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Rybářský řád

Český rybářský svaz, z. s.

Dodatek pro rok 2023  
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 

(„Rybářský řád“)

platným na rybářských revírech a vodních plochách  
Českého rybářského svazu 

od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2023

Žádáme držitele celosvazových a celorepublikových mimopstruhových 
a pstruhových povolenek, aby si doplnili v Rybářském řádu pro rok 2022 
a 2023 následující úpravy platné pro rok 2023 (změny zvýrazněny tučně).

Dodatek pro rok 2023 k bližším podmínkám výkonu rybářského práva 
na rybářských revírech a vodních plochách ČRS pro rok 2022 a 2023 
byl projednán a schválen Republikovou radou ČRS dne 2. června 2022.
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Rybářský řád

Dodatek pro rok 2023 
k přehledu nejdůležitějších 

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

ve znění pozdějších předpisů, 
pro rok 2022 a 2023

(RŘ v CS soupisech MP a P, str. 9)
Článek I. Lov ryb vypustit a nahradit novým textem:

I. Lov ryb

§ 13 odstavce 1, 8 a 10 zákona č. 99/2004 Sb.

(1)  Lov ryb a vodních organizmů smí být prováděn v rybářském re-
víru zpravidla lovem na udici nebo jiným způsobem lovu, který 
stanoví příslušný rybářský orgán; v rybářském revíru může jed-
notlivá oprávněná osoba provádět lov nejvýše na 2 udice.

(8)  Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna 
mít u sebe rybářský lístek, povolenku k lovu, nejde-li o uživate-
le rybářského revíru, popřípadě doklad o udělení výjimky podle 
odstavce 5 nebo 6 § 13 zákona č. 99/2004 Sb. a na požádání je 
předložit rybářské stráži, rybářskému hospodáři, popřípadě jeho 
zástupci nebo osobám pověřeným příslušným rybářským orgá-
nem nebo orgánům Policie České republiky.

(10)  Povolenku k lovu pro dané rybářské revíry vydávají uživatelé ry-
bářských revírů zpravidla za úplatu. V povolence k lovu uživatel 
rybářského revíru označí držitele rybářského lístku, popřípadě 
stanoví bližší podmínky výkonu rybářského práva. Osoba prová-
dějící lov je povinna vyznačit v povolence k lovu datum lovu, ry-
bářský revír, počet, druh, hmotnost ulovených ryb a údaje o úlov-
ku invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu ulovené-
ho v rámci provádění opatření k jeho odstranění, izolaci nebo 
regulaci stanovených podle zákona o ochraně přírody a krajiny 
(slunečnice pestrá, střevlička východní, sumeček černý).
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Rybářský řád

(RŘ v CS soupisech MP a P, str. 16)
Doplnit v článku VI. Při lovu v rybářském revíru se zakazuje odst. 2 
nová písm. d) a e):

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,
 d)  vrátit po ulovení zpět do vody invazní nepůvodní druh na unij-

ním seznamu,
 e)  za nástražní rybu použít invazní nepůvodní druh na unijním 

seznamu.
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Rybářský řád

Dodatek pro rok 2023  
k bližším podmínkám výkonu 

rybářského práva 
pro rok 2022 a 2023

(RŘ v CS soupisech MP a P, str. 23)
Odkaz na § 13 odstavec 9 zákona č. 99/2004 Sb. pod názvem Bližší 
podmínky výkonu rybářského práva vypustit a nahradit novým tex-
tem: § 13 odstavec 10 zákona č. 99/2004 Sb.

(RŘ v CS soupisech MP a P, str. 26)
Bod X. Další ustanovení vypustit a nahradit novým textem:

X. Další ustanovení

Uživatel rybářského revíru má oprávnění vyhradit, ve zcela výjimeč-
ném případě a po dobu nezbytně nutnou, místa k lovu.
Jednotlivá ustanovení Rybářského řádu se považují i za bližší pod-
mínky výkonu rybářského práva na revírech ČRS ve smyslu ustano-
vení § 13 odst. 10 zákona č. 99/2004 Sb.
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Soupisy MP a P revírů a vodních ploch ČRS

Dodatek pro rok 2023  
k soupisům mimopstruhových  

a pstruhových revírů  
a vodních ploch  

s bližšími podmínkami  
výkonu rybářského práva  

územních svazů  
a Republikové rady ČRS  

pro držitele celosvazových  
a celorepublikových povolenek 

pro rok 2022 a 2023
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ÚS města Prahy

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s.
Územní svaz města Prahy
Rybářská 3/5, 147 00 Praha-Podolí
Tel.: 222 248 109, 222 248 110
E-mail: info@rybaripraha.cz
www.rybaripraha.cz

Dodatek pro rok 2023 
k soupisům mimopstruhových

a pstruhových revírů a vodních ploch
s bližšími podmínkami

výkonu rybářského práva 
Územního svazu města Prahy

pro rok 2022 a 2023

Žádáme držitele celosvazových a celorepublikových mimopstruhových 
a pstruhových povolenek, aby si doplnili v soupisech mimpostruhových 
a pstruhových revírů a vodních ploch pro rok 2022 a 2023 u Územního 
svazu města Prahy následující úpravy platné pro rok 2023 (změny 
zvýrazněny tučně).

Dodatek pro rok 2023 byl projednán a schválen výborem Územního 
svazu města Prahy dne 7. 6. 2022.
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ÚS města Prahy

DODATEK K SOUPISU MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRŮ

(CS soupis MP a P, str. 30) 
Vypustit nadpis: Dodatek bližších podmínek výkonu rybářského práva 
dle § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. na revírech ČRS, Územního svazu 
města Prahy
Nahradit nadpisem: Dodatek bližších podmínek výkonu rybářského 
práva dle § 13 odst. 10 zákona č. 99/2004 Sb. na revírech ČRS, Územ-
ního svazu města Prahy

Vypustit text v bodě 12) bližších podmínek výkonu rybářského práva 
na MP revírech: Výjimku tvoří revír č. 401 219 Lahovická nádrž, na němž 
je povolen lov ryb pouze na umělou mušku, a revíry č. 401 030 Vltava 7 
a č. 401 021 Vltava 9, na kterých je celoročně povolen lov přívlačí.
Nahradit textem: Výjimku tvoří rybník s lovem ryb na udici č. 401 219 
Lahovická nádrž, na němž je povolen lov ryb pouze na umělou muš-
ku, revíry č. 401 030 Vltava 7, č. 401 021 Vltava 9 a rybník s lovem ryb 
na udici č. 401 204 VD Drásov, na kterých je celoročně povolen lov 
přívlačí.

401 002 BEROUNKA 2 (H) 13 km 80 ha
(CS soupis MP, str. 32)
Vypustit z popisu revíru: „Na jezu v obci Řevnice (pravý břeh) se nachá-
zí rybí přechod (GPS 49°54'55.442"N, 14°13'53.458"E). 
Nahradit v popisu revíru: Na jezu v obci Řevnice se oboubřežně 
nachází rybí přechod (GPS 49°54'55.442"N, 14°13'53.458"E – pravý 
břeh, GPS 49°55'0.8"N 14°13'57.4"E – levý břeh). 

401 006 KOCÁBA 1 A 5,5 ha
(CS soupis MP, str. 34)
Doplnit do popisu revíru: 
2. Nádrž v Libčicích (mimo provoz)

401 008 ROKYTKA 1 20 km 21,8 ha
(CS soupis MP, str. 36)
Výměru revíru Rokytka 1 změnit z 21,8 ha na 30,9 ha.
1. Kyjský rybník
Vypustit z popisu revíru:
- na nádrži jsou označena místa vhodná pro handicapované rybáře.
Na celém podrevíru Kyjský rybník platí zákaz krmení, vnadění a používání 
krmítek.
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ÚS města Prahy

Nahradit v popisu revíru:
-  na nádrži jsou označena místa vhodná pro handicapované rybá-

ře,
-  na celém podrevíru Kyjský rybník platí zákaz krmení, vnadění 

a používání krmítek,
-  zákaz lovu ryb v ústí Rokytky v úseku od rozšířeného ústí Ro-

kytky (GPS 50°6'0.815"N, 14°33'2.219"E) – levý břeh po proudu, 
a (GPS 50°6'1.181"N, 14°33'5.170"E) – pravý břeh po proudu až 
k silničnímu mostu Kyje – Černý Most.

401 013 ŠÁRECKÝ POTOK 2 – ÚDOLNÍ NÁDRŽ DŽBÁN 15 ha
(CS soupis MP, str. 41)
Vypustit z popisu revíru: Lov ryb je povolen pouze na levém břehu nádr-
že od přítoku až k železnému sloupku s hraniční tabulí.
Nahradit v popisu revíru: Lov ryb je povolen pouze na levém břehu 
nádrže od přítoku až k začátku betonové lávky (označeno hraniční 
tabulí).
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ÚS města Prahy

DODATEK K SOUPISU RYBNÍKŮ S LOVEM RYB NA UDICI

401 204  VODNÍ DÍLO DRÁSOV  v k. ú. Drásov u Příbramě, Višňová  
    a Dubenec u Příbramě 8,3 ha
(CS soupis MP, str. 49)
Vypustit popis vodní plochy a nahradit novým popisem:
Lov ryb zakázán z hráze a z věže (vypouštěcí zařízení včetně přístu-
pové lávky). Na nádrži dále platí zákaz vnadění (krmení) a používání 
krmítek. Přísný zákaz rozdělávání ohňů a znečisťování celého pro-
storu nádrže. Lov přívlačí povolen celoročně. Na živou či mrtvou 
rybku nebo její části se smí chytat od 16. 6. do 31. 12. Štika obecná 
není na tomto rybníku s lovem ryb druhově hájena (tzn., že její při-
vlastňování je povoleno celoročně) a její lovná míra je stanovena na 
50 cm. Uloveného pstruha duhového, sivena amerického a pstruha 
obecného od 50 cm délky (včetně) je osoba provádějící lov povinna 
bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do vody v místě, kde 
byl uloven.
Na tomto rybníku s lovem ryb opravňuje k lovu jejího držitele mi-
mopstruhová i pstruhová povolenka celorepubliková, celosvazová 
a územní povolenka ČRS, Územního svazu města Prahy.
Parkování vozidel povoleno pouze na parkovišti u přilehlé šachty. 
Vjezd a parkování vozidel na příjezdové cestě a přilehlých pozemcích 
včetně louky pod hrází Vodního díla Drásov je zakázáno.

Doplnit novou vodní plochu:
(CS soupis MP, str. 48)

401 226  VODNÍ NÁDRŽ OSNICE   v k. ú. Osnice 3 ha
GPS 49°58'31.628"N, 14°32'42.779"E
Na tomto rybníku s lovem ryb opravňuje k lovu jejího držitele mi-
mopstruhová povolenka celorepubliková, celosvazová a územní po-
volenka ČRS, Územního svazu města Prahy.



13

ÚS města Prahy

DODATEK K SOUPISU PSTRUHOVÝCH REVÍRŮ

(CS soupis P, str. 29)
Vypustit nadpis: Dodatek bližších podmínek výkonu rybářského práva 
dle § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. na revírech ČRS, Územního svazu 
města Prahy
Nahradit nadpisem: Dodatek bližších podmínek výkonu rybářského 
práva dle § 13 odst. 10 zákona č. 99/2004 Sb. na revírech ČRS, Územ-
ního svazu města Prahy

Vypustit text v bodě 11) bližších podmínek výkonu rybářského práva 
na P revírech: Výjimku tvoří revír č. 401 219 Lahovická nádrž, na němž je 
povolen lov ryb pouze na umělou mušku, a revíry č. 401 030 Vltava 7 a č. 
401 021 Vltava 9, na kterých je celoročně povolen lov přívlačí.
Nahradit textem: Výjimku tvoří rybník s lovem ryb na udici č. 401 219 
Lahovická nádrž, na němž je povolen lov ryb pouze na umělou muš-
ku, revíry č. 401 030 Vltava 7, č. 401 021 Vltava 9 a rybník s lovem ryb 
na udici č. 401 204 VD Drásov, na kterých je celoročně povolen lov 
přívlačí.
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ÚS města Prahy

DODATEK K SOUPISU MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRŮ 
ÚS MĚSTA PRAHY S PLATNOSTÍ 

PSTRUHOVÉ POVOLENKY

Doplnit novou vodní plochu:
(CS soupis P, str. 37)

401 204  VODNÍ DÍLO DRÁSOV  v k. ú. Drásov u Příbramě, Višňová  
    a Dubenec u Příbramě 8,3 ha
GPS 49°41'51.362"N, 14°6'13.371"E
Lov ryb zakázán z hráze a z věže (vypouštěcí zařízení včetně přístupové 
lávky). Na nádrži dále platí zákaz vnadění (krmení) a používání krmítek. 
Přísný zákaz rozdělávání ohňů a znečisťování celého prostoru nádrže. 
Lov přívlačí povolen celoročně. Na živou či mrtvou rybku nebo její části se 
smí chytat od 16. 6. do 31. 12. Štika obecná není na tomto rybníku s lovem 
ryb druhově hájena (tzn., že její přivlastňování je povoleno celoročně) 
a její lovná míra je stanovena na 50 cm. Uloveného pstruha duhového, 
sivena amerického a pstruha obecného od 50 cm délky (včetně) je osoba 
provádějící lov povinna bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do 
vody v místě, kde byl uloven.
Na tomto rybníku s lovem ryb opravňuje k lovu jejího držitele mi-
mopstruhová i pstruhová povolenka celorepubliková, celosvazová 
a územní povolenka ČRS, Územního svazu města Prahy.
Parkování vozidel povoleno pouze na parkovišti u přilehlé šachty. Vjezd 
a parkování vozidel na příjezdové cestě a přilehlých pozemcích včetně 
louky pod hrází Vodního díla Drásov je zakázáno.
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Středočeský ÚS

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

Dodatek pro rok 2023 
k soupisům mimopstruhových

a pstruhových revírů a vodních ploch
s bližšími podmínkami 

výkonu rybářského práva 
Středočeského územního svazu

pro rok 2022 a 2023

Žádáme držitele celosvazových a celorepublikových mimopstruhových 
a pstruhových povolenek, aby si doplnili v soupisech mimpostruhových 
a pstruhových revírů a vodních ploch pro rok 2022 a 2023 u Středočes-
kého územního svazu následující úpravy platné pro rok 2023 (změny 
zvýrazněny tučně).

Dodatek pro rok 2023 byl projednán a schválen výborem Středočes-
kého územního svazu dne 16. 6. 2022.
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Středočeský ÚS

DODATEK K SOUPISU MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRŮ

(CS soupis MP, str. 62)
Vypustit nadpis: Bližší podmínky výkonu rybářského práva na MP reví-
rech Středočeského územního svazu § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb.
Nahradit nadpisem: Bližší podmínky výkonu rybářského práva na 
MP revírech Středočeského územního svazu § 13 odst. 10 zákona 
č. 99/2004 Sb.

Doplnit nový bod 29) do bližších podmínek výkonu rybářského práva 
na MP revírech: 29. Lov hlubinnou přívlačí je povolen pouze z plavi-
dla poháněného lidskou silou (vesla). Neplatí pro revíry se zákazem 
hlubinné přívlače.

Doplnit nový revír:
(CS soupis MP, str. 66)

411 208 NÁVESNÍ – MO Přišimasy  0,1 ha
Revír tvoří nádrž:

Návesní  v k. ú.  Přišimasy 0,1 ha
(GPS 50°3'5.046"N, 14°45'34.968"E)
Lov přívlačí a lov z loděk je zakázán. Kapr nad 60 cm (včetně) se musí 
bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybníka, kde byl ulo-
ven. V denním úlovku smí být maximálně 1 ks lína. Ponechání si kapra 
je omezeno na 1 ks denně, maximálně však 2 ks týdně. Nejmenší lovná 
míra kapra je stanovena na 45 cm, štiky na 60 cm, lína na 35 cm, candáta 
na 50 cm.

Doplnit nový revír:
(CS soupis MP, str. 66)

411 207 TRNOVATKA – Středočeský ÚS  1 ha
Revír tvoří pískovna:

Trnovatka  v k. ú. Písková Lhota  1 ha
(GPS 50°7'31.663"N, 15°2'55.726"E)
Na revíru kromě RŘ platí BPVRP Středočeského územního svazu 

411 001 BEROUNKA 3 – MO Beroun 18 km 96 ha
(CS soupis MP, str. 66)
Doplnit do popisu revíru: Na revíru je celoročně hájená parma obecná.

411 132 BEROUNKA 4 B – MO Nižbor  8 km 52 ha
(CS soupis MP, str. 66)
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Středočeský ÚS

Doplnit do popisu revíru: Bivakování v CHKO Křivoklátsko povoleno 
jen na veřejných tábořištích nebo v kempech.

411 015 ČERVENÝ POTOK II č. 1 – MO Slaný  20 km 22,5 ha
(CS soupis MP, str. 71)
Vypustit z popisu revíru: Lovící si může ponechat 3 ks vyjmenovaných 
ryb a jejich kombinace (kapr, amur, štika, candát) týdně.
Nahradit v popisu revíru: Lovící si může ponechat 4 ks vyjmenova-
ných ryb a jejich kombinace (kapr, amur, štika, candát) týdně. V tom-
to týdenním úlovku mohou však být nejvýše 2 ks štiky nebo candáta 
či jejich kombinace.
Vypustit z popisu revíru: Lovící si může ponechat 2 kusy kapra týdně. 
Ponecháním si 2 kaprů v jednom dni končí v ten den pro lovícího na revíru 
rybolov.

411 016 DOLANSKÝ POTOK 1 – MO Lidice 10 km 4 ha
(CS soupis MP, str. 72)
Doplnit do popisu revíru: Na revíru je horní míra kapra 60 cm.

411 029 JIZERA 6 – MO Mnichovo Hradiště 10,5 km 40 ha
(CS soupis MP, str. 76) 
Vypustit popis revíru a nahradit novým popisem: GPS 
Z: 50°30'40.274"N, 14°57'46.569"E, K: 50°33'26.751"N, 15°0'49.958"E
Přítok Labe. Od jezu vodní elektrárny Hubálov v k. ú. Loukovec až 
k jezu vodní elektrárny Haškov v k. ú. Veselá u Mn. Hradiště. Před 
jezem Haškov z hlavního toku odbočuje náhon, revír zde končí po 
350 m na nejbližším jezu (GPS 50°30'28.087"N, 14°57'53.402"E).
K revíru patří:
Mohelnická tůň v k. ú. Mohelnice nad Jizerou 0,6 ha (GPS 
50°33'14.146"N, 14°58'10.613"E).
Hubálovské tůně v k. ú. Loukovec 0,6 ha (GPS 50°33'39.785"N, 
15°0'10.025"E).
Lov z plavidel povolen pouze na hlavním toku. Nejmenší lovná míra 
štiky stanovena na 60 cm, pstruha obecného stanovena na 27 cm. 
V úseku revíru od jezu vodní elektrárny Hubálov až k přemostění 
toku pozemní komunikací II/277 u obce Mohelnice nad Jizerou (GPS 
50°33'26.3"N, 14°58'46.6"E) platí zákaz používání živočišných ná-
strah i živočišných návnad a k lovu ryb je zde povolen pouze je-
den jednoháček bez zpětného protihrotu (zamačkávání zpětných 
protihrotů háčků není povoleno). Od počátku obtokové stoky vod-
ní elektrárny Hněvousice u Mnichova Hradiště (GPS 50°32'15.5"N, 
14°57'52.1"E) až k výtoku pod elektrárnou (GPS 50°32'07.9"N, 
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14°57'52.7"E) a ve vzdálenosti 100 m od objektu vodní elektrárny 
Hněvousice platí zákaz lovu ryb. „MNÍK“.

411 033 KAČÁK 4 – MO Kladno  14 km 98 ha
(CS soupis MP, str. 77)
Vypustit z popisu revíru: Na celém revíru je omezen úlovek vyjme-
novaných ryb (kromě sumce) uvedených v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 
197/2004 Sb. na 1 ks denně.
Nahradit v popisu revíru: Lovící si může v jednom dni ponechat dva 
kusy kapra, nebo kombinaci jeden kapr a jedna štika, nebo jeden 
kapr a jeden candát. Po ulovení a ponechání si výše stanoveného 
množství uvedených ryb ukončí lovící denní lov. V denním úlovku 
smí být jen jeden kus dravé ryby (candát nebo štika).

411 041 KONOPIŠŤSKÝ POTOK 2  
   – MO Bystřice u Benešova 2 km 2 ha
(CS soupis MP, str. 79)
Vypustit z popisu revíru: Na revíru je omezení přisvojení si úlovku na 
1 ks za 7 dní z uvedených druhů ryb (nikoliv od každého druhu) – kapr, 
lín, amur, bolen, candát, sumec nebo štika.
Nahradit v popisu revíru: Na revíru je omezení přisvojení si úlovku 
na 2 ks za 7 dní z uvedených druhů ryb (nikoliv od každého druhu) – 
kapr, lín, amur, bolen, candát, sumec nebo štika.

411 157 LABE 16 A – tůně Kozly – MO Neratovice  28 ha
(CS soupis MP, str. 84)
Vypustit z popisu revíru: Od vtoku Košáteckého potoka u Neratovic až 
k ř. km 854,3 pod obec Jiřice. Lov z plavidel povolen kromě úseku 100 m 
pod a 100 m nad jezem Lobkovice.
Doplnit do popisu revíru: Na celém revíru je zakázán lov přívlačí 
a čeřínkování.

411 050 LABE 18  
   – MO Brandýs nad Labem – Stará Boleslav  11,5 km 80 ha
(CS soupis MP, str. 86)
Doplnit do popisu revíru: Zákaz lovu hlubinnou přívlačí.

411 165 LABE 18 A – PROBOŠTSKÁ JEZERA  
   – MO Brandýs nad Labem – Stará Boleslav  95,3 ha
(CS soupis MP, str. 86)
Vypustit z popisu revíru: Vaňkovo jezero – Od 1. 11. do 31. 12. a od 
1. 1. do 31. 3. je na Vaňkově jezeře zakázán lov na nástrahy živočišného 
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původu vyjma lovu na rybičku, od 1. 11. do 31. 12. platí zákaz používání 
nástražní rybičky o délce menší než 15 cm a částí rybičky. Pro lov přívlačí 
smí být použita jedna nástraha s jedním jednoháčkem. Od 1. 11. do 31. 12. 
a od 1. 1. do 31. 3. je zakázán lov muškařením (netýká se lovu na umělou 
mušku). V období od 1. 11. do 31. 12. je možno použít k lovu přívlačí a od 
1. 11. do 31. 12. a od 1. 1. do 31. 3. k lovu na umělou mušku belly boat, 
nebo loď o maximální délce 4,5 m. Lovící si smí v jednom kalendářním 
týdnu ponechat max. 6 ks lososovitých ryb, v jednom kalendářním roce 
max. 30 ks lososovitých ryb a max. 20 ks dravých ryb (kombinace štiky, 
candáta a sumce).

411 053  LABE 21 – MO Nymburk  11 km 112 ha 
(CS soupis MP, str. 89)
Vypustit z popisu revíru: Lov z plavidel povolen pouze na hlavním toku. 
Přívlač povolena od 16. 6. Při lovu dravých ryb s výjimkou přívlače na 
umělou nástrahu se povoluje pouze sestava s max. dvěma jednoháčky. 
Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 55 cm, okouna na 25 cm, 
candáta na 50 cm, lína na 25 cm, tolstolobika na 60 cm. Používání ry-
bářských přístřešků je povoleno pouze v době výkonu rybářského práva.
Nahradit v popisu revíru: Lov z plavidel povolen pouze na hlavním 
toku. Při lovu dravých ryb s výjimkou přívlače na umělou nástrahu 
se povoluje pouze sestava s max. dvěma jednoháčky u nástražní 
ryby do velikosti 20 cm. U nástražní ryby ve velikosti nad 20 cm se 
povoluje sestava s maximálně jedním trojháčkem a jedním jednoháč-
kem. Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 55 cm, okouna na 
25 cm, candáta na 50 cm, lína na 25 cm, tolstolobika na 60 cm.

411 055 LABE 23 A – MO Nová Ves  5 km 35 ha
(CS soupis MP, str. 91)
Vypustit z popisu revíru: Od jezu v Osečku až k jezu v Klavarech. Pří-
toky a nádrže jsou samostatným revírem. Rybářský přístřešek je povolen 
pouze po dobu lovu. Lov z plavidel povolen. Hlubinná přívlač zakázána. 
Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 60 cm, lína na 25 cm, amura 
na 60 cm. Po vylovení vyjmenovaných druhů ryb na břeh je povinností 
lovících použít gumovou nebo plastovou podložku o rozměru 50 x 100 cm.
Nahradit v popisu revíru: Od jezu v Osečku až k jezu v Klavarech. 
Přítoky a nádrže jsou samostatným revírem. Rybářský přístřešek je 
povolen pouze po dobu lovu. Lov z plavidel zakázán, zavážení ná-
strah a návnad povoleno. Na celém revíru se zakazuje lov z pevných 
i plovoucích mol a z pevných i plovoucích přístavišť, vč. zařízení 
veřejné lodní dopravy. Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 
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60 cm, lína na 25 cm, amura na 60 cm. Po vylovení vyjmenovaných 
druhů ryb na břeh je povinností lovících použít gumovou nebo plas-
tovou podložku o rozměru 50 x 100 cm.

411 056 LABE 24 A – MO Kolín  12 km 135 ha
(CS soupis MP, str. 91)
Doplnit do popisu revíru: Zákaz lovu ryb v Klavarské zátoce nachá-
zející se u Nové Vsi I. a 50 m nad i 50 m pod ní v období od 1. 4. do 
30. 6. kalendářního roku. Celoroční zákaz lovu ryb 50 m nad a 50 m 
pod výtokem z kolínské elektrárny. Zákaz lovu ryb z mol, pontonů 
a všech zařízení včetně černých staveb spojených jakkoli se břehem.

411 161 LABE 24 A – Tůně a pískovny – MO Kolín  61 ha
(CS soupis MP, str. 92)
Doplnit do popisu revíru: Zákaz zavážení, zanášení a zaplavávání 
nástrah i návnad na celém revíru.

411 059 LITAVKA 2 – MO Hořovice  11 km 9 ha
(CS soupis MP, str. 95)
Vypustit z popisu revíru: 

Hražba  Hostomice 0,6 ha
 (GPS 49°49'56.61"N, 14°1'33.577"E)
Rybník Hražba je až do odvolání uzavřen z důvodu probíhající rekonstruk-
ce hráze.
Nahradit v popisu revíru: 

Hražba  v k. ú.  Bezdědice  0,64 ha
 (GPS 49°49'56.61"N, 14°1'33.577"E)
Od 1. 5. 2022 umožněn rybolov.
Vypustit z popisu revíru: 
Náhradou za Neumětelskou Velkou je do revíru vložen rybník:

Loužek  v k. ú. Malý Chlumec  0,4 ha
 (GPS 49°49'6.300"N, 14°5'23.479"E)

411 197 MLÝNSKÝ RYBNÍK – MO Slaný  0,56 ha
(CS soupis MP, str. 97)
Vypustit z popisu revíru: Lovící si může ponechat 3 ks vyjmenovaných 
ryb a jejich kombinace (kapr, amur, štika, candát) týdně.
Nahradit v popisu revíru: Lovící si může ponechat 4 ks vyjmenova-
ných ryb a jejich kombinace (kapr, amur, štika, candát) týdně. V tom-
to týdenním úlovku mohou však být nejvýše 2 ks štiky nebo candáta 
či jejich kombinace.
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411 071 RAKOVNICKÝ POTOK 3 – MO Jesenice  15 km 7 ha
(CS soupis MP, str. 101)
Vypustit z popisu revíru: Kapr nad 60 cm včetně se musí bez prodlení 
po ulovení vrátit do revíru, odkud byl uloven.
Nahradit v popisu revíru: Horní míra kapra je stanovena na 70 cm. 
Kapr nad 70 cm musí být bez prodlení vrácen zpět do vody v místě 
ulovení. 
Doplnit do popisu revíru: Na revíru je zákaz kempování, stavění ry-
bářských přístřešků, stanů a rozdělávání ohňů. Zákaz vjezdu všech 
dvoustopých vozidel na hráz rybníka a přilehlých pozemků, parková-
ní povoleno jen na vyznačeném místě.

411 148 RAKOVNICKÝ POTOK 3 M – ŠTIKOVÝ – MO Jesenice  2,4 ha
(CS soupis MP, str. 101)
Vypustit z popisu revíru: Kapr nad 60 cm včetně se musí bez prodlení 
po ulovení vrátit do revíru, odkud byl uloven.
Nahradit v popisu revíru: Horní míra kapra je stanovena na 70 cm. 
Kapr nad 70 cm musí být bez prodlení vrácen zpět do vody v místě 
ulovení. 
Doplnit do popisu revíru: Na revíru je zákaz kempování, stavění ry-
bářských přístřešků, stanů a rozdělávání ohňů. Zákaz vjezdu všech 
dvoustopých vozidel na hráz rybníka a přilehlých pozemků, parková-
ní povoleno jen na vyznačeném místě.

411 072 ŘÍČANSKÝ POTOK 1 – MO Uhříněves  12 km 4 ha
(CS soupis MP, str. 101)
Vypustit z popisu revíru: Lín nad 45 cm (včetně), okoun nad 35 cm 
(včetně) a cejn nad 45 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální 
šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven.
Nahradit v popisu revíru: Kapr nad 65 cm (včetně), lín nad 45 cm 
(včetně), okoun nad 35 cm (včetně), cejn nad 45 cm (včetně), štika 
nad 80 cm (včetně) a candát nad 70 cm (včetně) se musí bez prodle-
ní a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl 
uloven.
Doplnit do popisu revíru: Týdenní úlovek vybraných druhů ryb (kap-
ra, štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace) je omezen 
na 6 kusů. 

411 075 SÁZAVA 2 – MO Týnec nad Sázavou  12 km 62 ha
(CS soupis MP, str. 103)
Vypustit z popisu revíru: Zákaz zavážení bójí.
Nahradit v popisu revíru: Zákaz zavážení nástrah.
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DODATEK K SOUPISU VODNÍCH PLOCH 
V MIMOPSTRUHOVÉM REŽIMU

Doplnit novou vodní plochu: 
(CS soupis MP, str. 117)

411 980 HOSTOKRYJE – MO Rakovník 3,16 ha
Rybolov lze provozovat na rybníku:

Hostokryje (CZ21106707) v k. ú. Hostokryje 3,16 ha
 (GPS 50°5'5.232"N, 13°39'45.826"E)
Celoroční mimopstruhový režim. Nejmenší lovná míra kapra je stanovena 
na 45 cm, štiky na 60 cm, candáta na 55 cm, okouna na 25 cm, lína na 
25 cm. Kapr nad 60 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální 
šetrností vrátit zpět do rybníka, kde byl uloven. V případě manipulace 
s rybou na břehu je lovící povinen použít navlhčenou podložku. Rybolov je 
povolen pouze na montáže, kdy při utržení ryby všechny součásti kromě 
háčku a návazce z montáže volně odpadnou. Lov ryb včetně dravců je 
povolen pouze na jednoháček (neplatí pro lov přívlačí na umělé nástrahy). 
Přisvojí-li si rybář v jednom dni 2 ks kapra, amura, štiky, candáta nebo 
jejich kombinace, končí pro něj na vodní ploše denní rybolov. Místenky 
se zde neplatí.

Doplnit novou vodní plochu:
(CS soupis MP, str. 117)

411 979 KAŇKA – MO Příbram  0,6 ha
Odlov lze provozovat na vodní ploše:

Kaňka (CZ 21116809)  v k. ú. Příbram 0,6 ha
 (GPS 49°40'46.165"N, 14°0'29.767"E)
Celoroční mimopstruhový režim. Zakázán lov z hráze. Parkování pouze 
na vyhrazených místech. Přisvojí-li si rybář za kalendářní den 2 ks amura 
a vyjmenovaných ryb uvedených v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 
Sb., končí pro něj rybolov. Týdenní úlovek je omezen na 6 ks vyjmeno-
vaných ryb. Na revíru je omezen denní úlovek lína na 2 ks. Místenky se 
zde neplatí.

Doplnit novou vodní plochu:
(CS soupis MP, str. 117)

411 982 RYBNÍK VÁCLAV – MO Příbram  0,35 ha
Odlov lze provozovat na vodní ploše: 
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Rybník Václav (CZ 21171822)  v k. ú. Lhota u Příbrami  0,35 ha
 (GPS 49°42'53.038"N, 13°58'54.490"E)
Celoroční mimopstruhový režim. Lov povolen z hráze a z pravé strany 
rybníka, označeno cedulemi. Počet lovících omezen na maximálně 10. 
Parkování pouze na vyhrazených místech, zákaz stání na travnatých plo-
chách. Přisvojí-li si rybář za kalendářní den 2 ks amura a vyjmenovaných 
ryb uvedených v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb., končí pro něj 
rybolov. Týdenní úlovek je omezen na 6 ks vyjmenovaných ryb. Na revíru 
je omezen denní úlovek lína na 2 ks. Místenky se zde neplatí.

Vyškrtnout vodní plochu: 

411 991 NA DOLÍKÁCH – MO Přišimasy  0,3 ha
(CS soupis MP, str. 119)

411 983 PÍSKOVÁ LHOTA – Středočeský územní svaz  12 ha
(CS soupis MP, str. 120)
Doplnit do popisu vodní plochy: Osoba provádějící 24hodinový rybo-
lov, tedy v době od 1. 5. do 30. 9., je povinna v době od 0.00 hod. do 
4.00 hod. osvětlit místo lovu bílým, neoslňujícím světlem. Zakládání 
otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.

Vyškrtnout vodní plochu: 

411 980 VLTAVA 2 B – MO Kralupy nad Vltavou  14,8 ha
(CS soupis MP, str. 123)
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DODATEK K SOUPISU PSTRUHOVÝCH REVÍRŮ

(CS soupis P, str. 46)
Vypustit nadpis: Bližší podmínky výkonu rybářského práva na P revírech 
Středočeského územního svazu § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb.
Nahradit nadpisem: Bližší podmínky výkonu rybářského práva na 
P revírech Středočeského územního svazu § 13 odst. 10 zákona č. 
99/2004 Sb.

413 002 BRZINA 1 – MO Sedlčany  30,5 km 7 ha
(CS soupis P, str. 48)
Doplnit do popisu revíru: Na nádrži Selná je povolen lov na plavanou 
a položenou od 1. 6.

413 049 LITAVKA 2 P – MO Hořovice  14 km 7 ha
(CS soupis P, str. 50)
Vypustit z popisu revíru: Nejmenší lovná míra pstruha obecného je sta-
novena na 40 cm.

413 020 MOHELKA 1 – MO Mnichovo Hradiště 8 km 3 ha
(CS soupis P, str. 51)
Vypustit z popisu revíru: GPS Z: 50°33'27.202"N, 14°58'49.84"E, 
K: 50°35'17.844"N, 14°57'43.783"E
Přítok Jizery. Od ústí do Jizery v Mohelnici až k jezu v Chlístově. Přítoky 
jsou chovné – lov ryb zakázán. Zákaz lovu ryb v náhonu elektrárny v obci 
Chocnějovice až po následující jez. Nejmenší lovná míra pstruha obecné-
ho je stanovena na 27 cm.
Nahradit v popisu revíru: GPS 50°35'46.0"N, 14°57'58.2"E, 
K: 50°33'27.2"N, 14°58'49.5"E
Přítok Jizery. Od jezu u obce Chlístov až po ústí u obce Mohelni-
ce nad Jizerou. Přítoky chovné – lov ryb zde zakázán. Zákaz lovu 
ryb v náhonu vodní elektrárny Chocnějovice, od této vodní elektrár-
ny (GPS 50°34'33.7"N, 14°57'53.6"E) až k předchozímu jezu (GPS 
50°34'44.5"N, 14°57'42.3"E). Nejmenší lovná míra pstruha obecného 
stanovena na 27 cm. Na revíru povoleno použití pouze jednoho jed-
noháčku. 

413 024 RAKOVNICKÝ POTOK 2 – MO Rakovník  12 km 4 ha
(CS soupis P, str. 53)
Vypustit z popisu revíru: Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.
Nahradit v popisu revíru: Celý revír včetně přítoků je CHRO – lov ryb 
zakázán.
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413 034 ZÁBRDKA 1 – MO Mnichovo Hradiště 13 km 3 ha
(CS soupis P, str. 54)
Vypustit z popisu revíru: GPS Z: 50°31'8.051"N, 14°56'59.601"E, 
K: 50°36'17.701"N, 14°54'15.892"E
Přítok Jizery. Od ústí do Jizery v Klášteře nad Jizerou až k jezu v Pytlíko-
vě v k. ú. Kozmice. Nejmenší lovná míra pstruha obecného je stanovena 
na 27 cm.
Nahradit v popisu revíru: GPS Z: 50°31'7.888"N, 14°56'59.554"E, 
K: 50°36'17.701"N, 14°54'15.892"E
Přítok Jizery. Od jezu u Pytlíkovského mlýna v k. ú. Strážiště u Jiviny 
až k ústí u obce Klášter Hradiště nad Jizerou. Nejmenší lovná míra 
pstruha obecného stanovena na 27 cm. Na revíru povoleno použití 
pouze jednoho jednoháčku.
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DODATEK K REVÍRŮM MÍSTNÍHO VÝZNAMU

Vyškrtnout RMV: 

411 119 Hnidousy – MO Smečno  1,1 ha
(CS soupis MP, str. 124)
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ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s.
Jihočeský územní svaz
Rybářská 237, Poříčí, 373 82 Boršov nad Vltavou
Tel.: 387 250 451, 387 250 454
E-mail: jcus@jcus.cz 
www.jcus.cz

Dodatek pro rok 2023 
k soupisům mimopstruhových 

a pstruhových revírů a vodních ploch 
s bližšími podmínkami 

výkonu rybářského práva 
Jihočeského územního svazu 

pro rok 2022 a 2023

Jihočeský územní svaz nemá pro rok 2023 žádné úpravy v soupi-
sech mimopstruhových a pstruhových revírů a vodních ploch pro rok 2022 
a 2023.
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ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s.
Západočeský územní svaz
Tovární 281/5, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 223 569, 602 321 168
E-mail: us@crsplzen.cz
www.crsplzen.cz

Dodatek pro rok 2023
k soupisům mimopstruhových

a pstruhových revírů a vodních ploch
s bližšími podmínkami

výkonu rybářského práva 
Západočeského územního svazu

pro rok 2022 a 2023

Žádáme držitele celosvazových a celorepublikových mimopstruhových 
a pstruhových povolenek, aby si doplnili v soupisech mimpostruhových 
a pstruhových revírů a vodních ploch pro rok 2022 a 2023 u Západočes-
kého územního svazu následující úpravy platné pro rok 2023 (změny 
zvýrazněny tučně).
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DODATEK K SOUPISU MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRŮ

Doplnit nový revír:
(CS soupis MP, str. 209)

431 141 MÍČŮV LOM – MO Domažlice  0,14 ha
GPS 49°24'54.73"N, 12°51'47.28"E
Revír tvoří vodní plocha v k. ú. Újezd u Domažlic.

Doplnit nový revír:
(CS soupis MP, str. 209)

431 142 ŠTĚPÁNKŮV LOM – MO Domažlice  0,24 ha
GPS 49°24'46.711"N, 12°52'3.167"E
Revír tvoří vodní plocha v k. ú. Újezd u Domažlic.

Doplnit nový revír:
(CS soupis MP, str. 209)

431 144 KOMÁŘÍ JEZERA – Zpč. ÚS 0,5 km 4,15 ha
Revír tvoří vodní plochy Komáří č. 1 a Komáří č. 2 včetně všech přítoků.
PR 01 Komáří č. 1 (Nový rybník) v k. ú. Krásno nad Teplou 2,7 ha
GPS 50°7'19.328"N, 12°44'47.775"E
Jedná se o přírodní památku Na Vážkách. Na vodní ploše je vyhlášena 
chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán.
PR 02 Komáří č. 2 (Komáří rybník) v k. ú. Krásno nad Teplou 
      a Milíře u Rovné 1,45 ha
GPS 50°7'16.034"N, 12°44'33.754"E
Na vodní ploše je zákaz vnadění!
Všechny přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

431 018 KOZÍ POTOK 1 – MO Aš 5,7 ha
(CS soupis MP, str. 215)
Vypustit z popisu revíru podrevír: 

PR 01 Studánka  
(u železniční stanice) v k. ú. Studánka  3,3 ha

04 431 125  OTÍNSKÝ RYBNÍK – MO Planá 1,5 ha
(CS soupis MP, str. 226)
Změnit číslo revíru: Nové číslo revíru je 431 143.
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04 431 128  PICKROV – MO Domažlice 2,5 ha
(CS soupis MP, str. 226)
Změnit číslo revíru: Nové číslo revíru je 431 139.

431 044 RADBUZA 1 C – MO Líně 1,5 ha
(CS soupis MP, str. 228)
Vypustit z popisu revíru podrevír:

PR 01 Odval v k. ú. Zbůh  2,5 ha

431 054 STARÝ POTOK 1 – MO Kdyně 13 km 2,5 ha
(CS soupis MP, str. 230)
Vypustit z popisu revíru: Náhon u mlýna Husmanka od stavidel až 
k mostu u začátku obce Zahořany nepatří do revíru č. 431 054 a tvoří 
samostatný revír.

Zrušení revíru:

04 431 190 VÍCENICE – MO Klatovy  15,1 ha
(CS soupis MP, str. 237)
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DODATEK K SOUPISU ČÁSTÍ REVÍRŮ A PODREVÍRŮ, 
KTERÉ TVOŘÍ REVÍRY MÍSTNÍHO VÝZNAMU (RMV)

Doplnit nový RMV:
(CS soupis MP, str. 238)

431 888 VELKÝ RYCHNOVSKÝ RYBNÍK – MO Sokolov  4,2 ha
GPS 50°09'55.59"N, 12°39'27.27"E
Revír tvoří rybník v k. ú. Dolní Rychnov.
Rybolov dle § 3 odst. 2 zákona č. 99/2004 Sb.
Upozornění:
Ochranu zajišťuje RS nadána pravomocemi od rybníkáře. Povolenka plat-
ná na revírech ZpČ. ÚS zahrnuje pověření rybníkáře k rybolovu na tomto 
rybníku. Při zjištění přestupku zaznamená RS odnětí pověření do povo-
lenky.

431 111 STARÝ POTOK 1/R – MO Kdyně  0,75 ha
(CS soupis MP, str. 239)
Vypustit z popisu revíru: Náhon mlýna Husmanka od stavidel mlýna až 
k mostu u začátku obce Záhořany.
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DODATEK K SOUPISU PSTRUHOVÝCH REVÍRŮ

Doplnit nový revír:
(CS soupis P, str. 107)

433 080 VELKÁ LIBAVA č. 2 –  
   MO Kynšperk nad Ohří 17,3 km 11,9 ha
Revír tvoří vodní nádrž Krásná Lípa (Rovná) a část toku Velké Libavy od 
vtoku do obory „Studánka“ až k brodu nad vodní nádrží Krásná Lípa.

Vodní nádrž Krásná Lípa v k. ú. Krásná Lípa u Rovné 6,66 ha
GPS 50°5'51.741"N, 12°38'33.935"E

Vodní tok Velká Libava je chovný – lov ryb zakázán.
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Severočeský ÚS

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

Dodatek pro rok 2023 
k soupisům mimopstruhových 

a pstruhových revírů a vodních ploch
s bližšími podmínkami 

výkonu rybářského práva
Severočeského územního svazu

pro rok 2022 a 2023

Žádáme držitele celosvazových a celorepublikových mimopstruhových 
a pstruhových povolenek, aby si doplnili v soupisech mimpostruhových 
a pstruhových revírů a vodních ploch pro rok 2022 a 2023 u Severočes-
kého územního svazu následující úpravy platné pro rok 2023 (změny 
zvýrazněny tučně).
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DODATEK K SOUPISU MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRŮ

Doplnit nový revír:
(CS soupis MP, str. 249)

441 161 VELKÁ – MO Hrádek nad Nisou 1,4 ha
(GPS 50°51'3.284"N, 14°53'26.670"E)
Revír tvoří:

Nádrž Václavická přehrada  v k. ú. Grabštejn  1,4 ha
Zákaz lovu z hráze, z výpustního objektu včetně lávky a z bezpečnostního 
přelivu. Odstavení vozidel možné v prostoru před vjezdem na hráz.

Doplnit nový revír:
(CS soupis MP, str. 249)

06 441 156 ŽIDOVICE – MO Most 2,2 ha
(GPS 50°28'9.455"N, 13°39'19.352"E)
Revír tvoří:

Nádrž Židovice  v k. ú.  Židovice u Bečova  2,2 ha

441 002 BÍLINA 2 – MO Teplice 10 km 146,9 ha
(CS soupis MP, str. 249)
Doplnit do popisu revíru u podrevíru č. 13 (Modlanská): Lov ryb po-
volen z pravého břehu v úseku cca 70 m mezi odtokem z nádrže 
a betonovým opevněním hráze. 

441 003 BÍLINA 4 – MO Duchcov 129,7 ha
(CS soupis MP, str. 251)
Doplnit do popisu revíru u podrevíru č. 3 (Za pilou): Lov ryb zakázán 
v úseku hracích ploch golfu vpravo od odtoku z nádrže v délce cca 
180 m – značeno cedulemi.
Doplnit do popisu revíru u podrevíru č. 11 (U Dubu): Lov ryb zakázán 
v úseku hracích ploch golfu vlevo i vpravo od odtoku ve východní 
části nádrže – značeno cedulemi. 
Vypustit z popisu revíru u podrevíru č. 15 (Nová Barbora): celoroční 
zákaz lovu ryb platí ze soukromých oplocených pozemků vpravo od vjez-
du do areálu – vyznačeno tabulemi. 
Doplnit do popisu revíru u podrevíru č. 16 (nádrž Všechlapy): Lov ryb 
zakázán v úseku 100 m od tělesa hráze – značeno na druhém panelu 
od hráze bílou barvou.
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441 005 BÍLINA 6 – MO Most  20 km 185 ha
(CS soupis MP, str. 253)
Doplnit do popisu revíru u podrevíru č. 23 (Nejedlý II): Přístup k ná-
drži je možný jen příjezdem k areálu Povodí Ohře, s. p., u jezu poblíž 
soutoku Loupnice a Bíliny. Odstavení vozidel je možné např. před 
závorou k hrázi tak, aby byl volný průjezd na hráz. Ze břehu v areálu 
podniku by měl být umožněn rybolov držitelům povolenek z řad za-
městnanců podniku s přístupem rybářské stráže přes vrátnici spo-
lečnosti Mostecká montážní, a. s. 
Vypustit z popisu revíru u podrevíru č. 35 (Matylda): zákaz lovu ryb 
od výpusti (vnitřní hrana) do vzdálenosti 50 m na každou stranu čelně 
k autodromu, zákaz vstupu na zařízení výpusti. V období od 1. 6. do 31. 8. 
je rybolov zakázán v části nádrže dle Provozního řádu TSmM, a. s. Pro-
vozní řád je umístěn na informačních tabulích u nádrže a všichni lovící 
jsou povinni se jim řídit. Pro příjezd automobilů k nádrži nesmí být pou-
žívána obslužná komunikace – mimo členy rybářské stráže. Parkování je 
povoleno pouze na místech vymezených majitelem nádrže, tj. na cestě 
od zastávky autobusu ZTS Vrbenský po celé trase bývalé silnice až k bý-
valému železničnímu přejezdu do Souše (souběžně s hlavní silnicí), dále 
na příjezdové silnici u výpusti a případně dalších místech k parkování 
dodatečně určených majitelem nádrže. Je zakázáno parkovat v místech 
výsadby zeleně. Všichni držitelé platné povolenky k lovu ryb, lovící na 
propadlinách revíru, jsou povinni dodržovat příslušná ustanovení o vstupu 
na poddolovaná území. Detailní informace jsou k dispozici na sekretariátu 
ČRS, z. s., MO Most. Přístup na pozemky, cesty a břehy vodních nádrží 
je na vlastní nebezpečí.
Doplnit do popisu revíru u podrevíru č. 35 (Matylda): Rybolov je po-
volen dle provozního řádu uvedeného na webových stránkách Tech-
nických služeb města Mostu, a. s., www.tsmost.cz, nebo dle pokynů 
na informačních tabulích přímo u nádrže.

441 074 BLŠANKA 2 B – MO Podbořany 15,2 ha
(CS soupis MP, str. 257)
Doplnit do popisu revíru u podrevíru č. 3 – Očihovská: platí zákaz 
lovu ryb od 15. 5. do 20. 5. 2023 – rybářské závody.

07 441 123  KONVALINKA – MO Zákupy 0,8 ha
(CS soupis MP, str. 265)
Doplnit do popisu revíru:

–  Omezení úlovku kapra na tři kusy za kalendářní týden, vyjma 
měsíců července a srpna. 
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– Horní míra kapra 70 cm. 
– Zákaz rozdělávání ohně v okolí rybníka.

06 441 093  LOUČENSKÝ POTOK – MO Duchcov 8 km 2,4 ha
(CS soupis MP, str. 271)
Změnit číslo revíru: Nové číslo revíru je 441 159.

441 040 OHŘE 4-5 – MO Louny  31 km 100 ha
(CS soupis MP, str. 277)
Vypustit z popisu revíru: Na revíru platí výjimka ze zákazu plavby mo-
torových člunů pro místní veslařský klub v úseku od jezu Louny k obci 
Lenešice.

441 042 OHŘE 7 – MO Žatec 14,2 km 68,5 ha
(CS soupis MP, str. 279)
Vypustit z popisu revíru:  
Od 1. 9. do 31. 12. zákaz lovu přívlačí, na mrtvou a živou rybičku.
Nahradit v popisu revíru:
Od 1. 9. do 31. 12. zákaz lovu přívlačí, zákaz lovu na mrtvou a živou 
rybičku.

441 043 OHŘE 9 – ÚDOLNÍ NÁDRŽ NECHRANICE 
   – Severočeský územní svaz  15 km 1 300 ha
(CS soupis MP, str. 279)
Doplnit do popisu revíru: Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulo-
vený kapr nad 70 cm (včetně) musí být bez prodlení vrácen zpět do 
revíru. 

441 044 OHŘE 10 – MO Kadaň 6 km 62 ha
(CS soupis MP, str. 282)
Doplnit do popisu revíru: Zákaz lovu ryb z levého břehu řeky Ohře 
v délce 650 m podél přístupové cesty k ČS Mikulovice. Úsek vyzna-
čen cedulemi.

07 441 127 PANIN RYBNÍK – MO Zákupy 1,8 ha
(CS soupis MP, str. 284)
Doplnit do popisu revíru:

–  Omezení úlovku kapra na tři kusy za kalendářní týden, vyjma 
měsíců července a srpna. 

–  Horní míra kapra 70 cm. 
–  Zákaz rozdělávání ohně v okolí rybníka.
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06 441 140  PETRI – MO Ústí nad Labem 9,7 ha
(CS soupis MP, str. 284)
Vypustit z popisu revíru: Na revíru je rozhodnutím Krajského úřadu 
Ústeckého kraje, č. j.: 3045/ZPZ/2017-6, stanoveno celoroční hájení lína 
obecného – ulovený lín musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
Nahradit v popisu revíru: Na revíru je rozhodnutím Krajského úřadu 
Ústeckého kraje, č. j.: KUUK/008179/2022 ze dne 14. 1. 2022, stanove-
no celoroční hájení lína obecného – ulovený lín musí být bez prodle-
ní vrácen zpět do revíru.

441 086 PLOUČNICE 1 B – MO Děčín 9 ha
(CS soupis MP, str. 285)
Vypustit z popisu revíru: Po ponechání si jednoho kusu kapra končí 
denní lov, vyjma podrevíru č. 3.
Doplnit do popisu revíru: 
Na nádrži Velký Zámecký rybník je v obecném zájmu zákaz rybolovu 
ze břehu pozemku hotelu Faust – vyznačeno tabulemi. V případě 
hnízdění vodního ptactva, zejména labutí, budou platit omezení ry-
bolovu. Zákaz bude v případě zahnízdění vyhlášen a oznámen na 
internetových stránkách ČRS SvčÚS (www.crsusti.cz) a oznámen na 
místě tabulemi orgánem ochrany přírody. V době hnízdění a vyvádě-
ní mláďat je omezen rybolov v přilehlé části rybníka ze strany ulice 
U Plovárny jen na rybolovnou techniku „Plavaná a Přívlač“. V přileh-
lé části rybníka k ulici 2. Polské armády od přítoku z náhonu směrem 
okolo parkoviště až k hotelu Faust platí všeobecný zákaz rybolovu.

07 441 104  ÚDOLNÍ – MO Frýdlant 0,75 ha
(CS soupis MP, str. 291)
Změna čísla revíru: Nové číslo revíru je 441 158.
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Východočeský ÚSVýchodočeský ÚS

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s.
Východočeský územní svaz
Kovová 1121, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 214 940, fax: 495 220 581
E-mail: info@crshradec.cz 
www.crshradec.cz

Dodatek pro rok 2023
k soupisům mimopstruhových

a pstruhových revírů a vodních ploch
s bližšími podmínkami

výkonu rybářského práva
Východočeského územního svazu

pro rok 2022 a 2023

Východočeský územní svaz nemá pro rok 2023 žádné úpravy v sou-
pisech mimopstruhových a pstruhových revírů a vodních ploch pro rok 
2022 a 2023.
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ÚS pro Severní Moravu a Slezsko

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s.
Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
Jahnova 890/14, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Tel.: 596 620 583, 723 471 816
ID DS wfqyvcs 
E-mail: sekretariat@rybsvaz-ms.cz
www.rybsvaz-ms.cz

Dodatek pro rok 2023
k soupisům mimopstruhových

a pstruhových revírů a vodních ploch
s bližšími podmínkami

výkonu rybářského práva 
Územního svazu 

pro Severní Moravu a Slezsko 
pro rok 2022 a 2023

Žádáme držitele celosvazových a celorepublikových mimopstruhových 
a pstruhových povolenek, aby si doplnili v soupisech mimpostruhových 
a pstruhových revírů a vodních ploch pro rok 2022 a 2023 u Územního 
svazu pro Severní Moravu a Slezsko následující úpravy platné pro 
rok 2023 (změny zvýrazněny tučně).
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DODATEK K SOUPISU MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRŮ

(CS soupis MP, str. 356)
Doplnit text v bodě 5) bližších podmínek výkonu rybářského práva 
na MP revírech: Nejmenší lovná míra štiky obecné je 60 cm, candáta 
obecného 50 cm.

(CS soupis MP, str. 357)
Zrušit stávající text a nahradit novým textem v bodě 16) bližších pod-
mínek výkonu rybářského práva na MP revírech: 16. Platí omezení 
úlovku kapra na 2 ks týdně na mimopstruhovém revíru nebo podreví-
ru s výměrou do 5,00 ha včetně.

471 001 BALATON 1 A – MO Vítkov  5,5 ha
(CS soupis MP str. 361)
Doplnit do popisu revíru: Od 1. 9. do 30. 6. je povolen lov ryb dětem 
rybářského kroužku ČRS MO Vítkov ze strany od Autokempu Ba-
laton. Lov ryb je povolen dětem a mládeži do 16 let, a to pouze za 
přítomnosti vedoucího rybářského kroužku.

471 002 BAŠTICE 1 A – MO Frýdek-Místek  32 ha
(CS soupis MP str. 361)
Doplnit do popisu revíru: Nádrž je v roce 2023 v rekonstrukci. 

471 003 BEČVA 1 – MO Přerov  11 km 36 ha
(CS soupis MP str. 361)
Vypustit z popisu revíru: Od 1. 1. 2021 platí na celém revíru režim chyť 
a pusť. Na revíru platí zákaz lovu na živou a mrtvou nástražní rybku nebo 
její části. lov dravců povolen pouze na umělé nástrahy. Lovící jsou povinni 
respektovat pokyny a nařízení uvedené na stránkách www.rybsvaz ms.cz 
a na informačních tabulích.

471 005 BEČVA 2 – MO Přerov  12 km 33 ha
(CS soupis MP str. 361)
Vypustit z popisu revíru: Od 1. 1. 2021 platí na celém revíru režim chyť 
a pusť. Na revíru platí zákaz lovu na živou a mrtvou nástražní rybku nebo 
její části. lov dravců povolen pouze na umělé nástrahy. Lovící jsou povinni 
respektovat pokyny a nařízení uvedené na stránkách www.rybsvaz ms.cz 
a na informačních tabulích.

471 008 BEČVA 3 A – MO Lipník nad Bečvou  4,15 ha
(CS soupis MP str. 363)
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Doplnit do popisu revíru u podrevíru č. 4 (pískoviště Pod Porážkou): 
Platí zákaz rybolovu na živou a mrtvou nástražní rybičku nebo její 
část a lovu přívlačí.

471 023 BYSTŘICE VALAŠSKÁ 1 A – MO Vsetín  19 ha
(CS soupis MP str. 367)
Doplnit do popisu revíru: Na revíru ve vyznačených úsecích platí zá-
kaz lovu ryb v době umístění candátích hnízd – vyznačeno tabulemi.

471 026 DESNÁ 1 – MO Šumperk 8 km 15 ha
(CS soupis MP, str. 367)
Vypustit z popisu revíru: Od ústí do Moravy pod Sudkovem až k ústí 
Hraběšického potoka pod jezem v Šumperku včetně všech náhonů 
a všech přítoků.
Nahradit v popisu revíru: Od ústí do Moravy pod Sudkovem až k jezu 
nad ústím Hraběšického potoka v Šumperku včetně všech náhonů 
a všech přítoků.

471 028 DUKELSKÉ NÁDRŽE 1 A – MO Havířov  5 ha
(CS soupis MP, str. 368)
Doplnit do popisu revíru: Na hrázi a směrem od stavidla na levém 
břehu 50 m a na pravém břehu 30 m je úsek pro přirozenou repro-
dukci ryb – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi.

471 032 JIČÍNKA 1 A – MO Nový Jičín  6,6 ha
(CS soupis MP, str. 368)
Doplnit do popisu revíru: Nádrž Lamberk je v roce 2023 v rekon-
strukci.

471 044 MORAVA 14 – MO Tovačov  10 km 46 ha
(CS soupis MP, str. 370)
Doplnit do popisu revíru: Pohon plavidel se spalovacími motory je 
zakázán. 

471 049 MORAVA 18 – MO Olomouc  30 km 75 ha
(CS soupis MP, str. 372)
Vypustit z popisu revíru: Rozhodnutím MŽP ČR je vyhlášena Národní 
přírodní rezervace Ramena řeky Moravy. Lovící jsou povinni respektovat 
tato nařízení. Podle rozhodnutí MŽP ČR ze dne 13. 6. 2005 platí:

–  Zákaz lovu všech druhů ryb v době od 1. 4. do 31. 7. na hlavním 
toku Moravy od soutoku s Benkovským potokem po jez v Hynkově 
a od silničního mostu u Střeně po Ostrovský most (v k.ú. Unčovice). 
Ve stejném období je vyloučen výkon rybářského práva spojený se 
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vstupem na štěrkopískové náplavy v ostatních úsecích řeky Moravy, 
tj. od jezu v Hynkově po most u Střeně a od Ostrovského mostu po 
soutok s Radniční Moravou.

Doplnit do popisu revíru: Revír je součástí Národní přírodní rezerva-
ce Ramena řeky Moravy, kde platí: 
V období od 1. 4. do 31. 7. běžného kalendářního roku nebude prová-
děn výkon rybářského práva v NPR Ramena řeky Moravy na hlavním 
toku řeky Moravy v úsecích: 

a) od Ostrovského mostu po silniční most u Střeně,
b) od jezu v Hynkově po soutok s Benkovským potokem.

V období od 1. 4. do 31. 7. běžného kalendářního roku nebude na 
zbylé části toku hlavní Moravy v NPR Ramena řeky Moravy prováděn 
výkon rybářského práva spojený se vstupem na štěrkopískové ná-
plavy řeky mezi silničním mostem u Střeně a jezem v Hynkově.

471 057 MORAVA STARÁ 1 (Morávka – náhon)  
   – MO Brodek u Přerova 9 km 8,5 ha
(CS soupis MP, str. 378)
Výměru revíru Morava Stará 1 změnit z 8,5 ha na 11,5 ha.
Vypustit z popisu revíru:
GPS Z: 49°28'22.61"N, 17°19'8.269"E, K: 49°31'47.405"N, 17°16'50.418"E
Od mlýna v Citově až k Blateckému mlýnu v k. ú. Grygov mimo Olešnici 
Přerovskou.
Nahradit v popisu revíru:
Revír tvoří podrevíry:
1. vlastní tok Morava Stará (Morávka – náhon)  8,5 ha
od mlýna v Citově (GPS 49°28'22.61"N, 17°19'8.269"E) až k Blatecké-
mu mlýnu v k. ú. Grygov (GPS 49°31'47.405"N, 17°16'50.418"E) mimo 
Olešnici Přerovskou
2. štěrkopískovna Majetín  v k. ú. Majetín  3 ha
(GPS 49°30'44.893"N, 17°19'12.858"E)

471 062 NEMILKA 1 A – MO Zábřeh na Moravě 2 km 21 ha
(CS soupis MP, str. 378)
Vypustit z popisu revíru: Lov ryb povolen pouze s platnou místenkou. 
Místenku na 1 rok nebo 1 týden je možno zakoupit v MO ČRS Zábřeh 
a v MO ČRS Šumperk. Lov bez platné místenky bude považován za lov 
bez povolenky.
Nahradit v popisu revíru: Lov ryb povolen pouze s platnou povo-
lenkou ÚS, CS, Republikovou a zvláštní povolenkou pro tento revír. 
Zvláštní povolenku na 1 rok nebo 1 týden je možno zakoupit v MO 
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ČRS Zábřeh a v MO ČRS Šumperk. Lov bez této zvláštní povolenky 
bude považován za lov bez povolenky.

471 064 ODRA 1 A – MO Bohumín  100 ha
(CS soupis MP str. 379)
Doplnit do popisu revíru: Od 1. 6. do 30. 9. platí zákaz rybolovu v pla-
vební dráze půjčovny loděk v následujících časech:

•	 	v	pátek,	sobotu,	neděli	a	svátky	(v	případě	příznivého	počasí),
•	 	červen	a	září:	14.00	až	18.00	hodin,
•	 	červenec	a	srpen:	pátek	14.00	až	19.00	hodin,	sobota	a	neděle	

10.00 až 19.00 hodin.
Podrobné informace: www.mesto-bohumin.cz/cz/volny-cas/vodacke-
akce-pujcovny-lodi/26348-pujcovna-lodi-na-vrbickem-jezere.html

471 066 ODRA 2 A – MO Ostrava 80 ha
(CS soupis MP, str. 380)
Vypustit z popisu revíru: Na podrevíru č. 8 v lokalitě Bunkr je z důvodu 
likvidace vodního rostlinstva amur bílý celoročně hájen.

471 084 OLŠE 3 A – MO Karviná  65 ha
(CS soupis MP, str. 384)
Doplnit do popisu revíru: Zákaz rybolovu je na revíru 471 084 – Olše 
3A, podrevír 2 – park Boženy Němcové od 16. 2. 2022 do odvolání 
z důvodu revitalizace jezera. Dočasně povolen rybolov od 1. 4. 2023 
do 30. 6. 2023, viz grafické znázornění v odkazu „rybářské revíry“.

471 088 ONDŘEJNICE 1 – MO Stará Ves nad Ondřejnicí  3 km 2,5 ha
(CS soupis MP, str. 386)
Doplnit do popisu revíru: Celý revír je součástí CHKO Poodří.

471 091 OPAVA 2 – MO Hlučín  12 km 29,5 ha
(CS soupis MP, str. 386)
Výměru revíru Opava 2 změnit z 29,5 ha na 29 ha.
Vypustit z popisu revíru: slepé rameno Na Rybárně (u řeky Opavy) 
v k. ú. Dobroslavice 0,5 ha (GPS 49°53'23.906"N, 18°9'9.854"E) 

471 092 OPAVA 2 A – MO Hlučín  135 ha
(CS soupis MP, str. 387)
Vypustit z popisu revíru: Zakazuje se používání srkaček, helikoptér 
a jakýchkoli dalších pevných montáží. Montáž musí být bezpodmínečně 
průběžná (úniková). V roce 2022 bude na tomto revíru probíhat revitaliza-
ce jezera. Lov ryb není povolen. Veškeré informace budou na webových 
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stránkách a na revíru budou umístěny informační tabule. Nejmenší míra 
nástražní rybičky je 25 cm, lov povolen pouze na celou rybičku.
Doplnit do popisu revíru: Od 1. 6. 2022 je na revíru lov ryb povolen. 
Přístup a rybolov povolen za těchto podmínek:

•		Lov	ryb	 je	povolen	pouze	na	určených	úsecích	dle	mapy	–	viz	
„základní popis revíru“ – a dle informačních tabulí kolem revíru. 

•	Zákaz	bivakování	a	umísťování	jakýchkoliv	přístřešků.	
•	Nocování	v	době	od	00.00	do	04.00	hodin	je	zakázáno.	
•	Zákaz	vjezdu	všech	motorových	vozidel.	

V průběhu roku mohou být podmínky upraveny – informace budou 
zveřejněny na webových stránkách.
Nejmenší míra nástražní rybičky je 15 cm, lov povolen pouze na ce-
lou rybičku. 

471 105 OSKAVA 3 – MO Uničov  20 km 8 ha
(CS soupis MP, str. 391)
Vypustit z popisu revíru: K: 49°48'¨37.864"N, 17°7'15.031"E pod Šum-
valdským rybníkem
Nahradit v popisu revíru: K: 49°49'28.417"N, 17°6'49.016"E nad Šum-
valdským rybníkem 

471 112 PALAČOV 1 A – MO Nový Jičín  1 ha
(CS soupis MP str. 392)
Doplnit do popisu revíru: Nádrž může být v roce 2023 v rekonstrukci.

471 116 PODĚBRADY 1 A – MO Olomouc  28 ha
(CS soupis MP, str. 393)
Vypustit z popisu revíru: Hájení po vysazení ryb je v kompetenci hos-
podáře. Po vysazení kapra bude revír označen zákazem rybolovu kapro-
vitých ryb max. 14 dnů. Zavážení návnad a nástrah na revíru povoleno. 
Nejmenší lovná míra amura je 60 cm.
Doplnit do popisu revíru: 

1.  Amur, Tolstolobik, tolstolobec a jejich kříženci nemají stanove-
nou lovnou míru ani dobu hájení a jejich úlovky se nezapočítá-
vají do limitů úlovků (denních, týdenních ani ročních, a to ani 
do limitů kusových, ani do limitů hmotnostních). Po ulovení ne-
smí být vráceni zpět do revíru a jejich úlovky musí být zapsány 
do přehledu o úlovcích.

2.  Na revíru se ruší horní míra kapra K-70.
3.  Na revíru se ruší hájení kapra, hájení nesmí být uplatňováno ani 

z hospodářských důvodů, ani z důvodu organizace rybářských 
závodů či kvůli důvodům jiným.
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4.  Hájení dravých ryb z hospodářských důvodů je možné i v obdo-
bí mimo jejich hájení dle platné právní úpravy.

5.  Krmení a vnadění ryb je ZAKÁZÁNO. Povoleny pouze krmi-
cí prvky, které jsou součástí udice (krmítka, košíky, method 
feeder a podobně).

Zákaz lovu ryb ve vyznačeném úseku rekreačních zón:
- Na nudapláži.

Vyznačeno na informativní ceduli a webových stránkách rybsvaz-ol.cz 
a rybsvaz-ms.cz. Využívat revír takovým způsobem, aby nedochá-
zelo ke střetům s rekreanty. Zavážení návnad a nástrah na revíru 
ZAKÁZÁNO, vyjma nástražních ryb při lovu dravců.

471 131 STONÁVKA 2 A – MO Havířov  254 ha
(CS soupis MP, str. 396)
Doplnit do popisu revíru: V levé části břehu přehrady od příjezdové 
komunikace „U Hotelu“ (vede k hotelu Fridrich) platí zákaz rybolovu 
v době od 1. 5. do 30. 9. – vyznačeno tabulemi.

471 137 ŽADLOVICE 1 A – MO Loštice  3,5 ha
(CS soupis MP, str. 397)
Vypustit název revíru: ŽADLOVICE 1 A 
Nahradit názvem revíru: TŘEBŮVKA 1 A

471 163 BENÁTKY 1 A – MO Šumperk  2,5 ha
(CS soupis MP, str. 401)
Vypustit z popisu revíru: Zákaz lovu ryb ze strany od plotu areálu bazé-
nu – vyznačeno tabulemi.

471 171 ODRA 1 B – MO Bohumín  55 ha
(CS soupis MP, str. 402)
Vypustit z popisu revíru: Na Malém Kališově jezeře platí zákaz lovu ryb 
30 m na obě strany od čerpací stanice vody.

471 173 MAJETÍN 1 A – MO Brodek u Přerova  3 ha
(CS soupis MP, str. 402)
Revír převeden do revíru 471 057 – podrevír č. 2.

471 191 OPAVA 2 C – MO Hlučín  102 ha
(CS soupis MP, str. 405)
Vypustit z popisu revíru: Zakazuje se používání srkaček, helikoptér 
a jakýchkoli dalších pevných montáží. Montáž musí být bezpodmínečně 
průběžná (úniková). 
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V úseku revíru „Za Bunkrem“ – vyznačeno tabulemi – je lov povolen ce-
loročně pouze na umělou mušku a od 16. 6. do 31. 12. přívlačí na umělé 
nástrahy.
Úsek s režimem Chyť a pusť

–  K lovu ryb v úseku CHaP opravňuje povolenka k lovu ryb na tento 
revír a místenka. 

–  Místenky lze zakoupit on-line na www.rybsvaz-ms.cz
–  Lov ryb v úseku CHaP je povolen od 1. 4. do 31. 12. Mimo uvedenou 

dobu je lov ryb zakázán. 
–  V době od 1. 4. do 15. 10. je povolen pouze lov kaprů s použitím 

výhradně jednoduchých háčků, s použitím vlasců o minimálním 
průměru 0,28 mm. Zakazuje se používání srkaček, helikoptér a ja-
kýchkoli dalších pevných montáží. Montáž musí být bezpodmínečně 
průběžná (úniková). Je povolen lov na dva pruty, vyvážení návnad 
a nástrah, označování míst k lovu bójí, použití echolotu. Lov ryb 
z loděk (ryb. nafukovacích pomůcek) zakázán. Zdolávání zaseknuté 
ryby z loďky je povoleno. Na úseku je zákaz používání jakýchkoliv 
živých nástrah. Maximální doba pobytu na tomto úseku je 14 dnů po 
sobě jdoucí. Každou ulovenou rybu je nutno s maximální šetrností 
vrátit do vody, není povoleno rybu uchovávat ve vezírku z důvodu 
pozdějšího focení. Na úseku CHaP je zákaz vyvážení po pravé stra-
ně prvního ostrovu. Tvoří hranici mezi úsekem CHaP a úsekem pro 
lov bez místenky. Lovící musí mít při lovu desinfekci k ošetření ryb 
a podběrák odpovídající velikosti. Při měření a fotografování ryb je 
nutno použít vlhkou podložku. Na tomto úseku je povoleno bivako-
vání a parkování karavanů. Na úseku platí zákaz rozdělávání otevře-
ného ohně, gril je povolen. Platí zákaz používání elektrocentrál, či 
jiných obdobných zařízení, které by rušily ostatní lovící. 

–  Vstup na ostrovy je zakázán. 
–  Na vodní ploše jsou veškeré vodní sporty zakázány.
–  V době od 16. 10. do 31. 12. je v úseku CHaP povolen pouze lov 

přívlačí na umělé nástrahy a umělou mušku, který není podmíněn 
vlastnictvím místenky. Lovící si v tomto období smí ulovené ryby 
přivlastnit.

Doplnit do popisu revíru: 
Úsek s režimem Chyť a pusť
Lov ryb a počet lovících je v tomto úseku omezen. Rezervace na 
www.rybsvaz-ms.cz
V době od 1. 4. do 30. 11. je povolen pouze lov kaprů s použitím vý-
hradně jednoduchých háčků, s použitím vlasců o minimálním prů-
měru 0,28 mm. Je povoleno vyvážení návnad a nástrah, označování 
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míst k lovu bójí, použití echolotu. Lov ryb z loděk (ryb. nafukovacích 
pomůcek) zakázán. Zdolávání zaseknuté ryby z loďky je povoleno. 
Na úseku je zákaz používání jakýchkoliv živých nástrah. Každou ulo-
venou rybu je nutno s maximální šetrností vrátit do vody, není povo-
leno rybu uchovávat ve vezírku z důvodu pozdějšího focení. Lovící 
musí mít při lovu podběrák odpovídající velikosti. Na tomto úseku 
je povoleno bivakování a parkování karavanů. Na úseku platí zákaz 
rozdělávání otevřeného ohně, gril je povolen. Platí zákaz používání 
elektrocentrál či jiných obdobných zařízení.
Vstup na ostrovy je zakázán.

471 207 LÝSKY 1 A – MO Přerov  9,35 ha
(CS soupis MP, str. 408)
Vypustit z popisu revíru: Lov ryb povolen pouze s platnou místenkou. 
Místenku na 1 rok je možno zajistit v MO ČRS Přerov a MO ČRS Tova-
čov-Annín 16.

471 226 BLATECKÝ MLÝN 1 A – MO Olomouc  16,4 ha
(CS soupis MP, str. 413)
Vypustit z popisu revíru: Platí zde povinnost pro lovícího mít u sebe 
podložku k šetrnému zacházení s úlovkem.
Nahradit v popisu revíru: Platí zde povinnost pro lovícího mít u sebe 
podběrák a podložku k šetrnému zacházení s úlovkem. 



52

ÚS pro Severní Moravu a Slezsko

DODATEK K SEZNAMU REVÍRŮ SAMOSTATNĚ 
HOSPODAŘÍCÍCH ORGANIZACÍ

471 030 CHOMOUTOV 1 A – MO Olomouc  88 ha
(CS soupis MP str. 414)
Vypustit z popisu revíru: S platností od 1. 7. 2020 je u amura bílého: – 
Zrušena lovná míra 50 cm. – Úlovky amura se nezapočítávají do denního 
limitu 7 kg úlovků. – Po ulovení nesmí být vrácen zpět do revíru. – Úlovky 
amura zapisovat do přehledu o úlovcích. Amuři ulovení a ponechaní na 
tomto revíru se nezapočítávají ani do ostatních limitů. Hájení po vysazení 
ryb je v kompetenci hospodáře. Po vysazení kapra bude revír označen 
zákazem rybolovu kaprovitých ryb max. 14 dnů.
Doplnit do popisu revíru:

1.  AMUR, TOLSTOLOBIK, TOLSTOLOBEC a jejich kříženci nemají 
stanovenou lovnou míru ani dobu hájení.

2.  Jejich úlovky se nepočítají do limitu úlovků (denních, týdenních 
ani ročních, a to ani do limitů kusových, ani do limitů hmot-
nostních).

3.  Po ulovení nesmí být vráceni zpět do revíru a jejich úlovky musí 
být zapsány do přehledu o úlovcích.

4.  Na revíru se ruší horní míra KAPRA K-70.
5.  Na revíru se ruší hájení kapra.
6.  Hájení dravých ryb z hospodářských důvodů je možné i v obdo-

bí mimo jejich hájení dle platné právní úpravy.
7.  Krmení a vnadění ryb zakázáno. Povoleny pouze krmicí prvky, 

které jsou součástí udice (krmítka, košíky, method feeder a po-
dobně).

Nejmenší lovná míra lína obecného zvýšena na 30 cm. Zákaz použí-
vání tyčových bójek nebo jiných plovoucích předmětů. Na revíru platí 
BPVRP pro revíry ve společném hospodaření ÚS ČRS Ostrava.
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DODATEK K SOUPISU PSTRUHOVÝCH REVÍRŮ

473 009 BÍLOVKA 1 – MO Bílovec  25 km 7 ha
(CS soupis P, str. 205)
Doplnit do popisu revíru: V úseku rybářského revíru od ústí staré-
ho ramene Bílovky do Odry GPS 49°43'47.495"N, 18°8'22.678"E až 
po železniční most GPS 49°44'3.973"N, 18°6'41.438"E je – z důvodu 
ochrany přírody – lov ryb zakázán. 

473 051 MORAVICE 1 P – MO Opava 7 km 13 ha
(CS soupis P, str. 214)
Vypustit z popisu revíru: V části revíru – od jezu v obci Branka u Opavy 
GPS 49°52'56.578"N, 17°52'48.685"E až po jez pod Žimrovicemi GPS 
49°51'36.951"N, 17°51'41.962"E – vyznačeno tabulemi – je vymezen 
úsek s režimem místenkového rybolovu. Pro lov v tomto úseku platí: 
K lovu na tomto úseku opravňuje pstruhová povolenka pro daný revír 
a místenka.
Místenky jsou 1denní – 300 Kč (lovící si může přivlastnit 1 ks z vyjmeno-
vaných druhů ryb o nejmenší lovné míře: pstruh duhový – 40 cm, pstruh 
obecný – 40 cm, siven americký – 40 cm, lipan podhorní – 40 cm).
Místenky roční – 3 000 Kč (v rámci roční místenky je 30 denních dochá-
zek, lovící si může přivlastnit za jednu docházku 1 ks z vyjmenovaných 
druhů ryb, v celkovém počtu maximálně 15 ks těchto vyjmenovaných dru-
hů ryb na celoroční místenku).
Denní místenky lze zakoupit on-line na www.rybsvaz-ms.cz. Roční místen-
ky lze zakoupit v sídle MO ČRS Opava, Heritesova 13 (www.crsopava.cz). 
V případě ponechání si 1 ks vyjmenovaného druhu ryb denní lov končí. 
Úlovky ponechané v tomto úseku se nezapočítávají do ostatních limitů 
stanovených BPVRP. 
Ostatní ulovené ryby mimo škodlivých (štika, candát, sumec, bolen, je-
lec tloušť, okoun) musí být šetrně vráceny zpět do revíru, ve kterém byly 
uloveny.
Při lovu na tomto úseku je lovící povinen vyznačit do kolonky podrevír 
v záznamu o docházce „M“. 
Lov bez platné místenky je považován za lov bez povolenky.
Maximální počet denních místenek pro daný den je 8 ks.
Lov povolen výhradně na umělou mušku s jednoháčkem bez protihrotu 
maximálně se dvěma návazci.
Lovící nesmí mít u sebe při lovu žádné zavazadlo (ruksak, batoh ani ko-
šík).
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Nahradit v popisu revíru: V části revíru – od jezu v obci Branka 
u Opavy GPS 49°52'56.578"N, 17°52'48.685"E až po jez pod Žimrovi-
cemi GPS 49°51'36.951"N, 17°51'41.962"E – vyznačeno tabulemi – je 
vymezen úsek se zvláštní režimem rybolovu. Pro lov v tomto úseku 
platí: 
K lovu na tomto úseku opravňuje pstruhová povolenka ÚS, CS, celo-
republiková a zvláštní povolenka pro tento úsek. 
Zvláštní povolenky jsou 1denní – 300 Kč (lovící si může přivlastnit 
1 ks z vyjmenovaných druhů ryb o nejmenší lovné míře: pstruh du-
hový – 40 cm, pstruh obecný – 40 cm, siven americký – 40 cm, lipan 
podhorní – 40 cm).
Zvláštní povolenky roční – 3 000 Kč (v rámci roční zvláštní povolenky 
je 30 denních docházek, lovící si může přivlastnit za jednu docházku 
1 ks z vyjmenovaných druhů ryb, v celkovém počtu maximálně 15 ks 
těchto vyjmenovaných druhů ryb na celoroční zvláštní povolenku).
Zvláštní denní povolenky lze zakoupit on-line na www.rybsvaz-ms.cz. 
Zvláštní roční povolenky lze zakoupit v sídle MO ČRS Opava, Herite-
sova 13 (www.crsopava.cz). 
V případě ponechání si 1 ks vyjmenovaného druhu ryb denní lov 
končí. 
Úlovky ponechané v tomto úseku se nezapočítávají do ostatních li-
mitů stanovených BPVRP. 
Ostatní ulovené ryby mimo škodlivých (štika, candát, sumec, bolen, 
jelec tloušť, okoun) musí být šetrně vráceny zpět do revíru, ve kte-
rém byly uloveny.
Při lovu na tomto úseku je lovící povinen vyznačit do kolonky podre-
vír v záznamu o docházce „M“. 
Lov bez platné zvláštní povolenky je považován za lov bez povolenky.
Maximální počet denních zvláštních povolenek pro daný den je 8 ks.
Lov povolen výhradně na umělou mušku s jednoháčkem bez proti-
hrotu maximálně se dvěma návazci.
Lovící nesmí mít u sebe při lovu žádné zavazadlo (ruksak, batoh ani 
košík).

473 072 OSKAVA 4 – MO Uničov  24 km 6 ha
(CS soupis P, str. 219)
Vypustit z popisu revíru: Z: 49°48'¨38.042"N, 17°7'14.799"E pod Šum-
valdským rybníkem
Nahradit v popisu revíru: Z: 49°49'28.216"N, 17°6'48.668"E nad Šum-
valdským rybníkem 
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473 086 SETINA 1 – MO Bílovec 18 km 5 ha
(CS soupis P, str. 221)
Vypustit z popisu revíru: Součástí revíru je potok Jamník od výtoku Ko-
zelských rybníků v k.ú. Bravantice GPS 49°45'42.3"N, 18°02'11.1"E až po 
soutok Seziny GPS 49°44'37.030"N, 18°5'18.145"E.

473 104 OSTRAVICE 2 – MO ČRS Ostrava 13 km 32 ha
(CS soupis P, str. 225)
Vypustit z popisu revíru: V části revíru – od jezu v obci Branka u Opavy 
GPS 49°52'56.578"N, 17°52'48.685"E až po jez pod Žimrovicemi GPS 
49°51'36.951"N, 17°51'41.962"E – vyznačeno tabulemi – je vymezen 
úsek s režimem místenkového rybolovu. Pro lov v tomto úseku platí: 
K lovu na tomto úseku opravňuje pstruhová povolenka pro revír a mís-
tenka.
Místenky jsou 1denní – 300 Kč (lovící si může přivlastnit 1 ks z vyjmeno-
vaných druhů ryb o nejmenší lovné míře: pstruh duhový – 40 cm, pstruh 
obecný – 40 cm, siven americký – 40 cm, lipan podhorní – 40 cm).
Místenky roční – 3 000 Kč (v rámci roční místenky je 30 denních dochá-
zek, lovící si může přivlastnit za jednu docházku 1 ks z vyjmenovaných 
druhů ryb, v celkovém počtu maximálně 15 ks těchto vyjmenovaných dru-
hů ryb na celoroční místenku).
Denní místenky lze zakoupit on-line na www.rybsvaz-ms.cz. Roční místen-
ky lze zakoupit v sídle MO ČRS Opava, Heritesova 13 ( www.crsopava.cz). 
V případě ponechání si 1 ks vyjmenovaného druhu ryb denní lov končí. 
Úlovky ponechané v tomto úseku se nezapočítávají do ostatních limitů 
stanovených BPVRP. 
Ostatní ulovené ryby mimo škodlivých (štika, candát, sumec, bolen, je-
lec tloušť, okoun) musí být šetrně vráceny zpět do revíru, ve kterém byly 
uloveny.
Při lovu na tomto úseku je lovící povinen vyznačit do kolonky podrevír 
v záznamu o docházce „M“. 
Lov bez platné místenky je považován za lov bez povolenky.
Maximální počet denních místenek pro daný den je 8 ks.
Lov povolen výhradně na umělou mušku s jednoháčkem bez protihrotu 
maximálně se dvěma návazci.
Lovící nesmí mít u sebe při lovu žádné zavazadlo (ruksak, batoh ani ko-
šík).
Nahradit v popisu revíru: V části revíru – od dolní hranice revíru GPS 
49°48'9.692"N, 18°16'56.964"E až po 1. balvanitý skluz nad lávkou 
s kyslíkovodem GPS 49°45'29.555"N, 18°18'18.383"E – vyznačeno 
tabulemi – je vymezen úsek se zvláštním režimem rybolovu. Pro lov 
v tomto úseku platí: 
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K lovu na tomto úseku opravňuje pstruhová povolenka ÚS, CS, celo-
republiková a zvláštní povolenka pro tento úsek. 
Zvláštní povolenky jsou v hodnotě: 1denní – 300 Kč, roční – 3 500 Kč 
bez ponechání úlovku, roční – 5 000 Kč s ponecháním denního úlov-
ku. 
Denní zvláštní povolenky lze zakoupit on-line na www.rybsvaz-ms.cz.
Roční zvláštní povolenky lze zakoupit na sekretariátě ČRS ÚS pro 
Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 14, 709 00 Ostrava. 
Celkový limit ponechaných pstruhů duhových na roční zvláštní po-
volenku je 40 ks.
Úlovky ponechané v tomto úseku se nezapočítávají do ostatních li-
mitů stanovených BPVRP. 
Lovící si může ponechat 1 ks pstruha duhového. V případě ponechá-
ní si ryby denní lov končí. 
Ostatní ulovené ryby mimo škodlivých (štika, candát, sumec, bolen, 
jelec tloušť, okoun) musí být šetrně vráceny zpět do revíru, ve kte-
rém byly uloveny.
Při lovu na tomto úseku je lovící povinen vyznačit do kolonky podre-
vír v záznamu o docházce „M“. 
Lov bez platné zvláštní povolenky je považován za lov bez povolenky.
Lov povolen výhradně na umělou mušku s jednoháčkem bez proti-
hrotu.
Lovící nesmí mít u sebe při lovu žádné zavazadlo (ruksak, batoh ani 
košík).



57

Republiková rada ČRS

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s.
Republiková rada
Nad Olšinami 282/31, 100 00 Praha 10
Tel.: 274 811 751
E-mail: rada@rybsvaz.cz
www.rybsvaz.cz

Dodatek pro rok 2023
k soupisům mimopstruhových

a pstruhových revírů a vodních ploch
s bližšími podmínkami

výkonu rybářského práva
Republikové rady ČRS

pro rok 2022 a 2023

Republiková rada ČRS nemá pro rok 2023 žádné úpravy v soupisech 
mimopstruhových a pstruhových revírů a vodních ploch pro rok 2022 
a 2023.
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www. irybarstvi.cz

RYBY NAŠICH VOD
Názvy ryb po změnách aktualizovány!

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.

Expediční poplatky hradí redakce!

objednávejte na adrese 
redakce Rybářství • Akademická 1 • 108 00 Praha 10-Malešice   

mobil: 778 002 240 • e-mail: obchod@rybar-sro.cz

plakat-ryby-A6.indd   1 9.8.22   12:23



www. irybarstvi.cz

ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ U VODY
• Učební materiál pro 

Zlatou udici!
• Nepostradatelná 

pomůcka do školních 
kabinetů, vhodná do 
rybářských kluboven!
• Skvělá pro zvídavé 

milovníky přírody!
• Aktualizovaných  

109 barevných listů 
s vyčerpávajícími 

informacemi  
o rostlinách i živočiších 

u vody!

Expediční poplatky hradí redakce!

u vody

EDICE VODA A ŽIVOT
Vydal: Rybář s.r.o. • mobil: 778 002 240

www.irybarstvi.cz

Rostliny
a

živočichové

obal-cb.indd   1 15.7.21   14:41

objednávejte na adrese 
redakce Rybářství • Akademická 1 • 108 00 Praha 10-Malešice   

mobil: 778 002 240 • e-mail: obchod@rybar-sro.cz

rostliny-zivocichove-A6.indd   1 9.8.22   12:20



 AKTUALIZOVANÉ 6.  REVIDOVANÉ  VYDÁNÍ
 Při objednávce od 2–9 ks cena 185 Kč/ks. 

Při objednávce od 10–99 ks cena 150 Kč/ks. 
Při objednávce nad 100 ks cena 130 Kč/ks.

Expediční poplatky hradí redakce!
 objednávejte na adrese 

redakce Rybářství • Akademická 1 • 108 00 Praha 10
mobil: 778 002 240 • e-mail: obchod@rybar-sro.cz

 RYBÁŘSKÁ STRÁŽ
JUDr. ALEXANDER ŠÍMA

Zákon o rybářství

Prováděcí vyhláška

  

Vybraná ustanovení 

trestního zákoníku

a trestního řádu

Orientační otázky pro zkoušky rybářské stráže

195 Kč

rybarska-straz-A6.indd   1 9.8.22   13:08



 www.irybarstvi.cz

PUBLIKACE RYBY

Nové aktualizované vydání
Soubor obsahuje 63 druhů ryb s popisem 

na samostatných kartách
Aktualizované údaje: 

názvy ryb • rekordní úlovky • doba hájení

 objednávejte na adrese 
redakce Rybářství • Akademická 1 • 108 00 Praha 10-Malešice  

mobil: 778 002 240 • e-mail: obchod@rybar-sro.cz

ryby-publikace.indd   1 10.8.22   14:27
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