez prodlení a s maximální šetrností vráceny zpět do rybářského 

revíru, v němž byly uloveny. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov 

mezi sebou vzdálenost nejméně 3 m, pokud se nedohodnou na menší. 

 
6. Zapisování ulovených ryb v pstruhovém rybářském revíru 

a) Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným 

způsobem do oddílu II povolenky k lovu ryb (Evidence docházky a 

úlovků), kde uvede datum, číslo revíru, druh ryby, její délku a 

hmotnost. Přisvojené druhy ryb zde vyjmenované – lipan podhorní, 

pstruh obecný, pstruh duhový, siven americký, hlavatka obecná, kapr 

obecný a amur bílý – zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po 

jejich ulovení. Ostatní druhy ryb zapisuje po skončení nebo přerušení 

lovu před odchodem od vody. 

b) Každá jedna přisvojená zde uvedená ryba lipan podhorní, pstruh 

obecný, pstruh duhový, siven americký, hlavatka obecná, kapr obecný 

a amur bílý musí být zapsána zvlášť na jeden samostatný řádek 

v oddílu II povolenky k lovu ryb (Evidence docházky a úlovků). 

c) U přisvojených ryb, které mají stanovenou nejmenší lovnou míru, je 

osoba provádějící lov povinna zapsat zvlášť pro každou jednotlivě 

délku a hmotnost. 
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7. Přehled jednotlivých druhů ryb, včetně způsobu jejich ochrany 

a zápisu do oddílu II povolenky k lovu ryb (Evidence 

docházky a úlovků), na pstruhových rybářských revírech 

a) V pstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit 

v jednom dnu, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše tři kusy 

lososovitých druhů ryb (pstruh obecný, pstruh duhový, siven americký, 

lipan podhorní, hlavatka obecná). Přisvojením si povoleného množství 

uvedených druhů ryb denní lov končí. Síh maréna a síh peleď se 

nepovažují v úlovcích za ryby lososovité. 

b) Osoba provádějící lov si smí v jednom kalendářním dni ponechat v povole- 

ném limitu pouze jednu lososovitou rybu, jejíž celková délka přesáhla 45 cm. 

c) Za rybu lososovitou se v úlovcích, dle § 2 odstavce 1 vyhlášky č. 

197/2004 Sb. považuje i lipan podhorní (Thymallus thymallus). 

d) Osoba provádějící lov si z nedravých druhů ryb v jednom dni může 

přisvojit nejvýše 7 kg bez ohledu na to, v kolika revírech a s kolika 

povolenkami v příslušném dni lovila. Byla-li si osobou provádějící lov 

přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí 

jejím přisvojením denní lov. V denním úlovku smí být nejvýše dva kapři. 

e) Délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní 

ploutve. 

 

Dru
h 

Nejmen

ší lovná 

míra 

Doba hájení Zapsání 
úlovku 

Přisvoje

ní 

úlovku 

Amur bílý 50 cm není 
stanovena 

bezprostředn
ě 

po ulovení 

do 7 kg 

Hlavatka obecná 65 cm 1. 1. – 30. 9. 
bezprostředn
ě 

po ulovení 

3 ks, (do 7 
kg) 

Jeseter malý 30 cm 16. 3. – 15. 6. 
před 

odchodem 
od vody 

do 7 kg 

Jeseteři – ostatní 
druhy 

nemají 16. 3. – 15. 6. 
před 

odchodem 
od vody 

do 7 kg 

Kapr obecný 40 cm není 
stanovena 

bezprostředn
ě 

po ulovení 

2 ks, (do 7 
kg) 

Lín obecný 20 cm není 
stanovena 

bezprostředn
ě 

po ulovení 

4 ks, (do 7 
kg) 

Lipan podhorní 40 cm 1. 12. – 15. 6. 
bezprostředn
ě 

po ulovení 

3 ks, (do 7 
kg) 
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Ostroretka 
stěhovavá 

30 cm 16. 3. – 15. 6. 
před 

odchodem 
od vody 

do 7 kg 

Podoustev říční 25 cm 16. 3. – 15. 6. 
před 

odchodem 
od vody 

do 7 kg 
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Dru
h 

Nejmen
ší lovná 

míra 

Doba hájení Zapsání 
úlovku 

Přisvoje
ní 

úlovku 

Pstruh 
duhový 
Siven 
americký 

 

25 cm 
 

není 
stanovena 

bezprostřed
ně po 
ulovení 

 

3 ks, (do 7 
kg) 

Pstruh obecný 25 cm 1. 9. – 15. 4. 
bezprostředn
ě 

po ulovení 

3 ks, (do 7 
kg) 

Úhoř říční 50 cm 1. 9. – 30. 11. 
před 

odchodem 
od vody 

do 7 kg 

blatňak tmavý, cejni a cejnek (kromě cejna perleťového), hlavačka 
mramorovaná, hořavka duhová, hrouzci (kromě hrouzka Kesslerova), ježdík 
obecný, karasi, koljuška tříostná, mřenka mramorovaná, okounek pstruhový, 
ouklej obecná, perlín ostrobřichý, plotice obecná, síhové - všechny druhy, 
slunečnice pestrá, slunka, střevlička východní, sumeček americký, tolstolobik 
bílý, tolstolobec pestrý 

 
nemá není 

stanovena 

před 
odchodem 

od vody 

do 7 kg 

Bolen dravý 
Candát 
obecný 
Jelec tloušť 
Okoun říční 
Sumec 
velký Štika 
obecná 

 
 

nemá 

 

 
nevracet 

zpět do 
revíru 

 

 
před 

odchode
m od 
vody 

 
 

neomezeně 

cejn perleťový, drsci - všechny druhy, hrouzek Kesslerův, jelec jesen, ježdík 
žlutý, kapr obecný sazan, losos obecný, mihule - všechny druhy, mník 
jednovousý, ostrucha křivočará, ouklejka pruhovaná, parma obecná, piskoř 
pruhovaný, plotice lesklá dunajská, sekavci - všechny druhy, střevle potoční, 
vranky - všechny druhy 

 zákaz 
lovu 

celoročně - 0 ks 

Za ohrožené druhy jsou dle §14, vyhlášky č.395/92 Sb., přílohy číslo III 
považováni: 
rak bahenní, rak říční, rak kamenáč, perlorodka říční, škeble rybničná, 
velevrub malířský, všechny druhy obojživelníků a plazů; jejich lov je 
celoročně zakázán. 

 

III. Závazná ustanovení platná na všech 
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revírech sdružených do Společného rybolovu 
a hospodaření a pro všechny 
povolenky Českého rybářského svazu, 
z. s., Jihočeského územního svazu 

 
1) Na jednu územní roční mimopstruhovou povolenku je držitel oprávněn 

si ponechat maximálně 50 kusů kapra, štiky, candáta, bolena, sumce 
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nebo jejich kombinace. Po dosažení tohoto limitu ztrácí povolenka 

platnost na revírech Jihočeského územního svazu ČRS. V případě, 

že držitel povolenky vyčerpá tento limit, je oprávněn si zakoupit další 

povolenku. Toto ustanovení neplatí na revírech Republikové rady ČRS: 

ÚN Orlík (revír č. 481 501), ÚN Trnávka (revír č. 421 503), 

Veslařský 

kanál Račice (revír č. 441 501), rybník Dolejší (481 999). 

2) Maximální počet ponechaných lososovitých ryb na jednu územní roční 

pstruhovou povolenku je stanoven na 50 ks. V případě, že držitel povo- 

lenky vyčerpá tento limit, je oprávněn si zakoupit další povolenku.Toto 

ustanovení neplatí na revíru Rady ČRS: Morava 24 (revír č. 473 502). 

3) Pro konání   vnitrostátních   soutěží   a   závodů   v   lovu   ryb   udicí a 

mezinárodního mistrovství ČR (ve všech disciplínách LRU – plavaná, 

feeder, lov na umělou mušku, přívlač a položená), které jsou 

zajišťované Sportovním odborem LRU při Radě ČRS a příslušnými 

územními Sportovními odbory LRU, platí ustanovení mezinárodního 

závodního řádu F. I. P. S. e. d. v platném znění pro daný rok, který je 

upravený na podmínky pořádání soutěží a závodů v České republice. 

Pro případy konání mezinárodních závodů na úrovni mistrovství světa či 

mistrovství Evropy platí ustanovení závodního řádu F. I. P. S. e. d. 

v platném a plném znění pro daný rok s případnými drobnými 

úpravami, které musí být pořadatelem akce uvedeny v oficiálních 

propozicích daného závodu. 

4) Uživatel rybářského revíru, rybářský hospodář a jeho zástupce, držitel 

povolenky k lovu ryb a rybářská stráž mohou při výkonu rybářského 

práva vstupovat na pobřežní pozemky, pokud na ně není vstup zakázán 

z důvodu obecného zájmu; jsou však povinni nahradit škodu, kterou při 

tom způsobí. 

5) Uživatel revíru může hájit revír nebo jeho část až po dobu 14 dnů 

z důvodu vysazení ryb do revíru, a nebo po dobu nezbytně nutnou 

z následujících důvodů: 

- v době nepříznivých podmínek, 

- v případě úhynu ryb, 

- v dalších odůvodněných případech souvisejících s hospodařením na 

rybářském revíru, 

- během pořádání rybářských závodů, 

- během tréninku závodníků při přípravě na rybářské závody. 

Tuto skutečnost vyznačí uživatel revíru na přístupových cestách 

cedulemi, vždy nejméně pět dnů před začátkem vlastního hájení. 
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6) Pokud má místní organizace Českého rybářského svazu, z. s., 

podílející se na společném rybolovu a hospodaření, ve svém povodí 

část revíru se statutem „místního významu“, organizuje si způsob 

vydávání zvláštních místních povolenek a evidenci úlovků a sama si 

hradí i zarybňování. 

7) Povolenku k lovu ryb pro dané rybářské revíry vydávají uživatelé 

rybářských revírů zpravidla za úplatu. V povolence k lovu uživatel 

rybářského revíru označí držitele rybářského lístku, popřípadě stanoví 

bližší podmínky výkonu rybářského práva. 

8) Pořádání závodů se řídí směrnicí Českého rybářského svazu, z. s., 

Jihočeského územního svazu. 
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SOUPIS PSTRUHOVÝCH REVÍRŮ 

 
423 001 BEZDREVSKÝ POTOK 3 – MO Netolice 14 km 2 ha 

GPS Z: 49°2'21.053"N, 14°11'42.038"E, K: 48°59'52.923"N, 14°10'8.033"E 

Přítok Vltavy. Od soutoku Bezdrevského potoka s Třebanickým potokem až 

k silničnímu mostu Lhenice – Horní Chrášťany (České Budějovice) a spodní 

úsek Třebanického potoka (mimo rybníky Malý Hrbovský a Podroužek) až 

k Třebanické nádrži (která do revíru nepatří). Od silničního mostu u Lhenic  

až k pramenům je CHRO, Třebanický potok nad Třebanickou nádrží a 

Mastnice jsou CHRO – lov ryb zakázán. 

 
423 002 BĚLÁ 1 P – MO Pelhřimov 12 km 3,4 ha 

GPS Z: 49°24'47.255"N, 15°13'28.783"E, K: 49°20'2.428"N, 15°15'29.679"E 

Přítok Hejlovky-Želivky. Od vtoku do nádrže Kulíků rybník v k. ú. Pelhřimov 

až k mostu silnice Janovice–Rohovka. Pramenná část Bělé a Nemojovský 

potok jsou CHRO – lov ryb zakázán. Rybník Mlýnský v k. ú. Rynárec do 

revíru nepatří. 

 
423 004 BLANICE VODŇANSKÁ 5 – MO Husinec 4 km 3 ha 

Přítok Otavy. Od jezu Mauricova mlýna v k. ú. Těšovice až k tělesu ÚN 

Husinec. Celý revír je chovný – lov ryb udicí zakázán. 

 
423 006 BLANICE VODŇANSKÁ 7 – MO Husinec 20 km 12 ha 

GPS Z: 49°1'57.793"N, 13°58'27.114"E, K: 48°55'39.559"N, 13°58'11.523"E 

Přítok Otavy. Od konce maximálního vzdutí ÚN Husinec v místech pod 

dětským táborem (Rechle) až k železničnímu mostu zastávky Spálenec. 

Zde začíná CHRO, kde je zakázán lov ryb. Od Blanického mlýna k zastávce 

ČD Spálenec je omezení rybářského využívání – zákaz vstupu do vody 

(brodění). 

 
423 008 BOLÍKOVSKÝ POTOK 1 P – MO Dačice 8 km 2 ha 

GPS Z: 49°1'35.043"N, 15°24'2.733"E, K: 49°3'59.675"N, 15°19'45.125"E 

Přítok Moravské Dyje. Od ústí do Cizkrajovské nádrže až k rybníku U Pily 

v Českém Rudolci. Do revíru patří Slavonický potok (GPS Z: 48°59'4.471"N, 

15°21'51.208"E, K: 49°0'26.77"N, 15°19'43.893"E). 
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423 066 BOLÍKOVSKÝ POTOK 2 P 

– Uživatelem revíru je MO Dačice. 0,18 ha 

Přítok Moravské Dyje. Rybářský revír tvoří náhon na MVE v k. ú. Dolní Bolíkov,  

včetně umělé vodní nádrže nad Nedorostovým mlýnem a odtokové stoky. 

 
423 007 BRLOŽSKÝ POTOK 1 – MO Křemže 22,5 km 10 ha 

GPS Z: 48°53'23.263"N, 14°20'57.731"E, K: 48°54'35.088"N, 14°8'20.823"E 

Přítok Vltavy. Od ústí do Vltavy u Třísova až k hrázi Ktišské nádrže, včetně 

nádrže u Dívčího Kamene (GPS 48°53'22.333"N, 14°21'6.534"E) – 0,5 ha. 

Lov na plavanou a položenou je povolen pouze na nádrži Dívčí Kámen, a to 

pouze od 1. 7. do 31. 8. (včetně). V obci Brloh je zákaz lovu ryb v úseku cca 

150 m – vyznačeno tabulemi. Dále je zákaz rybolovu nad obcí Brloh, a to 

od mostku pily v Brlohu až k hrázi Ktišské nádrže. 

 
423 009 ČERNÁ 1 – MO ČRS České Budějovice 2 21,5 km 6 ha 

GPS Z: 48°44'26.645"N, 14°33'27.572"E, K: 48°41'37.909"N, 14°40'6.355"E 

Přítok Malše–Vltavy. Od ústí do Malše pod Kaplicí až k mostu přes řeku 

v obci Černé Údolí včetně rybníka v Benešově nad Černou – 0,5 ha – zákaz 

používání krmítek. Veškeré přítoky včetně Mlýnského potoka jsou chovné – 

lov ryb zakázán. Úsek řeky od tělesa hráze nádrže Soběnov v k. ú. Blansko 

až k výpusti z elektrárny EON je chovný – lov ryb zakázán. Nádrž Soběnov 

tvoří samostatný revír. 

 
423 010 ČERNÁ 2 – MO České Budějovice 2 4,2 ha 

Rybářský revír tvoří nádrž: 

Soběnov (GPS 48°44'26.755"N, 14°33'29.052"E) v k. ú. Blansko 4,2 ha 

Zákaz lovu ryb z oploceného pozemku EON a náhonu na MVE, vyznačeno 

tabulemi. Obvodová stoka nádrže Soběnov je součástí revíru. Zákaz 

používání krmítek. 

 
423 502 ČERNÁ 3 – MO České Budějovice 2 2 km 1 ha 

Přítok Malše, Vltavy. Od mostu přes řeku v obci Černé Údolí až k 

pramenům. Celý revír je CHRO, zákaz rybolovu. 

 
423 012 ČERNOVICKÝ POTOK 3 – MO Kamenice nad Lipou 21,5 km 7 ha 

GPS Z: 49°17'58.084"N, 14°50'32.912"E, K: 49°22'42.349"N, 14°59'24.192"E 

Přítok Lužnice. Od vtoku do rybníka Zámecký v k. ú. Budislav až po hráz 

rybníka Váberov. Od ústí do rybníka Váberov až k pramenům, včetně 

přítoků, je potok chovný – lov ryb zakázán. 
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423 016 DRAČICE 1 – MO Nová Bystřice 18,2 km 5 ha 

GPS Z: 48°54'49.803"N, 14°53'42.305"E, K: 49°1'46.481"N, 15°8'36.060"E 

Od soutoku s Lužnicí až k hrázi rybníka Osika v k. ú. Albeř, kromě úseku 

protékajícího Rakouskem. V prostoru přírodní rezervace DRAČICE platí 

zákaz lovu ryb (rozhodnutí CHKO Třeboňsko č. j. 2885-98-412), s výjimkou 

úseku od ocelové lávky u bývalého lomu nad obcí Františkov až po okraj  

bývalé střelnice – označeno cedulí CHKO Třeboňsko (rozhodnutí CHKO 

Třeboňsko č. j. 01586/TR/2008). 

Rybníky Mnišský, a Novobystřický do revíru nepatří. 

 
423 014 HAMERSKÝ POTOK 1 P – 

MO Jindřichův Hradec 10 km 6 ha 

GPS Z: 49°8'55.689"N, 15°2'29.111"E, K: 49°8'36.952"N, 15°7'11.934"E 

Přítok Nežárky. Od železničního mostu Jitka v Otíně až k hrázi 

Ratmírovského rybníka. Zákaz lovu ryb v úseku od jezu továrny Jitka Otín 

až k železničnímu mostu Jitka v Otíně. Lov ryb povolen v náhonu nad 

MVE Oldříš 1, v přilehlém rybníčku a v odvodním kanále odvádějícím vodu 

z MVE zpět do Hamerského potoka. 

 
423 015 HEJLOVKA 1 P – MO Pelhřimov 21 km 6,5 ha 

GPS Z: 49°28'48.000"N, 15°14'45.900"E, K: 49°24'10.278"N, 15°9'44.652"E 

Přítok Želivky–Sázavy. Od tělesa jezu Prokopova (Svárovského) mlýna 

v k. ú. Kojčice až k hrázi nádrže Hejlov v k. ú. Částkovice, Novocerekvický 

potok až k rybníku Dolní mlýn v k. ú. Cerekev (GPS 49°25'2.838"N, 

15°7'15.722"E). 

 
423 024 CHOTOVINSKÝ POTOK 1 – MO Kloužovice 15 km 4 ha 

GPS Z: 49°24'44.461"N, 14°45'38.324"E, K: 49°28'0.795"N, 14°43'56.184"E 

Přítok Lužnice. Od obou můstků ve Stříbrných Hutích až k hrázi 

Podolského rybníka (k. ú. Podolí). Všechny přítoky a pramenná část jsou 

CHRO – lov ryb zakázán. Rybník Podhradský (Zámecký) v k. ú. Chýnov do 

revíru nepatří. 

 
423 017 CHVALŠINSKÝ POTOK 1 – 

MO Český Krumlov 25 km 6 ha 

GPS Z: 48°48'53.816"N, 14°19'5.491"E, K: 48°51'5.032"N, 

14°12'28.666"E 

Přítok Vltavy. Od vtoku do Vltavy v Českém Krumlově až po silniční most 

ve Chvalšinách. Do revíru nepatří potok Kájovský, který tvoří samostatný  

revír. Pramenná oblast a všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán. 
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423 018 JÍLECKÝ POTOK 1 – 

MO České Budějovice 1 13 km 3 ha 

GPS Z: 48°50'4.183"N, 14°22'6.219"E, K: 48°44'42.742"N, 
14°23'52.646"E 

Přítok Vltavy. Od ústí do Vltavy až k pramenům, t. j. k pramenům potoků  

Jíleckého, Zubčického a Mirkovického. 

Zákaz lovu ryb na Jíleckém potoku od silničního mostu pod obcí Mirkovice 

(GPS: 48°48'42.309"N, 14°23'38.253"E) až k pramenům. Zákaz lovu ryb na 

Mirkovickém potoku. Zákaz lovu ryb na Zubčickém potoku od silničního 

mostu silnice Č. Krumlov – Kaplice-nádraží (GPS: 48°46'52.727"N, 

14°25'51.235"E) až k pramenům. 

 
423 019 KÁJOVSKÝ POTOK 1 – MO Český Krumlov 19 km 4 ha 

GPS Z: 48°49'5.054"N, 14°16'5.848"E, K: 48°47'22.484"N, 14°14'27.573"E 

Přítok Chvalšinského potoka – Vltavy. Od vtoku do Chvalšinského potoka 

u Kladné až po silniční mostek v Mezipotočí. Všechny přítoky a hlavní tok  

od silničního mostu pod obcí Hořice jsou CHRO – lov ryb zakázán. Chovný 

úsek je ještě od silničního mostu v Mezipotočí k silničnímu mostu v Hořicích. 

 
423 021 KAMENIČKA 2 P – MO Kamenice nad Lipou 9 km 2 ha 

GPS Z: 49°15'41.17"N, 15°4'41.335"E, K: 49°18'11.437"N, 15°4'48.802"E 

Přítok Nežárky–Lužnice. Od jezu Vrzákova mlýna nad obcí Žďár až 

k rybníku Zámecký. Všechny přítoky a pramenná část nad rybníkem Kalich 

a Zámecký jsou chovné – lov ryb zakázán. Rybníky Zámecký, Dvouhrázný 

a Pecovský do revíru nepatří. 

 
423 061 KOŠÍNSKÝ POTOK – MO Tábor 6 km 2 ha 

Přítok Lužnice. Od ústí do Lužnice až k můstku komunikace Jordánská 

ul., k. ú. Tábor, dále od můstku komunikace Jordánská ul., k. ú. Tábor až 

k vodopádu pod Jordánem (chovný úsek – zákaz lovu ryb). Dále od mlýna 

Lapáček v k. ú. Liderovice (GPS 49°28'27.259"N, 14°39'7.351"E) až k hrázi 

rybníka Žabinec nad obcí Moraveč (GPS 49°29'42.565"N, 14°37'59.952"E). 

K revíru patří potok Černý od soutoku s Košínským potokem až ke hrázi 

rybníka Černý v Sudoměřicích (chovný úsek – zákaz lovu ryb). Rybníky 

Žabinec a Černý do revíru nepatří. Ostatní přítoky Košínského potoka a úsek 

od soutoku s potokem Černým až k pramenům jsou chovné, zákaz lovu ryb. 

 
423 025 LOMNICE 2 P – MO Blatná 20 km 3 ha 

Přítok Otavy. Potok Smolivecký (GPS Z: 49°29'50.292"N, 13°45'9.96"E, 

K: 49°32'14.039"N,    13°43'57.089"E)    od    stavítek    obvodové    stoky 
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rybníka Divák v k. ú. Zámlýní až k pramenům a Závišínský potok 

(GPS Z: 49°30'14.721"N, 13°50'30.434"E, K: 49°31'39.55"N, 13°49'40.946"E) 

od ústí rybníka Luh v k. ú. Újezdec až k pramenům. Všechny přítoky a hlav- 

ní tok Smoliveckého potoka od silničního mostu silnice Radošice – Starý 

Smolivec až k pramenům a Závišínský potok od mostu silnice Hvožďany 

– Leletice až k pramenům jsou CHRO – zákaz lovu. 

 
423 054 LUŽNICE 12 – MO České Velenice 2 km 2 ha 

GPS Z: 48°45'40.811"N, 14°57'37.379"E, K: 48°46'20.226"N, 14°58'46.114"E 

Přítok Vltavy. Od čistírny odpadních vod u hraničního přechodu v Českých 

Velenicích až ke státní hranici. 

 
423 027 MALŠE 3 P – MO Velešín 3,2 km 3 ha 

GPS Z: 48°47'29.704"N, 14°29'53.875"E, K: 48°47'7.09"N, 14°31'0.165"E 

Přítok Vltavy. Od larsenového jezu u bývalého Caisova mlýna v k. ú. Výheň 

až Plachovu jezu v k. ú. Malče pod dětským táborem. 

 
423 028 MALŠE 4 P – MO Kaplice 12,3 km 9 ha 

GPS Z: 48°47'7.058"N, 14°31'0.263"E, K: 48°43'31.955"N, 14°30'11.294"E 

Přítok Vltavy. Od Plachova jezu v k. ú. Malče pod dětským táborem až 

k tělesu jezu Na Trkačích (zde odbočuje náhon na Pstruhařství Kaplice). 

 
423 031 MALŠE 5 P – MO Kaplice 20 km 10 ha 

GPS Z: 48°43'31.856"N, 14°30'11.001"E, K: 48°36'52.553"N, 14°32'24.285"E 

Přítok Vltavy. Od jezu Na Trkačích (zde odbočuje náhon na Pstruhařství 

Kaplice) až k jezu MVE Cetviny. Do revíru nepatří náhon na Pstruhařství 

Kaplice. V úseku od jezu Gurhof (odběr pitné vody nad Dolním Dvořištěm) 

až po MVE Cetviny je zákaz brodění (ochrana populace perlorodky). 

 
423 022 MALŠE 7 P – MO Velešín 2,2 ha 

GPS 48°47'5.037"N, 14°31'22.324"E 

Rybářský revír je tvořen nádrží Besednice v k. ú. Malče. Zákaz lovu ryb 

z odběrové lávky a z výpustního zařízení, lov z hráze povolen. Na revíru 

je povolen pouze lov na umělou mušku a dále lov přívlačí s nástrahou 

minimálně 14 cm dlouhou. Lov ryb z plavidel povolen. Minimální míra 

pstruha obecného je stanovena na 30 cm. Přítok a odtok z nádrže jsou  

chovné – lov ryb zakázán. 
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423 029 MARTINICKÝ POTOK 1 P – MO Humpolec 15 km 5 ha 

GPS Z: 49°34'52.928"N, 15°12'22.361"E, K: 49°34'41.869"N, 15°6'56.934"E 

Přítok Želivky. Od mostu silnice Senožaty–Hroznětice až k hrázi 

Martinického rybníka, který do revíru nepatří. Do revíru nepatří ani Mlýnský 

rybník v k. ú. Onšov. Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán. 

 
423 030 MARTINICKÝ POTOK 2 P – MO Těchobuz 10 km 2 ha 

GPS Z: 49°34'56.684"N, 15°6'40.41"E, K: 49°34'49.8"N, 14°59'35.175"E 

Přítok Želivky. Od tabulí označujících ukončení Martinického rybníka až 

k rybníku Hronský (Rybářství Tábor). Všechny přítoky jsou chovné – lov 

ryb zakázán. 

 
423 032 NEŽÁRKA 5 – MO Jindřichův Hradec 7,5 km 2 ha 

GPS Z: 49°9'56.785"N, 15°1'9.507"E, K: 49°11'14.753"N, 15°3'53.832"E 

Přítok Lužnice. Od jezu v Dolním Skrýchově až k soutoku Kamenice 

s Žirovničkou v Jarošově nad Nežárkou. V úseku od jezu v Dolním 

Skrýchově po kamenný silniční most v Rodvínově je povolen pouze 

lov na umělou   mušku   s   klasickou   muškařskou   výbavou   skládající 

se z muškařského prutu, muškařského navijáku a muškařské šňůry 

s návazcem. 

 
423 033 NOVOSEDELSKÝ POTOK 1 – MO Strakonice 17 km 1 ha 

GPS Z: 49°16'7.486"N, 13°50'0.15"E, K: 49°13'26.76"N, 13°45'26.438"E 

Přítok Otavy. Od vtoku do Otavy v Katovicích až k mostu mezi obcemi 

Tažovice a Zvotoky. Horní úsek potoka od jezu Šebelovského mlýna (GPS: 

49°14'38.909"N, 13°45'35.798"E) a všechny přítoky včetně Mačického jsou 

CHRO - lov ryb zakázán. 

 
423 034 PEKLOVSKÝ POTOK – MO Volyně 10 km 2 ha 

Přítok Volyňky, Otavy. Od vtoku do Volyňky v Neměticích až k pramenům. 

Nádrž Pelich do revíru nepatří. Celý revír je chovný – lov ryb udicí zakázán. 

 
423 500 POHOŘSKÝ POTOK 1 – MO Kaplice 22 km 5 ha 

Přítok Černé, Malše, Vltavy. Od ústí do Černé (Švarcavy) jižně od Dluhoště 

až k pramenům – k revíru patří i pramenná část řeky Lužnice. Vodní nádrže 

v povodí revíru do revíru nepatří, tvoří samostatný revír. Celý revír je 

chovný – lov ryb udicí zakázán. 
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423 005 PSTRUHOVEC – MO Jindřichův Hradec 9,15 km 2,5 ha 

Rybářský revír tvoří vodní tok Pstruhovec od hráze VD Landštejn 

ř. km 9,150 až ke státní hranici s Rakouskem ř. km 0, včetně přítoků. Celý 

revír je chráněnou rybí oblastí – lov ryb udicí zakázán. 

 
423 056 SMUTNÁ 2 P – MO Sepekov 12 km 4 ha 

GPS Z: 49°26'19.677"N, 14°26'31.433"E, K: 49°29'23.622"N, 14°31'44.354"E 

Přítok Lužnice. Od železničního mostu pod obcí Božetice až k pramenům. 

Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. 

 
423 035 SPŮTKA 1 – MO Vimperk 13 km 6 ha 

GPS Z: 49°5'55.965"N, 13°48'25.534"E, K: 49°6'33.962"N, 13°42'28.47"E 

Přítok Volyňky–Otavy. Od ústí do Volyňky u Bohumilic až k mostku v k. ú. 

Stachy a druhé rameno (Horský potok) až k hrázi Úbislavského rybníka, 

který do revíru nepatří. Součástí revíru jsou všechny přítoky na povodí, 

které jsou součástí CHRO – lov ryb zakázán, včetně úseku Spůtky od 

soutoku s Úbislavským (Horským) potokem v k. ú. Čábuze až k horní 

hranici revíru. Míra pstruha obecného zvýšena na 30 cm. 

 
423 036 STROPNICE 3 P – MO Nové Hrady 19,5 km 6 ha 

GPS Z: 48°49'40.474"N, 14°47'30.243"E, K: 48°42'33.778"N, 14°45'25.9"E 

Přítok Malše. Od jezu Tomkova mlýna pod obcí Byňov až ke státní 

hranici, včetně přítoku Veverský potok až k hrázi Zevlova rybníka v k. ú.  

Nové Hrady (GPS 48°46'52.259"N, 14°47'27.019"E). Nádrž Humenice 

(GPS 48°46'26.856"N, 14°44'32.753"E) o rozloze 3,8 ha je součástí revíru. 

Zákaz lovu ryb z hráze a 100 m ve vzdálenosti od hrázového tělesa 

vodního díla – vyznačeno tabulemi. Na nádrži Humenice je povolen lov 

z belly boatu. 

 
423 037 SVINENSKÝ POTOK 1 – MO Trhové Sviny 33 km 9,7 ha 

GPS Z: 48°52'19.297"N, 14°32'22.239"E, K: 48°44'27.273"N, 14°40'12.488"E 

Přítok Stropnice–Malše. Od ústí do Stropnice u Komářic až k pramenům, 

včetně Dluhošťského potoka (GPS Z: 48°50'20.172"N, 14°36'52.407"E, 

K: 48°44'18.23"N, 14°38'48.061"E). Keblanský potok je CHRO – lov ryb 

zakázán. Nádrž Čertovka a Hartunkov do revíru nepatří. 

Součástí revíru jsou nádrže: 

Dobrkovská Lhotka (GPS 48°47'24.935"N, 14°35'53.389"E) 

v k. ú. Dobrkovská Lhotka 2 ha 

Žumberk (GPS 48°47'41.451"N, 14°40'56.729"E) v k.ú. Žumberk 2,7 ha 
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Na nádrži Žumberk je lov ryb na položenou a plavanou povolen pouze 

v období 16. 6. – 15. 9. (včetně). 

 
423 038 TRNÁVKA 1 P – MO Želiv 10 km 3 ha 

GPS Z: 49°31'14.13"N, 15°10'1.25"E, K: 49°31'29.371"N, 15°7'50.451"E 

Přítok Želivky–Vltavy. Od jezu Skálova (Červeného) mlýna v k. ú. Červená 

Řečice až k jezu v Arneštovicích. 

 
423 023 TUROVECKÝ POTOK 1 P – MO Kloužovice 16 km 6 ha 

GPS Z: 49°22'36.56"N, 14°46'13.934"E, K: 49°23'28.637"N, 14°50'40.488"E 

Přítok Lužnice. Od vtoku do Turoveckého rybníka až k hrázi rybníka Naděje 

v k. ú. Hroby. Pramenná část od vtoku do rybníka Naděje a všechny přítoky 

včetně potoka Lejčkovského jsou CHRO – lov ryb zakázán. 

 
423 053 VÁPOVKA 1 P – MO Dačice 10 km 5 ha 

Přítok Dyje. Od ústí do Dyje v Dačicích až k hornímu mlýnu v Jersicích. 

 
423 055 VLTAVA 25 – MO České Budějovice 1 19 km 57 ha 

GPS Z: 48°55'1.631"N, 14°25'28.555"E, K: 48°51'5.282"N, 14°21'58.163"E 

Od jezu mlýna ve Březí až k jezu ve Zlaté Koruně. Přítoky a Brložský potok  

do revíru nepatří. V úseku mezi mostem a jezem ve Zlaté Koruně je zákaz 

lovu ryb od 16. 4. do 15. 6. (včetně) – chovný úsek. K revíru patří spodní 

část Mlýnské stoky od silničního můstku ve Zlaté Koruně. Míra pstruha 

obecného zvýšena na 30 cm. 

 
423 040 VLTAVA 27 – MO Český Krumlov 15,5 km 40 ha 

GPS Z: 48°44'13.08"N, 14°19'38.495"E, K: 48°39'17.97"N, 14°21'54.358"E 

Od nového silničního mostu nad chatovou kolonií u Hašlovic až k jezu 

v Rožmberku nad Vltavou. Všechny přítoky jsou CHRO – zákaz lovu 

ryb. Nejmenší lovná míra pstruha obecného zvýšena na 45 cm. V úseku 

od Bílého mostu nad kempem v Rožmberku nad Vltavou až k jezu 

v Rožmberku nad Vltavou je možno lovit pouze na umělou mušku s 

klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškařského prutu, 

muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce a v období od 16. 4. do 

30. 9. musí být všechny ulovené lososovité ryby ihned po ulovení puštěny  

zpět do vody. To platí i pro ryby, které jsou zaseknuté v tomto úseku a 

zdolány mimo hranice úseku. 
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423 041 VLTAVA 28 – MO Vyšší Brod 10,5 km 29 ha 

GPS Z: 48°39'18.036"N, 14°21'54.48"E, K: 48°37'33.049"N, 14°18'14.901"E 

Od jezu v Rožmberku nad Vltavou až k tělesu hráze vyrovnávací nádrže 

Lipno II nad Vyšším Brodem. V úseku vymezeném zákazovými tabulemi 

Povodí Vltavy pod hrází vyrovnávací nádrže je zákaz lovu ryb. Zákaz 

lovu ryb je v nátokovém kanálu na MVE v Herbertově. Všechny přítoky, 

jakož i potoky tekoucí ze Šumavy do Rakouska, jsou chovné – lov ryb 

zakázán. V úseku od jezu u Bílého Mlýna po silniční most ve Vyšším Brodě 

v období od 16. 4. do 30. 9. musí být všechny ulovené lososovité ryby 

ihned po ulovení puštěny zpět do vody. To platí i pro ryby, které jsou 

zaseknuté v tomto úseku a zdolány mimo hranice úseku. V úseku od jezu 

v Herbertově až po jez u Bílého Mlýna ve Vyšším Brodě je lov ryb povolen 

pouze na umělou mušku s klasickou muškařskou výbavou skládající se 

z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce. 

Nejmenší lovná míra pstruha obecného je zvýšena na 45 cm. 

 
423 059 VLTAVA 29 P – MO Loučovice 7,1 km 6 ha 

GPS Z: 48°38'25.71"N, 14°17'21.814"E, K: 48°37'24.268"N, 14°16'0.996"E 

Od tabulí 500 m pod želežniční zastávkou Čertova stěna až k hrázi ÚN 

Lipno I, mimo nadjezí v Loučovicích (od jezu nad dřevěným mostem u 

správní budovy JIP v Loučovicích až k lávce papíren v Prokopu), které 

patří do mimopstruhového revíru Vltava 29 č. 421 080. Lov ryb povolen jen 

v období od zahájení pstruhové sezony do 31. 8. Nejmenší lovná míra 

pstruha obecného je zvýšena na 30 cm. Všechny přítoky jsou CHRO – 

zákaz lovu ryb. Na území NPR Čertova stěna je přístup k řece možný 

pouze z levého břehu. V úseku nad Loučovicemi od lávky v Prokopu po 

silniční most pod elektrárnou Lipno (GPS Z: 48°37'18.365"N, 

14°14'34.518"E, K: 48°37'59.789"N, 14°14'15.16"E) je možno lovit 

pouze 

na zvláštní jednodenní povolenky vydávané MO Loučovice. Výdej 

povolenek: p. Ginzel, tel.: 724 065 630. V tomto úseku je možné lovit až do 

30. 9. Maximální počet vydaných povolenek je 10 na den. Lovit je možno 

pouze ve středu, v pátek, sobotu a neděli. Lovit je možno pouze na umělou  

mušku s použitím jedné mušky a pouze způsobem Chyť a pusť. Osoba 

provádějící lov nesmí mít při sobě muškařský košík ani žádný batoh nebo 

tašku. V úseku od silničního mostu pod elektrárnou Lipno I po hráz ÚN  

Lipno je zákaz lovu ryb. 
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423 042 VLTAVA 33 P – MO Volary 12 km 14 ha 

GPS Z: 48°52'55.785"N, 13°51'53.789"E, K: 48°55'19.586"N, 13°48'22.948"E 

Od železničního mostu tratě Volary – Černý Kříž až k jízku pod krytou 

Rechlí pod Lenorou. Brodění je v dubnu a květnu zakázáno. V úseku od 

Doberské lávky (GPS: 48°53'51.555"N, 13°50'8.392"E) po konec Březiny 

(GPS: 48°53'29.642"N, 13°51'4.013"E) je celoroční zákaz vstupu do 

vody. V Národním parku Šumava se lze pohybovat jen po vyznačených 

cestách. Přístup k řece v úseku od železničního přejezdu pod Lenorou až k 

ústí potoka Olšinky (Na Spálence) nad Soumarským mostem jen z levého 

břehu. Od Doberské lávky (GPS 48°53'54.225"N, 13°49'59.223"E) po první 

meandr nad železničním mostem Volary – Černý Kříž (GPS: 

48°53'11.664"N, 13°51'35.048"E) je přístup jen z pravého břehu. V tomto 

úseku je v období od 1. 3. do 31. 5. povolen přístup pouze od 11.00 do 

18.00 hodin. Dále až k železničnímu mostu je přístup jen z levého břehu. 

Výstup na opačný břeh je zakázán (pokuta). V ostatních úsecích je přístup k 

řece z obou břehů. Přístupové trasy a úsek se zákazem brodění jsou 

přesně zakresleny na mapce u popisu revíru na webových stránkách 

www.jcus.cz. Míra pstruha obecného zvýšena na 30 cm. 

 
423 043 VLTAVA 34 P – MO Lenora 15,5 km 13 ha 

GPS Z: 48°55'19.585"N, 13°48'22.874"E, K: 48°56'49.361"N, 13°42'53.123"E 

Od jízku pod krytou Rechlí pod Lenorou až k můstku přes Vltavu v Polce, 

včetně náhonu k objektu bývalé sklárny v Lenoře. K revíru patří: 

Dolní nádrž (včetně náhonu) v k. ú. Polka 2 ha 

V úseku od mostku u Polecké elektrárny až k můstku do Polky (Staré 

koryto) platí celoroční zákaz lovu ryb. Míra pstruha obecného zvýšena na 

30 cm. 

 
423 047 VOLYŇKA 1 – MO Strakonice 8,6 km 12 ha 

GPS Z: 49°14'59.246"N, 13°54'5.488"E, K: 49°11'32.957"N, 13°53'26.058"E 

Přítok Otavy. Od malého jízku pod silničním mostem ve Strakonicích až 

k jezu mlýna Podhorský v Neměticích nad vtokem Peklovského potoka 

GPS Z: 48°37'18.365"N, 14°14'34.518"E, K: 48°37'59.789"N, 

14°14'15.16"E. 

Míra pstruha obecného zvýšena na 30 cm. 

 
423 048 VOLYŇKA 2 P – MO Volyně 15,2 km 17 ha 

GPS Z: 49°11'32.925"N, 13°53'26.083"E, K: 49°6'31.46"N, 13°51'5.344"E 

Přítok Otavy. Od jezu mlýna Podhorský v Neměticích nad vtokem 

Peklovského potoka až k jezu bývalého mlýna Zámečníkova ve Čkyni. Od 
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silničního mostu v obci Nišovice až k jezu nad obcí Nišovice je CHRO – lov 

ryb zakázán – vyznačeno tabulemi. Pekelský potok je chovný – lov ryb 

zakázán. Míra pstruha obecného zvýšena na 30 cm. 

 
423 049 VOLYŇKA 3 P – MO Vimperk 15 km 4,8 ha 

GPS Z: 49°6'31.491"N, 13°51'5.27"E, K: 49°3'50.421"N, 13°46'58.278"E 

Přítok Otavy. Od jezu Zámečníkova mlýna ve Čkyni až k mostku u Hotelu 

Anna ve Vimperku. Pramenná část revíru a všechny přítoky jsou CHRO – 

lov ryb zakázán. 

 
423 050 ŽELIVKA 7 (JANKOVSKÝ POTOK) – 

MO Humpolec 14 km 4 ha 

GPS Z: 49°30'13.707"N, 15°16'37.109"E, K: 49°27'40.157"N, 
15°21'46.342"E 

Přítok Sázavy. Od jezu Hrobského mlýna v k. ú. Kletečná až ke státní 

silnici Záchotín–Mysletín. Včetně potoka Hejnického až k Machkovu mlýnu 

(GPS 49°29'33.467"N, 15°22'59.484"E). Úsek od státní silnice Záchotín – 

Mysletín až k pramenům je chovný. 

 
423 052 ŽIROVNIČKA 1 – MO Jindřichův Hradec, 10,5 km 8 ha 

GPS Z: 49°11'14.607"N, 15°3'54.03"E, K: 49°12'40.957"N, 15°8'12.654"E 

Přítok Nežárky. Od soutoku s Kameničkou v Jarošově nad Nežárkou až 

k jezu knoflíkářské provozovny v Bednárečku. 
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SEZNAM MÍSTNÍCH ORGANIZACÍ 
JIHOČESKÉHO ÚZEMNÍHO SVAZU 

 

Poř
. 

čísl

o 

Název MO Adres
a 

Kontakt 
(e-mail, web. stránky) 

1. Bavorov 
Náměstí Míru 1 
387 73 Bavorov 

e-mail: bavorov@mo.jcus.cz 
www.crsbavorov.cz 

2. Bechyně 
U Nádraží 610 
391 65 Bechyně 

e-mail: bechyne@mo.jcus.cz 
www.rybaribechyne.cz 

3. Blatná 
Nerudova 821 
388 01 Blatná 

e-mail: blatna@mo.jcus.cz 
www.mocrsblatna.cz 

4. Borovany 
Žižkovo nám. 107 
373 12 Borovany 

e-mail: borovany@mo.jcus.cz 
www.crsborovany.eu 

 
5. 

 
České 
Budějovice 1 

Trocnovská 490 
370 04 
České Budějovice 1 

e-mail: budejovice1@mo.jcus.cz 
www.rybaricb.cz 

 
6. 

 
České 
Budějovice 2 

Lidická tř. 
191/1138 370 07 
České Budějovice 7 

e-mail: budejovice2@mo.jcus.cz 
www.rybari.pohoda.com 

 
7. 

 
České 
Budějovice 3 

Dobrovodská 717 
370 01 
České Budějovice 7 

e-mail: budejovice3@mo.jcus.cz 
www.rybsvazcb.cz 

8. České Velenice 
Revoluční 228 
378 10 České 
Velenice 

e-mail: velenice@mo.jcus.cz 

9. Český Krumlov 
Na Ostrově 86 
381 01 Český 
Krumlov 

e-mail: krumlov@mo.jcus.cz 
www.mockrumlov.cz 

10. Čimelice 398 04 Čimelice 51 
e-mail: 
cimelice@mo.jcus.cz 
www.rybari-
cimelice.webnode.cz 

11. Dačice 
Na Sádkách 133 
380 01 Dačice 

e-mail: dacice@mo.jcus.cz 
www.mocrsdacice.cz 

12. Deštná 
Na Zájezku 338 
378 25 Deštná 

e-mail: destna@mo.jcus.cz 
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13. 

Hluboká 
nad 
Vltavou 

Mánesova 829 
373 41 
Hluboká nad 
Vltavou 

e-mail: 
hluboka@mo.jcus.cz 
www.mo-hluboka.wz.cz 

14. Horní Planá 
Náměstí 2 
382 26 Horní Planá 

e-mail: horniplana@mo.jcus.cz 
www.mocrshp.websnadno.cz 
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Poř
. 

čísl

o 

Název MO Adres
a 

Kontakt 
(e-mail, web. stránky) 

15. Humpolec 
Dvorská 271 
396 01 Humpolec 

e-mail: 
humpolec@mo.jcus.cz 
www.rybarihumpolec.cz 

16. Husinec 
Mikulášova 149 
384 21 Husinec 

e-mail: husinec@mo.jcus.cz 

17. Jindřichův 
Hradec 

Schwaigerova 1118 
377 01 Jindřichův 
Hradec 

e-mail: 
jhradec@mo.jcus.cz 
www.crsjhradec.cz 

18. Jistebnice 
Náměstí 1 
391 33 Jistebnice 

e-mail: jistebnice@mo.jcus.cz 

19. Kaplice 
Malšské údolí 273 
382 41 Kaplice 

e-mail: kaplice@mo.jcus.cz 

 
20. 

Kamenice 
nad Lipou 

Na Kariánce 715 
394 70 
Kamenice nad 
Lipou 

 
e-mail: kamenice@mo.jcus.cz 

21. Kardašova 
Řečice 

Lomnického 639 
378 21 Kardašova 
Řečice 

e-mail: 
kardasovarecice@mo.jcus.cz 

22. Kloužovice 
Chýnov 128 
391 55 Chýnov 

e-mail: klouzovice@mo.jcus.cz 
www.moklouzovice.wz.cz 

23. Křemže 
Náměstí 35 
382 03 Křemže 

e-mail: kremze@mo.jcus.cz 

24. Ledenice 
Na Oborách 423 
373 11 Ledenice 

e-mail: 
ledenice@mo.jcus.cz 
www.rybari-ledenice.cz 

25. Lenora 384 42 Lenora 36 e-mail: lenora@mo.jcus.cz 

26. Loučovice 382 76 Loučovice 63 
e-mail: 
loucovice@mo.jcus.cz 
www.crs-
moloucovice.wbs.cz 

27. Milevsko 
U Stříbrného 1373 
399 01 Milevsko 

e-mail: milevsko@mo.jcus.cz 
www.crsmomilevsko.wz.cz 

28. Mirotice 
Náměstí Mikoláše 
Alše 52 398 01 
Mirotice 

e-mail: mirotice@mo.jcus.cz 
www.rybari.mirotice.cz 
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29. Mirovice 
Zámostí 72 
398 06 Mirovice 

e-mail: mirovice@mo.jcus.cz 

30. Mladá Vožice 
Husovo náměstí 182 
391 43 Mladá Vožice 

e-mail: mladavozice@mo.jcus.cz 
www.movozice.netstranky.cz 
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Poř
. 

čísl

o 

Název MO Adres
a 

Kontakt 
(e-mail, web. stránky) 

31. Netolice 
Hornická 654 
384 11 Netolice 

e-mail: netolice@mo.jcus.cz 

32. Nová Bystřice 
Vídeňská 306 
378 33 Nová Bystřice 

e-mail: novabystrice@mo.jcus.cz 
www.crs.novabystrice.cz 

33. Nová Pec 
Láz 44 
384 62 Nová Pec 

e-mail: novapec@mo.jcus.cz 

34. Nová Včelnice 378 42 Nová Včelnice 
42 

e-mail: 
novavcelnice@mo.jcus.cz 
www.crsnovavcelnice.cz 

35. Nové Hrady 
Hradební 399 
373 33 Nové Hrady 

e-mail: novehrady@mo.jcus.cz 
www.crsnovehrady.cz 

36. Pelhřimov 
U Splavu 1765 
393 01 Pelhřimov 

e-mail: 
pelhrimov@mo.jcus.cz 
www.crs-pe.cz 

37. Písek 
Zátavské nábřeží 33 
397 01 Písek 

e-mail: pisek@mo.jcus.cz 
www.mocrspisek.cz 

 
38. 

 
Planá nad 
Lužnicí 

ČSLA 410 
391 11 Planá nad 
Lužnicí 

e-mail: 
plananadluznici@mo.jcus.cz 
www.mo-crs-plna-nad-luznici. 
webnode.cz 

39. Počátky 
Žižkova 589 
394 64 Počátky 

e-mail: 
pocatky@mo.jcus.cz 
www.mocrspocatky.cz 

40. Protivín 
Nad Rybníkem 953 
398 11 Protivín 

e-mail: protivin@mo.jcus.cz 
www.crsprotivin.cz 

41. Sepekov 398 51 Sepekov 174 e-mail: sepekov@mo.jcus.cz 

42. Soběslav 
Na Brousku 865 
392 01 Soběslav 

e-mail: sobeslav@mo.jcus.cz 
www.crssobeslav.cz 

43. Strakonice 
Katovická 175 
386 01 Strakonice 

e-mail: strakonice@mo.jcus.cz 
www.rybari.strakonice.cz 

44. Strmilov 
Martínkova 454 
378 53 Strmilov 

e-mail: 
strmilov@mo.jcus.cz 
www.crsstrmilov.blogspot.
com 

45. Studená 
Jiráskova 91 
378 56 Studená 

e-mail: studena@mo.jcus.cz 
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46. 

Suchdol 
nad 
Lužnicí 

Vitorazská 779 
378 06 Suchdol 
nad Lužnicí 

e-mail: 
suchdol@mo.jcus.cz 
www.mocrs-
suchdolnadluznici. 
webnode.cz 
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. 

čísl

o 

Název MO Adresa 
Kontakt 

(e-mail, web. stránky) 

47. Tábor 
Pod Tržním nám. 
396/12 390 01 Tábor 

e-mail: 
tabor@mo.jcus.cz 
www.rybari-tabor.cz 

48. Těchobuz 
Těchobuz 90 
395 01 Pacov 

e-mail: 
techobuz@mo.jcus.cz 
www.rybar-techobuz.cz 

49. Trhové Sviny 
Branka 442 
374 01 Trhové Sviny 

e-mail: trhovesviny@mo.jcus.cz 
www.crstrhovesviny.cz 

50. Třeboň 
Táboritská 1100 
397 01 Třeboň II 

e-mail: trebon@mo.jcus.cz 
www.crstrebon.cz 

51. Týn nad Vltavou 
Zadní podskalí 773 
375 01 Týn nad 
Vltavou 

e-mail: 
tyn@mo.jcus.cz 
www.rybarityn.estrank
y.cz 

52. Velešín 
Náměstí J. V. 
Kamarýta 8 382 32 
Velešín 

e-mail: 
velesin@mo.jcus.cz 
www.rybari-
velesin.estranky.cz 

53. Veselí nad 
Lužnicí 

Štěpnice 105 
391 81 Veselí nad 
Lužnicí 

e-mail: veseli@mo.jcus.cz 
www.mocrsveseli.cz 

54. Vimperk 
Nad Stadionem 647 
385 01 Vimperk 

e-mail: 
vimperk@mo.jcus.cz 
www.mocrs-
vimperk.estranky.cz 

55. Vodňany 
V Líse 75 
389 01 Vodňany 

e-mail: vodnany@mo.jcus.cz 

56. Volary 
Krátká 421 
384 51 Volary 

e-mail: 
volary@mo.jcus.cz 
www.movolary.estrank
y.cz/ 

57. Volyně 
U Rybníka 755 
387 01 Volyně 

e-mail: volyne@mo.jcus.cz 
www.crsvolyne.8u.cz 

58. Vyšší Brod 
Rybářská 431 
382 73 Vyšší Brod 

e-mail: vyssibrod@mo.jcus.cz 

59. Zliv 
Šrámkova 756 
373 44 Zliv 

e-mail: 
zliv@mo.jcus.cz 
www.mocrszliv.estrank
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mailto:tabor@mo.jcus.cz
http://www.rybari-tabor.cz/
mailto:techobuz@mo.jcus.cz
http://www.rybar-techobuz.cz/
mailto:trhovesviny@mo.jcus.cz
mailto:trhovesviny@mo.jcus.cz
http://www.crstrhovesviny.cz/
mailto:trebon@mo.jcus.cz
http://www.crstrebon.cz/
mailto:tyn@mo.jcus.cz
http://www.rybarityn.estranky.cz/
http://www.rybarityn.estranky.cz/
mailto:velesin@mo.jcus.cz
http://www.rybari-velesin.estranky.cz/
http://www.rybari-velesin.estranky.cz/
mailto:veseli@mo.jcus.cz
http://www.mocrsveseli.cz/
mailto:vimperk@mo.jcus.cz
http://www.mocrs-vimperk.estranky.cz/
http://www.mocrs-vimperk.estranky.cz/
mailto:vodnany@mo.jcus.cz
mailto:vodnany@mo.jcus.cz
mailto:volary@mo.jcus.cz
mailto:volary@mo.jcus.cz
http://www.movolary.estranky.cz/
http://www.movolary.estranky.cz/
mailto:volyne@mo.jcus.cz
http://www.crsvolyne.8u.cz/
mailto:vyssibrod@mo.jcus.cz
mailto:zliv@mo.jcus.cz
http://www.mocrszliv.estranky.cz/


110  

y.cz 

60. Želiv 394 44 Želiv 
320 

e-mail: zeliv@mo.jcus.cz 
www.rybarizeliv.cz 

61. Žirovnice 
Palackého 190 
394 68 Žirovnice 

e-mail: zirovnice@mo.jcus.cz 
www.crszirovnice.wz.cz 

 

SEZNAM SAMOSTATNĚ 
HOSPODAŘÍCÍCH ORGANIZACÍ 
JIHOČESKÉHO ÚZEMNÍHO SVAZU 

 

Poř
. 

čísl

o 

Název MO Adres
a 

Kontakt 
(tel. číslo, e-mail, web. 

stránky) 

1. Pacov 
Malovcova 312 
395 01 Pacov 

e-mail: pacov@mo.jcus.cz 
www.crspacov.wz.cz 

 
 

OFICIÁLNÍ VOZY 

 

Jihočeský ÚS 

mailto:zeliv@mo.jcus.cz
http://www.rybarizeliv.cz/
mailto:zirovnice@mo.jcus.cz
http://www.crszirovnice.wz.cz/
mailto:pacov@mo.jcus.cz
http://www.crspacov.wz.cz/

