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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 



14 
 

 
 

§ 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 



17 
 

 

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. 
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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. 
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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. 
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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. 
Severočeský územní svaz 
Střekovské nábřeží 975/51, 400 03 Ústí nad Labem 
Tel.: 475 531 004, 721 329 351 
E-mail: crsusti@crsusti.cz 
www.crsusti.cz 

 

Severočeský územní 
svazu Soupis pstruhových 

revírů s bližšími 
podmínkami výkonu 

rybářského práva 

BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA 
NA REVÍRECH SEVEROČESKÉHO ÚZEMNÍHO SVAZU 

(dle § 13 odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb.) 
 

Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb: 

lipan podhorní – 30 cm (vyjma revírů Ohře 8 A a Ohře 8 B) 

Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe podběrák. 

 
V kalendářním týdnu je na pstruhových rybářských revírech 

povolen lov ryb přívlačí nebo na umělou mušku 3 dny a v ostatních 

dnech je povolen lov na plavanou nebo položenou jen na nástrahy  

rostlinného původu (lososovité ryby a lipan nesmějí být při lovu na 

položenou nebo plavanou ponechány). Před zahájením lovu přívlačí  

nebo na umělou mušku musí osoba provádějící lov datum lovu 

zakroužkovat. Osoba lovící na položenou nebo plavanou datum 

dvakrát vodorovně podtrhává. Po ulovení a ponechání si alespoň 1 ks 

ryby již nesmí být měněn způsob lovu. 

 
Zákaz přechovávání živých lososovitých ryb v ponechaném úlovku! 

Zákaz porcování ryb před ukončením lovu a odchodem od vody. 

Zákaz lovu ryb s kulovým plovátkem! 

Severočeský ÚS 
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Belly boat je považován za plavidlo, jeho použití k lovu ryb je 

povoleno jen tam, kde je lov ryb z plavidel povolen v popisu revíru. 

 
Zákaz zavážení nástrah a návnad plavidlem na všech rybářských 

revírech, vyjma revírů nebo jejich částí, na kterých je povolen lov ryb 

z plavidel. 

 
Od 1. září do 30. listopadu je umožněn lov ryb na plavanou nebo 

položenou jen na nástrahy rostlinného původu (lososovité ryby a lipan 

nesmějí být při lovu na položenou nebo plavanou ponechány) anebo 

také lov na umělou mušku s klasickou muškařskou výbavou skládající 

se z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry 

a návazce. Na udici smí být maximálně 3 návazce s umělou muškou 

s jednoháčkem. 

Při lovu na umělou mušku je zakázáno používat mušky twisterového 

typu s pryžovými, silikonovými a podobnými volně vlajícími prvky 

mimo tělíčko mušky, delšími než 1 cm (povoleny jsou volně vlající  

přírodní materiály jako srst, peří a kůže – zonker, dále syntetické vlasy 

a lametky delší než 1 cm). 

 
Zákaz užití všech nosných prvků mimo tělo nástrahy při 

muškaření, lovu na umělou mušku i přívlači (kulové plovátko, bavorské 

dřívko, sbirulino aj.). Zakazuje se používání zátěže umístěné mimo 

tělíčko mušky. Při lovu přívlačí lze zátěž umístit i mimo nástrahu. Na 

území chráněných krajinných oblastí, přírodních rezervací a 

přírodních památek je zakázáno sjíždět a setrvávat s 

motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní 

komunikace, dále je zakázáno tábořit, rozdělávat ohně a zneškodňovat 

odpady mimo místa k tomu vyhrazená. Tábořit znamená nocovat, 

připravovat stravu, vykonávat osobní hygienu, stavět stan apod. 

 
V případě ulovení lososa jej velmi šetrně, pokud možno ve vodě, 

uvolněte z háčku a bez jakékoliv zbytečné manipulace ihned pusťte! 

Informaci o úlovku a případnou fotodokumentaci ryby ve vodě zašlete 

severočeskému územnímu svazu – může být odměněno vydáním 

povolenky zdarma. 
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Lovící je povinen neprodleně zaznamenat do oddílu č. II povolenky  

ponechání si kromě vyjmenovaných druhů ryb dle § 16 odst. 2 a 3, § 

17 odst. 3 a 4 také lína, a amura. 

 
Úlovek lína obecného (Tinca tinca) je omezen na 4 kusy denně. 

 
V souvislosti s výkonem rybářského práva je nutné dodržovat omezení 

stanovená dalšími obecně závaznými právními předpisy (zákon o ochraně 

přírody, zákon o lesích, vyhlášky obcí a měst aj.) pro vjezd motorovým  

vozidlem, rozdělávání ohně a táboření. Doplňky k popisům revírů, které 

jsou v soupisu uvedeny, jsou nedílnou součástí bližších podmínek výkonu 

rybářského práva. 

Upozornění: Podle čl. 24 bodu 1 písm. d jednacího řádu ČRS se 

povolenky k lovu ryb řádným členům vydávají také s podmínkou vrácení 

povolenky s vyplněným „sumářem úlovků a docházek“ za uplynulý 

rok do 15 dnů po skončení její platnosti MO, která povolenku vydala! 
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SOUPIS PSTRUHOVÝCH REVÍRŮ 

 
443 001 BÍLINA 3 – MO Teplice v Čechách 20 km 5 ha 

Přítok Labe. Revír je tvořen Bouřlivým potokem (GPS Z: 50°36'55.828"N, 

13°46'28.217"E, K: 50°41'27.323"N, 13°42'47.689"E) od soutoku s potokem 

Loučenským (Kláštereckým) asi 300 m nad vtokem do nádrže Všechlapy – ř. km 

5,4 – až k pramenům. Dále potoky Domaslavickým (GPS Z: 50°39'4.511"N, 

13°42'57.983"E, K: 50°39'40.09"N, 13°39'51.985"E), Křižanovským (GPS 

Z: 50°38'51.977"N, 13°43'28.598"E, K: 50°41'7.058"N, 13°41'46.782"E), 

Bo- 

řislavským, Žalanským a Lelovským. Celý revír je chráněnou rybí oblastí 

dle rozhodnutí OkÚ Teplice č. j. ŽP/1795/207/ro294/2000. 

 

443 002 BÍLINA 7 – MO Most 15 km 4 ha 

Přítok Labe. Revír je tvořen přítoky revíru Bílina 6 z Krušných hor: 

1. Černický potok 

(GPS Z: 50°33'54.195"N, 

13°33'25.473"E, K: 50°34'3.194"N, 

13°31'3.619"E) 

- od soutoku s Jiřetínským potokem až po vyústění z lesa, včetně 

dřevařského rybníka v Nové Vsi a dvou propadlin po těžbě v lese 

u Černic. 

2. Jiřetínský potok 

(GPS Z: 50°33'20.942"N, 13°34'57.666"E, 

K: 50°34'22.509"N, 13°32'54.217"E) 

– od vtoku do nádrže CHEZA k mostu bývalé trati SHD v Horním 

Jiřetíně a od silničního mostu u restaurace Pod lesem v Horním 

Jiřetíně po třetí silniční most nad touto obcí. 

3. Loupnice 

(GPS Z: 50°34'17.8"N, 13°33'30.929"E, 

K: 50°36'37.902"N, 13°33'30.058"E) 

– 10 m od vtoku do propadliny Vítěz až po těleso hráze Janovské 

přehrady. 

4. Bílý potok 

– celý potok je chovný, včetně přítoků. 

Přítoky a ostatní části potoků jsou chovné – lov ryb zakázán. 
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443 003 BÍLINA 9 – MO Jirkov 2 km 1,5 ha 

Revír tvoří Bílina, přítok Labe. Od vtoku Bíliny do soutokové nádrže pro 

potok Bílinu a průmyslový přivaděč (Krušnohorský přivaděč) ř. km 70,7 až 

k tělesu hráze údolní nádrže Jirkov ř. km 72,7. 

K revíru patří: 

Černý rybník – zrušeno 

Potoky Řezenský a Kněžský jsou chovné – lov ryb udicí zakázán. 

Revír Bílina 9 slouží k chovným účelům – lov ryb udicí zakázán. 

 
443 004 BLŠANKA 1 – MO Podbořany 13 km 4 ha 

GPS Z: 50°10'26.081"N, 13°25'42.071"E, K: 50°10'58.996"N, 13°12'45.183"E 

Přítok Ohře. Od silničního mostu u soutoku s Podvineckým potokem 

(u kostela) v obci Kryry až k pramenům. Přítoky jsou chovné – lov ryb 

zakázán. 

K revíru patří: 

0. Blšanka (hlavní tok) 

1. Podvinecký potok – až k hrázi rybníka Rybářství Stebno 

(GPS 50°7'2.218"N, 13°25'18.282"E) 

 
443 060 BOBŘÍ POTOK 1 – MO Žandov 5 km 2 ha 

GPS Z: 50°37'49.269"N, 14°25'41.587"E, K: 50°38'47.417"N, 14°22'53.893"E 

Přítok Ploučnice. Od kamenného mostku ve Stvolínkách k silničnímu 

mostku v Janovicích se všemi přítoky, které jsou chovné – lov ryb zakázán. 

 
443 061 BOBŘÍ POTOK 2 – MO Děčín 10 km 2 ha 

GPS Z: 50°38'47.692"N, 14°22'53.864"E, K: 50°40'17.329"N, 14°14'22.996"E 

Přítok Ploučnice – Labe. Od silničního mostku v Janovicích až k pramenům, 

se všemi přítoky. 

Celý revír je chráněnou rybí oblastí – lov ryb zakázán. 

 
443 005 BULOVSKÝ POTOK 1 – MO Frýdlant v Čechách   14 km 2 ha 

GPS Z: 50°58'19.951"N, 15°2'8.594"E, K: 50°58'52.684"N, 15°10'6.019"E 

Přítok Smědé – Nisy. Od ústí do Smědé až k pramenům. Celý revír je 

chráněnou rybí oblastí – lov ryb zakázán. 

Pertoltický potok je chovný – lov ryb zakázán. 

 
443 006 BYSTRÁ 1 – MO Děčín 10 km 2 ha 

GPS Z: 50°44'22.335"N, 14°18'42.064"E, K: 50°45'27.176"N, 14°24'13.175"E 
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Přítok Ploučnice. Od vtoku do Ploučnice v Benešově n. Pl. GPS: 

50°44'22.335"N, 14°18'42.064"E až k pramenům. Pramenná část od mostu 

ve Veselém GPS: 50°47'7.714"N, 14°22'17.095"E a všechny přítoky jsou 

chovné – lov ryb zakázán. 

 
04 443 072   BÝČKOVICE – MO Litoměřice 3 ha 

GPS 50°33'45.652"N, 14°12'40.186"E 

Revír je tvořen nádrží Býčkovice v k. ú. Býčkovice. 

V revíru je lov z plavidel povolen, s omezením na max. 3 plavidla současně. 

 
06 443 070   ČAKOVICE – MO Štětí 3,9 ha 

GPS 50°29'9.576"N, 14°22'37.617"E 

Revír je tvořen nádrží Čakovice v k. ú. Čakovice. 

Při lovu na položenou nebo na plavanou si lovící smí ponechat úlovek 

lososovité ryby. 

 
443 007 ČERNÁ NISA 1 – MO Liberec 15 km 50 ha 

GPS Z: 50°47'11.203"N, 15°1'26.206"E, K: 50°48'56.791"N, 15°8'8.307"E 

Přítok Nisy. Od vtoku do Lužické Nisy ve Stráži nad Nisou až k pramenům. 

K revíru patří: 

0. Černá Nisa (hlavní tok) 

1. Rudolfská v k. ú. Rudolfov 0,5 ha 

(GPS 50°47'39.442"N, 15°6'35.541"E) 

2. Bedřichov v k. ú. Bedřichov 40 ha 

(GPS 50°48'55.368"N, 15°8'14.116"E) 

Na nádrži Bedřichov je zákaz lovu ryb od 1. 9. do 15. 4. 

Na nádrži Bedřichov je lov ryb zakázán z oplocených pozemků Povodí 

Labe po obou stranách hráze, zákaz lovu ryb ve vzdálenosti menší než 

100 m od hráze. Přítoky nádrže Bedřichov jsou chovné – lov ryb zakázán. 

U obou hlavních přítoků je hranice rybolovu a hájeného úseku označena na 

stromech dvěma modrými pruhy. Všechny přítoky Černé Nisy jsou chovné 

– lov ryb zakázán. 

Na nádrži Bedřichov je lov ryb povolen pouze přívlačí a na umělou mušku. 

 
443 008 ČERNÝ POTOK 1 – MO Kadaň 14 km 2 ha 

Přítok Zschopau (SRN). Od státní hranice se SRN u Vejprt až k pramenům 

obce Háj. Celý revír je chovný – lov ryb zakázán. 
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443 009 DOBRANOVSKÝ POTOK 1 – MO Nový Bor 12 km 3 ha 

GPS Z: 50°40'32.936"N, 14°35'38.292"E, K: 50°42'36.41"N, 14°34'55.977"E 

Přítok Ploučnice. Od ústí do Ploučnice pod Dobranovem až k pramenům. 

Od vtoku do Radvaneckého rybníka ve Sloupu až k pramenům a přítoky 

jsou chovné – lov ryb zakázán. Úsek od silničního mostu pod Skalním 

hradem ve Sloupu v Čechách ř. km 10,9 až k výpusti Radvaneckého rybníka 

ř. km 12,8 je chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán (dle rozhodnutí OkÚ 

Česká Lípa č. j. RŽP 5245/02-207/3). 

Radvanecký rybník není součástí revíru. 

 
443 010 FOJTŮV POTOK 1 – MO Liberec 6 km 3 ha 

GPS Z: 50°49'52.682"N, 15°3'11.901"E, K: 50°49'24.206"N, 15°4'17.955"E 

Přítok Jeřického potoka – Nisy. Od vtoku do Jeřického potoka v Mníšku až k 

pramenům včetně retenční nádrže nad nádrží Fojtka. Do revíru nepatří 

údolní nádrž Fojtka. 

 
443 011 HARCOVSKÝ POTOK 1 – MO Liberec 5 km 2 ha 

GPS Z: 50°45'57.149"N, 15°4'4.289"E, K: 50°46'18.446"N, 15°8'10.708"E 

Přítok Nisy. Od ústí do Lužické Nisy v Liberci až k pramenům. Do revíru 

nepatří údolní nádrž Harcov. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. 

K revíru náleží také retenční nádrž nad údolní nádrží Harcov. 

 
443 013 HORSKÁ KAMENICE 2 – MO Tanvald 42 km 11 ha 

GPS Z: 50°41'58.102"N, 15°19'19.927"E, K: 50°47'31.219"N, 15°11'39.464"E 

Přítok Jizery. Od dolního jezu v Plavech až k vodárenské nádrži Josefův Důl. 

K revíru patří: Smržovský potok, Desná, Černá Desná, Příchovický potok, 

Paris a jejich přítoky. 

0.  Horská Kamenice (hlavní tok) 

1. Smržovský   potok    (GPS    Z:    50°44'13.94"N,    15°16'31.789"E, 

K: 50°44'40.914"N, 15°14'16.681"E) od soutoku s Horskou 

Kamenicí k přítoku Novoveského potoka u nádraží Smržovka – 

střed. 

2. Desná (GPS Z: 50°44'10.088"N, 15°18'34.051"E, K: 50°45'3.581"N, 

15°18'54.561"E) – úsek v Tanvaldu od soutoku s Horskou Kamenicí 

po soutok se Žďárským potokem (za nádražím Tanvald) je 

chráněnou rybí oblastí – lov ryb zakázán. 

3. Černá    Desná     (GPS     Z:     50°45'13.886"N,     15°18'44.908"E, 

K: 50°45'36.452"N, 15°18'56.594"E) od soutoku s Bílou Desnou po 

soutok s Černou říčkou. 
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4. Černá říčka (GPS Z: 50°45'36.452"N, 15°18'56.594"E, 

K: 50°45'56.475"N, 15°20'11.82"E) od soutoku s Černou Desnou 

po soutok s Příchovickým potokem. 

Nevyjmenované přítoky a pramenné části potoků jsou chovné – lov ryb 

zakázán. 

Na Horské Kamenici jsou dva rybí přechody: v Josefově Dole – Antonínově 

a v horní části Josefova Dolu – vyznačeno tabulemi. 

V revíru je siven americký hájen od 1. 9. do 15. 4. 

 
06 443 300   HOŠTKA – MO Štětí 1,75 ha 

GPS 50°29'15.100"N, 14°21'1.936"E 

Revír tvoří: 

nádrž Hoštka v k. ú. Hoštka 1,75 ha 

Při lovu ryb platí ustanovení Rybářského řádu ČRS a bližší podmínky 

výkonu rybářského práva ČRS, z. s., SvčÚS (porušení může být důvodem 

pro neposkytnutí pověření k lovu ryb). Na nádrži platí pstruhové povolenky 

s územní platností pro ČRS, z. s., SvčÚS celosvazové, celorepublikové 

a povolenky krátkodobé nebo nečlenské platné pro ČRS, z. s., SvčÚS. Na 

nádrži je kontrolou lovících pověřena pouze rybářská stráž ČRS, 

z. s., MO Štětí. 

Při lovu na položenou nebo na plavanou si lovící smí ponechat úlovek 

lososovité ryby. 

 
443 014 CHOMUTOVKA 3 – MO Chomutov 17 km 7 ha 

Přítok Ohře. Od silničního mostu v Chomutově u Červeného mlýna ř. km 

28 až k pramenům. Celý revír mimo Hamerský rybník je chráněnou rybí 

oblastí (dle rozhodnutí OkÚ Chomutov, č. j. RŽP-III-Bo/2284/00/2) – lov 

ryb zakázán. 

Do revíru patří: 

Hamerský rybník v k. ú. Chomutov 1,6 ha 

(GPS 50°28'20.336"N, 13°23'26.425"E) 

Na podrevíru Hamerský rybník je lov z plavidel povolen, lov z plavidla 

typu belly boat je povolen v počtu max. dvou současně. 

Zákaz zavážení nástrah a návnad, zákaz umisťování bójek na vodní 

hladinu. 
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443 015 CHŘIBSKÁ KAMENICE – MO Chřibská 18 km 6 ha 

GPS Z: 50°50'15.358"N, 14°21'16.825"E, K: 50°51'27.048"N, 14°29'57.062"E 

Přítok Kamenice – Labe. Od ústí do Kamenice až k hrázi nádrže v Horní 

Chřibské. Nádrž s přítokem do revíru nepatří. Úsek od mostu společnosti 

Crystalex v Horní Chřibské až k tělesu hráze a ostatní přítoky jsou chovné – 

lov ryb zakázán. V revíru je ustanovena chráněná rybí oblast od mostu nad 

náměstím až k mostu pod náměstím v Chřibské (asi 200 m), dle označení, 

a dále chráněná rybí oblast od jezu nad rybníkem Pavlínka v Pavlině údolí 

ř. km 4,2 až k brodu lesní cesty 1 km pod mostem silnice Chřibská–Studený 

(v místě, kde se k silnici ve směru od Rynartic k Dolní Chřibské přibližuje 

potok Chřibská Kamenice). 

 
443 016 JEŘICKÝ POTOK 1 – MO Chrastava 26 km 11,5 ha 

Přítok Nisy. Od vtoku do Lužické Nisy (GPS Z: 50°48'57.598"N, 

14°56'48.264"E) až k pramenům (GPS K: 50°50'59.589"N, 15°4'52.901"E) 
se 

všemi přítoky mimo potok Fojtka. K revíru patří: 

0. Jeřice (hlavní tok) 

1. Albrechtický potok – od soutoku s Jeřicí po vodní dílo Mlýnice. 

Chovná část revíru je tvořena přítoky Jeřického potoka: Vítkovským 

potokem od soutoku s Jeřicí až k pramenům, Polním (Lučním) potokem 

od soutoku s Jeřicí až k pramenům, Jílovým potokem od vtoku do rybníka 

Luční v k. ú. Chrastava až k pramenům, Albrechtickým potokem od vtoku 

do přehrady Mlýnice až k pramenům včetně přítoků, Chrastavským 

potokem od ústí do Jeřice až k pramenům – lov ryb na chovných potocích 

je zakázán. 

V úseku od silničního mostu komunikace I/13 směr Liberec–Frýdlant, ř. 

km 10,23, k silničnímu mostu komunikace odbočky na Raspenavu, ř. km 

10,66, platí z důvodu obecného zájmu zákaz vstupu na pobřežní pozemky 

a zákaz lovu ryb. V tomto úseku byla vyhlášena chráněná rybí oblast. 

Na revíru platí nejmenší lovná míra pstruha obecného 30 cm. 

 
443 502 JEŠTĚDKA 1 – MO Český Dub 10 km 3 ha 

Od ústí do Mohelky až k pramenům. Celý revír je chráněnou rybí oblastí 

– lov ryb zakázán. 

 
443 501 JEŠTĚDSKÝ POTOK 1 – MO Stráž pod Ralskem 10 km 3 ha 

Přítok Ploučnice. Od ústí do Ploučnice až k pramenům včetně přítoků. 

Celý revír je chráněnou rybí oblastí – lov ryb zakázán. 
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443 017 JÍLOVSKÝ POTOK 1 – MO Děčín 15 km 4 ha 

GPS Z: 50°46'37.999"N, 14°12'17.295"E, K: 50°45'39.96"N, 14°6'2.01"E 

Přítok Labe. Od soutoku s Labem (GPS: 50°46'30.333"N, 14°12'18.993"E) 

až k pramenům. K revíru patří: 

0. Jílovský potok (hlavní tok) 

1. Vlčí jezero v k. ú. Bynov 0,45 ha 

(GPS 50°48'35.364"N, 14°8'2.437"E), p. č. 1095 

2. Králův mlýn v k.ú.   Maxičky 0,7 ha 

(GPS 50°50'1.673"N, 14°9'19.455"E), p. č. 230 

Pramenná část a úsek od silničního mostu v Jílovém na výjezdu k Libouchci 

(GPS: 50°45'39.928"N, 14°6'1.481"E) a všechny přítoky jsou chovné – lov 

ryb zakázán. 

 
443 018 JIŘÍKOVSKÝ POTOK 1 – MO Jiříkov 7 km 2 ha 

Přítok Sprévy (SRN). Od státní hranice se SRN až k pramenům. 

Celý revír je chovný – lov ryb zakázán. 

 
443 019 JIZERA 9 – MO Malá Skála 8 km 25 ha 

GPS Z: 50°37'2.21"N, 15°11'10.408"E, K: 50°39'2.317"N, 15°13'13.989"E 

Přítok Labe. Od železničního mostu v Rakousích až k jezu elektrárny ve 

Splzově (Liglass Líšný). Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Zákaz lovu 

ryb z chodníku se zábradlím (pravý břeh Jizery v průtahu obcí Malá Skála, 

který tvoří silnice s chodníkem) a ze zídky pod elektrárnou v Malé Skále. 

Lovná míra pstruha obecného v revíru je 30 cm. 

V revíru si smí lovící ponechat 1 (jeden) kus pstruha obecného denně. 

Zákaz lovu broděním v řece v období od 16. 4. do 15. 6. 

Zakazuje se úmyslné kalení vody, poškozování dna řeky, vodních rostlin 

a živočichů. 

Od budovy malé vodní elektrárny v Malé Skále až k vyústění jalového 

přepadu (kanálu) – asi 50 m odpadního kanálu – platí zákaz lovu ryb udicí 

z důvodu obecného zájmu. 

 
443 021 KAMENICE 2 A – MO Děčín 1 km 2 ha 

GPS Z: 50°52'27.377"N, 14°14'9.933"E, K: 50°52'25.914"N, 14°15'1.456"E 

Přítok Labe. Od ústí do Labe ve Hřensku ř. km 0,00 až k silničnímu mostku 

se silnicí na Janov ř. km 1,4. 

Severočeský ÚS 



139  

 
 

443 022 KAMENICE 2 B – MO Česká Kamenice 24 km 9 ha 

GPS Z: 50°50'15.356"N, 14°21'16.39"E, K: 50°49'43.636"N, 14°34'1.714"E 

Přítok Labe. Od soutoku s Chřibskou Kamenicí ř. km 11,2 až k pramenům. 

Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Úsek od jezu u č. p. 14 v České 

(Dolní) Kamenici ř. km 20,6 až k jezu v Havlíčkově ulici (u 

panelového domu) ř. km 21,8 je chráněnou rybí oblastí – lov ryb zakázán. 

Úsek od mostu za vlakovým nádražím v obci Mlýny ř. km 29,4 až k 

pramenům je chovnou částí revíru – lov ryb zakázán. 

 
443 023 KOČIČÍ POTOK 1 – MO Frýdlant v Čechách 10 km 2 ha 

GPS Z: 51°1'18.572"N, 15°3'54.34"E, K: 50°59'31.765"N, 15°6'54.033"E 

Hraniční potok s Polskem a se všemi levostrannými přítoky. 

 
443 024 KRUŠNOHORSKÝ REVÍR 1 – 

MO Ústí nad Labem 63 km 11 ha 

Revír tvoří všechny potoky tekoucí do SRN na západ od obce Ostrov až 

za obec Mohelnice. 

K revíru patří všechny přítoky revíru Bílina 1, mimo potok Modlanský 

a Zalužanský, a všechny přítoky revíru Labe 4–5 a Labe 6–7. Lov ryb se 

provádí na potocích: 

1. Luční (GPS Z: 50°40'25.208"N, 14°10'1.91"E, K: 50°37'39.528"N, 

14°15'0.077"E) 

– od soutoku s Labem až k silničnímu mostu v obci Klínky. 

2. Homolský (GPS Z: 50°39'35.923"N, 14°8'26.898"E, 

K: 50°38'43.072"N, 14°8'47.058"E) 

– od soutoku s Labem až k silničnímu mostu Byňov. Úsek od 

soutoku s Labem až k silničnímu mostu mezi obcemi Velké 

Březno a osadou Vítov (třetí přemostění od Labe) je chráněnou 

rybí oblastí – lov ryb zakázán. 

3. Lužecký (GPS Z: 50°40'26.776"N, 14°9'57.067"E, 

K: 50°41'56.742"N, 14°7'6.969"E) 

– od soutoku s Labem až k nádrži v Mirkově, včetně této nádrže. 

4. Neštěmický (GPS Z: 50°40'13.187"N, 14°6'15.722"E, 

K: 50°41'32.634"N, 14°5'23.138"E) 

– od soutoku s Labem až k nádrži v obci Ryjíce, včetně této nádrže. 

5. Klíšský (GPS Z: 50°39'34.772"N, 14°1'46.554"E, K: 50°43'36.515"N, 

14°1'28.402"E) 

– od soutoku s Labem až do obce Žďár. 
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6. Rybný (GPS Z: 50°47'39.5"N, 13°54'13.76"E,  K: 50°46'23.075"N, 

13°55'3.643"E) 

– od státní hranice se SRN až k soutoku s Větrovským p. 

7. Ždírnický (GPS Z: 50°39'9.504"N, 14°0'24.141"E, K: 50°40'8.391"N, 

13°57'36.591"E) 

– levostranný přítok Bíliny v Ústí nad Labem až k pramenům. 

Ždírnický potok od soutoku s Bílinou po most u ČOV Chlumec je chovný 

– lov ryb zakázán, sportovní úsek od mostu u ČOV Chlumec po točnu 

autobusů v Telnici, pramenná část toku je chovná – lov ryb zakázán. 

Pramenné části jmenovaných potoků (1–6) a ostatních přítoků Labe 

a Bíliny jsou chovné – lov ryb zakázán. 

Potoky Radejčínský a Tašovský jsou chovné – lov ryb zakázán. 

 
443 025 KŘINICE 1 A – MO Krásná Lípa 8 km 4 ha 

GPS Z: 50°54'42.119"N, 14°27'18.53"E, K: 50°54'47.146"N, 14°31'48.881"E 

Od soutoku s potokem vytékajícím z Kyjovské přehrady ř. km 12,6 až 

k pramenům. 

Úsek od propustku silnice Studánka – Krásná Lípa až k pramenům 

a přítoky: Bílý potok, Vlčí potok, Schomlův a Brtnický potok jsou chovné 

– lov ryb zakázán. 

 
443 026 LESKA 1 – MO Podbořany 25 km 9,5 ha 

GPS Z: 50°18'20.012"N, 13°26'0.69"E, K: 50°14'15.313"N, 13°16'29.749"E 

Přítok potoka Liboc – Ohře. Od ústí potoka Liboc a Kněžic až k pramenům. 

Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. V obecném zájmu je zákaz vstupu 

do území nad obcí Chmelištná k pramenům. 

 
443 027 LIBĚCHOVSKÝ POTOK 2 – MO Dubá 7 km 1 ha 

Přítok Labe. Od hráze bývalého Rozprechtického rybníka u silnice Mšeno 

– Dubá až k pramenům. 

Hlavní tok včetně přítoků je chovný – lov ryb zakázán. 

 
443 062 LIBOCKÝ POTOK 1 – MO Žatec 30 km 7 ha 

GPS Z: 50°19'53.336"N, 13°31'3.808"E, K: 50°16'53.043"N, 13°13'42.447"E 

Přítok Ohře. Od ústí do Ohře až k jezu v Kadaňském Rohozci, mimo potok  

Leska. Celý revír je chovný – lov ryb zakázán. 
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443 028 LIBCHAVA – ŠPORKA 1 – MO Česká Lípa 15 km 3 ha 

Přítok   Ploučnice,   Šporka   (GPS   Z:   50°40'57.242"N,   14°30'52.617"E, 

K: 50°43'42.945"N, 14°31'6.437"E) od železničního mostu tratě Děčín – 

Česká Lípa až k pramenům. 

Od jezu u č. p. 22 ve Skalici, ř. km 12,6, začíná chovný úsek až k pramenům 

– lov ryb zakázán. Libchava (GPS Z: 50°42'20.544"N, 14°30'10.767"E, K: 

50°43'42.246"N, 14°27'24.664"E) od soutoku se Šporkou až k pramenům. 

Od jezu v Horní Libchavě pod odbočkou na Slunečnou až k pramenům je 

chovný úsek – lov ryb zakázán, včetně přítoků v tomto úseku. 

 
443 029 LOMNICE 1 – MO Frýdlant v Čechách 10 km 3 ha 

GPS Z: 50°54'20.304"N, 15°7'7.883"E, K: 50°55'27.692"N, 15°11'32.56"E 

Přítok Smědé – Nisy. Od ústí Smědé až k pramenům. Hospodaření na 

hlavním toku je znemožněno trvalým znečištěním. Přítoky jsou chovné – 

lov ryb zakázán. 

 
443 030 LUČNÍ POTOK 1 – MO Dolní Poustevna 8 km 2 ha 

GPS Z: 50°58'41.759"N, 14°17'15.868"E, K: 51°2'43.479"N, 14°17'29.726"E 

Přítok Labe. Od státní hranice se SRN v Dolní Poustevně až ke státní 

hranici se SRN nad obcí Severní. Označený úsek Lučního potoka v Dolní 

Poustevně je celoročně hájen pro odchov generačních ryb – lov ryb 

zakázán. Přítoky jsou také chovné. 

 
443 031 LUČNÍ POTOK – MO Litoměřice 14 km 2,5 ha 

GPS Z: 50°31'29.135"N, 14°12'7.686"E, K: 50°35'15.673"N, 14°13'5.318"E 

Přítok Labe. Od vtoku do Labe k pramenům. Pramenná část potoka od 

mostu silnice Mlýnec–Třebušín je chovná – lov ryb zakázán. 

 
06 443 073   LUČNÍ RYBNÍK – MO Šluknov 4,2 ha 

GPS 50°59'51.258"N, 14°28'28.415"E 

Revír je tvořen nádrží Luční rybník v k. ú. Šluknov. 

Město Šluknov zakazuje u rybníka tábořit, rozdělávat oheň a odkládat 

odpady mimo vyhrazená místa. Dále zakazuje lov ryb z jakýchkoliv typů 

plavidel a rybářských nafukovacích či jiných pomůcek. 

Zákaz krmení a vnadění ryb! 
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443 032 MANDAVA 1 – MO Varnsdorf 5 km 2,5 ha 

GPS Z: 50°54'18.445"N, 14°39'7.648"E, K: 50°55'16.575"N, 14°36'25.187"E 

Přítok Nisy. Od státní hranice v jihovýchodní části (GPS: 50°54'18.445"N, 

14°39'7.648"E) až k státní hranici v severní části Varnsdorfu (GPS: 

50°55'16.526"N, 14°36'25.573"E), se všemi přítoky. 

K revíru patří: 

0. Mandava (hlavní tok) 

1. Potok Lužnička – od vtoku do Mandavy k Velkému rybníku. 

(GPS spodní hranice: 50°53'0.257"N, 14°37'57.224"E), (GPS 

horní hranice: 50°53'15.177"N, 14°32'18.803"E) 

Chovná část potoka je od silničního mostu v Horním Podluží 

(u č. p. 83 a 50 m od areálu spol. Lukram (GPS: 50°52'55.86"N, 

14°34'46.938"E) k Velkému rybníku (GPS: 50°53'15.177"N, 

14°32'18.803"E) – lov ryb zakázán. 

Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. 

Zákaz lovu ryb z nábřežních zdí. 

 
443 033 MANDAVA 2 – MO Rumburk 14 km 3 ha 

GPS Z: 50°56'31.103"N, 14°34'48.893"E, K: 50°57'4.561"N, 14°29'34.679"E 

Přítok Nisy. Od státní hranice se SRN až k pramenům. Přítoky jsou chovné 

– lov ryb zakázán. 

 
443 058 MERBOLTICKÝ POTOK 1 – MO Žandov 6 km 1,5 ha 

GPS Z: 50°43'13.645"N, 14°22'34.046"E, K: 50°40'59.055"N, 14°19'40.992"E 

Přítok Ploučnice. Od ústí Ploučnice u obce Starý Šachov až k pramenům. 

Pramenná část Merboltického potoka od posledního domu v Merbolticích a 

všechny ostatní přítoky revíru Ploučnice 2 jsou chovné – lov ryb zakázán. 

Do revíru nepatří Valteřický potok. 

 
443 034 MILEŠOVSKÝ POTOK 1 – MO Litoměřice 14 km 3 ha 

GPS Z: 50°32'9.324"N, 14°3'45.05"E, K: 50°32'24.136"N, 13°59'3.195"E 

Přítok Labe. Od ústí Labe u Malých Žernosek až k pramenům. Pramenná 

část potoka Milešovského od silničního mostu komunikace Velemín–Milešov 

(Luční mlýn) v Milešově a všechny přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. 

 
443 035 MOHELKA 2 – MO Český Dub 10 km 3 ha 

GPS Z: 50°35'17.958"N, 14°57'44.063"E, K: 50°37'43.969"N, 15°1'13.855"E 

Přítok Jizery. Od jezu v Chlístově až k jezu mlýna v Trávníčku. Přítok 

Ještědka do revíru nepatří. 
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443 036 MOHELKA 4 – MO Hodkovice nad Mohelkou        23 km 6 ha 

GPS Z: 50°37'43.953"N, 15°1'13.906"E, K: 50°40'44.156"N, 15°9'44.563"E 

Přítok Jizery. Od jezu mlýna v Trávníčku až k pramenům. Od křižovatky 

silnice Pulečný–Kokonín až k pramenům a přítoky jsou chovné – lov ryb 

zakázán. 

 
06 443 071   MOŠNICE – MO Štětí 1,8 ha 

GPS 50°31'42.36"N, 14°27'6.593"E 

Revír je tvořen nádrží Mošnice v k. ú. Mošnice. 

Při lovu na položenou nebo na plavanou si lovící smí ponechat úlovek 

lososovité ryby. 

 
443 065 NISA LUŽICKÁ 1 A – MO Hrádek nad Nisou 10 km 12,5 ha 

GPS Z: 50°50'56.031"N, 14°50'38.987"E, K: 50°49'28.404"N, 14°55'24.699"E 

Od posledního silničního mostu přes Nisu na území ČR před odtokem do 

SRN a Polska (v blízkosti rekreačního areálu Kristýna) ř. km 2,00 až k 

jezu v Bílém Kostele ř. km 12,1. Přítoky jsou chovné – lov ryb udicí zakázán. 

Václavický potok je samostatným revírem. 

 
443 066 NISA LUŽICKÁ 3 A – MO Chrastava 4 km 6 ha 

GPS Z: 50°49'28.388"N, 14°55'24.84"E, K: 50°48'15.656"N, 14°57'24.994"E 

Od jezu v Bílém Kostele ř. km 12,1 až k silničnímu mostu v Andělské Hoře 

ř. km 16,2. Součástí revíru není Jeřice, která je samostatným revírem. 

Všechny ostatní přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. 

 
443 037 NISA LUŽICKÁ 3 – MO Liberec 25 km 39 ha 

GPS Z: 50°48'15.284"N, 14°57'25.914"E, K: 50°43'38.865"N, 15°7'3.223"E 

Od silničního mostu v Andělské Hoře ř. km 16,2 až k mostu pod železniční 

stanicí Proseč nad Nisou ř. km 40,8. 

K revíru patří: 

0. Nisa Lužická (hlavní tok) 

1. Doubský    potok    (GPS    Z:    50°44'52.084"N,    15°3'51.208"E, 

K: 50°42'44.628"N, 15°3'47.924"E) – od ústí do Nisy až k silničnímu 

mostu Liberec–Šimonovice. 

Do revíru nepatří Harcovský potok, který tvoří samostatný revír. 

Všechny ostatní přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Chráněná rybí 

oblast je vymezena v části revíru od ř. km 31,61, tj. od silničního mostu 

v Jungmannově ulici, až k ř. km 33,161, tj. k silničnímu mostu v Košické ulici 

na území města Liberce – lov ryb zakázán. 
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443 038 NISA 4 – MO Jablonec nad Nisou 20 km 8 ha 

Lužická Nisa (GPS Z: 50°43'38.509"N, 15°7'3.706"E, K: 50°44'19.928"N, 

15°11'53.544"E) od mostku silnice do závodu Nisa v Proseči nad Nisou 

až k pramenům. 

Do revíru nepatří nádrže ve Mšeně. Přítoky Lužické i Rýnovické Nisy jsou 

chovné – lov ryb zakázán. Na revíru v městském úseku Jablonce nad 

Nisou je vyhlášena chráněná rybí oblast, a to od jezu (ř. km 45,153) asi 

50 m nad lávkou přes Nisu k průchodu pod železnicí až k mostu přes Nisu 

u kostela na náměstí Boženy Němcové (tj. k ř. km 47,2), dle označení – lov 

ryb zakázán. 

 
443 039 OBRTKA 1 – MO Štětí 22 km 3 ha 

GPS Z: 50°29'59.808"N, 14°15'43.557"E, K: 50°31'1.72"N, 14°23'2.115"E 

Přítok Labe. Od ústí do Okenského (Úštěckého) potoka u rozcestí silnice 

Polepy–Chodouny–Lounky   až   k   pramenům.   Od   obce   Střížovice   až 

k pramenům je chovný úsek – lov ryb zakázán. 

 
443 040 OHŘE 8 A – MO Žatec 6 km 17 ha 

GPS Z: 50°20'8.812"N, 13°32'33.323"E, K: 50°22'5.109"N, 13°27'13.19"E 

Přítok Labe. Od silničního mostu č. 27–41 (Most–Plzeň) v Žatci až 

k Čínovskému jezu. Čínovská strouha je chráněná rybí oblast – lov ryb 

zakázán. 

Revír tvoří podrevíry: 

0. hlavní tok – od silničního mostu č. 27–41 (Most–Plzeň) v Žatci k jezu 

TJ Sever Žatec a od jezu MVE Libočany k Čínovskému jezu (GPS: Z: 

50°20'6.939"N, 13°32'31.205"E, K: 

50°19'46.748"N,13°31'54.923"E, a dále Z: 50°19'47.979"N, 

13°31'15.362"E, K: 50°22'5.119"N, 13°27'12.126"E). 

Nejmenší lovná míra pstruha obecného a lipana podhorního je 40 cm. 

V jednom dni si lovící smí ponechat 1 ks pstruha obecného a 1 ks 

lipana podhorního. 

Na uvedeném revíru platí celoroční hájení parmy obecné, ostroretky 

stěhovavé a podoustve říční. 

1. úsek „Chyť a pusť“ – od jezu u TJ Sever Žatec po jez MVE Libočany 

(GPS Z: 50°19'45.699"N, 13°31'54.874"E, K: 50°19'48.200"N, 

13°31'17.498"E). 

Přísný zákaz ponechání jakéhokoliv úlovku vyjma ryb škodlivých!   Lov ryb 

je povolen pouze na umělou mušku, s háčky bez protihrotu. Ulovené ryby 

nesmějí být vynášeny na břeh. 

Severočeský ÚS 



145  

 
 

Libocký potok není součástí revíru. Od ústí do Ohře po silniční most 

v Libočanech je revír 06 441 133 Libocký potok 1 A chráněnou rybí 

oblastí – lov ryb zakázán. 

Na celém revíru Ohře 8 A je povoleno lovit na umělou mušku pouze 

s klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškařského prutu,  

muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce, přičemž nástrahy 

mohou být opatřeny pouze háčky bez protihrotu nebo upravenými 

háčky se zamáčknutým protihrotem. Při lovu přívlačí mohou být 

nástrahy vybaveny pouze jednoháčky až trojháčky bez protihrotů 

nebo upravenými háčky se zamáčknutým protihrotem, vyjma nástrah 

nad 10 cm, které mohou mít i háčky s protihroty. 

 
443 059 OHŘE 8 B – MO Chomutov 5 km 10 ha 

GPS Z: 50°22'5.044"N, 13°27'13.192"E, K: 50°21'8.196"N, 13°25'12.217"E 

Přítok Labe. Od Čínovského jezu až k tělesu hráze údolní nádrže 

Nechranice. V obecném zájmu je zákaz lovu ryb 100 m od stavby tělesa hráze 

údolní nádrže. Nejmenší lovná míra pstruha obecného a lipana 

podhorního je 40 cm! 

V jednom dni si lovící smí ponechat 1ks pstruha obecného a 1ks 

lipana podhorního. 

Na umělou mušku je povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou 

výbavou skládající se z muškařského prutu, muškařského navijáku,  

muškařské šňůry a návazce, přičemž nástrahy mohou být opatřeny 

pouze háčky bez protihrotu nebo upravenými háčky se zamáčknutým 

protihrotem. Při lovu přívlačí mohou být nástrahy vybaveny pouze 

jednoháčky až trojháčky bez protihrotů nebo upravenými háčky se 

zamáčknutým protihrotem, vyjma nástrah nad 10 cm, které mohou mít i 

háčky s protihroty. 

Na uvedeném revíru platí celoroční hájení parmy obecné, ostroretky 

stěhovavé a podoustve říční. 

 
443 042 OLEŠKA 1 – MO Frýdlant v Čechách 13 km 3 ha 

GPS Z: 50°53'30.844"N, 14°59'38.323"E, K: 50°53'57.729"N, 15°3'24.16"E 

Od státní hranice s Polskem až k pramenům. Přítoky jsou chovné – lov ryb 

zakázán. 

 
443 045 PLOUČNICE 1 A – MO Děčín 4 km 6 ha 

GPS Z: 50°46'28.477"N, 14°13'21.687"E, K: 50°45'19.373"N, 14°15'33.411"E 

Přítok Labe. Od jezu u a. s. Daymoon v Děčíně ř. km 1,6 až ke čtvrtému 

jezu (vakovému) od Labe pod soutěskami ř. km 5,5. 
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Přítoky a náhon v Březinách jsou chovné – lov ryb zakázán. 

Na uvedeném revíru platí celoroční hájení parmy obecné, ostroretky 

stěhovavé a podoustve říční. 

 
443 063 PLOUČNICE 5 B – MO Mimoň 7 km 5 ha 

GPS Z: 50°38'56.258"N, 14°44'1.233"E, K: 50°41'19.493"N, 14°45'26.374"E 

Přítok Labe. Od železničního mostu u STS Mimoň ř. km 72 až k výtoku 

z podzemí pod obcí Noviny pod Ralskem ř. km 79. 

 
443 046 PLOUČNICE 6 – MO Stráž pod Ralskem 7 km 5 ha 

GPS Z: 50°41'19.331"N, 14°45'26.68"E, K: 50°42'23.947"N, 14°50'12.874"E 

Přítok Labe. Od vtoku do podzemí v k. ú. Noviny pod Ralskem až k tělesu 

nádrže ve Stráži pod Ralskem a od vtoku Ploučnice do nádrže ve Stráži 

pod Ralskem až k propusti pod silnicí z Hamru do Útěchovic. Dubnický 

potok a všechny přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. 

 
443 047 PLOUČNICE 8 – MO Osečná 9 km 2 ha 

GPS Z: 50°42'24.207"N, 14°50'12.924"E, K: 50°41'57.106"N, 14°53'41.763"E 

Přítok Labe. Od silničního mostu cesty z Hamru do Útěchovic až k hrázi 

rybníka Chrastná. Část potoka Zábrdka od hraničních tabulí v ohybu 

potoka Zábrdka v k. ú. Kozmice až k pramenům je chovná. Celý revír 

a přítoky jsou chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán. 

 
443 048 PRUNÉŘOVSKÝ POTOK 1 – MO Kadaň 15 km 2 ha 

GPS Z: 50°22'52.305"N, 13°14'53.637"E, K: 50°28'57.35"N, 13°15'58.78"E 

Přítok Ohře. Od ústí do Ohře v Kadani až k jezu přečerpávací stanice 

v Celné (myší díra). Celý revír včetně pravostranných přítoků Ohře 10 

a ostatní přítoky jsou chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán. 

 
443 049 PRUNÉŘOVSKÝ POTOK 2 – MO Chomutov 8 km 9 ha 

Přítok Ohře. Od jezu přečerpávací stanice v Celné (myší díra) až 

k pramenům je revír (hlavní tok) chovný – lov ryb zakázán. 

K revíru patří nádrže: 

1. Malý hraniční v k. ú. Výsluní 2,5 ha 

(GPS 50°28'23.919"N, 13°12'56.704"E) 

2. Velký hraniční v k. ú. Výsluní 3,6 ha 

(GPS 50°28'0.769"N, 13°12'33.619"E) 

Přítoky Šebestiánský a Novoveský jsou chovné – lov ryb zakázán. 
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Na podrevírech Malý a Velký hraniční povolen lov z plavidla belly boat 

v počtu max. čtyř kusů těchto plavidel na nádrži. 

 
443 074 RADČICKÝ POTOK – MO Most 13,5 km 2,7 ha 

GPS Z: 50°34'11.6"N, 13°41'40.973"E, K: až k pramenům 

Přítok Loučenského potoka – Bíliny. Radčický potok od soutoku s potokem 

Loučenským až k pramenům, včetně přítoku Lomského potoka v celé jeho 

délce, a dále Loučenský potok (GPS Z: 50°36'0.769"N, 13°41'4.43"E, K: 

50°38'29.818"N, 13°38'10.058"E) od jezu u železničního přejezdu silnice 

Lom–Duchcov až k pramenům. Součástí revíru není propadlina Pluto v k. 

ú. Louka u Litvínova. Lomský potok je chráněnou částí revíru – lov ryb 

udicí zakázán. 

 
443 050 ROŽANSKÝ POTOK 1 – MO Šluknov 20 km 4 ha 

GPS Z: 51°2'4.62"N, 14°26'58.713"E, K: 51°0'37.235"N, 14°27'41.852"E 

Přítok Sprévy (SRN). Od státní hranice u Rožan až k pramenům. K revíru patří: 

0. Rožanský potok (hlavní tok) 

1. Šluknovský potok 

2. Císařský potok 

3. Královský potok 

Lov ryb je zakázán: 

– v pramenné části Rožanského potoka od silnice Šluknov – Velký Šenov, 

– v pramenné části Šluknovského p. od silničního mostu silnice Šluk- 

nov–Rumburk, 

– v pramenné části Císařského p. od silničního mostu silnice Šluknov – 

Malý Šenov, 

– v pramenné části Královského potoka od mostku k Šluknovskému 

rybníku až k pramenům, 

– na všech přítocích. 

 
443 051 ŘASNICE 1 – MO Frýdlant v Čechách 16 km 4 ha 

GPS Z: 50°55'20.364"N, 15°4'20.038"E, K: 50°58'46.291"N, 15°11'49.406"E 

Přítok Smědé. Od ústí do Smědé ve Frýdlantu v Čechách až k pramenům. 

Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. 

 
443 052 SMĚDÁ 2 – MO Frýdlant v Čechách 24 km 11 ha 

GPS Z: 50°56'4.128"N, 15°2'12.486"E, K: 50°50'43.231"N, 15°16'22.038"E 

Přítok Nisy (Polsko). Od tělesa hráze přehrady v Hartě cca 500 m po proudu 

řeky za železničním tunelem až k pramenům se všemi přítoky, mimo Řasnici 
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a Lomnici, které tvoří samostatné revíry. Mimo potok Sloupský jsou přítoky  

chovné – lov ryb zakázán. Rozhodnutím č. j. RŽP/3/1001/99 Če-207.3 je 

na revíru ustanovena chráněná rybí oblast – od prvního silničního mostu 

(železné oblouky) nad jezem Slezanu a. s. až k silničnímu betonovému 

mostu u ČSAD ve Frýdlantu v Čechách. 

K revíru patří: 

0. Smědá (hlavní tok) 

1. Sloupský potok 

(GPS Z: 50°53'22.695"N, 15°8'47.747"E, 

K: 50°51'38.026"N, 15°10'46.908"E) 

 
17 443 076   SPRÉVA 1 P – MO Šluknov 0,7 km 0,3 ha 

GPS Z: 51°2'35.592"N, 14°30'30.425"E, K: 51°2'36.822"N, 14°29'27.120"E 

Příhraniční vodní tok ve Šluknovském, přesněji Fukovském výběžku. 

Hranice rybářského revíru jsou vymezeny státní hranicí ČR. 

 
443 075 SVÁROVSKÝ RYBNÍK – MO Tanvald 0,6 ha 

GPS 50°43'12.343"N, 15°19'6.131"E 

Revír tvoří nádrž Svárovský rybník v k. ú. Bohdalovice 0,6 ha 

Na revíru je umožněn lov ryb pomocí kulového plovátka. 

Nejmenší lovná míra pstruha obecného je 30 cm. 

 
443 053 SVITAVA 1 – MO Zákupy 10 km 7 ha 

GPS Z: 50°39'46.201"N, 14°38'25.231"E, K: 50°42'35.319"N, 14°39'16.02"E 

Přítok Ploučnice. Od silničního mostu pod Brennou až k jezu starého 

mlýna pod obcí Velenice. Na revíru je vyhlášena chráněná rybí oblast 

v úseku od silničního mostu v Gagarinově ulici ř. km 5,6 až k silničnímu  

mostu v ulici Ke koupališti ř. km 4,9 (dle rozhodnutí OkÚ Česká Lípa č. j. 

RŽP 5246/02-207/3). 

 
443 054 SVITAVA 2 – MO Nový Bor 10 km 5 ha 

GPS Z: 50°42'35.384"N, 14°39'15.995"E, K: 50°45'10.525"N, 14°39'50.143"E 

Přítok Ploučnice. Od jezu starého mlýna pod obcí Velenice až k ústí 

Boberského potoka do Svitavy. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. 

 
443 055 SVITAVA 3 – MO Cvikov 28 km 5 ha 

GPS Z: 50°45'10.542"N, 14°39'50.193"E, K: 50°48'4.048"N, 14°40'40.317"E 

Přítok Ploučnice.   Od   soutoku   Svitavy   s   Boberským   potokem   až k 

pramenům. Lov ryb je zakázán na chovných úsecích: 
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– pramenná část Svitavy od prvního silničního mostu v Mařenicích ve 

směru do Kunratic, 

– pramenná část potoka Lužná od vtoku do nádrže Naděje, 

– pramenná část Boberského potoka od Rousínova a všechny ostatní 

přítoky. 

Revír tvoří potoky: 

0. Svitava (hlavní tok) 

1. Lužná 

(GPS Z: 50°48'1.061"N, 14°40'13.977"E, 

K: 50°49'26.41"N, 14°38'54.742"E) 

2. Boberský potok 

(GPS Z: 50°45'10.574"N, 

14°39'50.168"E, K: 50°47'12.99"N, 

14°37'4.663"E) 

 
443 056 ÚŠTĚCKÝ POTOK 1 – MO Litoměřice 30 km 7 ha 

GPS Z: 50°30'13.552"N, 14°13'36.454"E, K: 50°36'39.478"N, 14°21'17.065"E 

Přítok Labe. Od vtoku do Labe v k. ú. Nučnice až k pramenům. Lov ryb je 

zakázán na chovných úsecích: 

– pramenná část Úštěckého potoka od železničního mostu tratě 

Litoměřice – Česká Lípa pod osadou Líčnice, 

– pramenná část potoka Habřina od silničního mostu Úštěk–Litoměřice 

a všechny ostatní přítoky. 

K revíru patří: 

1. Úštěcký potok (hlavní tok) 

2. Habřina 

(GPS Z: 50°34'50.363"N, 

14°20'37.675"E, K: 50°34'49.796"N, 

14°19'32.445"E) 

 
443 057 VÁCLAVICKÝ POTOK 1 – MO Hrádek nad Nisou 5 km 2 ha 

GPS Z: 50°50'11.369"N, 14°51'55.056"E, K: 50°50'7.949"N, 14°52'50.969"E 

Přítok Nisy. Od vtoku do Lužické Nisy v Chotyni až k pramenům. Celý 

revír je vyhlášen jako chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán (dle 

rozhodnutí‚ OkÚ Liberec č. j. RŽP/3/1182/02/Če-207.3). 

 
443 064 VELKOŠENOVSKÝ POTOK 1 – MO Velký Šenov   12 km 3 ha 

Vilémovský (Velkošenovský) potok (GPS Z: 50°58'41.646"N, 

14°17'15.895"E, K: 50°59'24.031"N, 14°22'34.423"E) od soutoku s 

Lučním potokem až k pramenům se všemi přítoky. 
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Pramenné části v tomto vymezení jsou chovné – lov ryb zakázán na těchto 

tocích (úsecích): 

– Velkošenovský potok – od silničního mostku Velký Šenov – Miku- 

lášovice až k pramenům ve směru k železniční zastávce i ve směru 

k Černému rybníku se všemi pramennými přítoky, 

– Mikulášovický potok (GPS Z: 50°59'26.025"N, 14°20'25.288"E, K: 

50°57'57.504"N, 14°21'32.857"E) 

– od silničního mostku (pod kostelem v Mikulášovicích) ve směru na 

Tanečnici až k pramenům se všemi pramennými přítoky, Liščí po- 

tok (GPS Z: 50°59'29.353"N, 14°20'38.527"E, K: 50°59'40.524"N, 

14°20'53.272"E) 

– od silničního mostku Velký Šenov – Vilémov až k pramenům se všemi 

pramennými přítoky. 

 
06 443 077   VELKÝ HUBENOV – MO Štětí 1,5 ha 

GPS 50°31'40.260"N, 14°23'17.182"E 

Revír tvoří nádrž: 

Velký Hubenov v k. ú. Velký Hubenov 1,5 ha 

Při lovu na položenou nebo na plavanou si lovící smí ponechat úlovek  

lososovité ryby. 
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SEZNAM REVÍRŮ SAMOSTATNĚ 
HOSPODAŘÍCÍCH MO 

Na těchto revírech neplatí celorepubliková, celosvazová ani územní 

povolenka. Platnou povolenku vydává ČRS, z. s., MO ČRS, která na revíru 

hospodaří. 

 
443 012 HORSKÁ KAMENICE 1 – MO Železný Brod 

 
443 020 JIZERA 10 – MO Železný Brod 
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SEZNAM RYBÁŘSKÝCH REVÍRŮ UŽÍVANÝCH 
SEVEROČESKÝM ÚZEMNÍM SVAZEM, 
KTERÉ JSOU ÚPLNĚ NEBO ČÁSTEČNĚ 
NA ÚZEMÍ CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI 
(VIZ ÚVOD DOPLŇKU K SOUPISU REVÍRŮ) 

 
443 006 Bystrá 1 – CHKO České středohoří 

443 007 Černá Nisa 1 – CHKO Jizerské hory 

443 010 Fojtův potok 1 – CHKO Jizerské hory 

443 016 Jeřický potok 1 – horní část toku od Mníšku k pramenům – 
 CHKO Jizerské hory 

443 017 Jílovský potok 1 – CHKO České středohoří, Labské pískovce 

443 021 Kamenice 2 A – CHKO Labské pískovce 

443 022 Kamenice 2 B – CHKO Labské pískovce + CHKO Lužické hory 

443 024 Krušnohorský revír 1 – vyjma 6. Rybný a 7. Ždírnický p. – CHKO 
 České středohoří 

443 025 Křinice 1 A – CHKO Labské pískovce + CHKO Lužické hory 

443 028 Libchava – Šporka 1 – CHKO České středohoří 

443 029 Lomnice 1 – horní část od Nového Města p. S. k pramenům – 
 CHKO Jizerské hory 

443 031 Luční potok – od silnice Litoměřice–Úštěk k pramenům – CHKO 
 České středohoří 

443 034 Milešovský potok 1 – CHKO České středohoří 

443 038 Nisa 4 – Rýnovická Nisa od Rýnovic – CHKO Jizerské hory 

443 039 Obrtka 1 – úsek Mošnice–Tuhaň – CHKO Kokořínsko 

443 045 Ploučnice 1 A – CHKO České středohoří 

443 052 Smědá 2 – od obce Luh k pramenům – CHKO Jizerské hory 

443 055 Svitava 3 – CHKO Lužické hory 

443 058 Merboltický potok 1 – CHKO České středohoří 

443 060 Bobří potok 1 – CHKO České středohoří 

443 067 Křinice 1 B – CHKO Labské pískovce 

 
V seznamu nejsou uvedeny revíry, které jsou chráněnou rybí 

oblastí se zákazem lovu ryb. Nedílnou součástí obhospodařovaných 

vod v MO jsou i chovné rybníky, které využívají MO pro chov 

ryb a jiných vodních živočichů k vysazení do rybářských revírů. Lov 

ryb na těchto vodách je zakázán. 
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DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 

Krajské úřady 

Krajský úřad Ústeckého kraje 

– odbor ŽP – 475 657 239 – vavrusa.p@kr-ustecky.cz 

Krajský úřad Libereckého kraje 

– odbor ŽP – 485 226 480 – zuzana.wudyova@kraj-lbc.cz 

 
Správa povodí 

Povodí Ohře – dispečink Chomutov – 474 636 306, 

474 624 200 – vhd@poh.cz 

– laboratoř Teplice v Čechách – 417 515 752 – 

laboratore@poh.cz 

Povodí Labe – dispečink Hradec Králové – 495 088 720, 

495 088 730 – havárie – vhd@pla.cz 

– laboratoř Ústí n. L – 475 259 781 – subrt@pla.cz 

 
Česká inspekce ŽP 

Liberec – 485 340 711 – public_lb@cizp.cz 

– havárie – 723 083 437 

Ústí n. L. – 475 246 011 – public_ul@cizp.cz 

– havárie voda – 475 246 076 (7.00–15.30 hod.) 

– havárie voda – 731 405 388 (mimo pracovní dobu) 

 
Hasiči 

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje 

– 950 431 111 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje 

– 950 470 111 

Samotná likvidace havárií 

– Hasičský záchranný sbor 150 

 
Veterina 

Krajská veterinární správa Ústí nad Labem 

– 475 501 011, krizová linka 720 995 202 

Krajská veterinární správa Liberec 

– 485 246 691, krizová linka 720 995 207 
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Hygiena 

Krajská hygienická stanice Ústí n. L 

– 477 755 110 – reditel@khsusti.cz 

Krajská hygienická stanice Liberec 

– 485 253 111 – sekretariat@khslbc.cz 

 
Akreditované laboratoře 

ALS Czech Republic, s. r. o. 

Česká Lípa – 487 828 510, support.ceskalipa@alsglobal.com 

Lovosice – 416 531 665, support.lovosice@alsglobal.com 

Liberec – 487 828 510, support.liberec@alsglobal.cz 

 
Ochrana přírody 

Správa Národního parku České Švýcarsko 

– 412 354 050 – n.park@npcs.cz 

 
AOPK Ústí nad Labem – 475 220 525 – 

labpis@nature.cz Liberec – 482 428 999 – 

jizhory@nature.cz 

 
Správa CHKO České středohoří 

– 416 574 611 – cstred@nature.cz 

Správa CHKO Kokořínsko 

– 315 728 061 – 

kokorin@nature.cz Správa CHKO Lužické hory 

– 487 762 355, 487 762 356 – luzhory@nature.cz 

Správa CHKO Jizerské hory 

– 482 428 999 – 

jizhory@nature.cz Správa CHKO Labské 

pískovce 

– 412 518 287, 412 518 202 – labpis@nature.cz 

 
Policie ČR 

Správa Severčeského kraje, poříční oddělení 

– 974 421 295 – poriciul@mvcr.cz 

 
Vyšetření uhynulých ryb a vody: 

ALS Czech Republic, s. r. o. 

Česká Lípa – 487 828 510, support.ceskalipa@alsglobal.com 

Lovosice – 416 531 665, support.lovosice@alsglobal.com 

Liberec – 487 828 510, support.liberec@alsglobal.cz 
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Krajská veterinární správa Ústí nad Labem 

– 475 501 011, krizová linka 720 995 202 

Krajská veterinární správa Liberec 

– 485 246 691, krizová linka 720 995 207 

 
Likvidace uhynulých ryb a jiných živočichů: 

VAPO, s. r. o. Podbořany 

– 415 237 701, 415 214 400 

(pondělí–neděle – nonstop), 

vapo.podborany@centrum.cz 

SAP Mimoň – 487 883 888 – info@sapmimon.cz 

 
Pracovníci ochrany přírody uvítají spolupráci ze strany členů ČRS při 

hlášení černých skládek, záznamů pozorování a hnízdění volně žijících 

živočichů. 
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SEZNAM MÍSTNÍCH ORGANIZACÍ 
SEVEROČESKÉHO ÚZEMNÍHO SVAZU 

 
Poř
. 

čísl

o 

Název MO Adres
a 

Kontakt 
(tel. číslo, e-mail, web. 

stránky) 

 

1. 
 

Bílina 
Důlní 85 
418 01 Bílina 

e-mail: info@crsbilina.cz 
www.crsbilina.cz 

 

2. 
 

Cvikov 
Husova 296 
471 54 Cvikov 

 

 

3. 
 

Česká Kamenice 
Pražská 518 
407 21 Česká 
Kamenice 

 

www.rybari.ceska-
kamenice.cz 

 
4. 

 
Česká Lípa 

Máchova 1160 
470 72 Česká Lípa 

tel.: 487 853 321 
e-mail: rybaricl@seznam.cz 
www.rybaricl.cz 

 

5. 
 

Český Dub 
P. O. BOX 14 
463 43 Český Dub 

e-mail: 
rybariceskydub@seznam.cz 
www.rybariceskydub.webnode
.cz 

 
6. 

 
Děčín 

Ústecká 23 
405 02 Děčín 

tel.: 771 171 713 
e-mail: Info@rybaridecin.cz 
www.rybaridecin.cz 

7. Dolní Poustevna 
Sadová 174 
407 82 Dolní 
Poustevna 

e-mail: 
dolnipoustevna@mocrs.cz 
www.mo-dolnipoustevna.cz 

8. Dubá 471 41 Dubá e-mail: crsduba@seznam.cz 

 
9. 

 
Duchcov 

Rybářská 7 
419 01 Duchcov 

tel.: 602 105 073 
e-mail: 
crsmoduchcov@atlas.cz 
www.rybydux.webnode.cz 

 

10. 
 

Frýdlant v 
Čechách 

Družstevní 1297 
464 01 Frýdlant v 
Čechách 

e-mail: mocrsfrydlant@volny.cz 
www.mocrsfrydlant.cz 

 
11. 

Hodkovice 
nad 
Mohelkou 

Rychnovská 272 
463 42 
Hodkovice nad 
Mohelkou 

 
www.rybarihodkovice.webnod
e.cz 
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mailto:Info@rybaridecin.cz
http://www.rybaridecin.cz/
mailto:dolnipoustevna@mocrs.cz
http://www.mo-dolnipoustevna.cz/
mailto:crsduba@seznam.cz
mailto:crsmoduchcov@atlas.cz
http://www.rybydux.webnode.cz/
mailto:mocrsfrydlant@volny.cz
http://www.mocrsfrydlant.cz/
http://www.rybarihodkovice.webnode.cz/
http://www.rybarihodkovice.webnode.cz/
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12. 
 

Hrádek nad Nisou 
Tovární 628 
463 34 Hrádek nad 
Nisou 

e-mail: 
mocrs.hradek@seznam.cz 
www.rybarihradek.webnode.cz 

 

13. 
 

Chomutov 
P. O. BOX 88 
430 01 Chomutov 

e-mail: crs-
chomutov@seznam.cz 
www.crs-chomutov.cz 

mailto:mocrs.hradek@seznam.cz
http://www.rybarihradek.webnode.cz/
mailto:crs-chomutov@seznam.cz
mailto:crs-chomutov@seznam.cz
http://www.crs-chomutov.cz/
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a 

Kontakt 
(tel. číslo, e-mail, web. 

stránky) 

 

14. 
 

Chrastava 
Družstevní 107 
463 31 Chrastava 

e-mail: 
crsmochrastava@seznam.cz 
www.mocrschrastava.cz 

 

15. 
 

Chřibská 
Chřibská 321 
407 44 Chřibská 

e-mail: 
mocrschribska@seznam.cz 
www.rybarichribska.websnadn
o.cz 

 
16. 

 
Jablonec nad 
Nisou 

K Rybárně 
3/3 466 01 
Jablonec nad 
Nisou 

e-mail: 
rybsvazjbc@centrum.cz 
www.rybsvazjbc.cz 

 
17. 

Jablonné 
v Podještědí 

Na Nivách 225 
471 25 
Jablonné v 
Podještědí 

 
www.ryb-svaz-jvp.cz 

 

18. 
 

Jirkov 
P. O. BOX 
61 431 11 
Jirkov 

www.rybarsky-svaz-
jirkov. webnode.cz 

 

19. 
 

Jiříkov 
Rumburská 454 
407 53 Jiříkov 

e-mail: jirikov@mocrs.cz 
www.rybari-
jirikov1.webnode.cz 

 

20. 
 

Kadaň 
Sládkova 114 
432 01 Kadaň 

e-mail: 
predseda@rybarikadan.cz 
www.rybarikadan.cz 

 

21. 
 

Klášterec nad 
Ohří 

Chomutovská 116 
431 51 Klášterec nad 
Ohří 

e-mail: 
crs.mo.klasterec@seznam.cz 
www.rybari-
klasterec.kabel1.cz 

 

22. 
 

Krásná Lípa 
Strádalova 
389/1 407 46 
Krásná Lípa 

e-mail: 
mocrskrasnalipa@seznam.cz 
www.rybarikl.estranky.cz 

 
23. 

 
Liberec 

Malé nám. 
291/1 460 01 
Liberec 

tel.: 485 108 496 
e-mail: hospodar@rybsvaz-
liberec.cz www.rybsvaz-
liberec.cz 

 

24. 
 

Libochovice 
Turínského 274 
411 17 Libochovice 

e-mail: 
crsmolibochovice@seznam.cz 
www.rybarilibochovice.webnod
e.cz 

Severočeský ÚS 

mailto:crsmochrastava@seznam.cz
mailto:crsmochrastava@seznam.cz
http://www.mocrschrastava.cz/
mailto:mocrschribska@seznam.cz
http://www.rybarichribska.websnadno.cz/
http://www.rybarichribska.websnadno.cz/
mailto:rybsvazjbc@centrum.cz
mailto:rybsvazjbc@centrum.cz
http://www.rybsvazjbc.cz/
http://www.ryb-svaz-jvp.cz/
mailto:jirikov@mocrs.cz
http://www.rybari-jirikov1.webnode.cz/
http://www.rybari-jirikov1.webnode.cz/
mailto:predseda@rybarikadan.cz
http://www.rybarikadan.cz/
mailto:crs.mo.klasterec@seznam.cz
http://www.rybari-klasterec.kabel1.cz/
http://www.rybari-klasterec.kabel1.cz/
mailto:mocrskrasnalipa@seznam.cz
http://www.rybarikl.estranky.cz/
mailto:hospodar@rybsvaz-liberec.cz
mailto:hospodar@rybsvaz-liberec.cz
http://www.rybsvaz-liberec.cz/
http://www.rybsvaz-liberec.cz/
mailto:crsmolibochovice@seznam.cz
http://www.rybarilibochovice.webnode.cz/
http://www.rybarilibochovice.webnode.cz/
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25. 

 
Litoměřice 

Velká mlýnská 2 
412 01 Litoměřice 

tel.: 416 735 047 
e-mail: 
crs.ltm@seznam.cz 
www.crs-litomerice.cz 

 

26. 
 

Louny 
Česká 155 
440 01 Louny 

e-mail: louny@mocrs.cz 
www.crslouny4.webnode.cz 

 

27. 
 

Malá Skála 
Vranové 1. díl 122 
468 22 Železný Brod 

 

www.rybari-ms.com 

mailto:crs.ltm@seznam.cz
http://www.crs-litomerice.cz/
mailto:louny@mocrs.cz
mailto:louny@mocrs.cz
http://www.crslouny4.webnode.cz/
http://www.rybari-ms.com/
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28. 
 

Mimoň 
V Lukách 84 
471 24 Mimoň 

 

www.mocrs-
mimon.webnode.cz 

 
29. 

 
Most 

Budovatelů 
265/2931 434 01 
Most 

tel.: 777 910 517 
e-mail: 
rybari.most@seznam.cz 
www.rybarimost.eu 

 
30. 

 
Nový Bor 

Sklářská 74 
473 01 Nový Bor 

tel.: 487 727 323 
e-mail: rybkynb@seznam.cz 
www.mocrsnovybor.cz 

 
31. 

Osečná 
pod 
Ještědem 

Dolní selská 168 
463 52 
Osečná pod 
Ještědem 

e-mail: 
rybari.osecna@seznam.cz 
www.crs-
osecna.webnode.cz 

 
32. 

 
Podbořany 

Antonína Dvořáka 876 
441 01 Podbořany 

e-mail: crs-
podborany@seznam.cz 
www.crs-mo-podborany4. 
webnode.cz 

 

33. 
 

Postoloprty 
5. května 110 
439 42 Postoloprty 

 

 
34. 

 
Roudnice nad 
Labem 

Nábřežní 387 
413 01 
Roudnice nad 
Labem 

e-mail: info-crs-
rce@seznam.cz www.mr-
crsroudnice.webnode.cz 

 

35. 
 

Rumburk 
Pražská 
645/28 408 
01 Rumburk 

 

 

36. 
 

Stráž pod 
Ralskem 

P. O. BOX 25 
471 27 Stráž pod 
Ralsem 

e-mail: rybaristraz@seznam.cz 
www.mostraz.cz 

 

37. 
 

Šluknov 
Na Hrázi 837 
407 77 Šluknov 

e-mail: 
crs.mo.sluknov@seznam.cz 
www.mocrssluknov.webnode.c
z 

 

38. 
 

Štětí 
Nábřežní 286 
411 08 Štětí 

e-mail: 
crs.mo.steti@seznam.cz 
www.rybari-steti.cz 

Severočeský ÚS 

http://www.mocrs-mimon.webnode.cz/
http://www.mocrs-mimon.webnode.cz/
mailto:rybari.most@seznam.cz
mailto:rybari.most@seznam.cz
http://www.rybarimost.eu/
mailto:rybkynb@seznam.cz
mailto:rybkynb@seznam.cz
http://www.mocrsnovybor.cz/
mailto:rybari.osecna@seznam.cz
mailto:rybari.osecna@seznam.cz
http://www.crs-osecna.webnode.cz/
http://www.crs-osecna.webnode.cz/
mailto:crs-podborany@seznam.cz
mailto:crs-podborany@seznam.cz
mailto:crs-podborany@seznam.cz
mailto:info-crs-rce@seznam.cz
mailto:info-crs-rce@seznam.cz
http://www.mr-crsroudnice.webnode.cz/
http://www.mr-crsroudnice.webnode.cz/
mailto:rybaristraz@seznam.cz
mailto:rybaristraz@seznam.cz
http://www.mostraz.cz/
mailto:crs.mo.sluknov@seznam.cz
http://www.mocrssluknov.webnode.cz/
http://www.mocrssluknov.webnode.cz/
mailto:crs.mo.steti@seznam.cz
http://www.rybari-steti.cz/
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39. 
 

Teplice v Čechách 
Havířská 7 
415 01 Teplice v 
Čechách 

e-mail: 
crs.mo.teplice@seznam.cz 
www.mocrsteplice.cz 

 
40. 

 
Ústí nad Labem 

Masarykova 155 
400 01 Ústí nad 
Labem 

tel.: 472 741 669 
e-mail: info@rybariusti.cz 
www.rybariusti.cz 

mailto:crs.mo.teplice@seznam.cz
http://www.mocrsteplice.cz/
mailto:info@rybariusti.cz
http://www.rybariusti.cz/
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41. 
 

Varnsdorf 
Ostrovní 961 
407 47 Varnsdorf 

e-mail: varnsdorf@mocrs.cz 
www.crsmovdf.wbs.cz 

 

42. 
 

Žandov 
č. p. 151 
471 07 Žandov 

e-mail: zandov@mocrs.cz 
www.rybarizandov.cz 

 

43. 
 

Žatec 
Libočanská 2649 
438 01 Žatec 

e-mail: zatec@mocrs.cz 
www.rybarizatec.cz 

 

44. 
 

Tanvald 
Žďár 162 
468 41 Tanvald 

 

www.rybsvaz-tanvald.unas.cz 

 

45. 
 

Zákupy 
Borská 36 
471 23 Zákupy 

e-mail: 
mocrszakupy@seznam.cz 
www.mocrs-zakupy.cz 

 

46. 
 

Velký Šenov 
Mírové nám. 342 
407 78 Velký Šenov 

e-mail: 
crsvelkysenov@seznam.cz 
www.crsvelkysenov.wz.cz 

 

47. 
 

Horní Podluží 
Žofín 2 
407 57 Horní Podluží 

 

www.rybarihp.webnode.cz 

 

48. 
Rybářský 
domov 
Nechranice 

Vikletice 42 
438 01 Žatec 

tel.: 723 349 065 
e-mail: vikletice@crsusti.cz 

 
49. 

Český rybářský 
svaz, 
z. s., Severočeský 
ÚS 

Střekovské nábřeží 
975/51 400 03 Ústí 
nad Labem 

tel.: 475 531 004, 721 329 351 
e-mail: crsusti@crsusti.cz 
www.crsusti.cz 

Severočeský ÚS 

mailto:varnsdorf@mocrs.cz
http://www.crsmovdf.wbs.cz/
mailto:zandov@mocrs.cz
http://www.rybarizandov.cz/
mailto:zatec@mocrs.cz
mailto:zatec@mocrs.cz
http://www.rybarizatec.cz/
http://www.rybsvaz-tanvald.unas.cz/
mailto:mocrszakupy@seznam.cz
http://www.mocrs-zakupy.cz/
mailto:crsvelkysenov@seznam.cz
http://www.crsvelkysenov.wz.cz/
http://www.rybarihp.webnode.cz/
mailto:vikletice@crsusti.cz
mailto:crsusti@crsusti.cz
http://www.crsusti.cz/
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SEZNAM SAMOSTATNĚ HOSPODAŘÍCÍCH 
ORGANIZACÍ SEVEROČESKÉHO ÚZEMNÍHO 

SVAZU 

 
Poř

. 
čísl

o 

Název MO Adres
a 

Kontakt 
(tel. číslo, e-mail, web. 

stránky) 

 

1. 

 

Svijany 

 

P. O. BOX 
14 463 46 
Svijany 

Výdej povolenek: 
tel.: 604 854 800, p. Kapras 
e-mail: mosvijany@seznam.cz 
www.mosvijany.cz 

 

2. 
 

Železný Brod 
Fr. Balatky 128 
468 22 Železný Brod 

 

 
OFICIÁLNÍ VOZY 

 

Severočeský ÚS 

mailto:mosvijany@seznam.cz
mailto:mosvijany@seznam.cz
http://www.mosvijany.cz/

