Rybářský řád

Český rybářský svaz, z. s.

Přehled nejdůležitějších
ustanovení zákona č. 99/2004 Sb.
a vyhlášky č. 197/2004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů,
a
bližší podmínky
výkonu rybářského práva
(„Rybářský řád“)
platné na rybářských revírech a vodních plochách
Českého rybářského svazu
od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2023
Důležité upozornění: Tento Rybářský řád a soupis rybářských revírů
a vodních ploch pro držitele celosvazových a celorepublikových povolenek
platí dva roky, tzn. 2022 i 2023. Případné změny pro rok 2023 budou
vydány formou dodatku.
Bližší podmínky výkonu rybářského práva na rybářských revírech
a vodních plochách ČRS pro rok 2022 a 2023 byly projednány
a schváleny Republikovou radou ČRS 3. června 2021.
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Přehled nejdůležitějších
ustanovení zákona č. 99/2004 Sb.
a vyhlášky č. 197/2004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
I. Lov ryb
§ 13 odstavce 1, 7 a 9 zákona č. 99/2004 Sb.
(1) Lov ryb a vodních organizmů smí být prováděn v rybářském revíru
zpravidla lovem na udici nebo jiným způsobem lovu, který stanoví
příslušný rybářský orgán; v rybářském revíru může jednotlivá
oprávněná osoba provádět lov nejvýše na 2 udice.
(7) Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít u sebe
rybářský lístek, povolenku k lovu, nejde-li o uživatele rybářského
revíru, popřípadě doklad o udělení výjimky podle odstavce 4 nebo
5 § 13 zákona č. 99/2004 Sb. a na požádání je předložit rybářské
stráži, rybářskému hospodáři, popřípadě jeho zástupci nebo osobám
pověřeným příslušným rybářským orgánem nebo orgánům Policie
České republiky.
(9) Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence k lovu datum
lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb.

II. Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry
vybraných druhů ryb v rybářském revíru
§ 11 vyhlášky č. 197/2004 Sb.
(1) Délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků
ocasní ploutve.
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(2) Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v mimopstruhovém
rybářském revíru jsou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

bolen dravý (Aspius aspius)
candát obecný (Stizostedion lucioperca)
hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho)
jelec jesen (Leuciscus idus)
jelec tloušť (Leuciscus cephalus)
jeseter malý (Acipenser ruthenus)
kapr obecný (Cyprinus carpio)
lín obecný (Tinca tinca)
lipan podhorní (Thymallus thymallus)
ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus)
parma obecná (Barbus barbus)
podoustev říční (nosák) (Vimba vimba)
pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)
pstruh obecný (Salmo trutta)
siven americký (Salvelinus fontinalis)
sumec velký (Silurus glanis)
štika obecná (Esox lucius)
úhoř říční (Anguilla anguilla)
mník jednovousý (Lota lota)
losos obecný (atlantský) (Salmo salar)
amur bílý (Ctenopharyngodon idella)

40
45
65
25
25
30
40
20
30
30
40
25
25
25
25
70
50
50
30
50
50

cm,
cm,
cm,
cm,
cm,
cm,
cm,
cm,
cm,
cm,
cm,
cm,
cm,
cm,
cm,
cm,
cm,
cm,
cm,
cm,
cm.

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

(3) Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v pstruhovém
rybářském revíru jsou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho)
jelec jesen (Leuciscus idus)
jeseter malý (Acipenser ruthenus)
kapr obecný (Cyprinus carpio)
lín obecný (Tinca tinca)
lipan podhorní (Thymallus thymallus)
ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus)
parma obecná (Barbus barbus)
podoustev říční (nosák) (Vimba vimba)
pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)
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40
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cm,
cm,
cm,
cm,
cm,
cm,
cm,
cm,
cm,
cm,
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k)
l)
m)
n)
o)
p)

pstruh obecný (Salmo trutta)
siven americký (Salvelinus fontinalis)
mník jednovousý (Lota lota)
losos obecný (atlantský) (Salmo salar)
úhoř říční (Anguilla anguilla)
amur bílý (Ctenopharyngodon idella)

25
25
30
50
50
50

cm,
cm,
cm,
cm,
cm,
cm.

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

III. Denní doby lovu ryb v kalendářním roce
v rybářském revíru
§ 12 vyhlášky č. 197/2004 Sb.
(1) Denní doby lovu ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

v
v
v
v
v
v
v
v
v

měsíci lednu a únoru
měsíci březnu
měsíci dubnu
měsíci květnu
měsíci červnu a červenci
měsíci srpnu
měsíci září
měsíci říjnu
měsíci listopadu a prosinci

od 7 do 17 hodin,
od 6 do 18 hodin,
od 6 do 20 hodin,
od 6 do 21 hodin,
od 5 do 22 hodin,
od 6 do 22 hodin,
od 7 do 20 hodin,
od 7 do 19 hodin,
od 7 do 17 hodin.

(2) Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:
a) v měsíci duben, květen, červen, červenec,
srpen, září
b) v měsíci říjen, listopad, prosinec,
leden, únor, březen

od 4 do 24 hodin,
od 5 do 22 hodin.

IV. Doby hájení ryb v rybářském revíru
§ 13 vyhlášky č. 197/2004 Sb.
(1) Od 1. ledna do 15. dubna a dále od 1. prosince do 31. prosince jsou
v pstruhovém rybářském revíru hájeny všechny druhy ryb.
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(2) Od 1. září do 15. dubna jsou v rybářském revíru hájeni:
a) pstruh obecný (Salmo trutta),
b) losos obecný (atlantský) (Salmo salar).
(3) Od 16. března do 15. června jsou
a) v rybářském revíru hájeni:
1. ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus),
2. parma obecná (Barbus barbus),
3. parma východní (Barbus petenyi),
4. podoustev říční (nosák) (Vimba vimba),
5. jeseter, vyza (rod Acipenser, rod Huso),
b) v mimopstruhovém rybářském revíru dále hájeni:
1. jelec jesen (Leuciscus idus),
2. jelec tloušť (Leuciscus cephalus).
(4) Od 1. ledna do 15. června jsou v mimopstruhovém rybářském
revíru hájeni:
a)
b)
c)
d)
e)

bolen dravý (Aspius aspius),
candát obecný (Stizostedion lucioperca),
okoun říční (Perca fluviatilis),
sumec velký (Silurus glanis),
štika obecná (Esox lucius).

(5) Od 1. prosince do 15. června je v rybářském revíru hájen lipan
podhorní (Thymallus thymallus).
(6) Od 1. ledna do 30. září je v rybářském revíru hájena hlavatka
obecná (podunajská) (Hucho hucho).
(7) Od 1. září do 30. listopadu je v rybářském revíru hájen úhoř říční
(Anguilla anguilla).
(8) Od 1. ledna do 15. března je v rybářském revíru hájen mník
jednovousý (Lota lota).
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V. Povolené způsoby lovu,
povolené technické prostředky k lovu
a způsob jejich užití v rybářském revíru
§ 14 vyhlášky č. 197/2004 Sb.
(2) Povolený způsob lovu v rybářském revíru je lov ryb na udici, a to lov
na položenou, lov na plavanou, lov přívlačí, lov na umělou mušku, lov
muškařením, čeřínkováním nebo jiným způsobem lovu stanoveným
příslušným rybářským orgánem (§ 13 odst. 1 zákona).
(3) Povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu
a způsob jejich užití v rybářském revíru jsou uvedeny v příloze č. 7.
(4) Místa k lovu nesmí být vyhrazována. Při lovu ryb na udici z plavidla
musí být pojíždění a přistávání plavidla prováděno tak, aby zbytečně
nerušilo ostatní osoby provádějící lov ze břehu.
(5) Lov ryb na udici, na plavanou, na položenou nebo čeřínkováním může
být prováděn jen za předpokladu, že osoba provádějící lov je u udic
přítomna tak, aby s nimi mohla bez prodlení manipulovat. Nesmí být
použit systém samoseku.
(6) Používání plavidel při lovu ryb upravují zvláštní právní předpisy.
§ 15 vyhlášky č. 197/2004 Sb.
(1) Ulovené ryby v rybářském revíru, které
a) nedosahují nejmenší lovné míry,
b) byly uloveny v době hájení, nebo
c) jsou chráněny podle zvláštních právních předpisů,
musí být šetrně vráceny zpět do rybářského revíru, v němž byly uloveny.
(2) Uloví-li osoba provádějící lov rybu, která je pro vědecké účely opatřena
značkou, určí druh ryby, změří její délku a zjistí její hmotnost. Jde-li
o rybu uvedenou v § 15 odst. 1, zaznamená tvar, barvu a popřípadě
číslo značky a úlovek ryby spolu se zjištěnými údaji ohlásí uživateli
rybářského revíru; v hlášení uvede dobu a místo ulovení. Nejde-li
o rybu uvedenou v § 15 odst. 1, zapíše údaje o délce a hmotnosti ryby
do povolenky k lovu; zjištěné údaje ohlásí uživateli rybářského revíru,
v hlášení uvede dobu a místo ulovení a připojí značku.
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§ 16 vyhlášky č. 197/2004 Sb.
(1) V mimopstruhovém rybářském revíru je povoleným způsobem lovu:
a)
b)

lov na položenou, lov na umělou mušku, lov muškařením nebo lov
na plavanou, nebo
pouze v době od 16. června do 31. prosince lov přívlačí, lov
hlubinnou přívlačí nebo lov čeřínkováním.

(2) V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov
přisvojit v jednom dnu, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše
7 kg všech druhů ryb. V tomto úlovku smí být nejvýše dva kusy
kapra, štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace. Byla-li
si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost
úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.
(3) Vyskytují-li se v mimopstruhovém rybářském revíru také ryby
lososovité, může si osoba provádějící lov vedle úlovku uvedeného
v odstavci 2 přisvojit jen 3 ks ryb lososovitých, pokud celková hmotnost
denního úlovku nepřesáhne 7 kg. Síh maréna a síh peleď se
nepovažují v úlovcích za ryby lososovité.
(4) Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným
způsobem do povolenky k lovu, do které uvede datum, číslo revíru,
druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené druhy ryb uvedené
v odstavcích 2 a 3 zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po
jejich ulovení. Ostatní druhy ryb zapisuje po skončení nebo přerušení
lovu před odchodem od vody.
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§ 17 vyhlášky č. 197/2004 Sb.
(1) V pstruhovém rybářském revíru je povoleným způsobem lovu ryb
a) lov přívlačí od 16. dubna do 31. srpna,
b) lov na umělou mušku od 16. dubna do 30. listopadu,
c) v případě lovu jiných ryb než lososovitých je povoleným způsobem
lovu také lov na položenou nebo lov na plavanou, a to pouze na
nástrahu rostlinného původu.
(2) V případě, že je na pstruhovém rybářském revíru ulovena štika, tloušť,
okoun, sumec, bolen nebo candát, tato ryba se do pstruhového
rybářského revíru nevrací.
(3) V pstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit
v jednom dnu, i když loví ve více rybářských revírech, nejvýše tři
kusy lososovitých druhů ryb. Přisvojením si povoleného množství
uvedených druhů ryb denní lov končí. Síh maréna a síh peleď se
nepovažují v úlovcích za ryby lososovité.
(4) Osoba provádějící lov si z nedravých druhů ryb v jednom dnu může
přisvojit nejvýše 7 kg bez ohledu na to, v kolika revírech v příslušném
dni lovila. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou
celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní
lov. V denním úlovku smí být nejvýše dva kapři.
(5) Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným
způsobem do povolenky k lovu, do které uvede datum, číslo revíru,
druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené druhy ryb uvedené
v odstavcích 3 a 4 zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po
jejich ulovení. Ostatní druhy ryb zapisuje po skončení nebo přerušení
lovu před odchodem od vody.
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VI. Při lovu v rybářském revíru se zakazuje
§ 13 odstavce 2 a 3 zákona č. 99/2004 Sb.
(2) Při lovu v rybářském revíru a v rybníkářství se zakazuje
a) používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek,
b) používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále
vidlic a rozsošek, jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry,
do rukou a do ok,
c) užívat k lovu ryb elektrického proudu, lovit ryby pod ledem.
(3) V rybářských revírech se zakazuje lov
a) vybraných druhů ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich
rozmnožování,
b) vybraných druhů ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry,
z důvodu ochrany těchto druhů ryb,
c) mimo denní doby lovu ryb v kalendářním roce z důvodu ochrany
rybí obsádky,
d) za použití jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb nebo sítí, které
nejsou od sebe vzdáleny alespoň 50 m, nebo zabraňovat tahu ryb
po i proti vodě,
e) z lodí obytných, z plavidel veřejné dopravy a ze zvláštních
plovoucích zařízení využívaných k přepravě materiálu,
f) v plavebních komorách,
g) v blízkosti přehradních hrází nejméně 100 metrů od hrázového
tělesa,
h) ze silničních a železničních mostů,
i) v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu
vody nebo při škodlivém znečištění vody a též ryby shromážděné
k přezimování a rozmnožování, lovit rybí plůdky, pokud tato
opatření nečiní uživatel rybářského revíru k záchraně ryb nebo
k jejich přenesení do jiných vod,
j) ryb do slupů, vrší,
k) v rybím přechodu nebo do vzdálenosti 50 m nad ním a pod ním.
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VII. Přístup na pozemky
§ 11 odstavec 8 zákona č. 99/2004 Sb.
(8) Uživatel rybářského revíru, rybářský hospodář a jeho zástupce, držitel
povolenky k lovu a rybářská stráž mohou při výkonu rybářského práva
vstupovat na pobřežní pozemky, pokud na ně není vstup zakázán z
důvodu obecného zájmu; jsou však povinni nahradit škodu, kterou při
tom způsobí.

VIII. Oprávnění rybářské stráže
§ 16 zákona č. 99/2004 Sb.
Rybářská stráž v rybářském revíru je oprávněna
a) kontrolovat
1. osoby lovící ryby nebo vodní organizmy, zda jsou k tomuto lovu
oprávněné a zda provádí lov řádně a způsobem, který umožňuje
tento zákon,
2. osobám lovícím ryby nebo vodní organizmy rybářské nářadí, obsah
rybářské loďky, nádrže nebo jiného zařízení užitého k uchování ryb
a rybářské úlovky, z hlediska dodržení rybářského práva,
3. osoby lovící ryby pomocí elektrického proudu, zda vlastní povolení
příslušného rybářského orgánu k tomuto způsobu lovu, jakož i
zda vlastní potřebné osvědčení prokazující jejich způsobilost k
práci s elektrickým zařízením při lovu ryb a osvědčení dokladující
bezpečnou použitelnost elektrického zařízení k lovu ryb,
4. užívání jezů, stavidel, zdymadel, výpustí a jiných zařízení z hlediska
dodržování právních předpisů a opatření na ochranu výkonu
rybářského práva,
5. způsob a rozsah užívání vod a jejich kvalitu;
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b) požadovat
1. od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy prokázání její totožnosti,
předložení platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu,
2. od osoby důvodně podezřelé ze spáchání přestupku nebo
trestného činu v bezprostřední blízkosti rybářského revíru
předložení rybářského lístku, popřípadě povolenky k lovu nebo
jiného dokladu opravňujícího osobu k lovu anebo dokladu o nabytí
ryby nebo vodního organizmu,
3. součinnost, popřípadě pomoc orgánů Policie České republiky,
popřípadě obecní policie, nemůže-li zajistit vlastními silami a
prostředky výkon funkce rybářské stráže;
c) zadržet
1. povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení povinnosti
stanovené tímto zákonem a tuto doručit nejpozději do 5 pracovních
dnů tomu, kdo povolenku vydal,
2. úlovek, rybářské nářadí nebo nástroj osobě, která tím spáchala přestupek nebo trestný čin, nebo z jehož spáchání je důvodně podezřelá;
d) vstupovat na pozemky, stavby, jezy, rybí přechody a jiná zařízení
v souvislosti s výkonem funkce rybářské stráže, a to v rozsahu nezbytně
nutném a užívat k tomu v nezbytné míře existující přístupové cesty;
e) projednat přestupky podle tohoto zákona příkazem na místě.
§ 17 zákona č. 99/2004 Sb.
(1) Rybářská stráž je při výkonu své funkce povinna
a) nosit služební odznak na viditelném místě,
b) prokazovat se průkazem rybářské stráže,
c) kontrolovat a dohlížet na dodržování povinností stanovených tímto
zákonem,
d) zjišťovat zdroje a příčiny znečištění vody v rybářském revíru,
e) oznamovat neprodleně zjištěné závady a škody podle jejichpovahy
uživateli rybářského revíru a příslušnému obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností, který ji ustanovil, popřípadě orgánu
příslušnému k ochraně přírody a krajiny nebo Policii České republiky.
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Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb.

Povolené způsoby lovu,
povolené technické prostředky k lovu
a způsob jejich užití při
lovuv rybářském revíru
I. Povolené způsoby lovu ryb na udici
A. Lov na položenou, lov na plavanou
1. Lov na položenou, lov na plavanou v rybářských revírech
mimopstruhových
Při lovu na položenou nebo při lovu na plavanou se použijí nejvýše
2 udice. Při lovu na položenou není pohyb nástrahy osobou provádějící lov aktivně ovlivňován. Při lovu na plavanou může osoba
provádějící lov pohyb nástrahy aktivně ovlivňovat. Na každé udici jsou nejvýše 2 návazce s jednoduchými háčky nebo 1 návazec
s dvojháčkem nebo trojháčkem. Při lovu na živočišnou nástrahu
mohou být použity i víceháčkové systémy s nejvýše 3 háčky (jedno,
dvoj nebo trojháčky). Nástražní rybka se použije pouze v období od
16. června do 31. prosince. Jako nástražní rybka se nepoužijí ryby
lososovité, úhoř, chráněné druhy ryb a ryby nedosahující nejmenší
lovné míry. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou
vzdálenost nejméně 3 m, pokud se nedohodnou na menší.
2. Lov na položenou, lov na plavanou v rybářských revírech
pstruhových
Při lovu na položenou nebo při lovu na plavanou se použijí nejvýše
2 udice. Při lovu na položenou není pohyb nástrahy osobou provádějící lov aktivně ovlivňován. Při lovu na plavanou může osoba provádějící lov pohyb nástrahy aktivně ovlivňovat. Na každé udici jsou nejvýše
2 návazce s jednoduchými háčky. K lovu se použije pouze nástraha
rostlinného původu. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi
sebou vzdálenost nejméně 3 m, pokud se nedohodnou na menší.
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B. Lov přívlačí
1. A. Lov přívlačí v rybářských revírech mimopstruhových
Při lovu přívlačí se použije 1 udice, která je při lovu držena v ruce;
jiná udice není nastražena. Lov spočívá v aktivním vedení nástrahy
vodním prostředím. Za nástrahu se použije 1 umělá nebo přirozená
nástraha. Nástraha má podle své konstrukce nejvýše 3 háčky
(jedno, dvoj nebo trojháčky). Za lov přívlačí se považuje i lov na
umělou mušku, pokud je nástraha vybavena doplňky zvyšujícími
dráždivost pro ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka. Při lovu
zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně
20 m, pokud se nedohodnou na menší.
1. B. Lov hlubinnou přívlačí v rybářských revírech mimopstruhových
Lov hlubinnou přívlačí je lov z pohybujícího se plavidla s použitím
1 udice, při němž je 1 nástraha tažena v jakékoliv hloubce vody;
jiná udice není nastražena. Za nástrahu se použije 1 umělá nebo
přirozená nástraha. Nástraha má podle své konstrukce nejvýše
3 háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky). Při lovu se dbá zvýšené
opatrnosti, aby nedošlo k ohrožení zdraví, života nebo majetku
ostatních osob.
2. Lov přívlačí v rybářských revírech pstruhových
Při lovu přívlačí se použije 1 udice, která je při lovu držena v ruce;
jiná udice není nastražena. Lov spočívá v aktivním vedení nástrahy
vodním prostředím. Za nástrahu se použije 1 umělá nástraha, která
je opatřena nejvýše 1 háčkem (jedno, dvoj nebo trojháčkem). Za
lov přívlačí se považuje i lov na umělou mušku vybavenou doplňky
zvyšujícími dráždivost pro ryby, například rotující plíšek nebo
vrtulka. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou
vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou na menší.
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C. Lov na umělou mušku
1. Lov na umělou mušku v rybářských revírech
mimopstruhovýchi pstruhových
Při lovu na umělou mušku se použije 1 udice, která je při lovu
držena v ruce; jiná udice není nastražena. Na udici jsou nejvýše
3 návazce s jednoduchými háčky. Nástraha je nahazována pomocí
muškařské šňůry nebo vlasce, kdy nosnou funkci zabezpečuje
kulové nebo jiné plovátko, popřípadě jiná zátěž. Za umělou mušku
se považuje nástraha imitující hmyz nebo jiné organizmy. Nástraha
se nevybavuje doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost pro
ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka. Při lovu zachovávají
osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud
se nedohodnou na menší.
D. Lov muškařením
1. Lov muškařením v rybářských revírech mimopstruhových
Při lovu muškařením se použije 1 udice, která je při lovu držena
v ruce; jiná udice není nastražena. Na udici jsou nejvýše 2 návazce
s jednoduchými háčky nebo 1 návazec s dvojháčkem nebo
trojháčkem. Nástraha je nahazována pomocí muškařské šňůry
nebo vlasce, kdy nosnou funkci zabezpečuje kulové nebo jiné
plovátko, popřípadě jiná zátěž. Za nástrahu se použije i živý nebo
mrtvý hmyz. Nástraha se nevybavuje doplňky, které svým pohybem
zvyšují dráždivost pro ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka.
Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost
nejméně 20 m, pokud se nedohodnou na menší.
E. Lov čeřínkováním
1. Lov čeřínkováním v rybářských revírech mimopstruhových
Při lovu čeřínkováním se použije 1 vodorovná síť, jejíž plocha
nepřevyšuje výměru 1 m2. Lov čeřínkováním se nekombinuje
s lovem podle bodů A, B, C nebo D. Při lovu zachovávají osoby
provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 3 m, pokud se
nedohodnou na menší.
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II. Povolené technické prostředky k lovu
1. Udice, která je tvořena prutem, zpravidla navijákem, šňůrou nebo
vlascem a háčkem nebo umělou nástrahou, popřípadě dalšími doplňky.
2. Vábničky, plavidla, plovoucí nafukovací rybářské pomůcky určenék
lovu ryb, echolot, podběrák, čeřínek, vezírek, vyprošťovač háčků,
měřítko, stojánky nebo držáky na udice, čihátka, splávky, zátěž,
nahazovací prak a další prostředky. Použití těchto prostředků
specifikuje uživatel revíru v bližších podmínkách výkonu rybářského
práva.
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Bližší podmínky
výkonurybářského
práva
§ 13 odstavec 9 zákona č. 99/2004 Sb.

I. Doby hájení některých dalších živočichů
Celoročně jsou hájeni:
1. losos obecný,
2. celoročně jsou chráněni dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. (jedná se pouze
o seznam vybraných druhů živočichů):
a) mihulovci a ryby: cejn perleťový, drsek menší, drsek větší, hrouzek
Kesslerův, jelec jesen, ježdík žlutý, mihule potoční, mihule ukrajinská, mník jednovousý, ostrucha křivočará, ouklejka pruhovaná,
piskoř pruhovaný, plotice lesklá, sekavčík horský, sekavec písečný,
střevle potoční, vranka obecná, vranka pruhoploutvá,
b) bezobratlí: rak kamenáč, rak říční, rak bahenní, perlorodka říční,
velevrub malířský a škeble rybničná,
c) obojživelníci.

II. Osoba provádějící lov je povinna
a) mít při lovu vyprošťovač háčků a míru pro zjištění délky ryb,
b) zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence
docházky a úlovků) před zahájením lovu ryb na mimopstruhovém i
pstruhovém rybářském revíru datum lovu a číslo revíru,
c) řádně zapisovat do oddílu II povolenky pouze údaje o ulovených a
přisvojených rybách a jejich skutečné hmotnosti (tzn. nezapisovat
vrácené a nepřisvojené ryby nebo neulovené ryby),
d) pokud si nepřivlastní v daném revíru v daném kalendářním dnu žádnou
ulovenou rybu, proškrtnout vodorovnou čarou nesmazatelným 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 způsobem
nevyplněné řádky v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků a Sumář úlovků a docházek). Řádky se nemusí proškrtávat jednotlivě,
f) umožnit rybářské stráži zápis o provedené kontrole do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků),
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g) vrátit do 15 dnů po skončení platnosti povolenky k lovu ryb oddíl I a II
povolenky organizaci, která ji vydala.

III. Lov na mimopstruhových rybářských revírech
Zákaz používání dvoj- a trojháčků v období od 1. ledna do 15. června.
Při lovu na umělou mušku a muškařením na revírech mimopstruhových
v době od 1. ledna do 15. června:
– je povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou výbavou skládající se
z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce
o maximální délce odpovídající dvojnásobné délce používaného prutu
a s nástrahami v maximální velikosti 3 cm;
– je zakázáno lovit na jakékoliv gumové nástrahy a používat jakékoliv zátěže
umístěné mimo tělo mušky, stejně tak je zakázáno použití jakýchkoliv
plovoucích zařízení jako je kulové plovátko, splávek apod. Je zakázáno
vybavovat nástrahy doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost pro
ryby, například rotující plíšek, vrtulka nebo gumička;
– je dovoleno používat pouze jednoháčky.

IV. Lov na pstruhových rybářských revírech
Na pstruhových rybářských revírech se zakazuje lov všech druhů ryb
od 1. ledna do 15. dubna a od 1. prosince do 31. prosince.
(Omezení docházky, omezení počtu ponechaných lososovitých ryb a způsobů lovu ryb
v kalendářním týdnu, popřípadě další omezení na pstruhových rybářských revírech
upravují v rámci svých bližších podmínek výkonu rybářského práva jednotlivé územní
svazy.)

V případě lovu ryb na položenou nebo na plavanou musí být všechny
ulovené lososovité ryby vráceny zpět do rybářského revíru.

V. Lov ryb z plavidel
Lov ryb z plavidel je zakázán. Revíry nebo jejich části, kde je lov ryb
z plavidel povolen, určuje uživatel rybářského revíru.
Osoba provádějící lov z plavidla nesmí mít nastraženou jinou udici
mimo plavidlo.
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VI. Lov na bójku
Lov na bójku je lov dravých druhů ryb pomocí povoleného plovoucího
zařízení (tzv. bójky). Účelem bójky je udržet nástrahu na zvoleném místě
a ve zvolené hloubce.
Při lovu může být použito bójky nebo bójky s pomocnou bójkou; přitom
žádná z nich nesmí přesahovat rozměry 15 × 15 × 30 cm. Spojení bójky
a pomocné bójky musí umožňovat po záběru a při zdolávaní ryby jejich
rozpojení tak, aby pomocná bójka již nebyla spojena s udicí. Po skončení
lovu musí být pomocná bójka vytažena z vody.
V případě použití dvou bójek, které jsou pevně propojeny spojkou,
nesmí žádná z nich přesahovat rozměry 10 × 10 × 10 cm. Jejich vzájemné
propojení může být maximálně do 150 cm.
Za bójky se nesmí používat neopracovaný polystyren a neopracované
plastické hmoty (včetně PET lahví). Bójka smí být nastražena pouze tak,
aby byla zachována nejméně vnitřní třetina vodní plochy volná pro plavbu,
není-li stanoveno jinak.

VII. Chování při lovu
Po příchodu k místu lovu prohlédne osoba provádějící lov místo,
z něhož hodlá lovit. Pokud je znečištěno odpadky, před zahájením lovu ryb
je uklidí. Osoba provádějící lov je povinna udržovat na místě pořádek a po
skončení lovu případné odpadky po sobě uklidit. Je zakázáno ponechávat
odpadky na břehu nebo je odhazovat do vody. Za hrubé porušení tohoto
ustanovení je považováno, pokud by osoba provádějící lov ryb takto
zacházela se skleněným odpadem.
Používání plovoucích a jiných předmětů označujících krmná místa
a místa lovu se zakazuje, a to mimo tyčových bójek, které nesmí být
napevno ukotveny do dna a po ukončení lovu ryb musí být vytaženy z vody.
Děti do 10 let věku mohou manipulovat s 1 udicí osoby provádějící lov
starší 18 let v jejím doprovodu.
Při lovu se zakazuje podsekávání ryb.
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VIII. Zacházení s ulovenými rybami
Při vylovování ryby je osoba provádějící lov povinna zacházet s ní
šetrně. Rybu, která se vrací zpět do vody, je potřeba uvolnit z háčku bez
zbytečné manipulace, pokud možno ve vodě. Pokud vězí háček hlubokov
jícnu ryby, je nutno jej odstřihnout (odříznout). Za hrubé porušení tohoto
ustanovení bude považováno vytahování ulovené ryby po břehu nebo její
nešetrné vracení zpět do vody.
Usmrcování ryb se provádí omráčením silným úderem tupým
předmětem na temeno hlavy a přetnutím žaberních oblouků nebo přetnutím
míchy a cév řezem bezprostředně za hlavou. Pokud osoba provádějící lov
ulovenou rybu usmrtí, očistí a zbaví vnitřností, nesmí zbytky vhazovat do
vody nebo je ponechat na místě.
Zákaz používání vylovovacího háku (gafu).

IX. Uchovávání ulovených ryb
Pokud osoba provádějící lov uchovává ulovené ryby živé, je povinna mít
vlastní vezírek nebo takové zařízení, které umožňuje rybě alespoň
minimální pohyb (haltýř, konstrukce potažená síťovinou apod.). Je zakázáno
upevňovat ryby provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem,
popřípadě nechat nezabité ryby uhynout. Ryba uložená ve vezírku nebo
jiném zařízení na uchovávání živých ryb je považována za ponechanou.
Zakazuje se používat společných zařízení k uchovávání ulovených živých
ryb.
Pokud jsou ryby uchovávány ve vezírku nebo jiném zařízení k uchovávání
ryb i po skončení lovu, je osoba provádějící lov povinna označit vezírek nebo
jiné zařízení k uchovávání ryb štítkem se svým jménem a adresou.

X. Další ustanovení
Uživatel rybářského revíru má oprávnění vyhradit, ve zcela výjimečném
případě a po dobu nezbytně nutnou, místa k lovu.
Jednotlivá ustanovení Rybářského řádu se považují i za bližší podmínky
výkonu rybářského práva na revírech ČRS ve smyslu ustanovení § 13 odst.
9 zákona č. 99/2004 Sb.
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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

Severočeský územní svazu
Soupis mimopstruhových
revírůs bližšími podmínkami
výkonu rybářského práva
BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA
NA REVÍRECH SEVEROČESKÉHO ÚZEMNÍHO SVAZU
(dle § 13 odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb.)
Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb:
lipan podhorní – 30 cm (vyjma revíru Ohře 7)
Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe podběrák.
Zákaz porcování ryb, které mají stanovenou nejmenší lovnou míru,
před ukončením lovu a odchodem od vody.
Tyčové bójky jsou při lovu ryb na mimopstruhových revírech povoleny.
Upozornění: podle čl. 24, bodu 1) písm. d) jednacího řádu ČRS, z. s., se
povolenky k lovu ryb řádným členům vydávají také s podmínkou vrácení
povolenky s vyplněným „sumářem úlovků a docházek“ za uplynulý
rok do 15 dnů po skončení její platnosti MO, která povolenku vydala!
Belly boat je považován za plavidlo, jeho použití k lovu ryb je povoleno
jen tam, kde je lov ryb z plavidel povolen v popisu revíru.
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Zákaz zavážení nástrah a návnad plavidlem na všech rybářských revírech,
vyjma revírů nebo jejich částí, na kterých je povolen lov ryb z plavidel.
Nevztahuje se na zavážecí lodičky na dálkové ovládání a jiné „pomůcky“
nebo technické prostředky k manipulaci s nástrahou nebo návnadou.
Na revírech s povoleným lovem z plavidla je hlubinná přívlač
povolena, ale pouze z plavidla poháněného lidskou silou (vesla),
neplatí pro revíry se zákazem hlubinné přívlače.
Na území chráněných krajinných oblastí, přírodních rezervací
a přírodních památek je zakázáno vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly
a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace, dále je zakázáno
tábořit, rozdělávat ohně a zneškodňovat odpady mimo místa k tomu
vyhrazená. Tábořit znamená nocovat, připravovat stravu, vykonávat osobní
hygienu, stavět stan apod.
V případě ulovení lososa jej velmi šetrně, pokud možno ve vodě,
uvolněte z háčku a bez jakékoliv zbytečné manipulace ihned pusťte!
Informaci o úlovku a případnou fotodokumentaci zašlete Severočeskému
územnímu svazu – může být odměněno vydáním povolenky zdarma.
Haltýře jsou po skončení lovu zakázány pro přechovávání ryb v revíru.
Nástražní rybky lze uchovávat v nádobě k tomu určené (řízkovnici), její
vnější rozměry nepřesáhnou v žádném směru 50 cm.
Lovící je povinen neprodleně zaznamenat do oddílu č. II povolenky
ponechání si kromě vyjmenovaných druhů ryb dle § 16 odst. 2 a 3,
§ 17 odst. 3 a 4, také lína, amura a okouna.
Úlovek lína obecného (Tinca tinca) a okouna říčního (Perca
fluviatilis) je omezen na 4 kusy denně.
V souvislosti s výkonem rybářského práva je nutné dodržovat omezení
stanovená dalšími obecně závaznými právními předpisy (zákon o ochraně
přírody, zákon o lesích, vyhlášky obcí a měst aj.) pro vjezd motorovým
vozidlem, rozdělávání ohně, táboření nebo bivakování.
Doplňky k popisům revírů, které jsou v soupisu uvedeny, jsou nedílnou
součástí bližších podmínek výkonu rybářského práva.
Zákaz lovu na srkačku. Za srkačku se považuje krmítko, ke kterému
je přímo přivázán návazec s háčkem (případně návazce s háčky).
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SOUPIS MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRŮ
441 001 BÍLINA 1 – MO Ústí nad Labem
10 km 26 ha
GPS Z: 50°39'28.475"N, 14°2'37.59"E, K: 50°37'7.838"N, 13°58'1.108"E
Přítok Labe. Od ústí do Labe v Ústí nad Labem až k jezu ve Stadicích. Do
revíru patří část Zalužanského potoka od jeho ústí do Modlanského potoka
až k propadlině Kateřina a část Modlanského potoka od ústí do Bíliny ažk
obci Modlany. Ostatní přítoky do revíru nepatří.
Dále do revíru patří:
0. Bílina (hlavní tok)
1. Gustav
v k. ú. Varvažov
3,3 ha
(GPS 50°42'45.53"N, 13°57'13.458"E)
2. Glaser
Chabařovice
2,2 ha
(GPS 50°40'6.572"N, 13°55'24.024"E)
4. Stebno
Stebno
0,6 ha
(GPS 50°36'47.978"N, 14°1'4.967"E)
8. Střížovice
Ústí nad Labem
2 ha
(GPS 50°40'27.171"N, 14°0'6.746"E)
Zákaz rozdělávání ohňů včetně grilů. Nejmenší lovná míra okouna říčního
je20 cm. Na revíru platí horní míra kapra obecného 70 cm, ulovený kapr nad
70 cm (včetně) musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
441 002 BÍLINA 2 – MO Teplice
10 km 146,9 ha
GPS Z: 50°37'7.932"N, 13°58'0.8"E, K: 50°35'39.682"N, 13°51'29.733"E
Přítok Labe. Od jezu mlýna ve Stadicích až k jezu mlýna v Dolánkách.
K revíru patří Zalužanský potok (GPS Z: 50°39'49.162"N, 13°53'20.692"E,
K: 50°41'34.561"N, 13°50'0.131"E) od propadliny Kateřina až k pramenům
se všemi přítoky. Modlanský potok (GPS Z: 50°39'8.504"N, 13°52'34.111"E,
K: 50°42'50.022"N, 13°49'25.572"E) od obce Modlany až k pramenům se
všemi přítoky.
Dále do revíru patří:
0. Bílina (hlavní tok)
1. Vápenka
v k. ú. Krupka – Vrchoslavice
0,5 ha
(GPS 50°40'47.661"N, 13°50'55.105"E)
2. Vápenka
Přítkov
0,45 ha
(GPS 50°40'42.501"N, 13°49'50.505"E)
3. Lesní brána
Teplice v Čechách
0,5 ha
(GPS 50°39'7.781"N, 13°48'41.369"E)
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4. Bramš
Teplice v Čechách
0,3 ha
(GPS 50°39'0.437"N, 13°49'44.255"E) – vodní plocha 0,15 ha
5. Zrušeno
6. Za hřbitovem – zrušeno
7. Lesní brána 8
Teplice v Čechách
0,4 ha
(GPS 50°39'10.245"N, 13°48'59.183"E)
8. Karolina I
Bžany
4,3 ha
(GPS 50°35'12.718"N, 13°52'24.356"E)
9. Karolina II
Bžany
1 ha
(GPS 50°35'1.835"N, 13°52'22.175"E)
10. Pod lesem II – zrušeno
11. ČSM I
Mstišov
35,4 ha
(GPS 50°39'38.432"N, 13°47'1.627"E)
12. ČSM II
Mstišov
1,4 ha
(GPS 50°39'41.16"N, 13°46'56.183"E)
13. Modlanská
Modlany
41,6 ha
(GPS 50°39'7.234"N, 13°52'31.634"E)
14. Kravín – zrušeno
15. Újezdeček
Újezdeček
1,7 ha
(GPS 50°38'55.428"N, 13°47'46.761"E) – vodní plocha 1,5 ha
16. Dukla I
Košťany
3,3 ha
(GPS 50°39'9.383"N, 13°46'46.144"E)
17. Dukla II
Košťany
0,6 ha
(GPS 50°39'16.657"N, 13°46'32.039"E)
18. U silnice
Košťany
0,8 ha
(GPS 50°39'17.075"N, 13°45'57.244"E)
19. V Lomu
Pozorka
13,4 ha
(GPS 50°39'13.646"N, 13°48'21.206"E)
20. Cihelna – zrušeno
21. Na výsypce
Košťany
0,9 ha
(GPS 50°39'33.393"N, 13°45'53.454"E)
22. Střelnice
Kladruby
0,5 ha
(GPS 50°36'27.049"N, 13°50'9.611"E) – vodní plocha 0,3 ha
23. Kateřina
Modlany
39,8 ha
(GPS 50°39'44.802"N, 13°53'26.959"E)
Na nádrži Modlanská je v levé zátoce pravého břehu zákaz vstupu a lovu ryb
ve vyznačeném prostoru (300 m) – vyznačeno tabulemi. Z bezpečnostních
důvodů je na celé ploše Modlanské nádrže zákaz vstupu do vody.
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Zákaz lovu ryb platí v obecném zájmu v prostoru umělého ostrova u hráze
– vyznačeno tabulemi. Na podrevíru č. 13 Modlanská – zákaz lovu z hráze
nádrže (betonovými vlnolamy opevněná část hráze od závory u altánu po
odtok z nádrže).
Na podrevírech č. 11 ČSM I, č. 13 Modlanská a č. 23 Kateřina platí horní
míra kapra obecného 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí být bez
prodlení vrácen zpět do revíru.
Na podrevíru č. 13 Modlanská platí přísný zákaz užívání plavidel k jakýmkoli
účelům, včetně účelů rekreačních.
Na podrevíru č. 23 Kateřina: Zákaz lovu ryb v úseku slepé silnice (50 m)
vedoucí do vodní nádrže Kateřina v období od 15. 12. do 15. 2.
441 003 BÍLINA 4 – MO Duchcov
129,7 ha
Přítok Labe. Rybářský revír tvoří propadliny a nádrž Všechlapy. Propadliny:
1. Hranáč
v k. ú. Duchcov
1,9 ha
(GPS 50°36'38.612"N, 13°43'52.558"E)
2. Osek koupaliště
Osek
3,3 ha
(GPS 50°37'15.474"N, 13°41'14.827"E)
3. Za Pilou
Háj
3 ha
(GPS 50°37'46.079"N, 13°44'24.096"E)
4. Jeníkovská
Jeníkov
0,7 ha
(GPS 50°38'5.850"N, 13°44'38.423"E)
5. Vápenka
Lahošť
2,2 ha
(GPS 50°37'13.799"N, 13°46'23.793"E)
6. Kalňák
Zabrušany
1,1 ha
(GPS 50°36'10.09"N, 13°46'46.18"E)
7. Rozputl
Duchcov
5,2 ha
(GPS 50°36'53.375"N, 13°44'32.03"E)
8. Bagr – zrušeno
9. Pod 1. májem
Háj
3,2 ha
(GPS 50°37'23.067"N, 13°43'31.907"E)
10. U Luftky
Jeníkov u Duchcova
0,6 ha
(GPS 50°37'37.711"N, 13°44'2.483"E)
11. U Dubu
Háj
6,5 ha
(GPS 50°37'43.685"N, 13°43'41.059"E)
12. Kamenný
Jeníkov
2 ha
(GPS 50°37'58.136"N, 13°45'12.63"E)
13. Heřman
Zabrušany
3,8 ha
(GPS 50°36'16.602"N, 13°46'58.998"E)
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14. Plemple
Duchcov
2,2 ha
(GPS 50°36'9.183"N, 13°45'35.681"E)
15. Nová Barbora
Oldřichov
61 ha
(GPS 50°38'29.19"N, 13°45'23.761"E)
16. nádrž Všechlapy
Všechlapy
24 ha
(GPS 50°36'50.686"N, 13°46'57.368"E)
17. U Cihelny – zrušeno
18. Vápenka Lahošť
Lahošť
0,7 ha
(GPS 50°37'6.54"N, 13°45'37.328"E)
19. Propadliny na výsypce – zrušeno
20. Václav – zrušeno
21. Otakar
Hrob
8,3 ha
(GPS 50°39'7.907"N, 13°44'34.168"E)
22. Velký tovární – zrušeno
23. Pod vlečkou – zrušeno (samostatný revír č. 06 441 139)
Doplnění:
Při lovu na nástražní rybičku menší než 15 cm je možné užití pouze
jednoháčku – platí na celý revír Bílina 4.
č. 2 Osek koupaliště: v obecném zájmu je lov ryb vymezen pouze do
prostoru hráze rybníka od objektu výpustního zařízení až cca 50 metrů za
vyústění odbočky do ulice Bezručovy (značeno cedulí). V prostoru dělicí
hráze mezi malou a velkou nádrží Oseckého rybníka, jakož i z hráze od
autokempu, je lov ryb zakázán.
č. 15 Nová Barbora: celoroční zákaz lovu ryb platí ze soukromých
oplocených pozemků vpravo od vjezdu do areálu – vyznačeno tabulemi.
Zákaz stanování a táboření mimo autokemp.
Lov ryb z plavidel povolen: povolenku k lovu z plavidla vydává ČRS, z. s.,
MO Duchcov, plavidlo musí být označeno přiděleným evidenčním číslem,
od 1. 6. do 31. 8. zákaz lovu ryb z plavidel 100 m od pláží (prostor od
výtoku z nádrže po označené pozemky), nelze použít plavidla poháněná
větrem nebo spalovacím motorem, plavidla nesmí být ponechána na břehu
nebo vyvázána na břeh nádrže.
Od 1. 6. do 31. 8. v době od 08.00 do 22.00 hod. platí zákaz lovu ryb z pláží
(prostor od výtoku z nádrže po označené pozemky).
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně)
musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
č. 16 nádrž Všechlapy: horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr
nad 70 cm (včetně) musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
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441 004 BÍLINA 5 A – MO Bílina
19 km 12 ha
GPS Z: 50°35'39.714"N, 13°51'29.682"E, K: 50°30'35.794"N, 13°41'41.367"E
Přítok Labe. Od jezu starého mlýna v Dolánkách (Ohníči) ř. km 26,4 až k
ústí potoka Srpina v Českých Zlatníkách ř. km 45,7 se všemi přítoky.
Bouřlivec jesoučástí revíru až k nádrži Všechlapy (GPS 50°36'29.585"N,
13°47'5.15"E). Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70
cm (včetně) musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
441 069 BÍLINA 5 B – MO Bílina
7,6 ha
Do revíru patří:
1. Zrušeno
2. Márinka
v k. ú. Světec
6 ha
(GPS 50°34'30.043"N, 13°48'14.882"E)
3.
Kostomlatský rybník I a II Kostomlaty
0,9 ha
I. (GPS 50°33'46.033"N, 13°52'25.984"E) – pozn.: pod zámkem
II. (GPS 50°33'45.837"N, 13°52'30.329"E) – pozn.: pod hřištěm
4. Mukov – zrušeno
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně)
musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
441 070 BÍLINA 5 C – MO Bílina
0,9 ha
Do revíru patří:
1. Bezovka
v k. ú. Bílina
0,9 ha
(GPS 50°32'51.461"N, 13°47'50.242"E)
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně)
musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
441 005 BÍLINA 6 – MO Most
20 km 185 ha
GPS Z: 50°30'35.761"N, 13°41'41.317"E, K: 50°32'52.254"N, 13°35'30.845"E
Přítok Labe. Od ústí potoka Srpina (Lužice) v Českých Zlatníkách, ř. km 45,7,
až k zatrubnění u MVE (Povodí Ohře, s. p.), ř. km 61,7 (GPS Z:
50°30'35.516"N, 13°41'41.045"E, K: 50°31'20.223"N, 13°32'7.704"E). Do
revíru patří potok
Srpina od soutoku s Bílinou v Českých Zlatníkách až k pramenům. Ostatní
přítoky jsou chovné a do revíru nepatří.
Do revíru patří:
0. Bílina (hlavní tok)
2. Benedikt
v. k. ú. Vtelno
3,9 ha
(GPS 50°29'36.070"N, 13°40'3.861"E a 50°29'28.127"N, 13°39'48.757"E)
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7. Coubalák
Louka u Litvínova
(GPS 50°35'12.639"N, 13°37'56.025"E)
8. Černice
Horní Jiřetín
(GPS 50°33'53.035"N, 13°32'15.918"E)
9. Nové vody Jiřetín
Horní Jiřetín
I (GPS 50°33'36.909"N, 13°34'47.479"E),
II – Farského
(GPS 50°33'34.194"N, 13°34'16.048"E)
11. Havraňské rybníky 1, 2, 3, 5
Havraň
(GPS 50°27'5.530"N, 13°36'1.075"E)
12. Kačák
Komořany u Mostu
(GPS 50°31'43.328"N, 13°34'40.757"E)
14. Lužice 2
Lužice
(GPS 50°29'33.814"N, 13°44'41.505"E)
16. Lužice II – přehrada
Lužice
(GPS 50°29'24.881"N, 13°46'54.358"E)
17. Čepirohy
Most – Čepirohy
(GPS 50°28'45.898"N, 13°37'23.610"E)
18. Obecní rybník (Mílův, Zaječice) Bečov u Mostu
(GPS 50°27'49.462"N, 13°43'27.066"E)
23. Nejedlý II (U Vojáků)
Dolní Jiřetín
(GPS 50°32'51.55"N, 13°35'29.44"E)
24. Zrušeno
26. Pod Osadou
Litvínov
(GPS 50°36'22.930"N, 13°37'50.527"E)
28. Pod Lesíkem
Záluží u Litvínova
(GPS 50°34'43.631"N, 13°36'15.220"E)
29. Rudý sever
Hamr u Litvínova
(GPS 50°35'19.555"N, 13°34'49.579"E)
32. Šedák I
Hamr u Litvínova
(GPS 50°35'27.925"N, 13°34'46.326"E)
34. U Pily II
Mar. Radčice
(GPS 50°33'55.833"N, 13°39'41.137"E).
35. Matylda
Most – Souš
(GPS 50°31'32.196"N, 13°36'35.142"E)
36. Výsypka Kopisty I., II., III. – zrušeno Souš
37. Výsypka Janov I, II
Janov u Litv. a H. Jiřetín
(GPS 50°34'47.61"N, 13°34'12.96"E)
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2,1 ha
11,7 ha
42,5 ha
9,5 ha
9,5 ha
1,6 ha
2,4 ha
3 ha
5,6 ha
7,3 ha
1,4 ha

1,1 ha
2,2 ha
3,2 ha
1 ha
11,8 ha
39,7 ha
2,2 ha
3,2 ha
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Vítěz
Horní Jiřetín
4,1 ha
(GPS 50°34'9.635"N, 13°33'32.932"E)
39.
Loupnice
Janov u Litvínova
1,5 ha
(GPS 50°34'44.393"N, 13°33'44.889"E)
40. Braňany pískovna
Braňany
16,7 ha
(GPS 50°32'2.310"N, 13°40'57.148"E a 50°32'0.852"N, 13°41'17.048"E)
Dodatky:
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně)
musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
Při ulovení sumečka amerického nesmí být tato ryba vrácena zpět do vody.
Při ulovení sumce velkého dosahujícího lovné míry 70 cm se doporučuje tuto
rybu nevracet do revíru. Zákaz rozdělávání ohňů a stanování mimo místa
k tomu určená. Zákaz poškozování příbřežních dřevin a další vegetace
(zákon o ochraně přírody č. 114/1992 Sb.) – při porušení bude rybářská stráž
postupovat obzvláště přísně. Příjezd motorovými vozidly k vodě je povolen
pouze po vyznačených cestách a jejich parkování je možné jen na určených
místech. Není povoleno parkování na travních plochách. Zákaz jakékoli
manipulace s informačními cedulemi (označení revíru, parkování atd.).
č. 2 Benedikt – v období od 1. 6. do 31. 8. je rybolov zakázán v části nádrže
dle Provozního řádu TSmM, a. s. Provozní řád je umístěn na informačních
tabulích u nádrže a všichni lovící jsou povinni se jím řídit.
č. 9 Nové vody Jiřetín I – lov ryb z plavidel povolen jen s povolením
vydávaným ČRS, z. s., MO Most, zákaz lovu z plavidel v kotvišti, zákaz
použití plavidel poháněných větrem nebo jakýmkoli motorem.
č. 11 Havraňské rybníky – zákaz lovu ryb u rybníka č. 3 (počítá se od
hlavní silnice dozadu) z hráze, která prochází středem rybníka, z důvodu
obecného zájmu – ochrany hnízdění ptactva.
č. 34 U Pily II – zákaz lovu ryb z hráze (komunikace) mezi druhou a třetí
nádrží z důvodu vyjmutí třetí nádrže z rybářského revíru (poloha třetí
nádrže – zákaz rybolovu – GPS 50°33'54.285"N, 13°40'1.514"E). Lov
ryb z plavidel povolen jen s povolením vydávaným ČRS, z. s., MO Most,
zákaz lovu z plavidel v kotvišti, zákaz použití plavidel poháněných větrem
nebo jakýmkoli motorem. Zákaz lovu z plavidel v kotvišti a do vzdálenosti 25
m od hráze se zákazem lovu.
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. Provozní řád je umístěn na informačních
tabulích u nádrže a všichni lovící jsou povinni se jim řídit.
38.
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Pro příjezd automobilů k nádrži nesmí být používána obslužná komunikace
– mimo členů 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 bývalému 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.
č. 40 Braňany pískovna – na nádržích je povolen lov ryb z plavidel belly
boat v maximálním počtu 3 plavidel současně, s písemným individuálním
povolením vydaným v MO Most.
Další revíry v rámci ČRS, z. s., MO Most naleznete:
str. 273 06 441 137 MYSLIVECKÝ RYBNÍK
str. 275 06 441 115 NOVÁ VODA CHUDEŘÍN
str. 275 06 441 141 OBECNÍ RYBNÍK M. RADČICE
str. 283 06 441 114 OPRÁM
str. 290 06 441 143 STROUHA
str. 291 06 441 116 ŠEDÁK II.
str. 291 06 441 110 U KOSTELA
441 006 BÍLINA 8 – MO Jirkov
8,4 km 144 ha
GPS Z: 50°30'40.054"N, 13°29'25.106"E, K: 50°29'44.236"N, 13°25'57.021"E
Revír tvoří Bílina, přítok Labe. Od malé vodní elektrárny Povodí Ohře, s. p.
(u Dolu Čs. armády) v ř. km 62,3 v k. ú. Ervěnice až po vtok Bíliny do
soutokové nádrže potoka Bíliny a průmyslového přivaděče (Krušnohorský
přivaděč) na ř. km 70,7, včetně přítoků.
K revíru patří:
1. Novomlýnský rybník
k. ú. Červený Hrádek u Jirkova 3,25 ha
(GPS 50°30'34.725"N, 13°27'34.969"E)
2. VD Zaječice
k. ú.
Vrskmaň, Kyjice
17,1 ha
(GPS 50°29'33.874"N, 13°29'4.642"E)
3. VD Újezd (Kyjice)
k. ú.
Kyjice, Jirkov,
120,8 ha
(GPS 50°29'42.375"N, 13°28'49.866"E) Vrskmaň
4. soutoková nádrž přivaděče k. ú. Jirkov
0,9 ha
(GPS 50°29'50.751"N, 13°25'49.237"E)
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Dodatek:
U nádrže Kyjice je odstavení vozidel možné pouze na odstavných
plochách, parkovištích. Povodí Ohře, s. p., zakazuje u nádrže stanování
a rozdělávání ohňů. Zákaz lovu ryb 50 m od hráze, tzn. také v prostoru
mezi hrází a korytem a bezpečnostním přelivem. Odstavení vozidel před
závorami na cestách do nádržního prostoru je přísně zakázáno.
Na podrevíru č. 3, nádrži Kyjice, je lov ryb z plavidel povolen za
následujících podmínek:
– pro spuštění a vytahování plavidel je vyhrazeno místo pod
železničním mostem u plochy určené pro odstavení motorových
vozidel. V případě, že dojde ke zvýšení hladiny vody v nádrži a
uvedené plochy nelze ke spouštění lodí využít, je zakázáno
spouštět lodě v jiných částech nádrže,
– plavidla nesmí být ponechávána (vyvazována) na břehu nádrže,
– platí zákaz plavby a lovu ryb z důvodu ochrany hráze, věžového objektu
a bezpečnostního přelivu ve vzdálenosti 50 m a kratší od těchto objektů.
Na podrevíru č. 2, nádrži Zaječice, Povodí Ohře, s. p., se zakazuje
stanování a rozdělávání ohňů, vjezd a odstavení vozidel na travnatých
plochách v podhrází a v zátopovém území nádrže vymezeném od levého
konce hráze až k přítoku Hutního potoka od silnice v obci Zaječice. Na
VD Zaječice je možné parkovat na označeném místě u pravého zavázání
hráze a podél celé komunikace vedoucí pod hrází. Při parkování podél
komunikace musí být ponechán dostatek prostoru i pro průjezd nákladních
vozidel. Zákaz parkování v místě pro otáčení vozidel.
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně)
musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
441 007 BLŠANKA 2 A – MO Podbořany
15 km 5 ha
GPS Z: 50°15'31.227"N, 13°31'30.382"E, K: 50°10'26.263"N, 13°25'42.342"E
Přítok Ohře. Od jezu v obci Železná ř. km 12,6 až po silniční most u soutoku
s Podvineckým potokem (u kostela) v obci Kryry ř. km 27,7.
441 074 BLŠANKA 2 B – MO Podbořany
Revír tvoří nádrže:
1. Hlubany
v k. ú. Hlubany
(GPS 50°13'4.602"N, 13°23'13.696"E)
2. Zrušeno
3. Očihovská
Očihov
(GPS 50°12'35.456"N, 13°26'44.183"E)

38

15,2 ha
1,4 ha

7,2 ha

Severočeský ÚS
4. Petrohradská
Petrohrad
2,8 ha
(GPS 50°8'11.816"N, 13°26'27.567"E)
5. Vrbička – Lína – zrušeno
6. Skytalská
Skytaly
0,8 ha
(GPS 50°10'7.89"N, 13°18'37.083"E)
7. Buškovice I
Buškovice
3 ha
(GPS 50°13'16.413"N, 13°22'48.127"E)
Zákaz stanování, bivakování a rozdělávání ohně u všech nádrží, parkování
jen na vyhrazených místech.
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně)
musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
Na podrevíru č. 3 – Očihovská – platí zákaz lovu ryb od 16. 5. do 21. 5.
2022 – rybářské závody.
06 441 119 CIHELNA – MO Dolní Poustevna
1,9 ha
GPS 50°59'41.463"N, 14°19'13.804"E
Revír tvoří:
nádrž Cihelna
v k. ú. Vilémov
1,9 ha
Lovící si smí ponechat 3 ks kapra obecného v kalendářním týdnu, vyjma
měsíců července a srpna.
06 441 112 CIHLÁŘSKÝ RYBNÍK – MO Ústí nad Labem
4,3 ha
GPS 50°46'24.463"N, 14°0'53.816"E
Revír tvoří:
nádrž Cihlářský rybník
v k. ú. Tisá
4,3 ha
Od 1. 6. do 30. 9. platí zákaz lovu v plážovém úseku břehu určeném ke
koupání a z hráze nádrže až po čerpací objekt. Uvedené úseky jsou
vyznačeny cedulemi.
06 441 088 ČERNOC – MO Žatec
2,6 ha
Revír tvoří:
nádrž Černoc
v k. ú. Velká Černoc
2,6 ha
GPS 50°11'57.17"N, 13°35'50.008"E
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně)
musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
Zákaz lovu ryb od 9. 5. do 14. 5. 2022 a od 9. 5. do 13. 5. 2023 – rybářské
závody „Květnový pohár“.
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441 300 ČEJKOVICE – MO Žatec
0,8 ha
GPS 50°18'35.913"N, 13°24'31.533"E
Revír tvoří nádrž Čejkovice
v k. ú. Čejkovice
0,8 ha
Při lovu ryb platí ustanovení Rybářského řádu ČRS a bližší podmínky výkonu
rybářského práva ČRS, z. s., SvčÚS (porušení může být důvodem pro
neposkytnutí pověření k lovu ryb). Na nádrži platí mimopstruhové povolenky
s územní platností pro ČRS, z. s., SvčÚS, celosvazové, celorepublikové
a povolenky krátkodobé nebo nečlenské platné pro ČRS, z. s., SvčÚS.
Na nádrži je kontrolou lovících pověřena pouze rybářská stráž ČRS,
z. s., MO Žatec.
06 441 091 ČERNÝ RYBNÍK – MO Velký Šenov
1,1 ha
GPS 50°58'58.78"N, 14°23'20.394"E
Revír tvoří:
Černý rybník
v k. ú. Velký Šenov
1,1 ha
Lov ryb je povolen v omezeném úseku dle místního označení tabulemi.
Omezení úlovku kapra obecného na tři kusy za kalendářní týden, vyjma
měsíců července a srpna.
17 441 152 ČERNÝ RYBNÍK MOŠNICE – MO Štětí
0,8 ha
GPS 50°31'40.073"N, 14°27'20.565"E
Revír tvoří:
Černý rybník v Mošnici
v k. ú. Mošnice a Tuháň u Dubé 0,8 ha
07 441 142 ČTVEREC – MO Chrastava
0,4 ha
GPS 50°48'38.810"N, 14°58'10.100"E
Revír tvoří:
nádrž Čtverec
v k. ú. Chrastava
0,4 ha
Lovící si smí ponechat 3 ks kapra obecného v kalendářním týdnu,
vyjma měsíců července a srpna. Odstavení vozidel je povoleno pouze
na panelové ploše u rybníčku (Hlubina) nad revírem, zákaz příjezdu
motorovým vozidlem k rybníku Čtverec.
Zákaz lovu z hráze rybníku Hlubina, dle místního označení.
06 441 131 DLAŽKOVICE – MO Libochovice
GPS 50°27'56.503"N, 13°57'39.046"E
Revír tvoří:
nádrž Dlažkovice
v k. ú. Dlažkovice

40

1,9 ha

1,9 ha

Severočeský ÚS
Zákaz lovu ryb z tělesa hráze s výpustním zařízením, zákaz odstavení
vozidla mimo vyhrazený prostor u zákazové cedule příjezdové komunikace
z obce Dlažkovice.
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně)
musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
441 008 DOBRANOVSKÝ POTOK 2 – MO Nový Bor
1,6 ha
Přítok Ploučnice – Labe. Revír tvoří:
1. rybník dr. Berbra
v k. ú. Pihel
1,6 ha
(GPS 50°43'43.216"N, 14°33'24.104"E)
Lov ryb z hráze je povolen přívlačí nebo za použití mobilních stojanů na
pruty. Vstup do vody za účelem rybolovu povolen.
Omezení úlovku kapra obecného na tři kusy za kalendářní týden, vyjma
měsíců července a srpna.
07 441 106 DOUBSKÝ RYBNÍK – MO Liberec
2,1 ha
Revír tvoří:
nádrž Doubský rybník
v k. ú. Doubí u Liberce
2,1 ha
(GPS 50°43'41.586"N, 15°2'45.308"E)
Zákaz vstupu na jalový přepad a stavidlo.
Omezení úlovku kapra obecného na tři kusy za kalendářní týden,
vyjma měsíců července a srpna.
06 441 103 DROUŽKOVICE 1–4 MO Chomutov
5,9 ha
Revír tvoří nádrže:
1. Droužkovická nádrž č. 1 v k. ú. Droužkovice
1,07 ha
(GPS 50°26'49.594"N, 13°25'40.14"E)
2. Droužkovická nádrž č. 2
Droužkovice
1,25 ha
(GPS 50°26'43.767"N, 13°25'44.96"E)
3. Droužkovická nádrž č. 3
Droužkovice
2,78 ha
(GPS 50°26'39.313"N, 13°25'48.429"E)
4. Droužkovická nádrž č. 4
Droužkovice
0,82 ha
(GPS 50°26'33.862"N, 13°25'32.055"E)
Podrevír č. 4 – lov ryb zakázán z důvodu ochrany přírody. Na podrevírech
č.1 – 3 jsou cedulemi vyznačeny úseky zákazu lovu ryb z důvodu ochrany
přírody. V území revíru platí: zákaz terénních úprav zlepšujících přístup
k vodě, zákaz krmení a vnadění ryb včetně krmítek na udici, v území
označeném zákazem lovu platí také zákaz vstupu, tj. přesun tímto
prostorem na povolená místa.
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Zákaz zavážení nástrah a návnad, zákaz umisťování bójek na vodní
hladinu. Zákaz vnadění a krmení ryb, včetně používání koulí i krmítek či
jakéhokoli lákání ryb do místa lovu.
06 441 126 DROUŽKOVICE 5 – MO Chomutov
10 ha
Revír tvoří:
nádrž Droužkovice 5
v k. ú.
Droužkovice
10 ha
(GPS 50°26'32.877"N, 13°25'56.805"E)
Na nádrži jsou cedulemi vyznačeny úseky zákazu lovu ryb z důvodu
ochrany přírody.
Zákaz zavážení nástrah a návnad, zákaz umisťování bójek na vodní
hladinu. Zákaz vnadění a krmení ryb, včetně používání koulí i krmítek či
jakéhokoli lákání ryb do místa lovu.
441 067 FOJTŮV POTOK 2 – MO Liberec
4,5 ha
Revír tvoří:
nádrž Fojtka
v k. ú. Fojtka
4,5 ha
(GPS 50°49'23.705"N, 15°3'32.913"E)
Zákaz lovu ryb z hráze a oploceného objektu povodí Labe, zákaz lovu ryb
ve vzdálenosti menší než 100 m od hráze. Omezení úlovku kapra obecného
na tři kusy za kalendářní týden, vyjma měsíců července a srpna.
441 009 HARCOVSKÝ POTOK 2 – MO Liberec
12 ha
Přítok Nisy. Revír tvoří:
1. Údolní nádrž Harcov
v k. ú. Liberec
11 ha
(GPS 50°46'7.748"N, 15°4'10.801"E)
2. Nádrž Textilana
Liberec
0,8 ha
(GPS 50°45'47.149"N, 15°4'26.007"E)
Na ÚN Harcov platí zákaz lovu ryb od tělesa hráze do vzdálenosti 100 m.
Z bezpečnostních důvodů zákaz nahazování nástrah proti tělesu hráze.
06 441 122 HAVRÁNEK – MO Č. Kamenice
GPS 50°48'1.476"N, 14°24'20.050"E
Revír tvoří:
nádrž Havránek
v k. ú. Dolní Kamenice
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06 441 154 HETOV – MO Bílina
3,5 ha
GPS 50°31'52.938"N, 13°49'22.125"E
Revír tvoří:
nádrž Hetov
v k. ú. Hetov
3,5 ha
Na nádrži je kontrolou lovících pověřena pouze rybářská stráž ČRS,
z. s., MO Bílina.
06 441 149 HOSTOMICKÁ PROPADLINA – MO Bílina
4,23 ha
GPS 50°35'14.997"N, 13°48'7.229"E
Revír tvoří:
nádrž Hostomická propadlina v k. ú. Hostomice nad Bílinou 4,23 ha
Na nádrži je kontrolou lovících pověřena pouze rybářská stráž ČRS,
z. s., MO Bílina.
441 010 CHOMUTOVKA 1 – MO Postoloprty
14,6 km 3,6 ha
GPS Z: 50°21'45.214"N, 13°43'5.154"E, K: 50°24'5.629"N, 13°33'48.889"E
Přítok Ohře. Od vtoku do Ohře u Postoloprt až k silničnímu mostu v obci
Velemyšleves, ř. km 14,6. Přítoky jsou součástí revíru.
441 011 CHOMUTOVKA 2 – MO Chomutov
13,4 km 48 ha
GPS Z: 50°24'5.958"N, 13°33'48.018"E, K: 50°25'28.768"N, 13°28'45.113"E
Přítok Ohře. Od silničního mostu ve Velemyšlevsi ř. km 14,6 až k silničnímu
mostu v Chomutově u Červeného mlýna ř. km 28,2. Celý úsek toku je
chráněnou rybí oblastí!
Do revíru patří propadliny a nádrže:
1. Pražská 1
v k. ú. Údlice
1,7 ha
(GPS 50°26'48.923"N, 13°26'42.203"E)
2. Pražská 2
Údlice
6 ha
(GPS 50°26'30.945"N, 13°26'38.571"E)
3. Pražská 3
Chomutov
9,4 ha
(GPS 50°26'29.84"N, 13°26'29.45"E)
4. Hliniště 1
Černovice
1 ha
(GPS 50°27'26.045"N, 13°21'48.885"E)
5. Hliniště 2
Černovice
1,6 ha
(GPS 50°27'13.955"N, 13°21'33.06"E)
6. Nádrž VTŽ
Chomutov I
17 ha
(GPS 50°28'19.777"N, 13°25'52.23"E)
Uživatel a správce revíru žádají rybáře, aby u nádrží nestanovali,
nerozdělávali oheň a neodstavovali vozidla mimo příjezdové cesty. Horní
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míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí být
bez prodlení vrácen zpět do revíru.
Zákaz zavážení nástrah a návnad, zákaz umisťování bójek na vodní hladinu.
441 012 CHŘIBSKÁ KAMENICE 2 – MO Chřibská
1,2 ha
Přítok Kamenice – Labe. Revír tvoří:
1. Zrušeno
2. Zrušeno
3. Nádrž Tomiška
Chřibská II
1,2 ha
(GPS 50°51'18.656"N, 14°30'20.167"E)
Lovící si smí ponechat 3 ks kapra obecného v kalendářním týdnu, vyjma
měsíců července a srpna.
441 013 JEŘICKÝ POTOK 2 – MO Chrastava
7,9 ha
Přítok Nisy.
Revír tvoří nádrže:
1. Oko
v k. ú. Chrastava
1 ha
(GPS 50°48'12.424"N, 14°58'43.392"E)
2. Záclonárna – zrušeno
3. Hlubina
Chrastava
0,3 ha
(GPS 50°48'39.878"N, 14°58'10.997"E)
4. Písečák
Oldřichov v Hájích
0,7 ha
(GPS 50°50'27.611"N, 15°4'16.377"E)
5. Nádrž Mlýnice
Mlýnice
4 ha
(GPS 50°50'32.759"N, 15°1'44.474"E)
6. Luční
Chrastava
1,9 ha
(GPS 50°48'41.498"N, 14°58'54.467"E)
Na nádrži Luční (6) je v obecném zájmu zákaz lovu ryb z hráze a ve vzdálenosti
10 m na obě strany od tělesa hráze z důvodu ochrany konstrukce hráze.
Lovící si smí ponechat 3 ks kapra obecného v kalendářním týdnu, vyjma
měsíců července a srpna.
Na podrevíru č. 4 je lovící povinen dodržovat provozní řád ekokempu.
06 441 145 JIRÁSEK – MO Bílina
2,01 ha
GPS 50°33'28.878"N, 13°47'53.753"E
Revír tvoří:
nádrž Jirásek
v k. ú. Bílina
2,01 ha
Na nádrži je kontrolou lovících pověřena pouze rybářská stráž ČRS,
z. s., MO Bílina.
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441 014 JIŘÍKOVSKÝ POTOK 2 – MO Jiříkov
5,55 ha
Přítok Sprévy (SRN). Revír tvoří nádrže:
1. Cihelna
v k. ú. Jiříkov
1,2 ha
(GPS 50°58'59.856"N, 14°33'50.547"E)
2. Koupaliště I
Jiříkov
0,25 ha
(GPS 50°59'10.289"N, 14°33'59.425"E)
3. Textilák I
Jiříkov
0,4 ha
(GPS 50°58'46.343"N, 14°33'44.904"E)
4. Textilák II – zrušeno
5. Mexiko
Jiříkov
2,8 ha
(GPS 50°58'30.596"N, 14°34'2.82"E)
6. Ostrovní
Jiříkov
0,9 ha
(GPS 50°59'34.442"N, 14°33'55.891"E)
Na nádrži Mexiko (5) platí v obecném zájmu zákaz vstupu podél
železničního náspu a chráněné rybí pásmo je vyhlášeno v oblasti od zúžení
na konci rybníka směrem k přítoku – označeno cedulemi.
Lovící si smí ponechat 3 ks kapra obecného v kalendářním týdnu, vyjma
měsíců července a srpna.
441 015 JIZERA 7 – Severočeský územní svaz,
MO Svijany
12 km 36 ha
GPS Z: 50°33'26.751"N, 15°0'50.289"E, K: 50°34'53.451"N,
15°6'47.981"E
Přítok Labe. Od jezu elektrárny Hubálov až k jezu mlýna v Přepeřích
s přítoky mimo Žehrovku. Do revíru nepatří štěrkopískoviště Příšovice.
06 441 128 KARLÍN – MO Dolní Poustevna
2,1 ha
GPS 50°59'44.24"N, 14°18'01.74"E
Revír tvoří:
nádrž Karlín
v k. ú. Dolní Poustevna
2,1 ha
Vymezené pásmo pro lov ryb je striktně mimo příbřežní porosty, tj. na
pravém břehu od přítoku (pláž). Není povoleno vnadění zakrmováním,
používání krmítek a zaplavávání nástrahy.
06 441 121 KOMORA – MO Dolní Poustevna
0,35 ha
GPS 50°59'00.29"N, 14°16'49.47"E
Revír tvoří:
nádrž Komora
v k. ú. Dolní Poustevna
0,35 ha
Lovící si smí ponechat 3 ks kapra obecného v kalendářním týdnu,
vyjma měsíců července a srpna.
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441 066 KONOJEDSKÉ RYBNÍKY – MO Litoměřice
1,8 ha
Revír tvoří:
Konojedské rybníky
v k. ú. Konojedy
1,8 ha
I (GPS 50°37'15.977"N, 14°21'0.179"E),
II (GPS 50°37'19.611"N, 14°21'10.358"E)
III (GPS 50°37'27.003"N, 14°21'12.153"E)
Na nádržích jsou cedulemi vyznačeny úseky zákazu lovu ryb z důvodu
ochrany přírody. Nejmenší lovná míra štiky obecné je 60 cm.
07 441 123 KONVALINKA – MO Zákupy
GPS 50°41'57.21"N, 14°38'56.14"E
Revír tvoří:
nádrž Konvalinka
v k. ú. Zákupy

0,8 ha

0,8 ha

06 441 148 KOSTOMLATY II – MO Bílina
3,31 ha
GPS 50°32'56.883"N, 13°51'39.964"E
Revír tvoří:
nádrž Kostomlaty II
v k. ú. Kostomlaty pod Milešovkou 3,31 ha
Na nádrži je kontrolou lovících pověřena pouze rybářská stráž ČRS,
z. s., MO Bílina.
441 018
KŘINICE 2 – MO Krásná Lípa
6 ha
Přítok Labe.
Revír tvoří tůně a nádrže:
1. Tůň I
v k. ú. Krásná Lípa
0,5 ha
(GPS 50°55'16.505"N, 14°30'40.952"E)
2. Tůň II
Krásná Lípa
0,8 ha
(GPS 50°54'1.367"N, 14°31'12.366"E)
3. Tůň III
Krásná Lípa
0,2 ha
(GPS 50°53'58.584"N, 14°31'12.297"E)
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)
Zákaz lovu ryb ze soukromých pozemků od hráze až k přítoku do nádrže
Cimrák podél objektu závodu Eurotopos a v přilehlém mokřadu v zadní
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přítokové části. Uživatel a správce revíru žádá rybáře, aby neodstavovali
vozidla mimo příjezdové cesty.
Lovící si smí ponechat 3 ks kapra obecného v kalendářním týdnu,
vyjma měsíců července a srpna.
06 441 109 KYJOV – MO Krásná Lípa
1,35 ha
(GPS 50°54'34.033"N, 14°27'34.165"E)
Revír tvoří:
nádrž Kyjov
v k. ú. Kyjov
1,35 ha
Lovící si smí ponechat 3 ks kapra obecného v kalendářním týdnu, vyjma
měsíců července a srpna.
441 019 LABE 1 – MO Děčín
10 km 90 ha
GPS Z: 50°53'15.168"N, 14°13'58.685"E, K: 50°48'40.67"N, 14°13'39.729"E
Od státní hranice se Spolkovou republikou Německo ve Hřensku – ř. km
726,6 – až k ř. km 736,5 u Prostředního Žlebu (asi 1,5 km nad obcí Čertova
voda k Děčínu na levém břehu a 1 km pod benzinovou čerpací stanicí
Loubí na pravém břehu). Lov ryb z plavidel povolen. Pokud řeka tvoří státní
hranici, lze lovit jen do poloviny toku (ř. km 726,6 až 730,0). Přítoky jsou
chovné – lov ryb zakázán. Zákaz lovu ryb v úseku 200 m pod a 100 m nad
ústím Kamenice do Labe ve Hřensku včetně oblasti soutoku v období
od 1. 10. do 31. 12. (vyznačeno cedulemi na nábř. zdi – 200 m pod je
proti ceduli s kotvou, 100 m nad je u schodiště k vodě poblíž zast.
BUS a proti ceduli č. 8). Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený
kapr nad 70 cm (včetně) musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
441 020 LABE 2 – MO Děčín
8 km 90 ha
GPS Z: 50°48'40.638"N, 14°13'39.78"E, K: 50°45'1.734"N, 14°11'4.929"E
Od ř. km 736,5 u Prostředního Žlebu (asi 1,5 km nad obcí Čertova voda
k Děčínu na levém břehu a 1 km pod benzinovou čerpací stanicí Loubí na
pravém břehu) až k ř. km 744,5 u loděnice mezi Křešicemi na pravém břehu
a Chrochvicemi na levém břehu (nad přístavem Rozbělesy). Do revíru
nepatří Ploučnice a Jílovský potok. Lov ryb z plavidel povolen. Přítoky jsou
chovné
– lov ryb zakázán. Zákaz lovu ryb v přístavu Loubí, ř. km 737,8 až 740,5
u pravého břehu (tj. od čerpací stanice Loubí po Tyršův most) a v přístavu
Rozbělesy s vjezdem na levém břehu Labe v ř. km 741,9 v přístavním bazénu.
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí
být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
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Zákaz lovu ryb v oblasti soutoku Labe a Ploučnice a dále v úseku 50 m
nad soutokem a 50 m pod soutokem, a to v období od 16. 3. do 15. 6.
včetně.
Na uvedeném revíru platí celoroční hájení parmy obecné, ostroretky
stěhovavé a podoustve říční.
441 021 LABE 3 – MO Děčín
8 km 90 ha
GPS Z: 50°45'1.701"N, 14°11'4.879"E, K: 50°41'15.105"N, 14°11'30.213"E
Od ř. km 744,5 u loděnice mezi Křešicemi na pravém břehu a Chrochvicemi
na levém břehu (nad přístavem Rozbělesy) až ř. km 752,5 u obce Přerov na
pravém břehu (mezi Těchlovicemi a M. Březnem) a pod obcí Roztoky ve směru
na Děčín. Lov ryb z plavidel povolen. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí
být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
Na uvedeném revíru platí celoroční hájení parmy obecné, ostroretky
stěhovavé a podoustve říční.
441 022 LABE 4–5 – MO Ústí nad Labem
15 km 165 ha
GPS Z: 50°41'15.056"N, 14°11'30.112"E, K: 50°38'19.464"N, 14°2'53.17"E
Od ř. km 752,5 u obce Přerov na pravém břehu (mezi Těchlovicemi a
M. Březnem) a pod obcí Roztoky ve směru na Děčín na levém břehu až
k jezu (zdymadlu) ve Střekově, ř. km 767,7 s rybářským právem na
zatopených propadlinách na pravém břehu mimo přítoky. Lov ryb z
plavidel povolen. Zákaz lovu ryb v přístavu Krásné Březno, ř. km 761,2
až 762,8, u levého břehu a v jeho přístavních bazénech s vjezdy na levém
břehu Labe v ř. km 762,8 a 763,9.
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně)
musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
Zákaz hlubinné přívlače na celém revíru. Nejmenší lovná míra okouna
říčního je 20 cm.
Na uvedeném revíru platí celoroční hájení parmy obecné, ostroretky
stěhovavé a podoustve říční.
Rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje (č. j.: KUUK/41965/2019/
ZPZ) byla vyhlášena chráněná rybí oblast (CHRO) pod jezem Střekov
v tomto úseku:
Od jezu Střekov, ř. km. 767,679 (767,7), (GPS: 50°38'19.291"N,
14°2'52.718"E), spodní hranice je tvořena linií napříč korytem řeky
Labe mezi kovovým molem na pravém břehu (GPS: 50°38'32.389"N,
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14°2'52.848"E) a odběrným objektem na levém břehu v ř. km 767,27,
(GPS: 50°38'31.705"N, 14°2'46.128"E), označeno cedulemi.
441 023 LABE 6–7 – ÚN STŘEKOV –
MO Ústí nad Labem
13,9 km 240 ha
GPS Z: 50°38'19.093"N, 14°2'53.253"E, K: 50°32'42.718"N,
14°2'52.891"E
Od tělesa jezu (zdymadla) ve Střekově, ř. km 767,7 až k ř. km 781,5
v k. ú. V. a M. Žernoseky, Libochovany (Tři kříže – Kalvárie), mimo přítoky.
Lov ryb z plavidel povolen. Zákaz lovu ryb v přístavu Vaňov, ř. km 767,9 až
769,0 u levého břehu. Zákaz lovu ryb u levého břehu Labe v úseku od jezu
Střekov až po ř. km 769,1 vyznačeném na levém břehu (ve směru toku)
cedulkou 1 říční kilometráže, u čerpací stanice a obslužné cesty ve Vaňově
(100 m za ř. km 769 vyznačeném velkou cedulí na levém břehu), platí pro
lov ze břehu i z plavidla. Zákaz lovu ryb ve vymezené vodní ploše v Brné
nad Labem, ř. km 771,5 až 772,5 u pravého břehu, v její provozní době.
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně)
musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
Zákaz hlubinné přívlače na celém revíru. Nejmenší lovná míra okouna
říčního je 20 cm.
Na uvedeném revíru platí celoroční hájení parmy obecné, ostroretky
stěhovavé a podoustve říční.
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
Od ř. km 781,5 v k. ú. V. a M. Žernoseky, Libochovany (Tři kříže – Kalvárie)
až k jezu Lovosice, ř. km 787,5, mimo Milešovský potok a štěrkovištěv
Žernosekách. Lov ryb z plavidel povolen. Osobám provádějícím lov ryb
je zakázán lov pod pohyblivým jezem v Lovosicích na levém břehu Labe, tj.
břehu ostrova, do vzdálenosti 50 m od jezu a na pravém břehu Labe u
Píšťan do vzdálenosti 150 m od jezu, a s pomocí plavidla od jezu až po ř.
km 786,6. Zákaz lovu ryb ve vymezené vodní ploše v Malých Žernosekách,
ř. km 782,1 až 782,3 u levého břehu, v její provozní době. Vstup na Havraní
ostrov přes zařízení plavební komory je v obecném zájmu zakázán
(sankce blokovou pokutou). Osobám provádějícím lov ryb je zakázán lov v
přístavu Lovosice, ř. km 786,8 – 787,1. Součástí revíru je pískovna Havraní
ostrov (GPS 50°30'56.743"N, 14°4'8.12"E) v k. ú. Lovosice
– 5,9 ha. Součástí revíru je dále potok Modla od Labe k pramenům (GPS
Z: 50°31'3.149"N, 14°3'19.346"E, K: 50°29'4.064"N, 14°2'35.238"E), lov
ryb
udicí je na Modle zakázán v úseku Želechovice – prameniště. Horní míra
49

Severočeský ÚS
kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí být bez
prodlení vrácen zpět do revíru.
Nejmenší lovná míra okouna říčního je 20 cm a štiky obecné 60 cm.
Na uvedeném revíru platí celoroční hájení parmy obecné, ostroretky
stěhovavé a podoustve říční.
441 025 LABE 9 – MO Litoměřice
8 km 100 ha
GPS Z: 50°30'59.77"N, 14°4'26.417"E, K: 50°31'34.917"N, 14°10'48.839"E
Od jezu Lovosice, ř. km 787,5 až k jezu České Kopisty, ř. km 795,7, se
všemi přítoky mimo Ohři a Starou řeku. Lov ryb z plavidel povolen. Osobám
provádějícím lov ryb je zakázán lov nad pohyblivým jezem v Lovosicích
s pomocí plavidla od jezu až po ř. km 787,9. Zákaz lovu ryb v přístavu
Prosmyky, ř. km 788,4 až 789,1 u levého břehu. Osobám provádějícím lov
ryb je zakázán lov pod pohyblivým jezem v Českých Kopistech s pomocí
plavidla od ř. km 794,9 až k jezu.
Revír dále tvoří ramena a tůně:
– rameno Žalhostice
v k. ú. Žalhostice
(GPS 50°31'20.204"N, 14°5'34.756"E)
– tůň Žalhostice
Žalhostice
(GPS 50°31'19.832"N, 14°5'49.44"E)
– rameno Písečný ostrov
Litoměřice
(GPS 50°31'51.448"N, 14°7'24.788"E)
– rameno Mlýnská strouha
Litoměřice
(GPS 50°31'55.619"N, 14°8'22.669"E)
– tůň Vojenská – pod nákladním nádražím ČD Litoměřice
(GPS 50°31'50.119"N, 14°9'27.355"E)
– tůň Slavík
Litoměřice – Třeboutice
(GPS 50°31'49.845"N, 14°9'45.569"E)
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně)
musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
Nejmenší lovná míra okouna říčního je 20 cm a štiky obecné 60 cm.
Na uvedeném revíru platí celoroční hájení parmy obecné, ostroretky
stěhovavé a podoustve říční.
441 026 LABE 10 – MO Litoměřice
6 km 90 ha
GPS Z: 50°31'34.917"N, 14°10'48.915"E, K: 50°29'7.128"N, 14°14'5.245"E
Od jezu České Kopisty ř. km 795,7 až k ř. km 801,9 (tj. asi 1 km po
proudu od Libotenic na levém břehu a Lounek na pravém břehu) se
všemi přítoky. K revíru nepatří potoky Úštěcký a Luční. Lov ryb z plavidel
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povolen. Osobám provádějícím lov ryb je zakázán lov nad pohyblivým
jezem v Českých Kopistech s pomocí plavidla od jezu až po ř. km 796,0.
Zákaz lovu ryb ve vymezené vodní ploše v Třebouticích, ř. km 796,2 až
797,2 u pravého břehu, v její provozní době.
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně)
musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
Nejmenší lovná míra okouna říčního je 20 cm a štiky obecné 60 cm.
Na uvedeném revíru platí celoroční hájení parmy obecné, ostroretky
stěhovavé a podoustve říční.
441 027 LABE 11–12 – MO Roudnice nad Labem
17 km 280 ha
GPS Z: 50°29'7.064"N, 14°14'5.297"E, K: 50°28'26.465"N, 14°20'43.602"E
Od ř. km 801,9, (tj. asi 1 km po proudu od Libotenic na levém břehu
a Lounek na pravém břehu) až k jezu Štětí – Račice, ř. km 818,9 – se
všemi přítoky a tůněmi, vyjma Kapucínské tůně. Lov ryb z plavidel povolen.
Osobám provádějícím lov ryb je zakázán lov pod a nad pohyblivým jezem
v Roudnici nad Labem s pomocí plavidla od ř. km 808,0 až po ř. km 810,0.
Zákaz lovu ryb ve vymezené vodní ploše v Roudnici nad Labem, ř. km 810,4
až 811,0 u pravého břehu, v její provozní době. Osobám provádějícím lov
ryb je zakázán lov pod pohyblivým jezem ve Štětí – Račicích s pomocí
plavidla od ř. km 818,1 až k jezu. Do revíru nepatří potok Obrtka.
Zákaz lovu ryb 50 m nad a pod elektrárnou v Roudnici nad Labem z
důvodu umístění rybího přechodu. Označeno cedulí, vzdálenost zákazu je
vyznačená nástřikem značky na betonovém břehu.
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně)
musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
Nejmenší lovná míra okouna říčního je 20 cm a štiky obecné 60 cm.
Na uvedeném revíru platí celoroční hájení parmy obecné, ostroretky
stěhovavé a podoustve říční.
441 028 LABE 13 – MO Štětí
11 km 200 ha
GPS Z: 50°28'26.465"N, 14°20'43.653"E, K: 50°24'2.33"N, 14°27'0.747"E
Od jezu Štětí – Račice ř. km 818,9 až k jezu v Dolních Beřkovicích ř. km
830,5 se všemi přítoky mimo Liběchovský potok. Lov ryb z plavidel povolen.
Osobám provádějícím lov ryb je zakázán lov nad pohyblivým jezem ve Štětí
– Račicích s pomocí plavidla od jezu až po ř. km 819,5. Osobám
provádějícím lov ryb je zakázán lov pod pohyblivým jezem v Dolních
Beřkovicích s pomocí plavidla od ř. km 829,9 až k jezu.
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Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně)
musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
Zákaz lovu ryb v níže uvedených úsecích řeky Labe:
• na pravém břehu Labe v okruhu 50 m od výpusti papírenských odpadních
vod (Mondi, a. s. – výpustní objekt označen cedulí), v ř. km 820,75 až
820,70,
• ze břehu v oploceném areálu Čepro, a. s., na levém břehu Labe mezi
obcemi Horní Počaply a Hněvice, v úseku od ř. km 823,85 až po ř. km
824,05,
• ze břehu přístavního bazénu areálu Čepro, a. s. na levém břehu Labe
mezi obcemi Horní Počaply a Hněvice, dle označení.
Dále dle rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje č. j.:
KUUK/25815/2019/ZPZ:
Zákaz lovu ryb z můstků vtokového a výtokového objektu Elektrárny
Mělník (ČEZ) a v uvedených objektech, tj. ve výtokovém a vtokovém
kanálu.
Zákaz lovu ryb v úseku pod a nad soutokem výtokového objektu
(výpustního kanálu) Elektrárny Mělník (ČEZ) a řeky Labe, včetně
zákazu lovu z plavidel v uvedeném úseku, tj. zákaz lovu ryb na řece
Labi v úseku od ř. km 827,2 po ř. km. 827,4 dle označení cedulemi.
441 029 LIBĚCHOVSKÝ POTOK – MO Dubá
Přítok Labe. Revír tvoří nádrž:
Rozprechtická
v k. ú. Rozprechtice
GPS 50°31'37.208"N, 14°32'56.43"E

3 ha
3 ha

06 441 133 LIBOCKÝ POTOK 1 A – MO Žatec
3,6 ha
GPS Z: 50°19'56.749"N, 13°30'48.669"E, K: 50°18'23.183"N, 13°25'1.827"E
Přítok Ohře. Revír tvoří vodní tok Liboc v úseku od silničního mostu v obci
Libočany po silniční most v obci Čejkovice. Úsek od ústí do Ohře po
silniční most v Libočanech je revír chráněnou rybí oblastí – lov ryb
zakázán.
06 441 093 LOUČENSKÝ POTOK – MO Duchcov
8 km 2,4 ha
Přítok Bíliny. Od vtoku potoka Bouřlivec do nádrže Všechlapy k soutoku s Loučenským potokem (GPS Z: 50°36'51.167"N, 13°46'40.703"E,
K: 50°36'55.891"N, 13°46'28.062"E) a Loučenský potok od soutoku s Bouřlivcem až k jezu u železničního přejezdu silnice Lom – Duchcov (GPS
Z: 50°36'55.891"N, 13°46'28.062"E, K: 50°36'0.76"N, 13°41'4.405"E),
včetně
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přítoků, tj. Hájského potoka v celé délce a Oseckého potoka v celé délce.
Hájský a Osecký potok jsou chráněnou částí revíru, lov ryb udicí zakázán. Při
lovu na nástražní rybičku menší než 15 cm je možné užití pouze jednoháčku.
06 441 120 MALHOSTICKÝ RYBNÍK – MO Teplice
12,4 ha
GPS 50°36'34.169"N, 13°55'29.332"E
Revír tvoří:
nádrž Malhostický rybník
v k. ú. Malhostice
12,4 ha
Lov ryb je povolen pouze z přístupových míst na hrázi (v oblasti tělesa
místní komunikace). Přísný zákaz vstupu do rákosin a porostů, zákaz
poškozování vegetace pro vytváření lovných míst, zákaz lovu z plavidel.
441 032 MANDAVA 3 – MO Rumburk
5,1 ha
Přítok Nisy.
Revír tvoří nádrže:
1. Zátiší
v k. ú. Rumburk
1,2 ha
(GPS 50°55'52.486"N, 14°31'57.367"E)
2. Tůň
Rumburk
0,9 ha
(GPS 50°58'12.277"N, 14°32'20.46"E)
3. Zrušeno
4. Pískovna – zrušeno
5. Podhájí
Rumburk
3 ha
(GPS 50°56'21.958"N, 14°32'20.795"E)
Na nádrži Podhájí platí zákaz lovu ryb z tělesa hráze a z ostrůvku. Na
nádržiZátiší platí zákaz lovu ryb z ostrůvku.
Lovící si smí ponechat 3 ks kapra obecného v kalendářním týdnu, vyjma
měsíců července a srpna.
06 441 099 MARKVARTICKÝ RYBNÍK – MO Česká Kamenice 2,8 ha
Revír tvoří:
Markvartický rybník
v k. ú. Markvartice
2,8 ha
(GPS 50°46'36.845"N, 14°21'15.059"E)
Zákaz lovu ryb z hráze rybníka.
MARKVARTICKÝ RYBNÍK V PODJEŠTĚDÍ –
MO Jablonné v Podještědí
8,8 ha
GPS 50°46'12.015"N, 14°46'36.449"E
Revír tvoří:
Markvartický rybník
v k. ú. Markvartice v Podještědí 8,8 ha
07 441 095
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Lov ryb povolen z celé hráze a od stavidla až 100 m za Zdislavinu studánku
(úsek je označen cedulemi). Lov ze soukromých pozemků nebo z pozemků
nepřístupných z veřejné komunikace je zakázán (celá pravobřežní linie od
přítoku až po hráz). Zákaz odstavení vozidel na hrázi rybníka.
Omezení úlovku kapra obecného na tři kusy za kalendářní týden, vyjma
měsíců července a srpna.
441 035 MŠENO – přehrada – MO Jablonec nad Nisou
26,5 ha
Revír tvoří:
nádrž I (spodní)
v k. ú. Mšeno nad Nisou
(GPS 50°43'59.719"N, 15°10'9.98"E)
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí
být bez prodlení vrácen zpět do revíru. Na nádrži platí zákaz lovu ryb ve
vzdálenosti 100 m od hráze s vymezením této vzdálenosti budovou loděnice
na jedné a věžičkou na druhé straně. Přítok je chovný – lov ryb zakázán.
06 441 137 MYSLIVECKÝ RYBNÍK – MO Most
2 ha
GPS 50°27'57.355"N, 13°37'49.861"E
Revír tvoří:
Myslivecký rybník
v k. ú. Líšnice
2 ha
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně)
musí být bez prodlení vrácen zpět.
07 441 117 NEZBEĎÁK – MO Liberec
0,17 ha
GPS 50°47'38.229"N, 15°3'50.568"E
Revír tvoří:
nádrž Nezbeďák
v k. ú. Ruprechtice
0,17 ha
Omezení úlovku kapra obecného na tři kusy za kalendářní týden, vyjma
měsíců července a srpna.
441 036 NISA LUŽICKÁ 1 – MO Hrádek nad Nisou
2 km 3 ha
GPS Z: 50°52'13.945"N, 14°49'24.414"E, K: 50°50'56.224"N, 14°50'38.142"E
Od státní hranice se SRN a Polskem, kde řeka opouští území ČR – ř. km 0,00 –
až k poslednímu silničnímu mostu přes Nisu na území ČR před odtokem do SRN
a Polska (v blízkosti rekreačního areálu Kristýna), ř. km 2,00.
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441 077 NISA LUŽICKÁ 1 B – MO Hrádek nad Nisou
14 ha
Přítok Nisy.
Revír tvoří nádrž:
Propadlina Kristýna
v k. ú. Hrádek nad Nisou
14 ha
(GPS 50°51'42.639"N, 14°49'34.648"E)
V obecném zájmu je zakázán lov ryb v sesuvné části propadliny Kristýna
(to je hráz mezi propadlinou a Nisou).
Na Kristýně platí zákaz lovu ryb na plážích v době od 1. 6. do 31. 8. v čase
od 09.00 do 18.00 hod.
441 037 NISA LUŽICKÁ 2 – MO Liberec
8 ha
Revír tvoří nádrže:
1. Pivovarská 1–8
v k. ú. Vratislavice
2,1 ha
(GPS
50°45'11.875"N,
15°5'26.044"E)
(GPS
50°45'19.333"N,
15°5'20.662"E)
(GPS
50°45'18.002"N,
15°5'25.967"E)
(GPS
50°45'17.206"N,
15°5'28.721"E)
(GPS
50°45'19.812"N,
15°5'30.053"E)
(GPS
50°45'20.975"N,
15°5'32.454"E)
(GPS
50°45'24.859"N,
15°5'34.248"E)
(GPS
50°45'27.090"N, 15°5'36.804"E)
2. Pekelská 1–3
Proseč
1,6 ha
(GPS
50°44'14.016"N,
15°6'38.644"E)
(GPS
50°44'20.168"N,
15°6'37.868"E)
(GPS
50°44'15.800"N,
15°6'51.479"E)
3. Kunratická 1–3
Vratislavice
2,3 ha
(GPS
50°44'51.993"N,
15°6'0.718"E)
(GPS
50°44'56.380"N,
15°6'0.600"E)
(GPS
50°44'59.390"N,
15°6'1.678"E)
4. Zrušeno
5. Mlýnský rybník (Teichmühle)
Vesec
2 ha
(GPS 50°43'55.575"N, 15°4'43.418"E)
Na Pivovarských, Kunratických a Pekelských rybnících zákaz parkování
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v těsné blízkosti nádrží. Omezení úlovku kapra obecného na tři kusy za
kalendářní týden, vyjma měsíců července a srpna.
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06 441 090 NOVÁ – MO Jiříkov
1,3 ha
Revír tvoří:
Nádrž Nová
v k. ú. Jiříkov
1,3 ha
(GPS 50°59'32.519"N, 14°33'35.16"E)
Zákaz lovu ryb z hráze!
Lovící si smí ponechat 3 ks kapra obecného v kalendářním týdnu, vyjma
měsíců července a srpna.
06 441 115 NOVÁ VODA CHUDEŘÍN – MO Most
3,5 ha
GPS 50°35'33.391"N, 13°35'11.822"E
Revír tvoří:
Nádrž Nová voda Chudeřín v k. ú. Chudeřín u Litvínova
3,5 ha
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně)
musí být bez prodlení vrácen zpět.
06 441 125 NOVÝ RYBNÍK – MO Ústí nad Labem
11,6 ha
GPS 50°41'55.18"N, 13°56'58.71"E
Revír tvoří:
Nádrž Nový rybník
v k. ú. Chlumec u Chabařovic 11,6 ha
Doplnění:
Zákaz lovu z pozemků sloužících ke koupání a rekreaci dle místního
vyznačení v období od 1. 6. do 30. 9.
Zákaz příjezdu motorových vozidel k vodní ploše, zavážení nástrah
a návnad, lovu a krmení ryb z plavidel, umísťování bójek na vodní hladinu,
uchovávání ryb z přechozího dne ve vezírku, rozdělávání ohňů a táboření
v bezprostředním okolí nádrže.
V případě porušení uvedených zákazů bude rybářská stráž postupovat
s maximální přísností. Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr
nad 70 cm (včetně) musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
06 441 101 NUDLE – MASOKOMBINÁT – MO Chomutov
GPS 50°26'29.585"N, 13°25'1.37"E
Revír tvoří propadlina:
Nudle
k. ú.
Chomutov
06 441 141 OBECNÍ RYBNÍK M. RADČICE – MO Most
GPS 50°34'36.054"N, 13°40'14.521"E
Revír tvoří nádrž:
Obecní rybník
v k. ú. Mariánské Radčice
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Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně)
musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
441 038 OHŘE 1 – MO Litoměřice
16 km 87,9 ha
GPS Z: 50°31'44.127"N, 14°8'9.799"E, K: 50°25'58.459"N, 14°8'58.269"E
Přítok Labe. Od ústí do Labe v Litoměřicích až k jezu v Hostěnicích, včetně
přítoků. K revíru patří též Brozanská strouha – 1,6 ha (GPS Z:
50°27'40.399"N, 14°9'22.968"E, K: 50°26'0.08"N, 14°8'58.519"E) a Stará
Ohře. Lov z plavidel
povolen na hlavním toku.
V Terezíně v úseku od silničního mostu až k jezu je v období od
16. 3. do 31. 7. včetně lov ryb zakázán (hromadné migrace ryb a jejich
rozmnožování na trdlištích).
Zákaz vstupu k řece Ohři přes areál Dyntex a tenisové kurty Povodí Ohře,
s. p., v Terezíně u silničního mostu.
Část revíru tzv. Stará Ohře je chovný úsek MO Litoměřice – lov ryb
zakázán.
Revír tvoří dále podrevíry – ramena a rybníky:
0. Ohře (hlavní tok)
1. Rameno Ryncál
2 ha
(GPS 50°30'34.49"N, 14°10'22.976"E)
2. Kemp Brozany
3,1 ha
(GPS 50°27'1.822"N, 14°9'20.675"E)
3. Ramena Doksany a Nové Dvory
5,7 ha
(GPS
Z:
50°27'25.542"N,
14°9'25.692"E, K:
50°26'59.998"N,
14°9'48.254"E)
(GPS 50°26'51.882"N, 14°9'58.741"E)
4. Rybník Doksany
2,1 ha
(GPS 50°22'50.097"N, 13°46'58.492"E)
5. Rameno Kliment
4,1 ha
(GPS 50°26'16.454"N, 14°9'55.384"E)
6. Rameno Třešňovka, Bohušovice nad Ohří
0,6 ha
(GPS
Z:
50°29'50.26"N,
14°9'27.254"E, K: 50°29'42.098"N,
14°9'8.924"E)
7. Rameno Mlékárna
1,6 ha
(GPS 50°29'7.315"N, 14°8'53.041"E)
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně)
musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
Nejmenší lovná míra okouna říčního je 20 cm a štiky obecné 60 cm.
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Na uvedeném revíru platí celoroční hájení parmy obecné, ostroretky
stěhovavé a podoustve říční.
441 039 OHŘE 2–3 – MO Libochovice
23 km 73 ha
GPS Z: 50°25'58.442"N, 14°8'58.168"E, K: 50°24'3.18"N, 13°56'23.101"E
Přítok Labe. Od jezu v Hostěnicích až k jezu v Košticích, včetně přítoků.
Do revíru patří Pístecká tůň 1,2 ha (GPS 50°25'28.5"N, 14°8'41.283"E).
Lov z plavidel na toku povolen.
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně)
musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
Zákaz lovu ryb ve slepém rameni řeky Ohře u MVE Libochovice.
Na uvedeném revíru platí celoroční hájení parmy obecné, ostroretky
stěhovavé a podoustve říční.
441 079 OHŘE 2–3 B – MO Libochovice
0,5 ha
Revír tvoří:
zátoka pod zámkem
v k. ú. Libochovice
0,5 ha
(GPS 50°24'16.866"N, 14°2'35.883"E)
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně)
musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
441 040 OHŘE 4–5 – MO Louny
31 km 100 ha
GPS Z: 50°24'3.179"N, 13°56'22.974"E, K: 50°21'27.75"N, 13°44'9.116"E
Přítok Labe. Od jezu mlýna v Košticích až k jezu v Březnu u Postoloprt
včetně přítoků a nádrží. Na revíru platí zákaz lovu ryb v úseku od jezu
u Jiráskova mlýna v Lounech až po konec zahrad u železničního mostu
trati ČD Louny – Most, a to po směru toku řeky z levého břehu.
Zákaz lovu ryb z levého břehu řeky od prvního soukromého pozemku
(plotu k vodě; GPS: 50°21'47.59"N, 13°47'27.06"E) cca 300 m nad lávkou
pro pěší v Masarykových sadech (u výstaviště) po překlenutí řeky tvořené
kovovou konstrukcí cca 300 m pod silničním mostem Louny – Most (GPS:
50°21'59.32"N, 13°46'59.98"E).
Na uvedeném revíru platí celoroční hájení parmy obecné, ostroretky
stěhovavé a podoustve říční.
Na revíru platí výjimka ze zákazu plavby motorových člunů pro místní
veslařský klub v úseku od jezu Louny k obci Lenešice.
0. Ohře (hlavní tok)
1. Rameno
v k. ú. Počedělice
7 ha
(GPS Z: 50°22'41.024"N, 13°53'45.036"E, K: 50°22'30.356"N, 13°53'51.891"E)
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2. Pískovna
Lenešice
3 ha
(GPS 50°22'46.702"N, 13°46'59.781"E)
3. Lounská tůň
Louny
0,6 ha
(GPS 50°21'42.073"N, 13°47'48.468"E)
Lov z plavidel na toku povolen.
Smolnický potok je chráněnou rybí oblastí dle rozhodnutí ŽP 649/00-207/
Paz.
V okolí podrevíru č. 2 Pískovna je přísný zákaz vjezdu a parkování
motorových vozidel – CHKO České středohoří.
441 041 OHŘE 6 – MO Postoloprty
10 km 25 ha
GPS Z: 50°21'27.749"N, 13°44'9.014"E, K: 50°19'54.549"N, 13°39'59.835"E
Přítok Labe. Od jezu mlýna v Březnu u Postoloprt až k jezu mlýna
v Mradicích včetně přítoků mimo Chomutovku.
Lov z plavidel na toku povolen. Pod jezem v Mradicích platí zákaz lovu
ryb z ostrova a v úseku 100 m pravého břehu odpadního kanálu od výtokuz
MVE.
Od jezu v Mradicích po zaústění odpadního kanálu MVE do Ohře platí
zákaz lovu ryb od 16. 3. do 30. 6. včetně (hromadné migrace ryb a jejich
rozmnožování na trdlištích).
Na uvedeném revíru platí celoroční hájení parmy obecné, ostroretky
stěhovavé a podoustve říční.
Od 1. 9. do 31. 12. zákaz lovu přívlačí, zákaz lovu na mrtvou a živou
rybičku.
Od 1. 1. do 16. 6. a od 1. 9. do 31. 12. při lovu na umělou mušku
a muškařením:
• je povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou výbavou skládající
se z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry
a návazce o maximální délce odpovídající dvojnásobné délce
používaného prutu a s nástrahami v maximální velikosti 3 cm;
• je zakázáno lovit na jakékoliv gumové nástrahy a používat jakékoliv
zátěže umístěné mimo tělo mušky, stejně tak je zakázáno použití
jakýchkoliv plovoucích zařízení jako je kulové plovátko, splávek apod.
Je zakázáno vybavovat nástrahy doplňky, které svým pohybem zvyšují
dráždivost pro ryby, například rotující plíšek, vrtulka nebo gumička;
• je dovoleno používat pouze jednoháčky.
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441 042 OHŘE 7 – MO Žatec
14,2 km 68,5 ha
GPS Z: 50°19'54.485"N, 13°39'59.887"E, K: 50°20'8.842"N, 13°32'34.435"E
Přítok Labe. Od jezu mlýna v Mradicích, ř. km 75,9 až k silničnímu
mostu č. 27–041 (Most – Plzeň) v Žatci, ř. km 90,1. Do revíru patří část
Blšanky (GPS Z: 50°19'6.076"N, 13°36'33.704"E, K: 50°15'31.307"N,
13°31'30.329"E) od ústí do Ohře až k jezu v obci Železná.
Potok Hutná od ústí do Ohře až k pramenům je chovnou částí revíru – lov
ryb zakázán. Lov z plavidel na toku povolen.
Na uvedeném revíru platí celoroční hájení parmy obecné, ostroretky
stěhovavé a podoustve říční.
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně)
musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
Nejmenší lovná míra pstruha obecného a lipana podhorního je 40 cm!
V jednom dni si lovící smí ponechat 1 ks pstruha obecného a 1 ks lipana
podhorního.
Od 1. 9. do 31. 12. zákaz lovu přívlačí, na mrtvou a živou rybičku.
Od 1. 1. do 16. 6. a od 1. 9. do 31. 12. při lovu na umělou mušku
a muškařením:
• je povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou výbavou skládající
se z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry
a návazce o maximální délce odpovídající dvojnásobné délce
používaného prutu a s nástrahami v maximální velikosti 3 cm;
• je zakázáno lovit na jakékoliv gumové nástrahy a používat jakékoliv
zátěže umístěné mimo tělo mušky, stejně tak je zakázáno použití
jakýchkoliv plovoucích zařízení jako je kulové plovátko, splávek
apod. Je zakázáno vybavovat nástrahy doplňky, které svým
pohybem zvyšují dráždivost pro ryby, například rotující plíšek,
vrtulka nebo gumička;
• je dovoleno používat pouze jednoháčky.
441 043 OHŘE 9 – ÚDOLNÍ NÁDRŽ NECHRANICE –
Severočeský územní svaz
15 km 1300 ha
GPS Z: 50°22'14.693"N, 13°25'9.173"E, K: 50°21'55.583"N, 13°17'33.006"E
Údolní nádrž Nechranice.
Od tělesa hráze údolní nádrže Nechranice až k jezu v Želině.
Nejmenší lovná míra okouna říčního je 20 cm.
Při lovu na nástražní rybku smí být použita pouze celá nástražní rybka,
jejíž délka je minimálně 15 cm; platí pro všechny druhy ryb, kromě těch,
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které mají stanovenou lovnou míru vyšší. Toto ustanovení platí i pro
přechovávané nástražní rybky.
Od 15. 10. zákaz lovu ryb z plavidel na celém revíru Ohře 9 – ÚN
Nechranice.
Přisvojením si dvou kusů dravých ryb nebo jejich kombinace (štika,
candát, sumec) denní lov končí.
Zákaz lovu přívlačí, na umělou mušku a muškařením na nástrahy
nedosahující délky 15 cm (měřeno od očka nástrahy pro upevnění
vlasce až po konec nástrahy).
Od 16. 6. do 31. 8. 2022 a 2023 je lov povolen i v době po 24 hod., tj.
od 00.00 hod. do 04.00 hod. Pro tuto výjimku MZe dále platí následující
pravidla pro lov ryb:
- Osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 00.00 hod. do
04.00 hod. osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání
otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.
- Osoba provádějící lov je v případě pokračování lovu od 00.00
hod. povinna zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II
povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum lovu
a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov
nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna
prázdnou řádku k tomuto dni proškrtnout.
V obecném zájmu je zákaz vstupu do území sesuvu půdy na levém břehu
nádrže – vyznačeno tabulemi.
Zákaz lovu ryb od vtoku Čachovického – Lužického potoka 100 m na obě
strany od 1. 12. do 31. 3. včetně, nevyjímaje ústí potoka v délce 100 m. Zákaz
lovu ryb v úseku řeky Ohře cca 450 m, od jezu v Želině až po příčnou linii
s nejníže situovanou budovou usedlosti na pravém břehu (po směru toku)
v katastru obce Rokle, Želina (s koncem asfaltové komunikace), a to v období
od 1. 1. do 15. 6. včetně.
V odpadním kanálu malé vodní elektrárny (ČEZ Tušimice) je lov ryb
zakázán. Celoroční zákaz lovu ryb ze staveb tělesa jezu v Želině.
Zákaz používání plovoucích kotvených bójí pro označování lovných a vnaděných
míst a pro kotvení plavidel na celé ploše revíru. Lov ryb z plavidel je povolen
jen při dodržování stanovených zásad a s povolením, které vydává ČRS,
z. s., SvčÚS, v Rybářském domově ve Vikleticích, korespondenčně přes
www.crsusti.cz, nebo MO Chomutov, Kadaň, Klášterec n. O., Louny,
Podbořany, Žatec.
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Provoz plavidel se spalovacími motory je zakázán vyhláškou k zákonu
o vodách.
Rozhodnutím OkÚ Chomutov č. j. RŽP-II/Pit-8735/98 je chráněno
shromaždiště bahňáků (ptactva) v úseku od kotviště lodí u Lužického potoka
po osadu Modrá štika, a to od 15. 7. do 30. 9. V tomto období se zakazujev
uvedeném úseku lov ryb ze břehu. Lov ryb je povolen pouze z plavidel ve
vzdálenosti nejméně 20 m od aktuální hranice vodní hladiny. V době ochrany
je rovněž zakázáno přistávat s plavidly a zajíždět s nimi do vzdálenosti menší
než 20 m od aktuální hranice vodní hladiny.
Zákaz hlubinné přívlače.
Na březích VD Nechranice je možný pohyb motorovými vozidly pouze po
cestách, které jsou vyznačeny v mapě. Parkování vozidel u cest je možné
pouze po dobu pobytu u vody a nesmí docházet k úniku provozních kapalin.
Cesty jsou přírodního charakteru. Vždy je nutné ověřit si stav cesty. Za
případné škody způsobené průjezdem je odpovědný vlastník vozidla.
Příjezdy k cestám jsou opatřeny pokyny pro možnost jejich použití. Cesty
budou uzavřeny závorami při dosažení a překročení nebo za předpokladu
dosažení a překročení hladiny v nádrži, a to od hladin 269,50 – 270,00 m n. m.
dle jednotlivých lokalit. Při uzavření příjezdových cest bude možné jejich
použití pouze pro pěší.
Do nádržního prostoru je zakázáno vjíždět motorovými vozidly (vyjma spouštění
lodě). Sjezdy pro lodě do vody jsou vyznačeny v mapě. Jejich použití je možné
pouze pro vyložení a naložení lodě. Vozidla nesmí parkovat v místě sjezdu.
V nádržním prostoru je zakázáno poškozování břehů např. úpravami břehů,
zarážením kůlů pro kotvení lodí (mimo kotviště), umisťování odpadu, rozdělávání
ohně (oheň je možné rozdělávat pouze v přenosném ohništi), vyřezávání
keřů, kácení stromů, poškozování vegetace apod. Plavidla smí kotvit jen na
vyhrazených kotvištích nebo místech označených plavebním znakem „P“ pro
povolené stání, příp. v bezprostřední blízkosti vlastního pozemku v přítokové
části VD. Drobná plavidla (čluny do 4 metrů) pro potřeby výkonu rybářského
práva je možné kotvit na břehu po dobu výkonu rybářského práva. Stanovat
lze jen na vyhrazených tábořištích.
Úřední hodiny Rybářského domova Vikletice s prodejem povolenek,
recepcí rekreačního zařízení a rybářskou prodejnou (odloučené
pracoviště Severočeského územního svazu) jsou od dubna do konce
října, středa až neděle 08.00 až 10.00 a 15.00 až 17.00 hod., nebo dle
dohody.
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441 044 OHŘE 10 – MO Kadaň
6 km 62 ha
GPS Z: 50°21'55.647"N, 13°17'32.953"E, K: 50°22'58.037"N, 13°12'56.599"E
Přítok Labe. Od jezu v obci Želina až k čerpací stanici v Mariánském údolí.
Do revíru patří jen přítoky z pravé strany od Želiny až k obci Zásada.
Do revíru patří:
0. Ohře (hlavní tok)
2. Miřetická
v k. ú. Miřetice
0,7 ha
(GPS 50°18'43.684"N, 13°17'2.048"E)
3. Velký Hradec
Hradec
9 ha
(GPS 50°22'11.06"N, 13°18'31.67"E)
4. Elite
Vejprty
0,7 ha
(GPS 50°28'54.8"N, 13°1'29.209"E)
5. Požární Kovářská
Kovářská
0,4 ha
(GPS 50°26'3.61"N, 13°3'9.617"E)
Lov z plavidel povolen na řece. Provoz plavidel se spalovacími motory je
zakázán.
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně)
musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
Zákaz stanování a rozdělávání ohně na pozemcích přilehlých k vodní ploše
nádrží v revíru!
Na podrevírech č. 4. a 5. si lovící smí ponechat 3 ks kapra obecného
v kalendářním týdnu, vyjma měsíců července a srpna.
Na uvedeném revíru platí celoroční hájení parmy obecné, ostroretky
stěhovavé a podoustve říční.
441 045 OHŘE 11 – MO Klášterec nad Ohří
17 km 77 ha
GPS Z: 50°22'58.052"N, 13°12'56.523"E, K: 50°20'21.422"N, 13°3'14.616"E
Přítok Labe. Od čerpací stanice v Mariánském údolí až k silničnímu mostu
ve Stráži nad Ohří. Do revíru patří:
0. Ohře (hlavní tok)
2. Brejtfeldka na Perštejnském potoce
0,3 ha
(GPS 50°23'1.707"N, 13°6'37.537"E)
3. Nádrž Stará tůň ve Stráži nad Ohří
0,4 ha
(GPS 50°20'24.986"N, 13°4'2.802"E)
Od 1. 1. do 15. 6. zákaz lovu ryb v úseku cca 350 m řeky Ohře od jezu
v Klášterci nad Ohří po železniční most.
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně)
musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
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Lov z plavidel na toku povolen. Zákaz lovu ryb 50 m pod jezem v Klášterci
nad Ohří. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Do revíru patří Rumelův
(Bočský) potok, který je chovný – lov ryb zakázán. Výkon rybářského práva
ze Zámeckého parku v Klášterci nad Ohří (levý břeh Ohře) je povolen
pouze v otevírací době parku (v souladu s Rybářským řádem určujícím
denní dobu lovu). V odpadním kanálu malé vodní elektrárny u Perštejna je
lov ryb zakázán. Na uvedeném revíru platí celoroční hájení parmy obecné,
ostroretky stěhovavé a podoustve říční.
06 441 114 OPRÁM – MO Most
1,1 ha
GPS 50°36'29.427"N, 13°38'33.841"E
Revír tvoří:
nádrž Oprám
v k. ú. Lom u Mostu
1,1 ha
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně)
musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
06 441 108 OVČÍ RYBNÍK – MO Jirkov
Revír tvoří:
nádrž Ovčí rybník
v k. ú. Boleboř
(GPS 50°31'41.192"N, 13°25'25.184"E)

2,2 ha
2,2 ha

441 060 PANENSKÝ POTOK 1 – MO Mimoň
6 km 2,5 ha
GPS Z: 50°39'33.921"N, 14°43'37.821"E, K: 50°43'13.78"N, 14°42'38.228"E
Přítok Ploučnice. Od soutoku s Ploučnicí v Mimoni až k silničnímu mostu
v Brništi.
441 046 PANENSKÝ POTOK 2 – MO Jablonné v Podještědí 9 km 5 ha
GPS Z: 50°43'14.218"N, 14°42'38.608"E, K: 50°46'12.424"N, 14°46'42.535"E
Přítok Ploučnice. Od silničního mostu v Brništi ř. km 8,5 ke stavidlům
Markvartického rybníka ř. km 17,9 včetně náhonu na MVE v k. ú. Velký
Valtinov. Do revíru nepatří spojení mezi rybníky Markvartickým,
Pivovarským a Dvorským ve Lvové. Úsek od Lvové k pramenům je chovný
– lov ryb zakázán.
Revír tvoří:
0. Panenský potok (hlavní tok)
1. tůň K Vrbě
v k. ú. Velký Valtinov
0,5 ha
(GPS
Z:
50°44'59.761"N,
14°44'51.81"E, K:
50°44'38.429"N,
14°44'30.827"E)
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441 080 PANENSKÝ POTOK 2 B – MO Jablonné v Podještědí
Revír tvoří:
nádrž Kněžice
v k. ú. Kněžice
(GPS 50°47'35.884"N, 14°46'25.617"E)

0,3 ha
0,3 ha

07 441 097 PANENSKÝ RYBNÍK – MO Frýdlant
3,24 ha
Revír tvoří:
vodní nádrž Panenský rybník v k. ú. Dolní Pertoltice
3,24 ha
(GPS 50°58'28.909"N, 15°5'4.812"E)
Zákaz lovu ryb z hráze. Odstavení vozidel u nádrže povoleno jen ve
vyhrazeném prostoru.
Omezení úlovku kapra obecného na tři kusy za kalendářní týden, vyjma
měsíců července a srpna.
07 441 127 PANIN RYBNÍK – MO Zákupy
GPS 50°41'43.18"N, 14°36'48.05"E
Revír tvoří lesní rybník:
Panin rybník
k. ú.
Dobranov

1,8 ha

1,8 ha

06 441 140 PETRI – MO Ústí nad Labem
9,7 ha
GPS 50°40'13.937"N, 13°57'17.091"E
Revír tvoří nádrž:
Petri
k. ú.
Chabařovice
9,7 ha
Lov ryb je povolen z plavidel typu belly boat v maximálním počtu 5 plavidel
současně.
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.
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně)
musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
441 047 PLOUČNICE 1 – MO Děčín
15 km 24 ha
Přítok Labe. Od vtoku do Labe v Děčíně ř. km 0,0 až k jezu u a. s. Daymoon
v
Děčíně
ř.
km
1,6
(GPS
Z:
50°46'41.451"N,
14°12'25.074"E,
K: 50°46'28.49"N, 14°13'21.202"E) a dále od čtvrtého jezu (vakového) od
Labe pod Soutěskami ř. km 5,5 až k jezu nad mostem se silnicí ze Starého
Šachova do Žandova ř. km 18,6 (GPS Z: 50°45'19.325"N, 14°15'33.514"E,
K: 50°43'11.652"N, 14°22'18.645"E).
Potok Bystrá tvoří samostatný revír. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.
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Zákaz lovu ryb v úseku od ústí Ploučnice do Labe v Děčíně až po první jez
s malou vodní elektrárnou (u fotbalového stadionu) v období od 16. 3. do
15. 6. včetně (hromadné migrace ryb a jejich rozmnožování na trdlištích).
Na uvedeném revíru platí celoroční hájení parmy obecné, ostroretky
stěhovavé a podoustve říční.
441 086 PLOUČNICE 1 B – MO Děčín
9 ha
Revír tvoří nádrže:
1. Velký Zámecký rybník
v k. ú. Děčín I
1,2 ha
(GPS 50°46'40.614"N, 14°12'55.687"E)
2. Lesní I a II
Oleška
5,8 ha
(GPS 50°48'38.838"N, 14°19'28.934"E)
3. Požární nádrž
Ludvíkovice
0,6 ha
(GPS 50°47'37.723"N, 14°15'49.562"E)
4. Hráz
Libouchec
1,3 ha
(GPS 50°45'47.437"N, 14°3'28.052"E)
Na nádrži Lesní II je v obecném zájmu zákaz lovu ryb z hráze – vyznačeno
tabulemi – a v období od 1. 1. do 15. 6. zákaz lovu ryb (umisťování nástrah)
za linií vyznačenou tabulemi s textem „Rybí trdliště – zákaz rybolovu“
umístěnými na březích do oblasti přítoku rybníka (úsek cca 150 m od ústí
Bynoveckého potoka).
Zákaz odstavení dopravních prostředků a poškozování elektrického
ohradníku na soukromých pozemcích mezi vodní plochou a silnicí Děčín
– Srbská Kamenice.
Omezení úlovku kapra obecného na tři kusy za kalendářní týden, vyjma
měsíců července a srpna. Po ponechání si jednoho kusu kapra končí denní
lov, vyjma podrevíru č. 3.
441 048 PLOUČNICE 2 – MO Žandov
10 km 15 ha
GPS Z: 50°43'11.669"N, 14°22'18.747"E, K: 50°41'4.297"N, 14°28'26.519"E
Přítok Labe. Od jezu mlýna ve Starém Šachově až k jezu mlýna ve Stružnici.
Ve vrchní části náhonu od slupu až k jezu je lov ryb zakázán.
Přítoky do revíru nepatří. Na revíru je povolen lov ryb z plavidel.
441 049 PLOUČNICE 3 – MO Česká Lípa
20 km 70 ha
GPS Z: 50°41'4.265"N, 14°28'26.596"E, K: 50°39'6.199"N, 14°37'43.04"E
Přítok Labe. Od jezu mlýna ve Stružnici až k jezu mlýna u silnice Zákupy – Srní
mimo potoky Libchava, Dobranovský. K revíru patří potok Svitávka (GPS
Z: 50°39'35.945"N, 14°37'30.938"E, K: 50°39'46.36"N, 14°38'24.211“E) od
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soutoku s Ploučnicí až k silničnímu mostu pod Brennou, potok Robečský
(GPS Z: 50°40'24.201"N, 14°29'58.418"E, K: 50°37'43.217"N, 14°32'7.885"E)
od ústí do Ploučnice až k silnici v Zahrádkách, dále úsek Libchavského
potoka (GPS Z: 50°40'39.791"N, 14°30'29.232"E, K:
50°40'56.756"N,
14°30'52.597"E) od soutoku s Ploučnicí až po železniční most tratě Děčín
– Česká Lípa.
K revíru patří kromě řeky také propadliny vzniklé těžbou:
0. Ploučnice (hlavní tok)
1. Provodín I
v k. ú. Provodín
0,6 ha
(GPS 50°37'14.45"N, 14°35'12.304"E)
2. Provodín II
Provodín
1,2 ha
(GPS 50°37'20.386"N, 14°35'17.812"E)
3. Dubice I
Dubice
13 ha
(GPS 50°40'22.995"N, 14°30'28.86"E)
4. Dubice II
Dubice
6 ha
(GPS 50°40'22.737"N, 14°30'34.81"E)
5. Tůně Vlčí Důl
Vlčí Důl
0,2 ha
(GPS 50°39'50.583"N, 14°36'37.91"E)
6. Stará Lípa
Stará Lípa
0,2 ha
(GPS 50°40'45.008"N, 14°34'44.559"E)
7. Žízníkovská I
Žízníkov
0,2 ha
(GPS 50°40'48.055"N, 14°34'52.378"E)
8. Žízníkovská II
Žízníkov
0,15 ha
(GPS 50°40'47.342"N, 14°34'50.015"E)
9. Peklo (Dubice III)
Peklo
15 ha
(GPS 50°40'4.744"N, 14°30'10.062"E)
Doplněk popisu revíru:
Na celém revíru zavedena nejmenší lovná míra okouna říčního 20 cm.
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně)
musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
Omezení úlovku kapra obecného na tři kusy za kalendářní týden, vyjma
měsíců července a srpna (platí pro všechny podrevíry i hlavní tok).
Podrevír č. 9 Peklo – zákaz lovu ryb ze společné hráze s chovným
rybníkem (jižní strana) – dle označení – a na obou stranách přivaděče vody
– dle označení. Parkování je povoleno jen na vyhrazeném parkovišti. Zákaz
lovu ryb z ostrůvku dle vyhlášky města Česká Lípa. Zákaz zavážení návnad
a nástrah!
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Podrevír č. 3 Dubice 1 – celoroční zákaz lovu ryb v prostoru koupaliště
(za nornou stěnou), vyjma travnatého břehu. Zákaz lovu ryb z ostrůvku dle
vyhlášky města Česká Lípa. Zákaz zavážení návnad a nástrah!
Ve vymezených úsecích platí zákaz lovu nebo jeho omezení v době
provozu vodního lyžování – vyznačeno cedulemi.
Podrevír č. 4 Dubice II – zákaz lovu ryb v úseku vyznačeném cedulemi.
Zákaz zavážení návnad a nástrah!
441 063 PLOUČNICE 4 – MO Mimoň
13 km 9 ha
GPS Z: 50°39'6.215"N, 14°37'43.142"E, K: 50°37'52.998"N, 14°42'53.051"E
Přítok Labe. Od jezu mlýna u silnice Zákupy – Srní až k novému mostu
v k. ú. Boreček ř. km 66,7.
441 050 PLOUČNICE 5 A – MO Mimoň
5 km 8 ha
GPS Z: 50°37'52.708"N, 14°42'53.867"E, K: 50°38'55.968"N, 14°44'1.821"E
Přítok Labe. Od nového mostu v k. ú. Boreček ř. km 66,7 až k železničnímu
mostu STS Mimoň ř. km 72,0.
441 051 PLOUČNICE 7 – MO Stráž pod Ralskem
7,6 ha
Přítok Labe. Revír tvoří:
nádrž Metud
v k. ú. Stráž pod Ralskem
7,6 ha
(GPS 50°42'34.726"N, 14°47'56.6"E)
Zákaz vjezdu motorových vozidel na hráz nádrže Metud.
Zákaz rozdělávání ohně v celém okolí nádrže. Odstavné plochy pro vozidla
rybářů jsou označeny cedulemi u okraje lesa.
Od 16. 6. do 31. 8. 2022 a 2023 je lov povolen i v době po 24 hod., tj. od
00.00 hod. do 04.00 hod. Pro tuto výjimku MZe dále platí následující
pravidla pro lov ryb:
- osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 00.00 hod. do
04.00 hod. osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání
otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.
- osoba provádějící lov je v případě pokračování lovu od 00.00 hod.
povinna zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky
k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum lovu a číslo
rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov nepřisvojila
předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku
k tomuto dni proškrtnout.
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441 052 PLOUČNICE 9 – MO Osečná
Přítok Labe. Revír tvoří:
nádrž Jenšovák
v k. ú. Osečná
(GPS 50°42'8.6"N, 14°55'53.135"E)

1 ha
1 ha

06 441 139 POD VLEČKOU – MO Duchcov
3,4 ha
GPS 50°37'34.313"N, 13°43'51.982"E
Revír tvoří nádrž:
Pod Vlečkou
v k. ú. Háj u Duchcova
3,4 ha
Při lovu na nástražní rybičku menší než 15 cm je možné užití pouze
jednoháčku.
06 441 089 RACEK – MO Rumburk
3,4 ha
Revír tvoří:
nádrž Racek
v k. ú. Dolní Křečany
3,4 ha
(GPS 50°58'11.000"N, 14°32'24.920"E)
Zákaz lovu ryb z levého břehu od tělesa hráze až do úrovně lesa a protilehlého
břehu hráze podél lesa až na jeho okraj, dle vyznačení tabulemi.
Lovící si smí ponechat 3 ks kapra obecného v kalendářním týdnu, vyjma
měsíců července a srpna.
441 053 REKREAČNÍ RYBNÍK – MO Varnsdorf
12 ha
Revír tvoří nádrže:
1. Rekreační rybník
v k. ú. Varnsdorf
11 ha
(GPS 50°53'30.338"N, 14°37'5.853"E)
2. Jáma
Varnsdorf
0,6 ha
(GPS 50°54'31.469"N, 14°35'21.306"E)
Na Rekreačním rybníku je lov ryb povolen pouze z hráze a pláže, na
zbývající části břehu je lov ryb celoročně zakázán. Na Rekreačním rybníku
je vnadění povoleno pouze tehdy, pokud je krmení součástí udice;
samostatné vnadění je zakázáno.
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí
být bez prodlení vrácen zpět do revíru. Na Rekreačním rybníku se doporučuje
při ulovení karasa stříbřitého nebo okouna říčního (mimo dobu jeho hájení)
tyto ryby nevracet do revíru! Lovící si smí ponechat 3 ks kapra obecného
v kalendářním týdnu, vyjma měsíců července a srpna.
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441 054 ROŽANSKÝ POTOK 2 – MO Šluknov
9 ha
Revír tvoří nádrže:
1.
Šluknovská
v k. ú. Šluknov
8,5 ha
(GPS 51°0'39.406"N, 14°27'49.242"E)
2. Lom I, II, III, IV – zrušeno
Na revíru platí rekreační statut, upřesněno tabulemi.
Lovící si smí ponechat 3 ks kapra obecného v kalendářním týdnu, vyjma
měsíců července a srpna.
06 441 087 SLATINA – MO Libochovice
7,5 ha
Revír tvoří:
nádrž Slatina
v k. ú. Slatina pod Hazmburkem 7,5 ha
(GPS 50°25'18.092"N, 14°2'18.914"E)
K nádrži platí zákaz vjezdu mimo odstavnou plochu pro motorová vozidla
pod hrází.
Zákaz lovu ryb z tělesa zemní hráze s výpustným zařízením. Zákaz lovu ryb v přítokové části nádrže, dle místního vyznačení. Horní míra kapra obecného je 70 cm,
ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
441 055 SMĚDÁ 1 – MO Frýdlant
20 km 20,3 ha
GPS Z: 51°1'23.423"N, 15°1'11.785"E, K: 50°56'4.063"N, 15°2'12.461"E
Přítok Nisy (v Polsku). Od státní hranice s Polskem pod obcí Černousy až
k tělesu hráze přehrady v Hartě cca 500 m po proudu řeky za železničním
tunelem. Potok Bulovský tvoří samostatný revír (CHKO).
Od železničního mostu v Černousích k silničnímu mostu v obci Předlánce
se rozkládá přírodní rezervace Meandry Smědé, kde je zakázáno provádět
činnosti, které by mohly způsobit změnu vodního režimu, tábořit, rozdělávat
ohně, ukládat odpady, provozovat hromadné sportovní a rekreační akce,
opevňovat břehy a zasahovat do vodního toku, vjíždět motorovými vozidlys
výjimkou vlastníků a uživatelů pozemků.
K revíru patří řeka, tůně a nádrže:
0. Smědá (hlavní tok)
2. Čapkova
Andělka
0,1 ha
(GPS 50°58'39.71"N, 15°1'57.661"E)
3. Arnoltická tůň
Arnoltice u Bulovky
1,1 ha
(GPS 50°57'40.64"N, 15°05'25.79"E)
(GPS
50°57'38.509"N,
15°5'19.792"E)
6. Dětřichovská
Dětřichov u Frýdlantu
0,5 ha
(GPS 50°53'20.012"N, 15°2'7.981"E)
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8. Vápenka
Raspenava
0,5 ha
(GPS 50°53'27.671"N, 15°8'28.582"E)
Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Omezení úlovku kapra obecného na
tři kusy za kalendářní týden, vyjma měsíců července a srpna.
Na podrevíru č. 3 Arnoltická tůň: zákaz lovu ze severní strany tůně podél
soukromých objektů bývalé cihelny. Zákaz táboření a rozdělávání ohně
v okolí celé tůně.
06 441 143 STROUHA – MO Most
0,52 ha
GPS 50°32'49.631"N, 13°35'17.581"E
Revír tvoří:
nádrž Strouha
v k. ú. Dolní Jiřetín
0,52 ha
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně)
musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
06 441 124 SULEJOVICE – MO Litoměřice
GPS 50°29'57.614"N, 14°2'39.130"E
Revír tvoří:
Nádrž Sulejovice
v k. ú. Sulejovice
Nejmenší lovná míra štiky obecné je 60 cm.

3,3 ha

3,3 ha

441 068 SVĚTLÍK – MO Horní Podluží
18 ha
GPS 50°53'41.057"N, 14°33'22.377"E
Přítok Lužničky. Revír tvoří nádrž Světlík v k. ú. Horní Podluží. Lov ryb
povolen pouze v tabulemi vyznačeném úseku.
Zakazuje se lov ryb v úseku rákosí dle označení od 16. 3. do
30. 6. z důvodu ochrany ptactva v době hnízdění.
441 056 SVITAVA 4 – MO Cvikov
Přítok Ploučnice.
Revír tvoří:
nádrž Třeťák
v k. ú. Cvikov
(GPS 50°46'39.252"N, 14°38'40.83"E)
06 441 147 SYČIVKA – MO Bílina
GPS 50°32'23.558"N, 13°48'31.569"E
Revír tvoří:
nádrž Syčivka
v k. ú. Dřínek
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Na nádrži je kontrolou lovících pověřena pouze rybářská stráž ČRS, z. s.,
MO Bílina.
06 441 116 ŠEDÁK II – MO Most
0,2 ha
GPS 50°35'35.297"N, 13°35'6.119"E
Revír tvoří:
nádrž Šedák
v k. ú. Hamr u Litvínova
0,2 ha
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně)
musí být bez prodlení vrácen zpět.
06 441 135 ŠTĚPÁNOV – MO Bílina
1,44 ha
GPS 50°31'54.959"N, 13°51'34.010"E
Revír tvoří:
nádrž Štěpánov
k. ú.
Radovesice u Bíliny
1,44 ha
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně)
musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
06 441 110 U KOSTELA – MO Most
1,8 ha
GPS 50°31'4.161"N, 13°38'47.391"E
Revír tvoří:
nádrž U Kostela
v. k. ú. Most
1,8 ha
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně)
musí být bez prodlení vrácen zpět.
07 441 104 ÚDOLNÍ – MO Frýdlant
0,75 ha
GPS 50°56'37.103"N, 15°5'11.348"E
Revír tvoří:
nádrž Údolní
v k. ú. Frýdlant
0,75 ha
Motorová vozidla lze odstavit jen na vyhrazené ploše u příjezdu k rybníku.
Omezení úlovku kapra obecného na tři kusy za kalendářní týden, vyjma
měsíců července a srpna.
441 064 VELKOŠENOVSKÝ POTOK 2 – MO Velký Šenov
Přítok Lučního potoka. Revír tvoří nádrže:
2. Salmovská
Mikulášovice
(GPS 50°58'36.188"N, 14°23'39.958"E)
3. Lipovská – zrušeno
4. Ludvíkovská střední – zrušeno
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7. U Elektrárny – zrušeno
8. Kuba – zrušeno
Omezení úlovku kapra obecného na tři kusy za kalendářní týden, vyjma
měsíců července a srpna.
441 065 VELKÝ RYBNÍK – Severočeský územní svaz
40 ha
GPS 50°53'20.165"N, 14°32'19.032"E
Revír tvoří nádrž Velký rybník v k. ú. Rybniště. Lov ryb je povolen jen
v omezeném úseku dle místního označení.
Zákaz vjezdu na hráz, zákaz provozování jakékoliv sportovní činnosti,
stanování, koupání, rozdělávání ohňů apod. Zákaz vstupu k výpustnímu
a odběrnému zařízení a jakékoliv manipulace s ním. Zákaz vstupu mimo
úseky, kde je povolen lov ryb. Zakazuje se lov ryb v úseku rákosí dle
označení od 16. 3. do 30. 6. z důvodu ochrany ptactva v době hnízdění.
Z hráze je zákaz lovu ryb mimo lovu přívlačí. Při lovu ryb z hráze se zakazuje
sestupovat z hráze k vodě, vyjma vyzvednutí ulovené ryby z vody. Na celé
ploše rybníka se zakazuje brodění. Lov pomocí plavidel je zakázán.
07 441 098 VELKÝ SAJBOT – MO Liberec
0,9 ha
GPS 50°44'4.121"N, 15°3'36.591"E
Revír tvoří:
nádrž Velký Sajbot
v k. ú. Vesec u Liberce
0,9 ha
Omezení úlovku kapra obecného na tři kusy za kalendářní týden, vyjma
měsíců července a srpna.
06 441 096 VINDUŠKA – MO Duchcov
1,7 ha
Revír tvoří:
nádrž Vinduška
v k. ú. Duchcov
1,7 ha
(GPS 50°36'52.28"N, 13°44'24.312"E)
Při lovu na nástražní rybičku menší než 15 cm je možné užití pouze
jednoháčku.
06 441 146 VRŠÍČEK – MO Bílina
0,74 ha
GPS 50°33'13.182"N, 13°49'36.350"E
Revír tvoří:
nádrž Vršíček
v k. ú. Radovesice u Bíliny
0,74 ha
Na nádrži je kontrolou lovících pověřena pouze rybářská stráž ČRS, z. s.,
MO Bílina.
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06 441 105 ZÁTIŠÁK – MO Kadaň
Revír tvoří nádrž:
Zátišák
v k. ú. Vejprty
(GPS 50°28'54.439"N, 13°2'7.614"E)

0,6 ha
0,6 ha

441 058 ŽEHROVKA 1 – Severočeský územní svaz,
MO Svijany
19 km 3 ha
GPS Z: 50°33'5.267"N, 15°2'15.094"E, K: 50°30'22.373"N, 15°11'10.23"E
Přítok Jizery. Od Jizery v Březině až k pramenům mimo nádrž Pařez
v k. ú. Zámostí Blata. Pramenná část Žehrovky od hráze v Podsemínu
a přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. V obecném zájmu je zákaz lovu
ryb v úseku od železničního mostu tratě Svijany – Březina až ke staré
propusti nad silnicí Žďár – Příhrazy.
441 059 ŽERNOSEKY – MO Litoměřice
130 ha
GPS 50°31'15.686"N, 14°4'22.728"E
Revír tvoří propadlina vzniklá těžbou v Žernosekách. Lov ryb z plavidel
povolen. Zákaz lovu ryb v přístavu Píšťany – Marína. Zavážení nástrah
povoleno.
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně)
musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
Nejmenší lovná míra okouna říčního je 20 cm, štiky obecné 60 cm.
06 441 118 WAGNETRŮV RYBNÍK – MO Velký Šenov
0,6 ha
GPS 50°57'58.98"N, 14°20'47.71"E
Revír tvoří:
nádrž Wagnetrův rybník
k. ú.
Mikulášovice
0,6 ha
Omezení úlovku kapra obecného na tři kusy za kalendářní týden, vyjma
měsíců července a srpna.
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SEZNAM REVÍRŮ MÍSTNÍHO VÝZNAMU
Na RMV mohou lovit jen vlastní členové těch místních organizací, které
je obhospodařují, na povolenku územní nebo celosvazovou, která byla
vydána těmito MO. Místní organizace hospodařící na RMV může umožnit
lov ryb i členům jiných MO. Všichni, kdo loví na RMV, musí splňovat
podmínky § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.
441 075 BLŠANKA 2 C – MO Podbořany
1 ha
Přítok Ohře. Revír tvoří:
Buškovická 2 – Mléko
v k. ú. Buškovice
1 ha
(GPS 50°13'6.703"N, 13°22'6.746"E)
Zákaz stanování, bivakování a rozdělávání ohně u nádrže.
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně)
musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
441 071 DOBRANOVSKÝ POTOK 2 B – MO Nový Bor
Přítok Ploučnice, Labe. Revír tvoří:
1. Kopicův rybník
v k. ú. Chotovice
2. Pod Červeným
Pihel

0,8 ha
0,2 ha
0,6 ha

06 441 111 KŘEPELKA – MO Libochovice
1 ha
Revír tvoří:
nádrž Křepelka
v k. ú. Budyně nad Ohří
1 ha
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně)
musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
Pro revír platí místní úprava bližších podmínek lovu ryb.
441 073 LABE 11–12 B – MO Roudnice nad Labem
1 ha
Revír tvoří:
Kapucínská tůň
v k. ú. Roudnice nad Labem
1 ha
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně)
musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
Pro revír platí místní úprava bližších podmínek lovu ryb.
441 076 LABE 13 A – MO Štětí
1 ha
Revír tvoří:
Račická tůň
v k. ú. Račice
1 ha
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně)
musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
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Nejmenší lovné míry: kapr obecný – 45 cm, amur bílý – 75 cm.
Omezení úlovku kapra obecného na dva kusy za kalendářní týden.
441 138
LENEŠICKÁ TŮŇ – MO Louny
GPS 50°22'20.409"N, 13°44'25.709"E
Revír tvoří:
Lenešická tůň
v k. ú. Lenešice
07 441 092 MLÉKÁRENSKÝ RYBNÍK – MO Osečná
Revír tvoří:
Mlékárenský rybník
v k. ú. Osečná
07 441 130 MALÁ – MO Hrádek nad Nisou
GPS 50°50'56.21"N, 14°54'06.76"E
Revír tvoří:
nádrž Malá přehrada
v k. ú. Václavice

0,3 ha

0,3 ha
0,85 ha
0,85 ha
1 ha

1 ha

441 034 MOHELKA 5 – MO Hodkovice nad Mohelkou
1 ha
Přítok Jizery. Revír tvoří:
nádrž Pivovarská
v k. ú. Hodkovice n. M.
1 ha
Pro revír platí místní úprava bližších podmínek lovu ryb.
Od 1. 6 do 31. 8. Platí zákaz krmení a vnadění ryb a lov ryb pomocí krmítek
na udici.
441 035 MŠENO – přehrada – MO Jablonec nad Nisou
Revír tvoří:
2. nádrž II (prostřední)
v k. ú. Mšeno nad Nisou
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm
musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
3. nádrž III (horní)
Mšeno nad Nisou
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm
musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.
Pro revír platí místní úprava bližších podmínek výkonu rybářského
07 441 094 PANSKÝ – MO Tanvald
Revír tvoří:
nádrž Panský rybník
v k. ú. Bohdalovice
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5,3 ha
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2 ha
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441 082 PLOUČNICE 5 D – MO Mimoň
Revír tvoří:
Zámecký rybník
v k. ú. Mimoň
441 083 PLOUČNICE 7 B – MO Stráž pod Ralskem
Přítok Labe. Revír tvoří nádrž:
Velká rašelina
v k. ú. Dubnice
Pro revír platí místní úprava bližších podmínek lovu ryb.
441 085 SVITAVA 4 B – MO Cvikov
Přítok Ploučnice. Revír tvoří:
rybník Veselák
v k. ú. Cvikov

1 ha
1 ha
1 ha
1 ha

1 ha
1 ha

441 057 VELKÉ ŠTĚRKOPÍSKOVIŠTĚ PŘÍŠOVICE –
MO Svijany
26,5 ha
(GPS 50°34'2.368"N, 15°5'6.853"E)
• Rybolov z ostrovů je celoročně ZAKÁZÁN!
• Rybolov, vnadění či zavážení nástrah z lodí či jiných plavidel nejsou
povoleny. Návnady a nástrahy lze na lovné místo dopravit pouze
odhozem ze břehu.
• Minimální lovná míra kapra obecného je 45 cm, maximální lovná míra
kapra je 70 cm. Ulovený kapr obecný delší než 70 cm musí být vrácen
do revíru. Minimální lovná míra okouna říčního je stanovena na 25 cm,
štiky obecné na 60 cm.
• Zákaz vnadění ovocem a ovocnými produkty, zákaz označování lovných
míst bójkami všeho druhu včetně tyčových.
• Lovící může ponechané ryby přechovávat na revíru ve vezírku či jiném
zařízení pro uchovávání ryb pouze do konce zákonem stanovené doby
určené pro lov ryb.
• Zákaz stanování, táboření a rozdělávání ohňů. Po skončení povolené
doby lovu je povinnost rybáře místo po sobě uklidit.
Zákaz vjezdu a parkování motorových vozidel mimo zpevněné plochy
podél silnice Ploukonice – Příšovice. Lovící má povinnost se řídit
Provozním řádem rekreační oblasti Malý a Velký písečák, vydaným radou
Obce Příšovice pod č. 1/2020, účinným od 1. 3. 2020 (k dispozici na
webové stránce OÚ Příšovice).
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SEZNAM REVÍRŮ SAMOSTATNĚ
HOSPODAŘÍCÍCH MO
MO Železný Brod – JIZERA 10 A (441 016)
MO Svijany – Malé štěrkopískoviště Příšovice (441 062), Tůň u Loukova
(441 200)
Povolenky je nutné zakoupit u výše uvedených místních organizací
ČRS!
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SEZNAM RYBÁŘSKÝCH REVÍRŮ UŽÍVANÝCH
SEVEROČESKÝM ÚZEMNÍM SVAZEM,
KTERÉ JSOU ÚPLNĚ NEBO ČÁSTEČNĚ NA
ÚZEMÍ CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI
(VIZ ÚVOD DOPLŇKU K SOUPISU REVÍRŮ)
441
441
441
441
441
441
441
441
441
441
441

005
012
013
018
019
020
021
022
023
024
025

441
441
441
441
441
441
441
441
441
441
441
441
441
441
441

029
035
039
040
047
048
056
059
065
066
067
068
069
080
086

Bílina 6 – č. 16 Lužice II – přehrada – CHKO České středohoří
Chřibská Kamenice 2 – CHKO Lužické hory
Jeřický potok 2 – č. 4 Písečák – CHKO Jizerské hory
Křinice 2 – CHKO Lužické hory
Labe 1 – CHKO Labské pískovce
Labe 2 – CHKO Labské pískovce + CHKO České středohoří
Labe 3 – CHKO České středohoří
Labe 4 – 5 – CHKO České středohoří
Labe 6 – 7 – CHKO České středohoří
Labe 8 – CHKO České středohoří
Labe 9 (pravý břeh Litoměřice – Píšťany) – CHKO České
středohoří
Liběchovský potok – CHKO Kokořínsko
Mšeno-přehrada II, III – CHKO Jizerské hory
Ohře 2–3 – PR Pístecký les
Ohře 4 – 5, podrevír č. 2 Pískovna – CHKO České středohoří
Ploučnice 1 – CHKO České středohoří
Ploučnice 2 – CHKO České středohoří
Svitava 4 – CHKO Lužické hory
Žernoseky – CHKO České středohoří
Velký rybník – Přírodní rezervace
Konojedské rybníky – CHKO České středohoří
Fojtův potok 2 – CHKO Jizerské hory
Světlík – Přírodní rezervace
Bílina 5 B – č. 4 Mukov – CHKO České středohoří
Panenský potok 2 B – CHKO Lužické hory
Ploučnice 1 B 1. Velký Zámecký – CHKO České středohoří,
2. Lesní I a II,
3. požární nádrž,
4. Hráz – CHKO Labské pískovce
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V seznamu nejsou uvedeny revíry, které jsou chráněnou rybí
oblastí se zákazem lovu ryb. Nedílnou součástí obhospodařovaných
vod v MO jsou i chovné rybníky, které využívají MO pro chov
ryb a jiných vodních živočichů k vysazení do rybářských revírů. Lov
ryb na těchto vodách je zakázán.
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DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Krajské úřady
Krajský úřad Ústeckého kraje
– odbor ŽP – 475 657 239 – vavrusa.p@kr-ustecky.cz
Krajský úřad Libereckého kraje
– odbor ŽP – 485 226 480 – zuzana.wudyova@kraj-lbc.cz
Správa povodí
Povodí Ohře – dispečink Chomutov – 474 636 306,
474 624 200 – vhd@poh.cz
– laboratoř Teplice v Čechách – 417 515 752 –
laboratore@poh.cz
Povodí Labe – dispečink Hradec Králové – 495 088 720,
495 088 730 – havárie – vhd@pla.cz
– laboratoř Ústí n. L – 475 259 781 – subrt@pla.cz
Česká inspekce ŽP
Liberec
– 485 340 711 – public_lb@cizp.cz
– havárie – 723 083 437
Ústí n. L.
– 475 246 011 – public_ul@cizp.cz
– havárie voda – 475 246 076 (7.00–15.30 hod.)
– havárie voda – 731 405 388 (mimo pracovní dobu)
Hasiči
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
– 950 431 111
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
– 950 470 111
Samotná likvidace havárií
– Hasičský záchranný sbor 150
Veterina
Krajská veterinární správa Ústí nad Labem
– 475 501 011, krizová linka 720 995 202
Krajská veterinární správa Liberec
– 485 246 691, krizová linka 720 995 207
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Hygiena
Krajská hygienická stanice Ústí n. L
– 477 755 110 – reditel@khsusti.cz
Krajská hygienická stanice Liberec
– 485 253 111 – sekretariat@khslbc.cz
Akreditované laboratoře
ALS Czech Republic, s. r. o.
Česká Lípa – 487 828 510, support.ceskalipa@alsglobal.com
Lovosice
– 416 531 665, support.lovosice@alsglobal.com
Liberec
– 487 828 510, support.liberec@alsglobal.cz
Ochrana přírody
Správa Národního parku České Švýcarsko
– 412 354 050 – n.park@npcs.cz
AOPK

Ústí nad Labem – 475 220 525 –
labpis@nature.cz Liberec – 482 428 999 –
jizhory@nature.cz

Správa CHKO České středohoří
– 416 574 611 – cstred@nature.cz
Správa CHKO Kokořínsko
– 315 728 061 –
kokorin@nature.cz Správa CHKO Lužické hory
– 487 762 355, 487 762 356 – luzhory@nature.cz
Správa CHKO Jizerské hory
– 482 428 999 –
jizhory@nature.czSpráva CHKO Labské
pískovce
– 412 518 287, 412 518 202 – labpis@nature.cz
Policie ČR
Správa Severčeského kraje, poříční oddělení
– 974 421 295 – poriciul@mvcr.cz
Vyšetření uhynulých ryb a vody:
ALS Czech Republic, s. r. o.
Česká Lípa – 487 828 510, support.ceskalipa@alsglobal.com
Lovosice
– 416 531 665, support.lovosice@alsglobal.com
Liberec
– 487 828 510, support.liberec@alsglobal.cz
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Krajská veterinární správa Ústí nad Labem
– 475 501 011, krizová linka 720 995 202
Krajská veterinární správa Liberec
– 485 246 691, krizová linka 720 995 207
Likvidace uhynulých ryb a jiných živočichů:
VAPO, s. r. o., Podbořany
– 415 237 701, 415 214 400
(pondělí – neděle – nonstop),
vapo.podborany@centrum.cz
SAP Mimoň – 487 883 888 – info@sapmimon.cz
Pracovníci ochrany přírody uvítají spolupráci ze strany členů ČRS při
hlášení černých skládek, záznamů pozorování a hnízdění volně žijících
živočichů.
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SEZNAM MÍSTNÍCH ORGANIZACÍ
SEVEROČESKÉHO ÚZEMNÍHO SVAZU
Poř
.
čísl
o

Název MO

Adres
a

1.

Bílina

Důlní 85
418 01 Bílina

2.

Cvikov

Husova 296
471 54 Cvikov

3.

Česká Kamenice

4.

Kontakt
(tel. číslo, e-mail, web.
stránky)
e-mail: info@crsbilina.cz
www.crsbilina.cz

Pražská 518
407 21 Česká
Kamenice

www.rybari.ceskakamenice.cz

Česká Lípa

Máchova 1160
470 72 Česká Lípa

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

5.

Český Dub

P. O. BOX 14
463 43 Český Dub

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

6.

Děčín

Ústecká 23
405 02 Děčín

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

7.

Dolní Poustevna

Sadová 174
407 82 Dolní
Poustevna

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

8.

Dubá

471 41 Dubá

e-mail: crsduba@seznam.cz

9.

Duchcov

Rybářská 7
419 01 Duchcov

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

10.

Frýdlant v
Čechách

Družstevní 1297
464 01 Frýdlant v
Čechách

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

Hodkovice
nad
Mohelkou

Rychnovská 272
463 42
Hodkovicenad
Mohelkou

www.rybarihodkovice.webnod
e.cz

11.
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12.

Hrádek nad Nisou

13.

Chomutov

Tovární 628
463 34 Hrádek nad
Nisou

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

P. O. BOX 88
430 01 Chomutov

e-mail: crschomutov@seznam.cz
www.crs-chomutov.cz
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14.

Chrastava

Družstevní 107
463 31 Chrastava

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

15.

Chřibská

Chřibská 321
407 44 Chřibská

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

16.

Jablonec nad
Nisou

K Rybárně
3/3 466 01
Jablonec nad
Nisou

17.

Jablonné
v Podještědí

18.

Jirkov

19.

Na Nivách 225
471 25
Jablonnév
Podještědí

e-mail:
rybsvazjbc@centrum.cz
www.rybsvazjbc.cz
www.ryb-svaz-jvp.cz

P. O. BOX
61 431 11
Jirkov

www.rybarsky-svazjirkov. webnode.cz

Jiříkov

Rumburská 454
407 53 Jiříkov

e-mail: jirikov@mocrs.cz
www.rybarijirikov1.webnode.cz

20.

Kadaň

Sládkova 114
432 01 Kadaň

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

21.

Klášterec nad
Ohří

Chomutovská 116
431 51 Klášterec nad
Ohří

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

22.

Krásná Lípa

Strádalova
389/1 407 46
Krásná Lípa

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

23.

Liberec

Malé nám.
291/1 460 01
Liberec

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

24.

Libochovice

Turínského 274
411 17 Libochovice

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

87

25.

Litoměřice

Velká mlýnská 2
412 01 Litoměřice

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

26.

Louny

Česká 155
440 01 Louny

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

27.

Malá Skála

Vranové 1. díl 122
468 22 Železný Brod

www.rybari-ms.com
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28.

Mimoň

29.

Most

30.

Adres
a
V Lukách 84
471 24 Mimoň

Kontakt
(tel. číslo, e-mail, web.
stránky)

www.mocrsmimon.webnode.cz

Budovatelů
265/2931 434 01
Most

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

Nový Bor

Sklářská 74
473 01 Nový Bor

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

31.

Osečná
pod
Ještědem

Dolní selská 168
463 52
Osečnápod
Ještědem

32.

Podbořany

33.

Postoloprty

5. května 110
439 42 Postoloprty

34.

Roudnice nad
Labem

Nábřežní 387
413 01
Roudnicenad
Labem

35.

Rumburk

Pražská
645/28 408
01 Rumburk

36.

Stráž pod
Ralskem

P. O. BOX 25
471 27 Stráž pod
Ralsem

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

37.

Šluknov

Na Hrázi 837
407 77 Šluknov

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

38.

Štětí

Nábřežní 286
411 08 Štětí

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

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

e-mail: crsAntonína Dvořáka 876
podborany@seznam.cz
441 01 Podbořany
www.crs-mo-podborany4.
webnode.cz
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e-mail: info-crsrce@seznam.cz www.mrcrsroudnice.webnode.cz

39.

Teplice v Čechách

40.

Ústí nad Labem

Havířská 7
415 01 Teplice v
Čechách
Masarykova 155
400 01 Ústí nad
Labem
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e-mail:
crs.mo.teplice@seznam.cz
www.mocrsteplice.cz
tel.: 472 741 669
e-mail: info@rybariusti.cz
www.rybariusti.cz
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41.

Varnsdorf

Ostrovní 961
407 47 Varnsdorf

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

42.

Žandov

č. p. 151
471 07 Žandov

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

43.

Žatec

Libočanská 2649
438 01 Žatec

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

44.

Tanvald

Žďár 162
468 41 Tanvald

www.rybsvaz-tanvald.unas.cz

45.

Zákupy

Borská 36
471 23 Zákupy

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

46.

Velký Šenov

Mírové nám. 342
407 78 Velký Šenov

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

47.

Horní Podluží

Žofín 2
407 57 Horní Podluží

www.rybarihp.webnode.cz

48.

Rybářský
domov
Nechranice

Vikletice 42
438 01 Žatec

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

49.

Střekovské nábřeží
Český rybářský
svaz,
975/51 400 03 Ústí
z. s., Severočeský nad Labem
ÚS
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tel.: 475 531 004, 721 329 351
e-mail: crsusti@crsusti.cz
www.crsusti.cz

Severočeský ÚS

SEZNAM SAMOSTATNĚ HOSPODAŘÍCÍCH
ORGANIZACÍ SEVEROČESKÉHO ÚZEMNÍHO
SVAZU
Poř
.
čísl
o

Název MO

Adres
a

Kontakt
(tel. číslo, e-mail, web.
stránky)
Výdej povolenek:
tel.: 604 854 800, p. Kapras
e-mail: mosvijany@seznam.cz
www.mosvijany.cz

1.

Svijany

P. O. BOX
14 463 46
Svijany

2.

Železný Brod

Fr. Balatky 128
468 22 Železný Brod

OFICIÁLNÍ VOZY
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