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Rybářský řád

Český rybářský svaz

Dodatek pro rok 2017 
k přehledu nejdůležitějších ustanovení 

zákona č. 99/2004 Sb. 
a vyhlášky č. 197/2004 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů,
a

bližším podmínkám 
výkonu rybářského práva

platným na revírech Českého rybářského svazu 
od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2017

Dodatek pro rok 2017 k bližším podmínkám výkonu rybářské-
ho práva na revírech ČRS pro rok 2016 a 2017 byl projednán 
a schválen Radou ČRS 9. června 2016.

Rybářský řád
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Rybářský řád

Dodatek pro rok 2017  
k přehledu nejdůležitějších ustanovení  

zákona č. 99/2004 Sb.  
a vyhlášky č. 197/2004 Sb.,  

ve znění pozdějších předpisů,  
pro rok 2016 a 2017

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

§ 11 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

Zvýšení nejmenší lovné míry u kapra z 35 cm na 40 cm:

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

 g) kapr obecný (Cyprinus carpio) 40 cm,

Zvýšení nejmenší lovné míry u kapra z 35 cm na 40 cm:

(3)  Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v pstruhovém rybář-
ském revíru jsou:

 d) kapr obecný (Cyprinus carpio) 40 cm,

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

§ 12 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

Vypustit text:

(3)  Denní doby lovu ryb stanovené v odstavci 1 písm. a), b) a i) 
a v odstavci 2 písm. a) a b) jsou uvedeny ve středoevropském 
čase, denní doby lovu ryb stanovené v odstavci 1 písm. c) až h) 
a v odstavci 2 písm. c) a d) jsou uvedeny v letním čase.
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Rybářský řád

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

Doplnit nový bod 1 a další body včetně původního bodu 1 přečíslo-
vat vždy o jedno číslo vyšší:

(1)  Od 1. ledna do 15. dubna a dále od 1. prosince do 31. prosince 
jsou v pstruhovém rybářském revíru hájeny všechny druhy ryb.

Doplnit pod písm. c) okouna říčního:

(4)  Od 1. ledna do 15. června jsou v mimopstruhovém rybářském re-
víru hájeni:

 a) bolen dravý (Aspius aspius),
 b) candát obecný (Sander lucioperca),
 c) okoun říční (Perca fluviatilis),
 d) sumec velký (Silurus glanis),
 e) štika obecná (Esox lucius).
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Rybářský řád

Dodatek pro rok 2017  
k bližším podmínkám  

výkonu rybářského práva  
na revírech ČRS  

pro rok 2016 a 2017

§ 13 odstavec 9 zákona č. 99/2004 Sb.

Doplnit pod písm. c) nový bod:

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 (Evi-
dence docházky a úlovků) před zahájením lovu ryb na mimopstruho-
vém 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. nezapiso-
vat vrácené a nepřisvojené ryby nebo neulovené ryby),

d)  pokud si nepřivlastní v daném revíru v daném kalendářním dnu žád-
nou ulovenou rybu, proškrtnout vodorovnou čárou nesmazatelným 
způsobem 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 způso-
bem nevyplněné řádky v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docház-
ky a úlovků a Sumář úlovků a docházek). Řádky se nemusí proškrtá-
vat jednotlivě,

f)  umožnit rybářské stráži zápis o provedené kontrole do oddílu II povo-
lenky k lovu (Evidence docházky a úlovků).
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Soupisy MP a P revírů ČRS

Dodatek pro rok 2017  
k soupisům mimopstruhových  

a pstruhových revírů  
územních svazů a Rady ČRS  

s bližšími podmínkami  
výkonu rybářského práva  

pro držitele celorepublikových  
a celosvazových povolenek  

pro rok 2016 a 2017



7

Středočeský ÚSStředočeský ÚS

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s.
Středočeský územní svaz
K Novým domkům 82, 159 00 Praha 5 – Lahovice
tel.: 224 934 984
e-mail: crs_sus@volny.cz
www.crs-sus.cz

Dodatek pro rok 2017  
k soupisům mimopstruhových  

a pstruhových revírů  
Středočeského územního svazu 

s bližšími podmínkami  
výkonu rybářského práva  

pro rok 2016 a 2017
Žádáme držitele celorepublikových a celosvazových mimopstruhových 
a pstruhových povolenek, aby si doplnili do stávajících popisů MP a P re-
vírů Středočeského územního svazu následující úpravy platné od roku 
2017, případně vložili nové znění popisů.

Dodatek pro rok 2017 byl projednán a schválen výborem Středočes-
kého územního svazu 25. 8. 2016.

DODATEK K SOUPISU MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRŮ

411 994 JELITO – Středočeský územní svaz 12 ha
Doplnit popis revíru: Zákaz zajíždění do parku a parkování motoro-
vých vozidel v parku před hrází rybníka. Parkování povoleno podél 
cesty okolo parku, nutno zachovat průjezd.
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Nový rybník:
411 991 NA DOLÍKÁCH – MO Přišimasy 0,3 ha
GPS 50°2'19.144"N, 14°43'57.993"E
Rybolov lze provádět na nádrži: 
 Na Dolíkách  v k. ú. Škvorec 0,3 ha
Přívlač, lov z loděk, zavážení, zaplavávání, používání krmítek a krmení 
zakázáno. Chytání je povoleno pouze z pravého břehu. Zákaz lovu z pří-
stupové cesty. U výtoku jsou vymezena 3 místa pro ZTP. Kapr nad 65 cm 
(včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do ry-
bářského revíru, kde byl uloven. V denním úlovku smí být maximálně 2 ks 
lína. Ponechání kapra je omezeno na 2 ks týdně. Minimální míra kapra je 
stanovena na 45 cm, štiky na 60 cm, lína na 35 cm, candáta na 50 cm.

411 990 PILAŘ – MO Votice 1,6 ha
Doplnit popis revíru: Ponecháním si dvou ryb: kapr, štika, candát, 
bolen, sumec, amur, nebo jejich kombinací, končí denní lov ryb.

Nový rybník:
411 989 MLYNAŘICE 3 – DVORCE – Středočeský územní svaz 1,5 ha
GPS: 50°12'29.027"N, 14°48'16.017"E
Mimopstruhový režim
Nádrž je provozována v režimu rybníkářství v souladu se zákonem 
č. 99/2004 Sb. za těchto bližších podmínek: Zákaz chytání z rákosin pod 
silnicí. Mimopstruhový režim od 16. 4. do 15. 10. – lov na umělou muš-
ku a muškaření zakázáno, přívlač povolena. Ostatní ustanovení RŘ zů-
stávají v platnosti. Kapr nad 70 cm včetně a každý ulovený jeseter se 
musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do nádrže, kde byl 
uloven. Přisvojí-li si rybář za kalendářní den 2 kusy vyjmenovaných ryb 
uvedených v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb., končí pro něj den-
ní rybolov. K parkování jsou určena místa označená tabulemi. Parkování 
zakázáno na cestě kolem rybníka.

Nový rybník:
411 988 VLKAVA 4 – SMILOVICE – Středočeský územní svaz 2,5 ha
GPS: 50°18'34.550"N, 14°57'44.860"E
Mimopstruhový režim
Rybník je provozován v režimu rybníkářství v souladu se zákonem  
č. 99/2004 Sb. za těchto bližších podmínek: Mimopstruhový režim od 
16. 4. do 15. 10. – lov na umělou mušku a muškaření zakázáno, přívlač 
povolena. Ostatní ustanovení RŘ zůstávají v platnosti. Kapr nad 70 cm 
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včetně a každý ulovený jeseter se musí bez prodlení a s maximální še-
trností vrátit zpět do nádrže, kde byl uloven. Rybolov je povolen pouze 
4 dny v týdnu v tyto konkrétní dny: úterý, čtvrtek, pátek, neděle, a pouze 
z pravého břehu a u přítoku – viz mapka na hrázi rybníka. Z hráze od 
stavidla vlevo a po celé levé straně rybníka je rybolov zakázán. Omezení 
rybolovu mimo vyjmenované dny v týdnu se netýká praktické výuky dětí 
v místním rybářském kroužku. Parkování je zakázáno na silnici na levé 
straně rybníka i na komunikaci vedoucí přes hráz rybníka. Místo na par-
kování je vymezeno u cesty vedoucí od hráze po pravém břehu rybníka – 
označeno tabulemi.

Nový rybník:
411 987 BLAŽEJOVICKÝ POTOK 2 – PÍŠTĚ (RACHYNĚ) –  
   Středočeský územní svaz  7,5 ha
GPS 49°36'33.104"N, 15°11'27.212"E 
Mimopstruhový režim
Od roku 2017 je zaveden kombinovaný provoz rybníka Rachyně.  
Rybník je provozován v režimu rybníkářství v souladu se zákonem  
č. 99/2004 Sb. za těchto bližších podmínek: Mimopstruhový režim od 
1. 6. do 30. 9. – vysazen bude kapr a amur. Lovit lze pouze na celorepub-
likové, celosvazové a středočeské mimopstruhové povolenky. Místenka 
není v MP režimu podmínkou. Boaty povoleny. Povolen lov na umělou 
mušku a přívlač. Kapr nad 70 cm včetně, pstruh duhový nad 50 cm včetně 
a každý ulovený pstruh potoční se musí bez prodlení a s maximální šetr-
ností vrátit zpět do rybníka, kde byl uloven.

Nový rybník:
411 986 BARTOŇ – MO Rakovník 4,5 ha
Rybník je provozován v režimu rybníkářství v souladu se zákonem 
č. 99/2004 Sb. za těchto bližších podmínek: 
 Bartoňský rybník – Rakovník   4,5 ha 
 50°6'36.155"N, 13°45'54.346"E
Minimální míra je stanovena u štiky na 60 cm, candáta na 55 cm. Kapr 
nad 70 cm včetně se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět 
do rybářského revíru, kde byl uloven. Lovící je povinen mít u sebe a při 
vylovování ryb použít podběrák. Z důvodu vysazování ryb je na nádrži 
zakázán lov ryb v době od 5. 10. do 1. 11. Dodržujte dopravní značení na 
příjezdových komunikacích.
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411 191 BAKOV 2 – MO Bakov nad Jizerou 2,3 ha
Doplnit popis revíru: Na podrevíru č. 1 – nádrž Veselá 0,5 ha v k. ú. 
Mnichovo Hradiště – je v měsících květnu, červnu, červenci a srpnu 
povolen rybolov až od 6.00 hod. do 22.00 hod. z důvodu rušení noč-
ního klidu.

411 165 LABE 18 A – PROBOŠTSKÁ JEZERA –  
   MO Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 95 ha 
Vypustit text: tůň č. 6 V Prokopce v k. ú. Lázně Toušeň 1,0 ha

411 161 LABE 24 A – TŮNĚ A PÍSKOVNY – MO Kolín 61 ha
Doplnit popis revíru: Zavedeno omezení na 40 kusů ponechaných 
ulovených ryb, druhů vyjmenovaných v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky 
č. 197/2004 Sb., na jednu vydanou povolenku na obou revírech MO 
Kolín dohromady. Kapr nad 65 cm (včetně) se musí bez prodlení 
a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl ulo-
ven.

411 155 LABE 17 A – MO Kostelec nad Labem 48 ha
Vypustit text: Na nádrži Lhota je v letních měsících povinnost dodr-
žovat pravidla rekreačního provozního řádu.

411 134 OLEŠNÁ – MO Rakovník 7,0 ha
Doplnit popis revíru: Z důvodu rekonstrukce bude tento revír od 
15. 8. 2016 do odvolání uzavřen pro sportovní rybolov. Majitel zahaju-
je rekonstrukci bezpečnostního přelivu 1. 9. 2016. Opětovné zahájení 
provo zu je předběžně plánováno na cca polovinu roku 2017.

Zrušen revír:
411 124 PODHRÁZSKÝ RYBNÍK – MO Ruda 1 ha
Dne 12. 3. 2016 byl z důvodu neprodloužení nájemní smlouvy ukončen 
rybolov na revíru 411 124 Podhrázský rybník.

411 056 LABE 24 A – MO Kolín  12 km 135 ha
Doplnit popis revíru: Zavedeno omezení na 40 kusů ponechaných 
ulovených ryb, druhů vyjmenovaných v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky 
č. 197/2004 Sb., na jednu vydanou povolenku na obou revírech MO 
Kolín dohromady.
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DODATEK K SOUPISU PSTRUHOVÝCH REVÍRŮ

Dodatek bližších podmínek výkonu rybářského práva 
dle § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb.

Doplnit nový bod:
Hájení všech druhů ryb ve pstruhovém revíru od 1. ledna do 15. dub-
na a dále od 1. prosince do 31. prosince se netýká rybníků Božkov, 
Smilovice, Rachyně, Dvorce, které jsou provozovány v režimu ryb-
níkářství. 

413 998 BOŽKOV – Středočeský územní svaz 2 ha
Změna popisu revíru:
Rybník je provozován v režimu rybníkářství v souladu se zákonem  
č. 99/2004 Sb. za těchto bližších podmínek: Lov ryb povolen od 1. 11. 
do 31. 3. V tomto termínu se loví pouze ryby lososovité a dravci na 
umělou mušku a přívlač, tzn., že lov na položenou a plavanou je za-
kázán. Všechny ostatní ulovené ryby musí být šetrně puštěny zpět 
do rybníka (tj. vyháčkovat ve vodě, nebo použít podložky či vlhké 
trávy). Při zamrznutí hladiny a lovu na dírkách bude tolerováno chy-
tání na těsto se splávkem pouze na 1 udici. Po rozmrznutí hladiny je 
chytání na těsto (vláčecí pastu) i splávek opět zakázáno. Poraněnou 
ulovenou rybu, dosahující lovné míry, je nutné si ponechat a řádně 
ji zapsat. Zákaz vnadění a chytání na živé nástrahy. Lov lososovitých 
ryb je povolen 7 dní v týdnu. Místenkový režim. Místenku (= oprávnění 
k hospodářskému odlovu) za poplatek 20 Kč vydává správce rybníka 
(aktuální informace na www.crs-sus.cz). Za lov bez místenky bude loví-
címu zadržena povolenka k lovu.

Nový rybník:
413 996 BLAŽEJOVICKÝ POTOK 2 – PÍŠTĚ (RACHYNĚ) –  
   Středočeský územní svaz 7,5 ha
GPS 49°36'33.104"N, 15°11'27.212"E

Pstruhový režim
Od roku 2017 je zaveden kombinovaný provoz rybníka Rachyně.  
Rybník je provozován v režimu rybníkářství v souladu se zákonem  
č. 99/2004 Sb. za těchto bližších podmínek: Pstruhový režim od 16. 10. 
do 31. 5. – vysazován bude pstruh obecný, duhový a siven. Lovit lze pou-
ze na celorepublikové, celosvazové a středočeské pstruhové povolenky 
společně s místenkou (= oprávnění k hospodářskému odlovu). Za lov bez 
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místenky bude lovícímu zadržena povolenka k lovu. Povolen pouze lov na 
umělou mušku a přívlač, tzn., že lov na položenou a plavanou je zakázán. 
Všechny ostatní ulovené ryby musí být šetrně puštěny zpět do rybníka. 
Lov na dírkách pouze v případě udělení výjimky – aktuální informace na 
webových stránkách www.crs-sus.cz. Při zamrznutí hladiny a lovu na dír-
kách bude tolerováno chytání na těsto se splávkem pouze na 1 udici. Po 
rozmrznutí hladiny je chytání na těsto i splávek opět zakázáno. Zákaz 
vnadění a chytání na živé nástrahy. Boaty a brodění povoleno. Lov loso-
sovitých ryb povolen 7 dní v týdnu. Je povinností lovícího před zahájením 
lovu zakoupit si místenku v hodnotě 50 Kč. Parkování nedoporučujeme na 
cestě k mlýnu. K parkování použijte plochu na konci hráze v rohu.

Nový rybník:

413 995 MLYNAŘICE 3 – DVORCE –  
   Středočeský územní svaz 1,5 ha 
GPS: 50°12'29.027"N, 14°48'16.017"E
Pstruhový režim
Nádrž je provozována v režimu rybníkářství v souladu se zákonem  
č. 99/2004 Sb. za těchto bližších podmínek: Zákaz chytání z rákosin pod 
silnicí. Pstruhový režim od 1. 11. do 31. 3. – vysazován bude pstruh du-
hový a siven. Lov lososovitých ryb povolen 7 dní v týdnu. Povolen pouze 
lov na umělou mušku a přívlač. Lov na dírkách není z bezpečnostních 
důvodů povolen. Kapr nad 70 cm včetně a každý ulovený jeseter se musí 
bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do nádrže, kde byl uloven. 
K parkování jsou určena místa označená tabulemi. Parkování zakázáno 
na cestě kolem rybníka.

Nový rybník:

413 994 VLKAVA 4 – SMILOVICE – Středočeský územní svaz 2,5 ha 
GPS: 50°18'34.550"N, 14°57'44.860"E
Pstruhový režim
Rybník je provozován v režimu rybníkářství v souladu se zákonem  
č. 99/2004 Sb. za těchto bližších podmínek: Pstruhový režim od 1. 11. 
do 31. 3. – vysazován bude pstruh duhový a siven. Lov lososovitých ryb 
povolen 4 dny v týdnu. Povolen pouze lov na umělou mušku a přívlač. Lov 
na dírkách není z bezpečnostních důvodů povolen. Ostatní ustanovení 
RŘ zůstávají v platnosti. Kapr nad 70 cm včetně a každý ulovený jese-
ter se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do nádrže, 
kde byl uloven. Rybolov je povolen pouze 4 dny v týdnu v tyto konkrétní 
dny: úterý, čtvrtek, pátek, neděle, a pouze z pravého břehu a u přítoku –  
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viz mapka na hrázi rybníka. Z hráze od stavidla vlevo a po celé levé stra-
ně rybníka je rybolov zakázán. Omezení rybolovu mimo vyjmenované 
dny v týdnu se netýká praktické výuky dětí v místním rybářském kroužku. 
Parkování je zakázáno na silnici na levé straně rybníka i na komunikaci 
vedoucí přes hráz rybníka. Místo na parkování je vymezeno u cesty ve-
doucí od hráze po pravém břehu rybníka – označeno tabulemi. 
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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, fax: 387 251 219
e-mail: jcuv@crscb.cz
www.crscb.cz

Dodatek pro rok 2017  
k soupisu mimopstruhových revírů  

Jihočeského územního svazu
s bližšími podmínkami  

výkonu rybářského práva  
pro rok 2016 a 2017

Žádáme držitele celorepublikových a celosvazových mimopstruhových 
povolenek, aby si doplnili do stávajících popisů MP revírů Jihočeského 
územního svazu následující úpravy platné od roku 2017 (změny zvýraz-
něny tučně):

DODATEK K SOUPISU MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRŮ

Dodatek k bližším podmínkám platným  
na revírech Českého rybářského svazu

Bližší podmínky výkonu rybářského práva

Nové znění bodů:
  4.  Hájení okouna říčního od 1. 1. do 15. 6. (změna vyhlášky 

č. 197/2004).
12.  Uchovávání živých ryb je povoleno výhradně ve vlastním do-

statečně prostorném vezírku, po skončení lovu je nutno vezírek 
označit štítkem se svým jménem a adresou. Haltýře jsou zakázá-
ny! Nástražní rybky je možné uchovávat v k tomu určené nádobě 
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(řízkovnici), jejíž vnější rozměr nepřesahuje ani v jednom směru 
40 cm.

Nový bod:
17.  Za nástražní rybu nelze použít vyjmenované druhy ryb (kapr, šti-

ka, candát, sumec, bolen).
18.  Na P revírech je povolen lov ryb na plavanou nebo položenou 

pouze s nástrahou rostlinného původu, nebo na imitaci rostlinné 
nástrahy.

421 200 VLTAVA 30 – 32, ÚDOLNÍ NÁDRŽ LIPNO –  
   Jihočeský územní svaz 34 km 4870 ha
Doplnit popis revíru:
Na revíru je povolen nonstop rybolov v období od 16. 6. do 31. 8. 
2017. Uživatel revíru vyhlašuje tato pravidla:
–  osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 00:00 hod. do 

04:00 hodin osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Za-
kládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje,

–  osoba provádějící lov ryb je v případě pokračování lovu ryb po 
24. hodině povinna zapsat nesmazatelným způsobem do oddí-
lu II. povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum 
a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov nepři-
svojila v předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázd-
nou řádku k tomuto dni proškrtnout,

–  osoba provádějící lov ryb od 00:00 hod. do 04:00 hodin smí lovit 
pouze ze břehu, je zakázán lov z lodí a z ostrovů,

–  lov ryb povolen v úseku od silničního mostu v Nové Peci po pří-
voz v Horní Plané po obou březích,

–  lov ryb povolen na celém Malém Lipně (zátoka oddělená silnicí 
Černá v Pošumaví – Hůrka),

–  lov ryb povolen v úseku od přívozu v Horní Plané po hráz ÚN Lip-
no pouze z levého (východního) břehu.

Místní povolenky se na tento revír nevydávají.

Nový revír:

421 104 KORUNSKÝ RYBNÍK – MO Milevsko 4,45 ha 
49°27'46.337"N, 14°21'51.164"E

Nový revír:

421 105 RYBNÍK PUSTÝ – MO Blatná 6,16 ha
49°25'52.200"N, 13°52'47.000"E
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421 040 LUŽNICE 8 – MO Veselí nad Lužnicí 13 km 25 ha
Změna popisu revíru:
Oprava GPS horní hranice potoka Říčky: 49°04'07.234"N, 14°42'55.647"E

421 089 BLANICE VODŇANSKÁ 6 –  
   ÚDOLNÍ NÁDRŽ HUSINEC – MO Husinec  5 km 38,3 ha
Doplnit popis revíru: Zákaz rybolovu od vtoku řeky Blanice do nádr-
že po hranici se pstruhovým revírem (označeno tabulemi) v době od 
1. 12. do 31. 12. a od 1. 1. do 15. 4.

421 100 OTAVA 4 B – MO Strakonice 5,59 ha
Doplnit popis revíru: Na nádrži Slaník je rybář povinen si první dva 
ulo vené sumce dosahující lovné míry ponechat a nevracet je do re-
víru.

421 037 LUŽNICE 6 – MO Soběslav 13,9 km 101 ha
Doplnit popis revíru: Lov na umělou mušku nebo lov muškařením 
povolen pouze za použití muškařského prutu a muškařského navijá-
ku s muškařskou šňůrou. Na těchto revírech je zákaz vláčet streame-
ry v období od 1. 1. do 15. 6.

421 013 ČERNOVICKÝ POTOK 1 – MO Soběslav 9,7 km 12 ha
Doplnit popis revíru: Lov na umělou mušku nebo lov muškařením 
povolen pouze za použití muškařského prutu a muškařského navijá-
ku s muškařskou šňůrou. Na těchto revírech je zákaz vláčet streame-
ry v období od 1. 1. do 15. 6. 

421 014 ČERNOVICKÝ POTOK 2 – MO Soběslav 5,6 km 2 ha
Doplnit popis revíru: Lov na umělou mušku nebo lov muškařením 
povolen pouze za použití muškařského prutu a muškařského navi-
jáku s muškařskou šňůrou. Na těchto revírech je zákaz vláčet strea-
mery v období od 1. 1. do 15. 6.

421 056 OTAVA 4 – MO Strakonice 14 km 64 ha
Změna popisu revíru: Oprava hranice Volyňky (jízek pod silničním  
mostem), jejíž část je součástí revíru: K: GPS: 49°15'46.462"N, 
13°54'23.157"E. Vymezení celoročního zákazu rybolovu od láv-
ky u hradu: GPS: Z: 49°15'527"N, 13°53'984"E, K: 49°15'488"N, 
13°53'699"E. Na celém revíru platí zákaz brodění od 1. 1. do 31. 5. 
a od 1. 12. do 31. 12. včetně. Sportovní úsek revíru z Dražejova do 
Katovic byl zrušen, možno lovit všemi povolenými způsoby.
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421 087 ŽIROVNIČKA 3 – MO Počátky 11,3 ha
Doplnit popis revíru: Zavedení režimu K70.

421 068 TISEMNICE 1 – NÁDRŽ JORDÁN – MO Tábor 4 km 55 ha
Doplnit popis revíru: Na nádrži je v roce 2017 lov ryb povolen pouze 
na rostlinné nástrahy a hájena štika obecná, candát obecný a sumec 
velký.

421 073 VLTAVA 21 – 22, ÚDOLNÍ NÁDRŽ  
   HNĚVKOVICE – Jihočeský územní svaz 18,6 km 262 ha
Změna popisu revíru: Místní povolenky se na tento revír nevydávají. 
K revíru nepatří zatopené pískoviště v Hluboké nad Vltavou 3,8 ha na 
levém břehu, které je od roku 2016 samostatným revírem místního 
významu.

421 029 LEDENICKÉ DŮLNÍ PROPADLINY 1 – MO Ledenice 5,4 ha
Změna popisu revíru: Růžovská propadlina není od roku 2016 sou-
částí revíru.

421 090 VLTAVA 20 – KOŘENSKO –  
   MO Týn nad Vltavou 10 km 130 ha
Doplnit popis revíru: Místní povolenky se na tento revír nevydávají.

Revír zrušen:
421 092 VLTAVA 26 C – MO Český Krumlov 1,63 ha

421 039 LUŽNICE 7 B – MO Veselí nad Lužnicí 114 ha
Změna popisu revíru:
Zavážení návnad a nástrah povoleno, lov z plavidel zakázán.
 Vlkovská pískovna v k. ú. Vlkov 46 ha
 GPS: 49°10'21.332"N, 14°42'46.467"E
 Jezero Veselí I v k. ú. Veselí nad Lužnicí
 GPS: 49°10'18.172"N, 14°42'32.57"E
 Jezero Veselí v k. ú. Veselí nad Lužnicí
 GPS: 49°10'21.289"N, 14°42'45.369"E
 Jezero Horusice v k. ú. Horusice
 GPS: 49°9'14.045"N, 14°42'35.772"E
 Upozornění: Nacházíte se na území CHKO Třeboňsko. Na při-
lehlých pozemcích revíru, břehových částech revíru a vodní plo-
še revíru je zákony, zejména zákonem o ochraně přírody a kra-
jiny č. 114/1992 Sb. a zákonem o lesích č. 289/1995 Sb., zakázáno: 
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provádění jakýchkoliv terénních úprav, poškozování a ničení dřevin 
a pobřežních porostů, táboření, stanování, stavění přístřešků a sta-
nů s podlážkou i bez podlážky, kempování, rozdělávání a udržování 
otevřených ohňů, odhazování odpadků, znečišťování území a vodní 
plochy. Rybářské deštníky jsou povoleny. Je zákonem zakázáno vjíž-
dět s motorovými vozidly do přilehlých lesů a mimo silnice a místní 
komunikace s výjimkou označených parkovišť.
Všechna ostatní ustanovení, s výjimkou zrušeného zákazu používání 
plavidel, zůstávají v platnosti. Jezero Horusice I vyčleněno jako sa-
mostatný revír.

Nový revír:

421 103 HORUSICE I
Přítok Vltavy. Revír tvoří zaplavené prostory po těžbě štěrkopísku:
 Jezero Horusice I v k. ú. Vlkov
 GPS: 49°9'14.045"N, 14°42'35.772"E
Zákaz lovu z ostrovů a jejich příbřežních mělčin. Zavážení návnad a ná-
strah povoleno, lov z plavidel zakázán. Zákaz vstupu a rybolovu v prosto-
ru těžebních prostorů a stavenišť, které jsou vyznačeny tabulemi.
Horní míra u kapra obecného je 70 cm.
Každý ulovený kapr delší než 70 cm (včetně) se musí bez prodlení 
a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru. Kapra nad 70 cm 
(včetně) je osoba provádějící lov povinna zapsat do oddílu II. povolenky 
k lovu ryb (Evidence docházky a úlovků) s uvedením data lovu (datum se 
zakroužkuje), čísla revíru, délky a hmotnosti (hmotnost lze stanovit odha-
dem). Tato ryba se nezapočítává do sumáře úlovků a docházek.
Upozornění: Nacházíte se na území CHKO Třeboňsko. Na přilehlých po-
zemcích revíru, břehových částech revíru a vodní ploše revíru je zákony, 
zejména zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. a záko-
nem o lesích č. 289/1995 Sb., zakázáno: provádění jakýchkoliv terénních 
úprav, poškozování a ničení dřevin a pobřežních porostů, táboření, stano-
vání, stavění přístřešků a stanů s podlážkou i bez podlážky, kempování, 
rozdělávání a udržování otevřených ohňů, odhazování odpadků, znečišťo-
vání území a vodní plochy. Rybářské deštníky jsou povoleny. Je zákonem 
zakázáno vjíždět s motorovými vozidly do přilehlých lesů a mimo silnice 
a místní komunikace s výjimkou označených parkovišť.
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Nový revír:
481 999 RYBNÍK DOLEJŠÍ – Rada ČRS 0,17 h
GPS 49°25'27.986"N, 14°12'3.334"E
Ryby lze lovit na rybníku Dolejší v k. ú. Zvíkovské Podhradí.
Při lovu ryb na rybníku platí ustanovení Rybářského řádu ČRS s ná-
sledujícími odlišnostmi:
Lov přívlačí, lov na umělou mušku a lov muškařením jsou zakázány. Při 
lovu ryb je povolena pouze jedna udice s jedním návazcem a jednodu-
chým háčkem. Držitel celorepublikové, celosvazové a územní mimopstru-
hové povolenky si může ponechat jednou za 7 dní max. 1 ks kapra nebo 
amura nebo lína.
Držitel místní povolenky si může ponechat na jednu povolenku max. 1 ks 
kapra nebo amura nebo lína.
Porušení těchto podmínek lovu ryb je důvodem pro zadržení povolenky 
(pověření k lovu ryb).
Na rybníku platí mimopstruhové povolenky celorepublikové, celosva-
zové, územní povolenky všech územních svazů ČRS a místní povolenky. 
Místní povolenky (1denní, 2denní, 7denní) si lze zakoupit na recepci ho-
telu Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí (tel. 382 285 659) nebo na středisku 
ČRS Štědronín. Na recepci hotelu si lze zapůjčit i udici k lovu ryb.
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ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s.
Západočeský územní svaz
Tovární 5, 301 00 Plzeň
tel.: 377 223 569, 602 321 168, fax: 377 328 789
e-mail: us@crsplzen.cz
www.crsplzen.cz

Dodatek pro rok 2017  
k soupisům mimopstruhových  

a pstruhových revírů  
Západočeského územního svazu  

s bližšími podmínkami  
výkonu rybářského práva  

pro rok 2016 a 2017
Žádáme držitele celorepublikových a celosvazových mimopstruhových 
a pstruhových povolenek, aby si doplnili do stávajících popisů MP a P 
revírů Západočeského územního svazu následující úpravy platné od roku 
2017 (změny zvýrazněny tučně):

Doplnění bližších podmínek výkonu rybářského práva 
na revírech Západočeského ÚS:

1. Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb
  Nejmenší lovná míra lipana podhorního (Thymallus thymallus) je na 

základě rozhodnutí OŽP Karlovarského kraje pod č. j. 1863/ZZ/16-3 
a OŽP Plzeňského kraje pod č. j. ŽP/9886/16 zvýšena na 40 cm.

DODATEK K SOUPISU MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRŮ

07 431 127 BOHUNĚK 1 – MO Plzeň 2 0,15 ha
Výměra revíru opravena na 0,15 ha.
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431 011 CHODOVSKÝ POTOK 1 – MO Božičany 11 km 34,4 ha
VA PR 02 – Zřízeno místo pro handicapované rybáře (GPS 
50°15'32.285"N, 12°46'48.479"E).

431 008 DALOVICKÝ POTOK 2 – MO Ostrov 4 km 54 ha
Doplnit popis revíru:
 PR 01 – Velký rybník v k. ú. Hroznětín 50,0 ha
 (GPS 50°17'22.371"N, 12°52'21.69"E)
Horní míra kapra obecného (Cyprinus carpio) je stanovena na 70 cm 
(K 70).

07 431 128 LIPÁK – MO Plzeň 2 0,1014 ha
Výměra revíru opravena na 0,1014 ha.

431 028 MŽE 4 – MO Stříbro 20 km 490 ha
Doplnit popis revíru:
Lov ryb nonstop: Rozhodnutím č. j. 46081/2016-MZE-16232 byla  
ČRS, z. s., Zpč. ÚS na tomto revíru udělena výjimka z denní doby 
lovu v období od 16. 6. do 31. 8. 2017 v době od 00.00 do 04.00 hod.
ČRS, z. s., Zpč. ÚS doplnil na základě podmínek rozhodnutí a ve 
smyslu § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. bližší podmínky výkonu 
rybářského práva na předmětných revírech o následující ustanovení:
a)  Osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 00.00 do 04.00 

hod. osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání 
otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.

b)  Osoba provádějící lov ryb je povinna v případě pokračování lovu 
ryb po 24. hod. zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II po-
volenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum lovu 
a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb ne-
přisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázd-
nou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data 
proškrtnout.

431 040 OHŘE 19 – MO Cheb 14 km 340 ha
Doplnit popis revíru:
Lov ryb nonstop: Rozhodnutím č. j. 46081/2016-MZE-16232 byla  
ČRS, z. s., Zpč. ÚS na tomto revíru udělena výjimka z denní doby 
lovu v období od 16. 6. do 31. 8. 2017 v době od 00.00 do 04.00 hod.
ČRS, z. s., Zpč. ÚS doplnil na základě podmínek rozhodnutí a ve 
smyslu § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. bližší podmínky výkonu 
rybářského práva na předmětných revírech o následující ustanovení:
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a)  Osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 00.00 do 04.00 
hod. osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání 
otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.

b)  Osoba provádějící lov ryb je povinna v případě pokračování lovu 
ryb po 24. hod. zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II po-
volenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum lovu 
a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb ne-
přisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázd-
nou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data 
proškrtnout.

04 231 003 RYBNÍK LABUŤ – Klatovské rybářství, a. s. 62,5 ha
Doplnit popis revíru: Lov ryb z ostrova je zakázán  
(GPS 49°28'20.024"N, 13°30'5.815"E). Viz mapa na straně 24.

431 112 STŘELA 4/R – MO Manětín 1 ha
Revír zrušen.

431 059 TEPLÁ 2 – MO Karlovy Vary 3 km 20 ha
Doplnit popis revíru: Horní míra kapra obecného (Cyprinus carpio) je 
stanovena na 70 cm (K 70).

431 067 ÚHLAVA 4 – MO Přeštice 8 km 12 ha
Vypustit text: V obecném zájmu je zákaz lovu ryb na pravém břehu 
nad obcí Nezdice od první chaty pod mlýnem Borovy (ř. km 40,8) až 
k mostu nad mlýnem. Dále po obou březích toku Úhlavy v rezervaci 
státního zámku Lužany – vyznačeno tabulemi.

431 069 ÚHLAVA 6 – MO Klatovy 11 km 12,5 ha
Změna popisu revíru:
 PR 01 Rohozenská tůň   3,0 ha
 (GPS 49°21'35.164"N, 13°13'9.708"E)
 Podrevír vyjmut z RMV
 PR 02 zatopené lomy v k. ú.  Klatovy
 (GPS 49°24'0.126"N, 13°17'54.105"E)
  Podrevír vložen do RMV a jeho popis doplněn: Revír je vyhrazen 

pro výuku rybářského kroužku. Všechny ulovené ryby se vrací 
zpět.

431 073 ÚSLAVA 2 A – MO Šťáhlavy 16 ha
Vypustit text: Lov ryb v rybníku Starý je zakázán z cca poloviny pra-
vého břehu rybníka Starý a části předělovací hráze. Vyznačeno ta-
bulemi.
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DODATEK K SOUPISU PSTRUHOVÝCH REVÍRŮ 

433 074 MŽE 5 B – MO Stříbro 6 km 21 ha
Doplnit popis revíru: Na revíru mohou být vyznačena trdliště lipana 
podhorního (Thymallus thymallus). Na vyznačeném trdlišti je zákaz 
brodění od 16. 4. do 31. 5.

433 031 OTAVA 5 – MO Horažďovice 5 km 8 ha
Doplnit popis revíru: Na revíru mohou být vyznačeny trdliště lipana 
podhorního (Thymallus thymallus). Na vyznačeném trdlišti je zákaz 
brodění od 16. 4. do 31. 5.

04 233 001 OTAVA 6 – Klatovské rybářství a. s. 4,6 km 5 ha
Doplnit popis revíru: Na revíru mohou být vyznačena trdliště lipana 
podhorního (Thymallus thymallus). Na vyznačeném trdlišti je zákaz 
brodění od 16. 4. do 31. 5.

433 032 OTAVA 7 – MO Sušice 1 14 km 17 ha
Doplnit popis revíru: Na revíru mohou být vyznačena trdliště lipana 
podhorního (Thymallus thymallus). Na vyznačeném trdlišti je zákaz 
brodění od 16. 4. do 31. 5.

433 034 OTAVA 8 – MO Sušice 2 9 km 7 ha
Doplnit popis revíru: Na revíru mohou být vyznačena trdliště lipana 
podhorního (Thymallus thymallus). Na vyznačeném trdlišti je zákaz 
brodění od 16. 4. do 31. 5.

433 049 SVATAVA 1 – MO Sokolov 15 km 10 ha
Doplnit popis revíru: Na revíru mohou být vyznačena trdliště lipana 
podhorního (Thymallus thymallus). Na vyznačeném trdlišti je zákaz 
brodění od 16. 4. do 31. 5.

433 050 SVATAVA 2 – MO Kraslice 14 km 5 ha
Doplnit popis revíru: Na revíru mohou být vyznačena trdliště lipana 
podhorního (Thymallus thymallus). Na vyznačeném trdlišti je zákaz 
brodění od 16. 4. do 31. 5.
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Další informace:
ČRS, z.s., Zpč. ÚS

tel.: 377 223 569, nebo na: us@crsplzen.cz 
Úřad městyse Žinkovy – tel.: 371 593 124

Rybářský revír č. 04 231 003
VOLNÝ PŘÍSTUP

HNÍZDIŠTĚ PTACTVA, OMEZENÝ PŘÍSTUP (V DOBĚ
HNÍZDĚNÍ PTACTVA DOPORUČENO NEVSTUPOVAT)

ZÁKAZ RYBOLOVU / ZÁKAZ VJEZDU

ZÁKAZ VJEZDU

SMĚR VOJOVICE

ZÁMEK
ŽINKOVY

Rybářský revír č. 04 231 003

ŽinkovyP

SMĚR KLATOVY

Žinkovský
rybník

SMĚR PLZEŇ

HRÁZ – ZÁKAZ 
RYBOLOVU

SMĚR NEPOMUK

DOMOV KLIDNÉHO 
STÁŘÍ V ŽINKOVECH

HNÍZDIŠTĚ
PTACTVA

ZÁKAZ ZAVÁŽENÍ
A RYBOLOVU 

LOĎKOU
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ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s.
Severočeský územní svaz 
Střekovské nábřeží 51, 400 03 Ústí nad Labem
tel.: 475 531 004, 721 329 351
e-mail: crsusti@crsusti.cz
www.crsusti.cz

Dodatek pro rok 2017 
k soupisům mimopstruhových  

a pstruhových revírů 
Severočeského územního svazu

s bližšími podmínkami 
výkonu rybářského práva 

pro rok 2016 a 2017
Žádáme držitele celorepublikových a celosvazových mimopstruhových 
a pstruhových povolenek, aby si doplnili do stávajících popisů MP a P 
revírů Severočeského územního svazu následující úpravy platné od roku 
2017 (změny zvýrazněny tučně):

DODATEK K SOUPISU MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRŮ

Doplnění bližších podmínek výkonu rybářského práva  
na mimopstruhových revírech Severočeského ÚS ČRS:

Při lovu na umělou mušku na MP revírech od 1. 1. do 15. 6. včetně 
je povolen lov pouze s klasickou muškařskou výbavou skládající se 
z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry a ná-
vazce, přičemž nástrahy mohou být max. velikosti 4 cm.
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06 441 089 RACEK – MO Rumburk 3,4 ha
Doplnit popis revíru:
Lovící si smí ponechat 3 ks kapra obecného v kalendářním týdnu, 
vyjma měsíců července a srpna.

Revír zrušen:

06 441 129 BYLANY I – MO Most 0,8 ha

441 003 BÍLINA 4 – MO Duchcov 134,4 ha
Oprava GPS podrevíru:
Podrevír č.:
   4. Jeníkovská  Jeníkov 0,6 ha
  (GPS 50°38'5.850"N, 13°44'38.423"E)

Z revíru vyjmuty podrevíry:
 19. Propadliny na výsypce – zrušeno
 22. Velký tovární – zrušeno
 23. Pod vlečkou – zrušeno

441 005 BÍLINA 6 – MO Most 20 km 191,4 ha
Z revíru vyjmuty podrevíry:
 34. U Pily IV – zrušeno
 41. Obecní rybník a přilehlé propadliny Mar. Radčice – zrušeno

Oprava rozlohy revíru:
441 055 SMĚDÁ 1 – MO Frýdlant 20 km 22,2 ha

441 024 LABE 8 – MO Litoměřice 6 km 77 ha
GPS Z: 50°32'42.718"N, 14°2'52.942"E, K: 50°30'59.786"N, 14°4'26.34"E
Změna a doplnění popisu revíru:
Osobám provádějícím lov ryb je zakázán lov v prostoru plavebního kanálu 
(přístav Lovosice), ř. km 786,8–787,8 – vyznačeno tabulemi. Od ústí dol-
ního plavebního kanálu do řeky Labe ř. km. 786,5 po okraj stávající 
přístavní zdi v ř. km 786,8 lov ryb povolen – vyznačeno tabulemi.

441 038 OHŘE 1 – MO Litoměřice 16 km 87,9 ha
Doplnění popisu revíru:
Nejmenší lovná míra okouna říčního je 20 cm a štiky obecné 60 cm.

441 041 OHŘE 6 – MO Postoloprty 10 km 25 ha
Z revíru vyjmut podrevír:
 1. Lenešická tůň – zrušeno 
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441 043 OHŘE 9 – ÚDOLNÍ NÁDRŽ NECHRANICE – 
   Severočeský územní svaz 15 km 1300 ha
Doplnění popisu revíru:
Od 16. 6. do 31. 8. 2017 je lov povolen i v době po 24. hod., tj. od 00:00  
do 04:00 hod. Pro tuto výjimku dále platí následující pravidla pro lov 
ryb:
1)  Osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 00:00 hod. do 

04:00 hod. osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zaklá-
dání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.

2)  Osoba provádějící lov je v případě pokračování lovu od 00:00 
hod. povinna zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povo-
lenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nový datum lovu a čís-
lo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov nepřisvojila 
předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku 
k tomuto dni proškrtnout. 

441 049 PLOUČNICE 3 – MO Česká Lípa 20 km 70 ha
Doplnit popis revíru:
Na podrevíru č. 3 Dubice I. ve vymezených úsecích platí zákaz lovu 
nebo jeho omezení v době provozu vodního lyžování – vyznačeno 
tabulemi.

06 441 103 DROUŽKOVICE 1–4 – MO Chomutov 5,9 ha
Doplnit popis revíru:
Zákaz vnadění a krmení ryb, včetně používání koulí i krmítek či jaké-
hokoli lákání ryb do místa lovu.

06 441 126 DROUŽKOVICE 5 – MO Chomutov 10,0 ha
Doplnit popis revíru:
Zákaz vnadění a krmení ryb, včetně používání koulí i krmítek či jaké-
hokoli lákání ryb do místa lovu.

06 441 088 ČERNOC – MO Žatec 2,6 ha
Doplnit popis revíru:
Revír tvoří: 
 nádrž Černoc  v k. ú.  Velká Černoc 2,6 ha
Zákaz lovu ryb od 8. 5. do 14. 5. 2017 – rybářské závody „Květnový 
pohár“.
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441 074 BLŠANKA 2 B – MO Podbořany 24,6 ha
Doplnit popis revíru:
Na podrevíru č. 3 – Očihovská – platí zákaz lovu ryb od 15. 5. do 
21. 5. 2017 – rybářské závody.
 8. Kryrská – zrušeno
 9. Soběchlebská – zrušeno

441 018 KŘINICE 2 – MO Krásná Lípa 6,0 ha
Změna pořadí podrevírů:
 4. nádrž Cimrák  Krásná Lípa 2,8 ha
  (GPS 50°54'38.39"N, 14°30'22.776"E)
 5. tůň V  Krásná Lípa 1,7 ha
  (GPS 50°53'51.488"N, 14°30'17.039"E)
 6. tůň VI  Krásná Lípa 0,1 ha
  (GPS 50°53'49.214"N, 14°30'20.775"E)

Nový revír:
06 441 135 ŠTĚPÁNOV – MO Bílina   1,44 ha
GPS 50°31'54.959"N, 13°51'34.010"E
Revír tvoří:
 nádrž Štěpánov v k. ú. Radovesice u Bíliny 1,44 ha

DODATEK K SOUPISU PSTRUHOVÝCH REVÍRŮ

Doplnění bližších podmínek výkonu rybářského práva 
na pstruhových revírech severočeského ÚS ČRS:

Od 1. září do 30. listopadu je umožněn lov ryb pouze s klasickou muš-
kařskou 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 vla-
sy a lametky delší než 1 cm).
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Zákaz užití všech nosných prvků mimo tělo nástrahy při muškaření, lovu na 
umělou mušku i přívlačí (kulové plovátko, bavorské dřívko, sbirulino aj.). Při 
muškaření a lovu na umělou mušku se zakazuje používání zátěže umístěné 
mimo tělíčko mušky. Při lovu přívlačí lze zátěž umístit i mimo nástrahu.

443 032 MANDAVA 1 – MO Varnsdorf  5 km 2,5 ha
Doplnit popis revíru:
Zákaz lovu ryb z nábřežních zdí.

443 040 OHŘE 8 A – MO Žatec 6 km 17 ha
Doplnit popis revíru:
Na celém revíru Ohře 8A je povoleno lovit na umělou mušku pouze 
s klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškařského prutu, 
muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce, přičemž nástra-
hy mohou být opatřeny pouze háčky bez protihrotu nebo upravenými 
háčky se zamáčknutým protihrotem. Při lovu přívlačí mohou být ná-
strahy 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
Změna popisu revíru:
Na umělou mušku je povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou výba-
vou 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 zamáčknu-
tým protihrotem, vyjma nástrah nad 10 cm, které mohou mít i háčky 
s protihroty.

Nový revír:
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. Hra-
nice rybářského revíru jsou vymezeny státní hranicí ČR.
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ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s.
Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
Jahnova 14, 709 00 Ostrava 1
tel.: 596 620 583, 723 471 816, 
e-mail: sekretariat@rybsvaz-ms.cz
www.rybsvaz-ms.cz

Dodatek pro rok 2017  
k soupisům mimopstruhových  

a pstruhových revírů  
Územního svazu pro Severní  

Moravu a Slezsko  
s bližšími podmínkami  

výkonu rybářského práva  
pro rok 2016 a 2017

Žádáme držitele celorepublikových a celosvazových mimopstruhových 
a pstruhových povolenek, aby si doplnili do stávajících popisů MP a P 
revírů Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko následující úpravy 
platné od roku 2017 (změny zvýrazněny tučně):

DODATEK K SOUPISU MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRŮ

Doplnění bližších podmínek výkonu rybářského práva  
na mimopstruhových revírech Územního svazu pro 
Severní Moravu a Slezsko
Doplnit bod 1:
  1.  Pro krátkodobé povolenky platí následující limity úlovků uvede-

ných druhů ryb nebo jejich kombinace:
 týdenní 4 ks, 14-ti denní 6 ks, měsíční 10 ks.
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Upravit bod 6:
  6.  Na všech revírech platí zákaz vyvážení návnad a nástrah jakým-

koliv způsobem, není-li v popisu revíru uvedeno jinak.
Doplnit bod 21:
21.  V letech 2017–2018 je lipan podhorní celoročně hájen a v případě 

ulovení musí být neprodleně vrácen do vody.

471 001 BALATON 1 A – MO Vítkov 5,5 ha
Vypustit text: Revír s omezenou docházkou.

471 002 BAŠTICE 1 A – MO Frýdek-Místek 32 ha
Nový popis revíru:
Revír tvoří:
 vodní nádrž Baška v k. ú. Baška 32 ha
 (GPS 49°38'54.44"N, 18°22'30.034"E) 
Od tělesa hráze až k silničnímu mostu Skalice–Baška na konci 
vzdutí nádrže.
Zákaz lovu ryb platí v oploceném objektu Povodí Odry u vypouštěcí-
ho zařízení (výška vodní hladiny v nádrži nerozhoduje). V obecném 
zájmu platí zákaz rybolovu od 1. 7. do 31. 8. včetně, od 9:00 do 19:00 
hod. na vyznačené pláži – vyznačeno tabulemi.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 016 BEČVA 7 A – MO Valašské Meziříčí 9,45 ha
Vypustit text: Revír s omezenou docházkou.

471 020 BUDIŠOVKA 1 A – MO Vítkov 12,00 ha
Vypustit text: Revír s omezenou docházkou.

471 023 BYSTŘICE VALAŠSKÁ 1 A – MO Vsetín 19 ha
Vypustit text: Na revíru platí zákaz vnaděním jakýmkoliv způsobem.

471 032 JIČÍNKA 1 A – MO Nový Jičín 6,6 ha
Vypustit text: Revír s omezenou docházkou.

471 051 MORAVA 19 A – MO Litovel 101 ha
Nový popis revíru:
Revír tvoří:
 Štěrkopískovna mezi obcemi Náklo a Lhota v k. ú. Náklo 101 ha
 (GPS 49°39'55.56"N, 17°8'3.123"E)
Lov ryb zakázán ze břehů od provozovny pískovny, kalového pole, DP 
jih a areálu vodních sportů. Dočasně je povolen rybolov na části zálivu 
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u Březové (po sloup vysokého napětí) a dále kolem části panelové cesty, 
která dříve vedla k areálu vodních sportů. Na těchto březích je rybolov po-
volen jen v době, kdy tyto úseky nejsou označeny tabulemi „zákaz rybolo-
vu“. Z ostatních břehů je rybolov povolen. V průběhu roku však může dojít 
ke změně úseků s možností lovu ryb v návaznosti na postup těžebních 
zařízení a jejich ukotvení. V takovém případě je nutno plně respektovat 
vyznačené úseky se zákazem rybolovu.
Parkování motorových vozidel je povoleno pouze podél silnice Náklo – 
Lhota nad Moravou. V období, kdy je vybírán poplatek za parkování, 
je lovící tohoto poplatku zproštěn, po předložení platné povolenky 
v době od 4:00 do 9:00 hod. a od 17:00 do 24:00 hod. V případě, že 
lovící bude na pozemku parkovat mimo uvedenou dobu, je povinen 
parkovné uhradit. Vjíždění a stání motorových vozidel na panelovou 
cestu a přilehlé polní cesty kolem pískovny je zakázáno. Porušení toho-
to zákazu je důvodem k zadržení povolenky k lovu ryb, totéž platí i pro 
stanování, které je povoleno pouze kolem st. silnice Náklo–Lhota nad 
Moravou. Taktéž je zakázáno na březích pískovny rozdělávání ohně 
mimo místa k tomu určená, rozebírání břehových partií a vynášení 
kamenů na břeh! Zpřísnění podmínek vychází z požadavku provozova-
tele dobývacího prostoru.
Na revíru 471 051 Morava 19 A je povoleno zavážení návnad a nástrah 
pomocí zavážecí loďky na dálkové ovládání. Zavážení je povoleno se zvý-
šenou opatrností a za předpokladu, že nebudou omezováni a ohrožováni 
ostatní lovící a návštěvníci pískovny Náklo. Zavážení návnad a nástrah je 
zakázáno v době pohybu motorových člunů a skútrů na vodní ploše.
V době od 16. 6. do 31. 8. je povoleno vyvážení živé nástrahy, urče-
né k lovu sumců, za použití loďky. Vyvážení živé nástrahy je povoleno 
v době od 4:00 do 8:00 a od 20:00 do 24:00 a hod. z důvodu provo-
zu motorových člunů a skútrů. V době od 8:00 do 20:00 hod. nesmí 
být na vodní ploše v úsecích s možností provozu motorových člunů  
a skútrů umístěny bójky sloužící za účelem lovu sumců a tyčové bój-
ky označující lovná místa (celá vodní plocha, mimo úsek vyhrazený pro 
rybolov nebo rybolov a koupání). Bližší informace jsou uvedeny na infor-
mačních tabulích, které jsou umístěny na břehu pískovny souběžném se 
silnicí Náklo – Lhota nad Moravou.
Při vyvážení živé nástrahy, zdolávání trofejní ryby, umisťování nebo 
odstraňování tyčové bójky pomocí loďky, musí být osoby na pla-
vidle vybaveny záchrannou plovací vestou, která musí být řádně 
upevněna na těle, a po setmění musí být plavidlo viditelně osvětleno 
elektrickým světlem. V době provozu motorových plavidel, zpravi-
dla od 8:00 do 20:00 hod., nesmí být žádné plavidlo lovících mimo 
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prostor vyhrazený pro rybolov nebo rybolov a koupání. Mimo výše 
uvedené případy je používání plavidel na celé vodní ploše zakázáno.  
Porušení výše uvedených podmínek je důvodem k okamžitému za-
držení povolenky k lovu ryb!
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm. V souvislosti s vyhláše-
ným opatřením Krajské hygienické stanice v Olomouci v roce 2014 
se zakazuje ukládání odpadků na březích pískovny do plastových 
pytlů. Odpadky je možno po dobu přítomnosti na lovném místě uklá-
dat pouze do pevných nádob s víkem, které při opouštění lokality 
musí být odstraněny! Též je zakázáno vytahování sláviček mnoho-
tvárných a jejich ponechávání na břehu.

471 052 MORAVA 20 – MO Mohelnice 12 km 9 ha
Doplnit popis revíru: Přítok Hlavník je součástí revíru.

471 062 NEMILKA 1 A – MO Zábřeh na Moravě 21 ha
Nový popis revíru:
Revír tvoří:
 nádrž Nemilka v k. ú. Nemile 20 ha
 tok potoka Nemilka   1 ha
 (GPS 49°52'19.227"N, 16°50'13.661"E)
Vlastní tok potoka Nemilka je CHRO – lov ryb zakázán. V obecném 
zájmu je lov ryb zakázán na obou březích nádrže do vzdálenosti 
100 m od konce vzdutí – vyznačeno tabulemi.
Lov ryb povolen pouze s platnou místenkou. Místenku na 1 rok je 
možno zakoupit v MO ČRS Zábřeh, v MO ČRS Šumperk a v sekreta-
riátu VÚS ČRS Ostrava. Lov bez platné místenky bude považován za 
lov bez povolenky.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 063 ODRA 1 – MO Bohumín 14 km 52 ha
Vypustit poslední větu: V celém revíru platí ustanovení pro lov ryb 
v hraniční vodě.
a nahradit touto větou:
Ustanovení pro lov ryb v hraniční vodě platí pouze na toku Odry.

471 072 ODRA 5 A – MO Studénka, MO Bartošovice 8,0 ha
Vypustit text: Podrevír č. 1 je revír s omezenou docházkou.

471 077 OLEŠNÁ 2 A – MO Frýdek-Místek 74,5 ha
Revír převeden do společného hospodaření, nový popis:
Revír tvoří:
 vodní nádrž Olešná v k. ú. Frýdek-Místek 74,5 ha
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Od tělesa hráze nádrže až k tabulím na přítoku nádrže, označujícím 
konec revíru.
Součástí revíru je biologický rybník Řehánek v k. ú. Místek, 0,5 ha.
Na pravém a levém břehu nádrže od betonového mostu až k tabulím 
je chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán. Na levém břehu – v pří-
stavišti jachetního oddílu TJ Sokol Pálkovice – vyznačeno tabule-
mi – od 1. 5. do 15. 9. od 8:00 do 19:00 hodin lov ryb zakázán. Na 
pravém břehu nádrže – od restaurace Stará rybárna včetně půjčovny  
loděk – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 082 OLŠE 2 A – MO Karviná 2 ha
Změna popisu revíru:
Revír tvoří:
 slepé rameno Olšák v k. ú. Koukolná 2,0 ha
 (GPS 49°53'32.432"N, 18°29'15.581"E)
Platí zákaz příjezdu a parkování motorových vozidel ve vzdálenosti do 
20 m od vodní hladiny.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.
Revír s omezenou docházkou.

471 084 OLŠE 3 A – MO Karviná 65 ha
Nový popis revíru:
Revír tvoří podrevíry:
 1. nádrž Větrov v k. ú. Petrovice-Závada 52,0 ha
  (GPS 49°53'5.86"N, 18°29'46.599"E)
Na nádrži Větrov je zakázáno stání motorových vozidel na všech pří-
jezdových cestách a hrázích. K odstavení a parkování vozidel slou-
ží zpevněná plocha za železničním podjezdem účelové komunikace 
spojující hlavní hráz nádrže se silnicí Závada–Petrovice. Zvláštní vý-
jimky jsou vydávány příslušnými orgány pouze na betonovou komu-
nikaci, tvořící západní hráz nádrže, osazenou dopravní značkou B11. 
Dále je zakázáno:
– jakékoliv znečišťování okolí nádrže,
– jízda motorovými vozidly po hrázích,
– lov z dělící východní hráze (mezi Větrovem a Čerpákem),
–  vstup do vody za účelem vnadění a nahazování nástrah, označo-

vání lovného místa jakýmkoliv způsobem,
– používání jakýchkoliv plavidel.
Dle výjimky KÚ MS kraje je na nádrži Větrov v roce 2017 a 2018 nej-
menší lovná míra u sumce velkého zrušena. Platí zákaz přenosu 
sumců do jiných revírů ČRS.



35

Moravskoslezský ÚS

Vstup na hráze nádrže je povolen 1 hodinu před stanovenou denní 
dobou lovu. Po ukončení lovu nutno hráz nádrže opustit do 30 minut.
Dle rozhodnutí MZe ČR je lov povolen na podrevíru 1. od 16. 6. do 
31. 8. 2017 od 00:00 hod do 24:00 hod.
 2. park Boženy Němcové  Karviná-Fryštát 12,0 ha
  (GPS 49°51'2.43"N, 18°31'53.91"E) 
Lov ryb na nově vzniklém ostrově je povolen v úseku od nového 
můstku po rybářský srub v souladu s návštěvním řádem „areálu  
lodiček“, a to takto: od 1. 5. do 30. 9. od 7:00 do 22:00 hod., od 1. 10. 
do 30. 4. v době od 7:00 do 19:00 hod. Vstup mimo uvedenou dobu je 
zakázán a monitorován městskou policii MMK. V kanálu, oddělujícím 
území parku a  areál  loděnice (ostrov), je rybolov zakázán – vyzna-
čeno tabulemi. Lov od srubu po loděnici je povolen pouze při akcích 
mladých rybářů, soutěžích a organizovaném tréninku LRU.
 3. pískovna  Karviná-Ráj 1,0 ha
  (GPS 49°51'2.43"N, 18°31'53.91"E)
Na celém revíru OLŠE 3 A je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 086 OLŠE 4 A – MO Český Těšín 12,5 ha
Vypustit text: Podrevír č. 2 je revír s omezenou docházkou.

471 087 OLŠE 5 – MO Třinec 10 km 7 ha
Doplnit popis revíru:
Úsek toku v délce 3,8 km od silničního mostu na válcovnu C v Kon-
ské (začátek areálu TŽ) po silniční most u hlavní brány pro vstup do 
TŽ je CHRO – lov ryb zakázán.
Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.

471 089 ONDŘEJNICE 1 A – MO Stará Ves n. O. 10,5 ha
Nový popis revíru:
Revír tvoří podrevíry:
 1. tůň Stará Ondřejnice –  
  Slepé rameno v k. ú. Ostrava-Proskovice 0,5 ha
  (GPS 49°44'32.603"N, 18°11'8.419"E) 
 2. nádrž Košice (Staříč)  Chlebovice 4,0 ha
  (GPS 49°40'3.899"N, 18°15'24.083"E) 
 3. nádrž č. 1 (Koupaliště)  Brušperk 4,0 ha
  (GPS 49°42'19.095"N, 18°13'58.452"E) 
 4. nádrž č. 3 (Dolní – „Nudla“)  Brušperk 2,0 ha
  (GPS 49°42'18.06"N, 18°13'39.556"E) 
Osoba provádějící lov je povinna zapsat do kolonky podrevír v Pře-
hledu o úlovcích i číslo podrevíru.
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Na všech nádržích platí zákaz lovu ryb z hrází. Na přední části pod-
revíru č. 3 (Koupaliště) – vyznačeno tabulemi – je od 15. 6. do 31. 8. 
v době od 8:00 do 20:00 hod. lov ryb zakázán.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 091 OPAVA 2 – MO Hlučín 17 km 30 ha
Nový popis revíru:
GPS Z: 49°53'11.465"N, 18°10'0.28"E, K: 49°54'25.72"N, 18°4'3.15"E 
Přítok Odry. Od jezu u štěrkovny Hlučín až po jez ve Smolkově včet-
ně náhonů v povodí revíru v k. ú. Dolní Benešov, Smolkov a Chabi-
čov.
(GPS Z: 49°54'26.894"N, 18°4'2.221"E, K: 49°54'13.885"N, 18°7'31.477"E)
(GPS Z: 49°54'16.091"N, 18°6'49.849"E, K: 49°54'18.849"N, 18°5'33.478"E)
K revíru patří přítoky Štěpánka, Opusta, Mlýnská strouha, Hrabiňka 
a výtok z rybníka Nezmar po zaústění do Mlýnské strouhy a výtok 
z revíru 471 191 Opava 2 C.
Přítok Hrabiňka je CHRO – lov ryb zakázán. Na Mlýnské strouze 
v k. ú. D. Benešov je lov ryb zakázán ze břehu mezi náhonem a ryb-
níkem Nezmar – vyznačeno tabulemi. Na toku Opusty je lov ryb zaká-
zán ze břehů mezi Opustou a rybníkem Přehyně – vyznačeno tabule-
mi. Na části revíru – výtok z rybníka Nezmar po zaústění do Mlýnské 
strouhy – vyznačeno tabulemi – je lov ryb zakázán od 1. 10. do 31. 12.
Rybník Nezmar a štěrkopískovna v k. ú. D. Benešov k revíru nepatří.

471 092 OPAVA 2 A – MO Hlučín 135 ha
Doplnit popis revíru:
V souvislosti s likvidací vodních rostlin v revíru platí do odvolání 
tato ustanovení:
1. Amur bílý, štika obecná a candát obecný jsou celoročně hájeni.
2. Lov dravých ryb přívlačí, na živou a mrtvou rybku je zakázán.
3. Zákaz vnadění jakýmkoliv způsobem.

471 101 ORLOVSKÝ POTOK 1 A – MO Orlová 10 km 44 ha
Vypustit text: Podrevír č. 2 a 5 jsou revíry s omezenou docházkou.

471 109 OSTRAVICE 1 A – MO Ostrava 3,5 ha
Vypustit text: Revír s omezenou docházkou.

471 115 PETRŮVKA 1 A – MO Karviná 4,8 ha
Vypustit text: Revír s omezenou docházkou (neplatí pro lov na dír-
kách).
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471 116 PODĚBRADY 1 A – MO Olomouc 28 ha
Doplnit popis revíru: Amur – 60 cm.

471 124 SEDLINKA 1 A – MO Opava 8,5 ha
Doplnit popis revíru: V roce 2017 může být nádrž v rekonstrukci.

471 126 SETINA 1 A – MO Bílovec 2 km 7 ha
Doplnit popis revíru: V roce 2017 může být nádrž v rekonstrukci.

471 128 STAŘÍČ 1 A – MO Jeseník 1,5 ha
Změna popisu revíru:
Revír tvoří:
 rybník v k. ú. Jeseník 1,5 ha
 (GPS 50°13'26.137"N, 17°11'27.63"E)

471 130 STONÁVKA 1 A – MO Karviná 22 ha
Vypustit text u podrevírů i z posledního odstavce: Revír s omezenou 
docházkou.

471 132 STONÁVKA 3 A – MO Třinec 9,1 ha
Vypustit text: Podrevír č. 3 je revír s omezenou docházkou.

471 141 MORAVA 21 A – MO Zábřeh na Moravě 3,0 ha
Vypustit text: Revír s omezenou docházkou. Omezení docházky platí 
pro každý podrevír zvlášť.

471 150 BŘEZNÁ 1 A – MO Zábřeh na Moravě 1,2 ha
Doplnit popis revíru: Revír s omezenou docházkou.

471 157 MILENOVEC 1 A – MO Milenov 4 km 4 ha
Vypustit text: Revír s omezenou docházkou.

471 164 OPAVA 2 B – MO Hlučín 2 ha
Vypustit text: Revír s omezenou docházkou.

471 174 OLEŠNÁ 2 – MO Frýdek-Místek 10 km 3 ha
Revír převeden do společného hospodaření.

471 191 OPAVA 2 C – MO Hlučín 102 ha
Nový popis revíru:
Revír tvoří:
 propadlina Dolní Benešov v k. ú. Dolní Benešov,
    Zábřeh ve Sl. 102 ha
 (GPS 49°54'40.434"N, 18°6'3.497"E)
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Lov ryb povolen pouze na vyznačených úsecích. Osoby provádějící 
lov ryb jsou povinny respektovat prostory se zákazem lovu ryb a se 
zákazem vstupu. Úseky jsou vyznačeny tabulemi. Příjezd a parková-
ní motorových vozidel je povoleno pouze po zpevněných cestách. 
Parkování vozidel je povolen minimálně 15 m od břehové hrany reví-
ru a je přísný zákaz parkování na travnatých plochách.
Na revíru je zákaz vstupu na vodní plochu a zákaz veškerých vod-
ních sportů.
V úseku revíru „za bunkrem“ – vyznačeno tabulemi – je lov povolen 
pouze na umělou mušku, muškařením celoročně a přívlačí na umělé 
nástrahy od 16. 6. do 31. 12. Při měření a fotografování ryb je nutno 
použít navlhčenou podložku.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.
Úsek s režimem Chyť a pusť:
K lovu ryb v úseku CHaP opravňuje povolenka k lovu ryb na ten-
to revír a místenka. Místenky v hodnotě 500 Kč na 7 dnů (po sobě 
jdoucích) vydává p. O. Diehel, 1. Máje 58, Dolní Benešov (tel.: 
608 432 283). Na tomto úseku je povolen lov ryb „NONSTOP“ – 24h – 
v případě udělení výjimky. Označování míst k lovu tyčovou bójí je 
povoleno. Lov ryb z plavidel (rybářských nafukovacích pomůcek)  
je zakázán. Zdolávání zaseknuté ryby z plavidla je povoleno. V úseku 
CH a P je povolen pouze lov kaprů s použitím výhradně jednodu-
chých háčků. Lovící musí mít desinfekci k ošetření ryb a podběrák 
odpovídající velikosti. Každou ulovenou rybu je nutné s maximální 
šetrností vrátit do vody. Při měření a fotografování ryb je nutno po-
užít navlhčenou podložku. Každou ulovenou rybu nad 70 cm délky je 
lovící povinen zaznamenat do přehledu úlovků v místence s uvede-
ním hodiny, druhu, délky a hmotnosti. Místenku k lovu ryb je nutno 
vrátit vydávající složce ČRS nebo nejpozději odevzdat při vrácení 
povolenky k lovu ryb. Na tomto úseku je povoleno bivakování. Platí 
zákaz rozdělávání otevřeného ohně, použití grilu je povoleno.
V době od 16. 10. do 31. 12. je v úseku CH a P povolen lov přívlačí 
na umělé nástrahy a umělou mušku a muškařením. Lovící si může 
ulovené ryby přivlastnit.

Nový revír:
471 195 JIČÍNKA 3 A – MO Nový Jičín 1,11 ha
Revír tvoří:
 vodní nádrž umělá v k. ú. Starý Jičín 1,11 ha
Lov z hráze nádrže zakázán. V roce 2017 povolen lov pouze na rostlinnou 
nástrahu, lov dravců zakázán.
Dravé druhy ryb jsou do konce roku 2017 hájeny.
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471 209 OPAVA 9 A – MO Vrbno pod Pradědem 1,10 ha
Vypustit text: Revír s omezenou docházkou.

471 214 KOZINEC 1 A – MO Karviná 35 ha
Nový popis revíru:
Revír tvoří:
  Jezero vzniklé po těžbě zemin v k. ú. Doubrava a Karviná Staré 

město
 (GPS 49°52'10.708"N, 18°29'37.250"E)
Do ukončení rekultivace a zemních prací v zátopě a okolí jezera je 
lov ryb povolen pouze mimo místa probíhající práce. Vjezd a stání 
vozidel v okolí jezera je zakázáno. Po dokončení vodního díla bude 
lov ryb povolen v místech projektem určených. 
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 215 OLOMOUCKÉ ŠTĚRKOVNY 1 B – MO Olomouc 10,1 ha
Doplnit popis revíru: Podrevír č. 25, 43 a 63 jsou součástí CHKO Li-
tovelské Pomoraví.

471 216 ODRA 5 B – OÚ Pustějov (MO Pustějov)
Vypustit text: Revír s omezenou docházkou.

Nový revír:
471 200 OLŠE 3 B – MO Karviná 33,03 ha
Revír tvoří:
 jezero Darkovské moře v k. ú. Darkov 33,03 ha
 (GPS 49°83'81.20"N, 18°54'79.36"E)
Příjezd a parkování motorových vozidel povoleno pouze z ulice Stonavská 
v k. ú. Darkov.

471 222 ONDŘEJNICE 1 C – MO Stará Ves n. O. 2,05 ha
Nový popis revíru:
Revír tvoří rybník č. 1 (dolní) v soustavě rybníků na levém břehu po-
toka Machůvka v k. ú. Stará Ves n. O. Potok Machůvka není součástí 
revíru.
(GPS 48°71'83.44"N, 18°20'54.70"E). Platí zákaz používání karasa stří-
břitého jako nástražní rybky.
Revír s omezenou docházkou.
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DODATEK K SOUPISU PSTRUHOVÝCH REVÍRŮ

Doplnění bližších podmínek výkonu rybářského práva  
na pstruhových revírech Územního svazu pro Severní 
Moravu a Slezsko

Doplnit body 13. a 14:
13.  V letech 2017–2018 je lipan podhorní celoročně hájen a v případě 

ulovení musí být neprodleně vrácen do vody. 
14.  Na vybraných revírech je zvýšena míra pstruha obecného na 

30 cm – uvedeno v popisech jednotlivých revírů.

473 001 BEČVA ROŽNOVSKÁ 1 – MO Valašské Meziříčí 7,6 km 8 ha
Doplnit popis revíru: Nejmenší lovná míra pstruha obecného zvýše-
na na 30 cm.

473 003 BEČVA VSETÍNSKÁ 1 – MO Valašské Meziříčí 8 km 16 ha
Doplnit popis revíru: Nejmenší lovná míra pstruha obecného zvýše-
na na 30 cm.

473 004 BEČVA VSETÍNSKÁ 2 – MO Vsetín 13 km 22 ha
Doplnit popis revíru: Nejmenší lovná míra pstruha obecného zvýše-
na na 30 cm.

473 005 BEČVA VSETÍNSKÁ 3 – MO Vsetín 11 km 11 ha
Doplnit popis revíru: Nejmenší lovná míra pstruha obecného zvýše-
na na 30 cm.

473 006 BEČVA VSETÍNSKÁ 4 P – MO Vsetín 20 km 14 ha
Doplnit popis revíru: Nejmenší lovná míra pstruha obecného zvýše-
na na 30 cm.

473 009 BÍLOVKA 1 – MO Bílovec 25 km 7 ha
Nový popis revíru:
GPS Z: 49°43'34.6"N, 18°8'2.034"E, K: 49°46'36.531"N, 17°58'0.666"E
Přítok Odry. Od ústí obou větví do Odry u Petřvaldíku až k prame-
nům. Tok Bílovky od soutoku s přítokem Lindovský (odtok z nádr-
že ve Staré Vsi u Bílovce) až k pramenům, všechny přítoky a část 
toku v Bílovci od mostu silnice č. 47 po most z ulice Opavské jsou 
CHRO – lov ryb zakázán. V úseku revíru nad soutokem se Setinou je 
lov ryb od 1. 9. zakázán.
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Přítok Setina a nádrže v Bílovci, Staré Vsi a Bravanticích k revíru ne-
patří.
Lov na umělou mušku bez omezení.

473 011 BŘEZNÁ 1 – MO Zábřeh na Moravě 12 km 8 ha
Nový popis revíru:
GPS Z: 49°52'26.988"N, 16°46'9.840"E, K: 49°57'18.261"N, 16°46'1.338"E
Přítok Moravské Sázavy, Moravy. Od ústí do Moravské Sázavy 
v Hoštejně až k jezu pily ve Štítech včetně přítoků. Všechny přítoky 
jsou CHRO – lov ryb zakázán.
V úseku od soutoku s Moravskou Sázavou po jez je zákaz rybolovu – 
vyznačeno tabulemi.

473 018 ČELADENKA 1 – MO Frýdlant nad Ostravicí 17 km 7 ha
Nový popis revíru:
GPS Z: 49°34'7.52"N, 18°21'45.99"E, K: 49°27'11.437"N, 18°22'13.214"E
Přítok Ostravice, Odry. Od ústí do Ostravice v Nové Dědině u Frý-
dlantu nad Ostravicí až k pramenům.
K revíru patří odlehčovací kanál z Ondřejnice do Čeladenky (GPS Z: 
49°34'3.787"N, 18°21'17.844"E, K: 49°34'4.612"N, 18°21'31.82"E). 
Všechny přítoky a tok Čeladenky od soutoku s Dešťanským potokem 
až k pramenům jsou CHRO – lov ryb zakázán.
Lov na umělou mušku bez omezení.

473 032 JUHYNĚ 1 – MO Choryně 5,5 km 2 ha
Změna hospodařící MO ČRS.

473 039 LOMNÁ 1 – MO Jablunkov 11 km 4 ha
Nový popis revíru:
GPS Z: 49°34'45.391"N, 18°45'50.995"E, K: 49°31'19.39"N, 18°37'55.943"E
Přítok Olše, Odry. Od ústí do Olše v Jablunkově až k pramenům.
Všechny přítoky a úsek Lomné od ústí potoka Jestřábí z Pralesa  
Mionší až k pramenům jsou CHRO – lov ryb zakázán.

473 041 LUBINA 2 P – MO Příbor 6 km 6,6 ha
Doplnit popis revíru: Nejmenší lovná míra pstruha obecného zvýše-
na na 30 cm.

473 042 LUBINA 3 – MO Frenštát 32 km 12,8 ha
Doplnit popis revíru: Nejmenší lovná míra pstruha obecného zvýše-
na na 30 cm.
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473 049 MOHELNICE 1 – MO Frýdek-Místek 15 km 6 ha
Přesun revíru do společného rybolovu.

473 050 MORAVA 23 – MO Šumperk 20 km 30 ha
Doplnit popis revíru: Nejmenší lovná míra pstruha obecného zvýše-
na na 30 cm.

473 051 MORAVICE 1 P – MO Opava 7 km 13 ha
Doplnit popis revíru: Nejmenší lovná míra pstruha obecného zvýše-
na na 30 cm.

473 052 MORAVICE 2 – MO Opava 12 km 18 ha
Doplnit popis revíru: Nejmenší lovná míra pstruha obecného zvýše-
na na 30 cm.

473 053 MORAVICE 3 P – MO Vítkov 12 km 18 ha
Doplnit popis revíru: Nejmenší lovná míra pstruha obecného zvýše-
na na 30 cm.

473 054 MORAVICE 4 – MO Vítkov 9 km 13 ha
Doplnit popis revíru: Nejmenší lovná míra pstruha obecného zvýše-
na na 30 cm.

473 058 MORÁVKA 1 – MO Frýdek-Místek 19 km 43 ha
Přesun revíru do společného rybolovu.

473 061 OLEŠNÁ 3 – MO Frýdek-Místek 9 km 3 ha
Přesun revíru do společného rybolovu.

473 064 OLŠE 5 P – MO Třinec 3 km 6 ha
Doplnit popis revíru: Nejmenší lovná míra pstruha obecného zvýše-
na na 30 cm.

473 065 OLŠE 6 – MO Bystřice nad Olší 10 km 6,5 ha
Doplnit popis revíru: Nejmenší lovná míra pstruha obecného zvýše-
na na 30 cm.

473 066 OLŠE 7 – MO Jablunkov 12 km 12 ha
Doplnit popis revíru: Nejmenší lovná míra pstruha obecného zvýše-
na na 30 cm.

473 067 ONDŘEJNICE 2 – MO Stará Ves nad Ondřejnicí 13 km 15 ha
Doplnit popis revíru: Nejmenší lovná míra pstruha obecného zvýše-
na na 30 cm.
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473 068 OPAVA 7 – MO Krnov 23 km 17 ha
Doplnit popis revíru: Nejmenší lovná míra pstruha obecného zvýše-
na na 30 cm.

473 069 OPAVA 8 – MO Bruntál 9 km 15 ha
Doplnit popis revíru: Nejmenší lovná míra pstruha obecného zvýše-
na na 30 cm.

473 072 OSKAVA 4 – MO Uničov 24 km 8 ha
K revíru nepatří přírodní koupaliště v k. ú. Třemešek 1 ha

473 075 OSTRAVICE 3 – MO Frýdek-Místek 12 km 23 ha
Přesun revíru do společného rybolovu.
Doplnit popis revíru: Nejmenší lovná míra pstruha obecného zvýše-
na na 30 cm.
Vypustit text: Platí také povolenky vydané v MO Frýdek-Místek.

473 076 OSTRAVICE 4 – MO Frýdlant nad Ostravicí 12 km 21 ha
Doplnit popis revíru: Nejmenší lovná míra pstruha obecného zvýše-
na na 30 cm.

473 077 OSTRAVICE 6 – MO Frýdlant nad Ostravicí 19 km 6 ha
Doplnit popis revíru: Nejmenší lovná míra pstruha obecného zvýše-
na na 30 cm.

473 079 POLICKÝ POTOK – MO Mohelnice 12 km 2 ha
Nový popis:
GPS Z: 49°47'20.434"N, 16°57'50.671"E, K: 49°52'15.536"N, 17°2'0.552"E
Přítok Moravy. Od ústí do toku Hlavník pod obcí Třeština až k pra-
menům.
Celý revír je CHRO – lov ryb zakázán.

473 083  SÁZAVA MORAVSKÁ 2 P –  
MO Zábřeh na Moravě 10,5 km 10 ha

Doplnit popis revíru: Nejmenší lovná míra pstruha obecného zvýše-
na na 30 cm.

473 085 SENICE 1 – MO Vsetín 29 km 12 ha
Nový popis:
GPS Z: 49°18'44.876"N, 18°0'5.286"E, K: 49°15'37.908"N, 18°9'25.074"E
Přítok Bečvy, Moravy. Od ústí do Bečvy v obci Ústí až k prame-
nům včetně přítoků, mimo Lačnovský potok. Úsek toku od mostu  
č. 57-082 (odbočka Mužíkov) po ČOV v obci Lidečko a od mostu nad 
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firmou CARNEX v obci Francova Lhota až k pramenům je Senice 
CHRO – lov ryb zakázán.
Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.

473 086 SETINA 1 – MO Bílovec 18 km 6 ha
Nový popis revíru:
GPS Z: 49°44'37.419"N, 18°5'18.079"E, K: 49°49'36.854"N, 17°56'43.563"E
Přítok Bílovky, Odry. Od ústí do Bílovky u Bravantic až k pramenům.
Součástí revíru je potok Jamník mimo úsek potoka od Kozelského 
rybníka po výtok z Bílovecké nádrže. Tok Setiny od soutoku s příto-
kem Hlubočský (nad penzionem Setina) až k pramenům a všechny 
přítoky včetně potoka Jamník nad Bíloveckou nádrží jsou CHRO – 
lov ryb zakázán.
Nádrže v k. ú. Bílovec, Bravantice a Tísek do revíru nepatří.
Lov na umělou mušku bez omezení.

473 088 SKOROŠICKÝ POTOK 1 – MO Javorník 15 km 5 ha
Nový popis revíru:
GPS Z: 50°20'17.489"N, 17°7'4.922"E, K: 50°17'41.241"N, 17°1'54.515"E
Přítok Vidnávky, Kladské Nisy, Odry.
Od ústí do Vidnávky v Kobylé nad Vidnávkou až k pramenům včetně 
všech přítoků mimo zatopené kamenolomy. Úsek toku od silničního 
mostu na komunikaci I/60 u prodejny potravin Jednota v obci Skoro-
šice a přítok Kamenná je CHRO – lov ryb zakázán.

473 095 TYRA 1 – MO Třinec 11 km 4 ha
Nový popis revíru:
GPS Z: 49°40'58.962"N, 18°39'22.408"E, K: 49°34'58.268"N, 18°37'48.94"E
Přítok Olše, Odry. Od ústí do Olše v Třinci až k pramenům včetně 
všech přítoků. Přítoky a úsek toku Tyry od betonového splavu s ry-
bím přechodem pod restaurací Liberda až k pramenům jsou CHRO – 
lov ryb zakázán.

473 098 OPAVA 9 – MO Vrbno pod Pradědem 15 km 20 ha
Doplnit popis revíru: Nejmenší lovná míra pstruha obecného zvýše-
na na 30 cm.

473 103 MORÁVKA 2 P – MO Frýdek-Místek 21 km 9 ha
Přesun revíru do společného rybolovu.

473 104 OSTRAVICE 2 – MO ČRS Ostrava 13 km 32 ha
Doplnit popis revíru: Nejmenší lovná míra pstruha obecného zvýše-
na na 30 cm.
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Změna

SEZNAM REVÍRŮ SAMOSTATNĚ  
HOSPODAŘÍCÍCH ORGANIZACÍ

Na těchto revírech neplatí celorepubliková, celosvazová ani územní povo-
lenka. Povolenku k lovu ryb vydává MO ČRS, která na revíru hospodaří.
471 012 BEČVA 5 A – MO Hustopeče nad Bečvou 72 ha
471 030 CHOMOUTOV 1 A – MO Olomouc 88 ha
471 033 JUHYNĚ 1 A – MO Kelč   6,2 ha
471 196 MRAZNICE 1 A – MO Olšovec  1,11 ha
471 197 MRAZNICE 2 A – MO Olšovec  0,6 ha
471 205 BEČVA 5 B – BAHŇÁK – MO Hustopeče n. B. 2,73 ha

Změna

SEZNAM SAMOSTATNĚ HOSPODAŘÍCÍCH 
ORGANIZACÍ ÚZEMNÍHO SVAZU 
PRO SEVERNÍ MORAVU A SLEZSKO

Poř.
číslo Název MO Adresa Tel. číslo,

e-mail, www

1. Hustopeče  
nad Bečvou

Nádražní 111
753 66 Hustopeče nad 
Bečvou

mobil: 602 511 046
e-mail: pernicky@kreditvm.cz

2. Kelč 756 43 Kelč 370 mobil: 731 076 430, ing. Orel
e-mail: j.orel@bpprojekt.cz

3. Olšovec Olšovec 65
753 01 Hranice na Moravě 

mobil: 736 783 871
e-mail:
p.sob.crsolsovec@seznam.cz

4. Studénka Náměstí Republiky 699
742 13 Studénka

mobil: 731 533 041
e-mail: 
MOCRS.STUDENKA@seznam.cz
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ČRS – Rada

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s. 
Nad Olšinami 282/31, 100 00 Praha 10 
tel.: 274 811 751, fax: 274 811 754 
e-mail: rada@rybsvaz.cz 
www.rybsvaz.cz

Dodatek pro rok 2017 
k soupisu mimopstruhových revírů 
Rady ČRS s bližšími podmínkami 

výkonu rybářského práva 
pro rok 2016 a 2017

441 501 VESLAŘSKÝ KANÁL RAČICE 50 ha 
   Rada ČRS
Doplnit popis revíru: Lov ryb pod ledem (lov na dírkách) povolen od 
1. 12. 2016 do 12. 3. 2017.
Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru ži-
votního prostředí a zemědělství, č. j. 2128/ZPZ/2016-5, z 29. 7. 2016, 
byla Radě ČRS udělena výjimka ze zakázaného způsobu lovu ryb 
pod ledem na rybářském revíru č. 441 501, Veslařský kanál Račice, 
v období od 1. 12. 2016 do 12. 3. 2017.
Rada ČRS doplnila na základě podmínek rozhodnutí a ve smyslu § 13 
odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. bližší podmínky výkonu rybářského práva  
na revíru č. 441 501, Veslařský kanál Račice, o následující ustanovení:
–  lov ryb pod ledem je povolen pouze po úplném zamrznutí vodní 

hladiny,
–  minimální souvislá tloušťka ledu musí být alespoň 10 cm,
–  vzdálenost lovících musí být při lovu ryb pod ledem min. 5 m,
–  průměr otvorů při lovu ryb pod ledem může být max. 25 cm,
–  při lovu ryb pod ledem se použije 1 udice,
–  každá osoba provádějící lov ryb pod ledem se musí před vstupem 

do areálu Veslařského kanálu Račice zapsat do sešitu u brány, 
kde uvede datum lovu, jméno a příjmení,

–  osoby provádějící lov ryb pod ledem musí dbát informací na in-
formačních tabulích před vstupem do areálu Veslařského kanálu 
Račice a respektovat případný zákaz vstupu na led z důvodu bez-
pečnosti.
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Nepostradatelné ve školních kabinetech, vhodné
v rybářských  klubovnách! Oblíbená pomůcka ve formě

plakátu názorně představuje všechny druhy ryb, které žijí
v českých,  moravských i slezských vodách! Formát A3.

Při objednávce do 10 kusů zaplatíte za jeden plakátek 30 Kč. 
Při objednávce do 100 kusů zaplatíte za jeden plakátek 25 Kč.

Při objednávce nad 100 kusů vás jeden plakát přijde 
na pouhých 20 Kč včetně DPH!

Názvy ryb po změnách aktualizovány!

Objednávejte na adrese redakce Rybářství!
Akademická 1 • 108 00 Praha 10

tel.: 274 784 048 • mobil: 778 002 240
predplatne@rybar-sro.cz
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