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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cm,
cm,
cm,
cm,
cm,
cm,
cm,
cm,
cm,
cm,

Rybářský řád
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.

15

Rybářský řád

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.
26

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

Středočeský územní svaz
Soupis mimopstruhových
revírůs bližšími podmínkami
výkonu rybářského práva
SOUPIS MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRŮ A VODNÍCH
PLOCH V MIMOPSTRUHOVÉM REŽIMU ČRS, z. s.,
STŘEDOČESKÉHO ÚZEMNÍHO SVAZU, SDRUŽENÝCH
DO SPOLEČNÉHO RYBOLOVU A HOSPODAŘENÍ,
VČETNĚ BLIŽŠÍCH PODMÍNEK VÝKONU RYBÁŘSKÉHO
PRÁVA A PRAVIDEL LOVU RYB

a) Na revírech a vodních plochách sdružených ve společném rybolovu
ČRS, z. s., SÚS platí povolenka územní Středočeského ÚS, celosvazová
a celorepubliková.
b) V revírech místního významu platí pouze místní povolenka vydaná
uživatelskou místní organizací.
c) V revírech nesdružených ve společném rybolovu platí pouze povolenka
vydaná uživatelskou samostatnou MO.
d) Na hlavním toku Labe – na revírech Labe 14 až 19 a 21 až 25 platí
celorepublikové, celosvazové a územní povolenky Středočeského ÚS.
Na těchto uvedených revírech, se společně vylepenou povolenkou
č. 17, platí i povolenky č. 90 s omezenou platností.
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BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU
RYBÁŘSKÉHO PRÁVA NA MP
REVÍRECHSTŘEDOČESKÉHO
ÚZEMNÍHO SVAZU
§ 13 ODST. 9 ZÁKONA Č. 99/2004 SB.
1. Celoroční středočeské územní, celosvazové a celorepublikové
MP povolenky opravňují jejich držitele k lovu ryb na sdružených
revírech v ČRS, z. s., SÚS až do 5. 1. následujícího roku. Termín
odevzdání přehledu o úlovcích se tímto opatřením nemění (do
15. 1.)
2. Držitel povolenky je povinen vrátit povolenku s přehledem úlovků
nejpozději do 15 dnů po skončení její platnosti MO, která povolenku
vydala. Povolenka a přehled o úlovcích se vrací i v případě, že
držitel nedocílil žádných úlovků, anebo ryby nelovil.
3. Nejmenší lovná míra lipana podhorního je 40 cm.
4. Nejmenší lovná míra okouna říčního je 20 cm (pokud není u popisu
revíru uvedeno jinak).
5. K70 – kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální
šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven (pokud
není u popisu revíru uvedeno jinak).
6. Nejmenší lovná míra parmy obecné je 60 cm (pokud není u popisu
revíru uvedeno jinak).
7. Denní úlovek lína obecného se stanovuje nejvýše na 4 ks (pokud
není u popisu revíru uvedeno jinak).
8. Zakazuje se přechovávání živých lososovitých ryb během lovu, po
ulovení a přisvojení musí být okamžitě humánně usmrceny.
9. U rybářských revírů, kde je v popisu uvedeno: „MNÍK“, je na
základě výjimky KÚ Středočeského kraje č. j. 8406/OŽP-10416/03Sy povolen odlov mníka jednovousého. Nejmenší lovná míra mníka
je stanovena na 40 cm, doba hájení od 1. 11. do 31. 1.
10. Každá jedna přisvojená zde uvedená ryba (kapr, amur, bolen,
candát, sumec, štika, lipan, pstruh obecný, pstruh duhový, siven)
musí být zapsána ihned po ulovení a ponechání si, a to každá
zvlášť na jeden řádek v oddílu II povolenky k lovu.
11. Lovící musí mít při lovu podběrák.
12. Zákaz používání vylovovacího háku (gafu).
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13. Zákaz používání dvojháčků a trojháčků od 1. 1. do 15. 6. v MP
revírech.
14. Zákaz lovu na srkačku.
15. Zákaz podsekávání ryb.
16. Lov z plavidel je zakázán, pokud není v popisu konkrétního revíru
nebo jeho části výslovně povolen.
17. Zavážení a zaplavávání návnad a nástrah je zakázáno, pokud není
výslovně povoleno. Zavážení je povoleno u revírů, kde je povolen
lov z plavidel.
18. Při lovu na umělou mušku 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.
19. Lov muškařením (Příloha č. 7 vyhlášky č. 197/2004 Sb., bod D) je od
1. 1. do 15. 6. zakázán.
20. Děti do 10 let mohou manipulovat s 1 udicí osoby starší 18 let,
oprávněné k lovu ryb, v jejím doprovodu.
21. ČRS, z. s., SÚS a MO mohou po schválení příslušnými orgány
státní správy vyhlásit určité změny v provádění lovu ryb, pokud to
vyžaduje ochrana revírů.
22. Uživatel může z důvodu vysazení násad (netýká se tekoucích
vod) uzavřít celý revír nebo jeho část po dobu 7 dní (informace
o uzavření bude zveřejněna na webových www.crs-sus.cz).
23. Táboření a rozdělávání ohňů je zakázáno všude mimo vyhrazená
tábořiště (stanoveno zákonem o lesích a zákonem na ochranu
přírody a krajiny ČR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
nebo místními vyhláškami) = postih Policie ČR, městské či obecní
policie a orgánů na ochranu přírody a krajiny ČR.
24. V břehových částech revírů je zakázáno jakýmkoliv způsobem
poškozovat kamenné záhozy, zejména vyjímat kameny ze břehů
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a provádět terénní úpravy. Dále je zakázáno kdekoliv zanechávat
rybářské vlasce, šňůry a jejich zbytky.
25. Respektujte dopravní značení. Nerespektování = postih od Policie
ČR nebo městské či obecní policie.
26. Vjezd a parkování na hrázích je zakázáno, není-li výslovně uvedeno
jinak.
27. Uživatel může ve výjimečných případech při konání rybářských
závodů vyhradit na dobu nezbytně nutnou místa k lovu. Informace
o omezení rybolovu bude zveřejněna na webových stránkách
www.crs-sus.cz.
28. Pro konání vnitrostátních soutěží a závodů v lovu ryb udicí
a mezinárodního mistrovství ČR (ve všech disciplínách LRU
– plavaná, feeder, lov na umělou mušku a přívlač), které jsou
zajišťovámy sportovním odborem LRU při Radě ČRS a příslušnými
územními
sportovními
odbory
LRU,
platí
ustanovení
mezinárodního závodního řádu F. I. P. S. e. d. v platném znění pro
daný rok, kterýje upravený na podmínky pořádání soutěží a závodů
v České republice. Pro případy konání mezinárodních závodů na
úrovni mistrovství světa či mistrovství Evropy platí ustanovení
závodního řádu F. I. P. S. e. d. v platném a plném znění pro
daný rok s případnými drobnými úpravami, které musí být
pořadatelem akce uvedeny v oficiálních propozicích daného
závodu.
LOV RYB NONSTOP – Na základě rozhodnutí MZ byla povolena výjimka
z denní doby lovu v období od 16. 6. 2022 do 30. 9. 2022 v době od 0.00
do 4.00 hod., od 16. 6. 2023 do 30. 9. 2023 v době od 0.00 do 4.00 hod.
v těchto rybářských revírech:
411 050 Labe 18 – MO Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
411 165 Labe 18 A – MO Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – pouze
Proboštské jezero
411 051 Labe 19 – MO Čelákovice
411 056 Labe 24 A – MO Kolín
Podmínky lovu ryb v době povolené výjimky z denní doby lovu ve výše
uvedených revírech:
a) Osoba provádějící lov ryb je povinna v době povolené výjimky ze
zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu, tedy od 16. 6. do 30. 9. v době
od 0.00 do 4.00 hod. v letech 2022 a 2023, osvětlit místo lovu bílým,
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neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely
zakazuje.
b) Osoba provádějící lov ryb je povinna v případě pokračování lovu ryb po
24. hodině 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 ryb nepřisvojila předchozí
den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni
nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.
c) Osoba provádějící lov ryb z plavidla je povinna respektovat ustanovení
Řádu plavební bezpečnosti, a to zejména ta ustanovení, která se
vztahují k noční signalizaci malých plavidel za plavby a za stání (čl.
3.13 a čl. 3.20 Řádu plavební bezpečnosti).
d) V období od 1. 9. do 30. 9. 2022 a od 1. 9. do 30. 9. 2023 v době
udělené výjimky, tedy od 0.00 do 4.00 hod., se povoluje lov pouze
na nástrahu rostlinného původu nebo na nástražní rybu o délce
minimálně 15 cm, přičemž nemohou být použity k lovu její části. Za
nástrahy rostlinného původu lze považovat také nástrahy typu boilies
nebo pelety, ve kterých může být část obsahu tvořena komponenty
živočišného původu. (Uvedené podmínky v měsíci září jsou dle
podmínek MZe z důvodu ochrany úhoře říčního.)
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SOUPIS MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRŮ
411 191 BAKOV 2 – MO Bakov nad Jizerou
2,3 ha
Revír tvoří nádrže:
1. Veselá (na návsi)
v k. ú. Mnichovo Hradiště
0,5 ha
(GPS 50°29'50.799"N, 14°57'57.305"E)
2. Koupaliště Bakov
Bakov nad Jizerou
1,8 ha
(GPS 50°29'6.637"N, 14°56'32.162"E)
Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 60 cm, amura na 60 cm, lína
na 30 cm a candáta na 50 cm. Lov dravců povolen od 1. 9. Denní úlovek
vyjmenovaných druhů ryb (kapr, štika, amur, candát) se omezuje na 1 ks
denně. Jeho ponecháním končí denní lov na revíru. Platí povinnost zapisovat
do přehledu úlovků číslo podrevíru. Na koupališti Bakov je celoročně
zakázáno krmení a vnadění a lov je zde povolen pouze v určeném úseku –
označeno tabulemi. Na podrevíru č. 1 – nádrž Veselá je v měsících květnu,
červnu, červenci a srpnu povolen rybolov až od 6.00 do 22.00 hod. z důvodu
rušení nočního klidu. Na podrevíru č. 2 – Koupaliště do odvolání zakázán
lov dravých ryb.
411 001 BEROUNKA 3 – MO Beroun
18 km 96 ha
GPS Z: 49°55'37.876"N, 14°11'10.765"E, K: 49°59'13.982"N, 14°2'41.857"E
Přítok Vltavy. Od jezu v Karlštejně-Klučicích až po jez továrny Prefa
v Hýskově. Lov z plavidel povolen. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.
Na rameni Berounky od mostu u Zajíčkova mlýna (u Dolejší brány
v Berouně) k soutoku s Litavkou platí celoroční zákaz lovu ryb. Zákaz
rybolovu do 50 m od stěny MVE a rybího přechodu na jezu v Berouně
a Hýskově. Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 55 cm.
411 002 BEROUNKA 4 A – MO Kladno
4 km 28 ha
GPS Z: 49°59'14.063"N, 14°2'41.83"E, K: 50°0'3.717"N, 14°0'21.182"E
Přítok Vltavy. Od jezu továrny Prefa v Hýskově až k jezu v Nižboru. Lov z plavidel povolen. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Zákaz rybolovu na pravém
břehu pod zaústěním rybího přechodu do Berounky do vzdálenosti 50 m po
proudu – označeno cedulí. Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 55 cm.
411 132 BEROUNKA 4 B – MO Nižbor
8 km 52 ha
GPS Z: 50°0'3.717"N, 14°0'21.144"E, K: 50°1'35.01"N, 13°54'55.729"E

66

Středočeský ÚS
Přítok Vltavy. Od jezu v Nižboru až k jezu Valentova mlýna v Sýkořicích.
Lov z plavidel povolen. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Nejmenší
lovná míra štiky je stanovena na 55 cm.
411 003 BEROUNKA 5 – MO Křivoklát
15 km 90 ha
GPS Z: 50°1'35.04"N, 13°54'55.477"E, K: 50°1'4.413"N, 13°49'58.847"E
Přítok Vltavy. Od jezu mlýna v Sýkořicích až k jezu mlýna v Nezabudicích.
Lov z plavidel povolen jen od jezu Sýkořice k mostu ve Zbečně a od
jezu v Roztokách k jezu v Nezabudicích – vyznačeno tabulemi. U jezu
v Nezabudicích je nově instalován rybí přechod – zákaz rybolovu 50 m pod
a 50 m nad přechodem po obou březích. Rybí přechod označen tabulemi.
Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Na jezu v Roztokách platí zákaz
rybolovu ve slalomové dráze. Úsek označen tabulemi. Bivakování v CHKO
Křivoklátsko povoleno jen na veřejných tábořištích nebo v kempech.
Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 55 cm. Celoroční hájení parmy
obecné v úseku od jezu v Nezabudicích až k jezu v Roztokách. Lov ryb
povolen pouze na jednoháček (neplatí pro umělé nástrahy).
411 004 BEROUNKA 6 – MO Rakovník
15 km 90 ha
GPS Z: 50°1'4.381"N, 13°49'58.848"E, K: 49°57'32.716"N, 13°41'35.073"E
Přítok Vltavy. Od jezu mlýna (elektrárny) v Nezabudicích až k jezu
elektrárny ve Zvíkovci. Lov z plavidel povolen. Nejmenší lovná míra kapra je
stanovenana 45 cm, štiky na 60 cm, candáta na 55 cm, okouna na 25 cm, lína
na 25 cm. Je zakázáno vstupovat do Národní přírodní rezervace Týřov a
Velká Pleš na pravém břehu řeky, tj. od ústí protilehlého levostranného
přítoku Tyterského potoka až k ústí pravostranného přítoku Skryjského
potoka – vyznačeno tabulemi na přístupových cestách. Je povoleno lovit na
místě pod ústím tohoto potoka (na Bahnách). Lov z plavidel navalených na
pravý břeh v rezervaci je povolen, nesmí se však vystupovat na břeh. Vstup
a průchod elektrárnou ve Zvíkovci je zakázán – vyznačeno tabulemi. Přítoky
jsou samostatným revírem.
411 005 BĚLÁ 1 – MO Bělá pod Bezdězem
Revír tvoří nádrže:
1. Slon
v k. ú. Bělá pod Bezdězem
(GPS 50°30'21.629"N, 14°48'5.91"E)
2. Březinka
Březinka
(GPS 50°28'37.259"N, 14°46'41.541"E)
3. tůň U Hájovny
Bělá pod Bezdězem
(GPS 50°30'3.877"N, 14°51'57.09"E)
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Na nádržích Slon je část nádrže CHRO – lov ryb zakázán – vyznačeno
tabulemi. Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 60 cm, candáta na
55 cm, lína na 30 cm, úhoře na 60 cm, amura a obou tolstolobiků na 60 cm.
Kapr nad 60 cm včetně se musí bez prodlení po ulovení vrátit do revíru, kde
byl uloven. Zákaz lovu všech druhů ryb platí od 16. 3. do 30. 4. včetně. Lov
dravých ryb (bolen, candát a štika) na rybku a její části je povolen pouze na
jednoháček. Denní úlovek na revíru se omezuje na 1 ks vyjmenované ryby
denně (candát, štika, kapr, amur), jejím ponecháním končí denní lov na revíru.
Úlovek vyjmenovaných druhů ryb (candát, štika, kapr, amur) v kalendářním
týdnu, tj. od pondělí do neděle, je omezen na 3 ks a úlovek v kalendářním
měsíci je omezen na 9 ks. Roční úlovek kapra na revíru je omezen na 30
ks. Roční úlovek vyjmenovaných druhů dravců je omezen na 10 ks (štika,
candát). Povinnost zapisovat do přehledu úlovků číslo podrevíru.
411 006 BLANICE VLAŠIMSKÁ 1 a 2 – MO Vlašim
42,5 km 25 ha
GPS Z: 49°47'50.153"N, 14°56'43.313"E, K: 49°36'9.436"N, 14°50'3.82"E
Přítok Sázavy. Od ústí do Sázavy pod Soběšínem až k bývalému Dolejšímu
mlýnu v k. ú. Předbořice. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Nejmenší
lovná míra lína obecného je stanovena na 30 cm. Denní úlovek lína
obecného je omezen na 3 ks denně. Přisvojením 2 ks uvedených druhů
ryb (kapr, štika, candát, amur, bolen a sumec) nebo jejich kombinace končí
na tomto revíru denní lov.
411 007 BLANICE VLAŠIMSKÁ 5 – MO Načeradec
5 km 2 ha
Revír tvoří nádrž:
Podsada
v k. ú. Načeradec
1 ha
(u staré cihelny v Načeradci)
(GPS 49°36'46.845"N, 14°53'57.113"E)
Součástí revíru je Martinický (Zlatý) potok (GPS: Z: 49°34'50.058"N,
14°59'17.794"E, K: 49°34'44.96"N, 14°55'15.051"E) od vtoku do Hronského
rybníka až k pramenům u Slavětína včetně Hornolhoteckého potoka (GPS:
Z: 49°34'42.127"N, 14°58'5.29"E, K: 49°34'51.207"N, 14°57'54.004"E).
Lov ryb povolen pouze z hráze nádrže. Ponechané ryby lze uchovávat pouze
ve vezírku.
411 204 BOROVICE – MO Mukařov
Revír tvoří rybník:
Borovice v k. ú. Mukařov u Mnichova Hradiště
(GPS 50°33'47.492"N, 14°55'57.164"E)
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Denní úlovek vyjmenovaných druhů ryb (kapr, candát, štika) se omezuje
na 1 ks denně, jeho ponecháním končí denní lov na revíru. Roční úlovek
vyjmenovaných druhů ryb (kapr, candát, štika) se na revíru omezuje na 20 ks
ročně. Rybolov je povolen pouze 5 dnů v týdnu: pondělí, středa, pátek,
sobota, neděle. Na revíru platí zákaz vnadění a krmení (včetně používaní
krmítek). Lov dravých ryb je na revíru povolen od 1. 9. do 31. 12. příslušného
roku. Lov na rybku a její části povolen pouze na jednoháček. Nejmenší lovná
míra štiky je stanovena na 60 cm, candáta na 55 cm, lína na 35 cm, kapra
na 45–59 cm. Kapr o délce 60 cm (včetně) musí být ihned šetrně vrácen
do revíru. Na rybníku je vymezena klidová zóna, lov ryb zakázán, klidová
zóna označena tabulemi. Zákaz lovu platí také z obslužné lávky k požeráku
a ve vzdálenosti 5 metrů od ní na obě strany. Parkování pouze na označené
odstavné ploše.
411 120 BRODSKÝ – MO Kladruby u Vlašimi
1 ha
Revír tvoří nádrž:
Záhorská
v k. ú. Kladruby
1 ha
(GPS 49°43'45.136"N, 14°57'25.972"E)
Lov ryb povolen pouze pro tělesně postižené občany – držitele legitimace
ZTP-P, kteří jsou členy ČRS.
411 199 BUDIHOSTICE – MO Smečno
Revír tvoří nádrž:
Budihostice
v k. ú. Budihostice
(GPS 50°17'38.920"N, 14°15'35.067"E)
Nejmenší lovná míra lína je stanovena na 25 cm.

4,6 ha
4,6 ha

411 011 ČÁSLAVKA 1 a 2 – MO Čáslav
22 km 11 ha
GPS Z: 49°58'47.793"N, 15°24'11.463"E, K: 49°49'57.527"N, 15°26'39.554"E
Přítok Doubravy – Labe. Od ústí do Doubravy u obce Rohozec na ř. km
8,15 až k hranicím obce Podmoky na ř. km 22,25.
K revíru patří nádrže:
Lom Horky
v k. ú. Horky
1 ha
(GPS 49°52'27.884"N, 15°25'58.058"E)
Panský
Hostovlice
0,7 ha
(GPS 49°51'42.499"N, 15°27'38.169"E)
Přítoky jsou CHRO určenou k výrobě násad lososovitých ryb a ryb
chráněných dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.
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411 141 ČERNÝ LES – MO Benešov
1,6 ha
Revír tvoří Černoleský rybník ležící na Benešovském potoce
v k. ú. Benešov
1,6 ha
(GPS 49°46'10.221"N, 14°42'9.451"E)
Přívlač, lov z loděk a zavážení zakázáno. Lov z hráze zakázán. Nejmenší
lovná míra štiky je stanovena na 55 cm. V revíru je omezen úlovek kapra,
štiky, candáta, sumce a amura na 1 kus denně. V případě jeho ponechání
a zapsání do úlovkového lístku rybolov pro tento den končí.
411 012 ČERVENÝ POTOK 1 – MO Zdice
13 km 6 ha
GPS Z: 49°54'53.235"N, 13°59'44.332"E, K: 49°51'59.413"N, 13°55'53.718"E
Přítok Litavky – Berounky. Od vtoku do Litavky pod Zdicemi až k silničnímu
mostku v Praskolesích. K revíru patří Stroupinský potok od jezu v Točníku
nad soutokem s Pekelským potokem až k pramenům. Stroupinský potok
pod tímto jezem je samostatným pstruhovým revírem. Lov ryb povolen
pouze na jednoháček, omezení se nevztahuje na lov přívlačí umělými
nástrahami.
411 013 ČERVENÝ POTOK 2 – MO Hořovice
12 km 9,5 ha
GPS Z: 49°51'58.923"N, 13°55'53.228"E, K: 49°47'36.301"N, 13°52'38.006"E
Přítok Litavky – Berounky. Od silničního mostku v Praskolesích až k hrázi
Záskalské nádrže.
K revíru patří nádrže:
Dráteník
v k. ú. Hvozdec
5,1 ha
(GPS 49°47'59.332"N, 13°52'4.756"E)
Krejcárek
Podluhy
1 ha
(GPS 49°48'58.931"N, 13°53'32.906"E)
Na jednotlivých nádržích jsou chráněné rybí oblasti – vyznačeno tabulemi.
V revíru je omezen maximální limit vyjmenovaných druhů ryb dle § 16
odst. 2 vyhlášky č. 197/2004 Sb., a to tak, že osoba provádějící lov si
může ponechat maximálně 2 ks vyjmenovaných druhů ryb v jednom
kalendářním týdnu. Omezení počtu vyjmenovaných druhů ryb platí na
všech mimopstruhových revírech MO Hořovice jakožto celku v jednom
kalendářním týdnu.
411 014 ČERVENÝ POTOK 3 – MO Hořovice
1 km 18 ha
GPS 49°47'36.848"N, 13°52'40.982"E
(Záskalská údolní nádrž) přítok Litavky – Berounky. Od hráze Záskalské
údolní nádrže až k vtoku do nádrže – vyznačeno tabulemi. Lov ryb z tělesa
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hráze zakázán. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Chráněná rybí oblast
vyznačena tabulemi – lov ryb zakázán. Na revíru je omezen maximální
limit vyjmenovaných druhů ryb dle § 16 odst. 2 vyhlášky č. 197/2004 Sb.,
a to tak, že osoba provádějící lov si může ponechat maximálně 2 ks
vyjmenovaných druhů ryb v jednom kalendářním týdnu. Omezení počtu
vyjmenovaných druhů ryb platí na všech mimopstruhových revírech MO
Hořovice jakožto celku v jednom kalendářním týdnu.
411 015 ČERVENÝ POTOK II č. 1 – MO Slaný
20 km 15 ha
GPS Z: 50°15'47.865"N, 14°11'19.951"E, K: 50°12'26.615"N, 13°56'28.138"E
Přítok Vltavy. Od mostku silnice Slaný – Velvary v Ješíně až k pramenům.
K revíru patří část Šternberského potoka k mostku ve Kvíčku a nádrž:
Velký Slánský rybník
v k. ú. Slaný
5,5 ha
(GPS 50°13'20.166"N, 14°3'32.021"E)
Mimo hlavní tok je nejmenší lovná míra amura stanovena na 60 cm, lína na
20 cm, štiky na 60 cm. Lovící si může ponechat 3 ks vyjmenovaných ryb
a jejich kombinace (kapr, amur, štika, candát) týdně. Ponecháním si 2 ks
vyjmenovaných ryb a jejich kombinace (kapr, amur, štika, candát) končí v ten
den pro lovícího na revíru rybolov. Při lovu na živou a mrtvou rybku povolen
pouze jednoháček či systém jednoháčků s výjimkou lovu na nástražní rybku
o velikosti 30 cm a větší. Amur nad 90 cm (včetně) a lín nad 40 cm (včetně)
se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru,
kde byl uloven. Lovící si může ponechat 2 kusy kapra týdně. Ponecháním si 2
kaprů v jednom dni končí v ten den pro lovícího na revíru rybolov. Lovící musí
mít při lovu u sebe podběrák o minimální délce ramen 60 cm. S jakoukoliv
ulovenou rybou zachází lovící maximálně šetrně, na břehu ji může položit jen
na navlhčenou podložku. Zejména s velkými kusy je zakázáno manipulovat
vestoje bez podběráku, tedy například vynášet rybu v rukou na břeh či se
s ní fotografovat vestoje. Zákaz používání pletených šňůr jako šokových
návazců či v celé délce na navijáku, s výjimkou přívlače a lovu na rybičku. Od
přítoku, cca 200 m, je hájené pásmo – označeno cedulemi, zákaz rybolovu
v tomto pásmu, včetně nahazování do tohoto pásma. Zakrmování povoleno
pouze ze břehu, zakázáno jakékoliv zavážení či zanášení nástrah i návnad
včetně zákazu použití dálkově ovládaného zařízení. Celoročně hájen jeseter.
Při nepříznivém počasí možno použít deštník se středovou tyčí, případněi
tento deštník s bočnicemi.
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411 193 DOKESKÝ RYBNÍK – MO Kladno
8,3 ha
Revír tvoří nádrž:
na soutoku Loděnice a Rozdělovského potoka v k. ú. Doksy u Kladna
(GPS 50°6'44.117"N, 14°3'3.626"E)
Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 55 cm. Parkování je povoleno
pouze na vyhrazeném parkovišti u hráze rybníka. Ponecháním si 2 ks kapra
končí pro lovícího v revíru denní rybolov.
411 016 DOLANSKÝ POTOK 1 – MO Lidice
10 km 4 ha
GPS Z: 50°9'40.253"N, 14°15'40.731"E, K: 50°6'24.735"N, 14°7'9.769"E
Přítok Zákolanského potoka – Vltavy. Od vtoku do rybníka v Okoři
až k pramenům. K revíru patří potok Lidický (GPS Z: 50°8'42.977"N,
14°14'15.681"E, K: 50°8'26.549"N, 14°11'56.767"E) až k soutoku s potokem
Dolanským včetně nádrže na Lidickém potoce:
Lidická 1
v k. ú. Lidice
1 ha
(GPS 50°8'26.481"N, 14°11'35.23"E)
Přívlač na nádrži zakázána celoročně. Nejmenší lovná míra štiky je
stanovena na 60 cm. Lov štiky a candáta je povolen od 1. 9. Zákaz
lovu na živou a mrtvou rybku či její části do 1. 9. Lov povolen pouze na
jednoháček. Osoba provádějící lov si může ponechat 1 ks kapra nebo
amura nebo štiky denně, maximálně však 2 ks kapra nebo amura nebo
štiky týdně. Ponecháním si uvedeného množství ryb končí v revíru lov ryb.
411 103 DOLANSKÝ POTOK 2 – MO Hřebeč
4 ha
Revír tvoří nádrž:
Hřebečská
v k. ú. Hřebeč
4 ha
(GPS 50°7'59.036"N, 14°9'29.282"E)
Na nádrži je chovný úsek – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi.
Nejmenší lovná míra kapra je stanovena na 45 cm, štiky na 55 cm, lína na
30 cm a amura na 55 cm. Při lovu dravců na nástrahu živočišného původu
do 20 cm nebo její části, je povolen jen jeden jednoháček. Víceháčkové
systémy – trojháčky nebo dvojháčky – jsou zakázány. Kapr nad 60 cm
(včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do
rybářského revíru, kde byl uloven. Lovící si může ponechat pouze 1 ks
kapra týdně. Ponecháním si 1 ks vyjmenované ryby uvedené v § 16 odst.
2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb. končí denní lov ryb.
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411 018 DOUBRAVA 2 – MO Vrdy
14 km 18 ha
GPS Z: 49°57'57.002"N, 15°26'14.133"E, K: 49°54'0.248"N, 15°28'36.627"E
Přítok Labe. Od mostu v Žehušicích až ke Korčickému jezu v k. ú. Žleby.
K revíru patří náhony Vinický od Korčického jezu až k soutoku u Císařského
mostu, Zbyslavský v k. ú. Vrdy, Bojmanský v k. ú. Žehušice a Starkočský
potok v k. ú. Bílé Podolí v celé délce.
K revíru patří nádrž:
1. Na Ostrově
v k. ú. Vrdy
0,3 ha
(GPS 49°55'50.022"N, 15°28'28.618"E)
Na nádrži je povolen lov ryb od 1. 5. do 31. 12. pouze ve středu, v sobotu, v
neděli a o státních svátcích. Denní úlovek je omezen na 1 ks vyjmenovaného druhu ryby, roční úlovek na 10 ks vyjmenovaných druhů ryb
uvedených v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb. Ponecháním si 1 ks
vyjmenované ryby zde končí denní lov ryb. Před zahájením lovu na této
nádrži zapisujte v úlovkovém lístku č. podrevíru 1. Roční úlovek vyjmenovaných druhů ryb, uvedených v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb.,
je na hlavním toku stanoven na 30 ks. Kapr nad 65 cm (včetně) se musí bez
prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl
uloven. Starkočský potok a náhon Vinický jsou chovné – lov ryb zakázán.
411 019 DOUBRAVA 3 A – MO Žleby
7 km 8 ha
GPS Z: 49°53'15.416"N, 15°29'46.623"E, K: 49°53'23.038"N, 15°30'21.107"E
Přítok Labe. Revír tvoří úsek od Korčického jezu v k. ú. Žleby až k přírodnímu
prahu pod Macháňovou skálou asi 500 m nad mostem ke školce Českých
lesů – vyznačeno tabulemi. Kapr nad 60 cm (včetně) se musí bez prodlení
a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven.
411 171 HABROVÝ POTOK 2 – PROSTŘEDNÍ RYBNÍK
MO Nový Jáchymov
5,2 ha
Revír tvoří:
rybník Prostřední
v k. ú. Nový Jáchymov
5,2 ha
(GPS 49°58'37.013"N, 13°55'24.611"E)
Zákaz lovu ryb z hráze a v trdlišti – vyznačeno tabulemi. Lov povolen pouze
na jednoháček – neplatí pro přívlač. V prostoru soukromých pozemků platí
zákaz lovu ryb ze břehu. Nejmenší lovná míra candáta je stanovena na
50 cm, štiky na 60 cm a lína na 25 cm. Ponecháním si dvou vyjmenovaných
ryb, uvedených v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb., končí denní lov
ryb. Týdenní úlovek kapra se omezuje na maximálně 5 ks.
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411 201 CHOTÝŠANKA 1 – MO Vlašim
12 km 5 ha
GPS Z: 49°45'34.626"N, 14°54'53.951"E, K: 49°43'32.87"N, 14°49'51.774"E
Přítok Blanice Vlašimské, Sázavy. Od ústí do Blanice Vlašimské u obce
Libež až k hrázi Smikovského rybníka nad mostem státní silnice Benešov
– Vlašim na ř. km 11,85. Rybníky a nádrže ležící na toku a přítocích nejsou
součástí revíru. Všechny přítoky Chotýšanky 1 a dále přítoky Blanice
Vlašimské – potoky Polánecký a Brodec, které patří též k revíru, jsou
chráněnou rybí oblastí, určenou k chovu lososovitých ryb a ryb zařazených
mezi druhy silně a kriticky ohrožené – lov ryb zakázán.
411 202 CHOTÝŠANKA 2 – Středočeský územní svaz
20 km 4 ha
GPS Z: 49°43'40.264"N, 14°49'16.408"E, K: 49°40'38.332"N, 14°44'16.757"E
Přítok Blanice Vlašimské, Sázavy, Vltavy.
Od konce vzdutí rybníka Smikov v k. ú. Městečko až k pramenům. Rybníky
a nádrže na povodí nejsou součástí revíru. Přítoky jsou chovné – lov ryb
zakázán.
411 023 JEVANSKÝ POTOK 3 – MO Kostelec nad Černými lesy 2 ha
Revír tvoří propadliny po těžbě kaolinů:
Jitrnice
v k. ú. Kostelec nad Černými lesy 1,1 ha
(GPS 49°59'23.374"N, 14°50'48.955"E)
Káča
Kostelec nad Černými lesy 0,9 ha
(GPS 49°59'19.868"N, 14°50'36.185"E)
411 024 JIZERA 1 – MO Předměřice nad Jizerou
15 km 41 ha
GPS Z: 50°10'22.018"N, 14°42'55.83"E, K: 50°16'11.144"N, 14°46'30.262"E
Přítok Labe. Od ústí do Labe v Toušeni až k jezu elektrárny Kačov. Lov
z plavidel povolen. Lov dravých ryb povolen pouze na jednoháček. Neplatí
pro vláčení umělou nástrahou (třpytka, wobler). Nejmenší lovná míra štiky
je stanovena na 60 cm a lína na 25 cm. MNÍK.
411 174 JIZERA 1 A – MO Předměřice nad Jizerou
3 ha
Revír tvoří nádrže:
Sojovice
v k. ú. Sojovice
2 ha
(GPS 50°13'13.732"N, 14°46'13.03"E)
Kochánky u jezu
Kochánky
1 ha
(GPS 50°16'13.03"N, 14°46'30.429"E)
Na obou nádržích je povolen lov ryb jen ve středu, v sobotu, neděli a
o státních svátcích. Lov dravých ryb povolen pouze na jednoháček.
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Neplatí pro vláčení umělou nástrahou (třpytka, wobler). Na revíru je omezen
denní úlovek na 1 ks vyjmenované ryby uvedené v § 16 odst. 2 vyhlášky
č. 197/2004 Sb. Po ulovení a ponechání si vyjmenované ryby denní lov na
tomto revíru končí. Nádrže jsou v 2. pásmu hygienické ochrany vodního
zdroje Káraný. Vozidla smí parkovat na vyhrazeném místě. Nejmenší lovná
míra štiky je stanovena na 60 cm a lína na 25 cm.
411 025 JIZERA 2 – MO Benátky nad Jizerou
10 km 30 ha
GPS Z: 50°16'11.144"N, 14°46'30.337"E, K: 50°19'29.222"N, 14°51'24.172"E
Přítok Labe. Od jezu elektrárny Kačov až k jezu mlýna Brodce nad Jizerou.
Lov z plavidel povolen. Lov dravých ryb povolen pouze na jednoháček
(neplatí pro třpytky a vláčecí soupravy). Nejmenší lovná míra štiky je
stanovena na 60 cm a lína na 25 cm. MNÍK.
411 156 JIZERA 2 M – KOCHÁNKY – MO Benátky nad Jizerou
5 ha
Revír tvoří tůně, propadliny a nádrže v povodí revíru Jizera 2:
Kochánecká II
v k. ú. Kochánky
2 ha
(GPS 50°16'28.068"N, 14°47'21.473"E)
Horecká tůň
Horky nad Jizerou
1,5 ha
(GPS 50°18'53.05"N, 14°50'53.058"E)
Půlměsíc
Horky nad Jizerou
0,5 ha
(GPS 50°19'4.242"N, 14°51'22.68"E)
Křemenská tůň a Olšiny
Benátky nad Jizerou
0,3 ha
(GPS 50°17'16.53"N, 14°49'51.082"E)
Tůně leží v ochranném pásmu Káranského vodovodu a přírodní památky
Stará Jizera – s omezením lovu ryb. Kochánecká tůň a Olšiny s maximem
40 lovících, ostatní tůně max. 30 lovících denně. Zakazuje se lov přívlačí.
Lov dravých ryb je povolen pouze na jednoháček. Nejmenší lovná míra
štiky je stanovena na 60 cm a lína na 25 cm. Lovící si smí ponechat 1 ks
kapra denně.
411 192 JIZERA 2 – MALÝ RYBNÍK – MO Benátky nad Jizerou
1 ha
Revír tvoří dva rybníky:
Očko (GPS 50°16'24.845"N, 14°47'33.965"E)
Malý rybník (GPS 50°16'25.110"N, 14°47'41.839"E) v k. ú. Kochánky.
Rybníky leží v ochranném pásmu Káranského vodovodu a přírodní památky
Stará Jizera – s omezením lovu ryb. Zakazuje se lov přívlačí. Lov dravých ryb
je povolen pouze na jednoháček. Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na
60 cm a lína na 25 cm. Lovící si smí ponechat 1 ks kapra denně.
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411 026 JIZERA 3 – MO Mladá Boleslav
10 km 30 ha
GPS Z: 50°19'29.222"N, 14°51'24.147"E, K: 50°23'51.779"N, 14°52'33.686"E
Přítok Labe. Od jezu mlýna Brodce nad Jizerou až k jezu elektrárny Vinec.
Lov z plavidel povolen. Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 60 cm.
Na základě výjimky KÚ Středočeského kraje č. j. 024679/2015/KUSK
je povolen odlov mníka jednovousého. Nejmenší lovná míra mníka je
stanovena na 40 cm. V období od 1. 11. do 15. 3. je mník hájen.
411 027 JIZERA 4 – MO Mladá Boleslav
10 km 30 ha
GPS Z: 50°23'51.811"N, 14°52'33.685"E, K: 50°27'26.545"N, 14°53'46.205"E
Přítok Labe. Od jezu elektrárny Vinec až k jezu továrny Tiba v Josefově
Dole. Lov z plavidel povolen. Zákaz lovu ryb u jezu Česany, do vzdálenosti
50 m od rybího přechodu, nad ním a pod ním. Zákaz rybolovu v chráněné
rybí oblasti v celém úseku slepého ramene řeky Jizery na pozemcích v k.
ú. Podlázky. Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 60 cm. Na základě
výjimky KÚ Středočeského kraje č. j. 024679/2015/KUSK je povolen odlov
mníka jednovousého. Nejmenší lovná míra mníka je stanovena na 40 cm.
V období od 1. 11. do 15. 3. je mník hájen.
411 028 JIZERA 5 – MO Bakov nad Jizerou
10 km 41 ha
GPS Z: 50°27'26.537"N, 14°53'46.23"E, K: 50°30'40.031"N, 14°57'46.265"E
Přítok Labe. Od jezu továrny Tiba v Josefově Dole až k jezu elektrárny
Haškov. K revíru patří část Bělského potoka (GPS Z: 50°28'19.489"N,
14°56'0.399"E, K: 50°28'15.046"N, 15°1'35.879"E) od jeho ústí do Jizery až
k ústí potoka Klokočka a Kněžmostka od ústí do Jizery až k železničnímu
mostku u obce Koprník.
K revíru patří:
tůň Stará Jizera
v k. ú. Bakov nad Jizerou
0,1 ha
(GPS 50°28'51.341"N, 14°55'38.041"E)
Lov z plavidel povolen pouze na hlavním toku Jizery. Nejmenší lovná míra
štiky je stanovena na 60 cm. Na základě výjimky KÚ Středočeského kraje
č. j. 024679/2015/KUSK je povolen odlov mníka jednovousého. Nejmenší
lovná míra mníka je stanovena na 40 cm. V období od 1. 11. do 15. 3. je
mník hájen.
411 029 JIZERA 6 – MO Mnichovo Hradiště
11 km 40 ha
GPS Z: 50°30'40.274"N, 14°57'46.569"E, K: 50°33'26.751"N, 15°0'49.958"E
Přítok Labe. Od jezu elektrárny Haškov až k jezu elektrárny Hubálov.
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K revíru patří:
Mohelnická tůň
v k. ú. Mohelnice
0,6 ha
(GPS 50°33'14.146"N, 14°58'10.613"E)
Hubálovská tůň
Loukovec
0,6 ha
(GPS 50°33'39.785"N, 15°0'10.025"E)
Od počátku úseku obtokové stoky elektrárny v Hněvousicích až k výtoku
pod elektrárnou, od objektu vodní elektrárny Hněvousice ve vzdálenosti
100 m je zákaz lovu ryb – vyznačeno tabulemi. Lov z plavidel povolen
pouze na hlavním toku. Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 60 cm
a pstruha obecného na 27 cm. Na základě výjimky KÚ Středočeského
kraje č. j. 024679/2015/KUSK je povolen odlov mníka jednovousého.
Nejmenší lovná míra mníka je stanovena na 40 cm. V období od 1. 11. do
15. 3. je mník hájen.
411 031 KAČÁK 1 – MO Loděnice u Berouna
Revír tvoří propadliny:
Krahulovské propadliny
v k. ú. Krahulov – Nučice
(GPS 50°1'7.952"N, 14°12'45.988"E)
411 032 KAČÁK 3 – MO Unhošť
Revír tvoří nádrž:
Svárovská
v k. ú. Svárov
(GPS 50°3'40.72"N, 14°9'2.709"E)
Zákaz lovu ryb v jižní části nádrže – vyznačeno tabulemi.

2 ha
2 ha

2 ha
2 ha

411 033 KAČÁK 4 – MO Kladno
14 km 98 ha
GPS Z: 50°2'54.824"N, 14°6'4.471"E, K: 50°7'45.853"N, 14°1'40.203"E
(Turyňský rybník) Přítok Berounky. Od jezu koupaliště Okrouhlík (Dědkův
mlýn) až po maximální vzdutí Turyňského rybníka v k. ú. Kamenné
Žehrovice.
K revíru patří nádrže:
Kročehlavy
v k. ú. Kročehlavy
1,4 ha
(GPS 50°8'28.773"N, 14°6'51.143"E)
Okrouhlík
Unhošť
2,5 ha
(GPS 50°3'1.028"N, 14°6'14.224"E)
Na nádrži Kročehlavy je povolen lov ryb pouze na jednu udici. Na celém
revíru je omezen úlovek vyjmenovaných ryb (kromě sumce) uvedených
v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb. na 1 ks denně. Ustanovení pro
Turyňský rybník: úsek rákosin a ostrůvek, který je místem hnízdění ptactva,
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jsou přírodní rezervací – lov ryb a vstup do vody zakázán – vyznačeno
tabulemi. Úlovky cejna velkého nejsou zahrnuty do celkového maximálního
množství všech druhů ryb (7 kg), nutno však zapsat do úlovků. Při lovu
respektujte zákazy vjezdu a neparkujte mimo vyhrazená parkoviště. Zákaz
brodění. K revíru patří úsek Dolanského potoka od ústí do Vltavy k rybníku
v Okoři. Tato část revíru je chovná – lov ryb zakázán.
411 130 KAČÁK 5 – MO Kladno
8 km 3 ha
GPS Z: 50°8'38.794"N, 14°0'58.117"E, K: 50°11'7.831"N, 13°56'41.605"E
Přítok Berounky. Od maximálního vzdutí Turyňského rybníka v k. ú.
Kamenné Žehrovice k hrázi rybníka Loděnice. Při lovu respektujte zákazy
vjezdu a neparkujte mimo vyhrazená parkoviště.
411 131 KAČÁK 6 – Středočeský územní svaz
15 km 2 ha
GPS Z: 50°11'25.548"N, 13°56'4.928"E, K: 50°12'16.978"N, 13°47'3.731"E
Od vtoku do rybníka Loděnice až k pramenům u Kroučové včetně všechpřítoků.
Rybníky na povodí nejsou součástí revíru.
411 035 KLEJNARKA 2 – MO Čáslav
10 km 8,9 ha
GPS Z: 49°55'41.658"N, 15°20'47.247"E, K: 49°53'10.392"N, 15°20'22.109"E
Přítok Labe. Od jezu u náhonu na rybník Vrabcov v k. ú. Třebešice až k jezu
v obci Krchleby nad rybníkem Netušil.
411 037 KLENICE 1 – MO Mladá Boleslav
7 km 3 ha
GPS Z: 50°24'26.669"N, 14°53'44.09"E, K: 50°25'35.361"N, 15°2'1.231"E
Přítok Jizery. Od vtoku do Jizery v Mladé Boleslavi až k mostu silnice
Dlouhá Lhota – Sukorady. Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 60 cm.
411 173 KLENICE 3 – Středočeský územní svaz
4 km 2 ha
GPS Z: 50°25'35.7"N, 15°2'1.789"E, K: 50°26'12.756"N, 15°4'45.656"E
Od mostu silnice Dlouhá Lhota – Sukorady až ke stavidlům pod železniční
zastávkou v obci Bechov včetně všech přítoků a náhonů, mimo rybníky
a nádrže ležící na hlavním toku a přítocích. MNÍK.
411 039 KLÍČAVA 2 – MO Nové Strašecí
Revír tvoří nádrž:
Údolní
v k. ú. Nové Strašecí
(GPS 50°8'50.511"N, 13°53'9.03"E)
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Na Údolní nádrži je chráněná rybí oblast – označeno tabulemi. V revíru
je omezen úlovek ryb vyjmenovaných v §16 odst. 2 a 3 vyhláškyč.
197/2004 Sb. na 1 kus denně. Nejmenší lovná míra amura je stanovena na
60 cm a štiky na 60 cm. Kapr nad 65 cm (včetně) se musí bez prodlení a s
maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven.
411 040 KONOPIŠŤSKÝ POTOK 1 – MO Benešov
8 km 3 ha
GPS Z: 49°50'25.162"N, 14°40'46.789"E, K: 49°46'50.581"N, 14°39'11.144"E
Přítok Sázavy. Od vtoku do Sázavy u Poříčí nad Sázavou až k hrázi
Konopišťského rybníka. Od hotelu Nová Myslivna až k mostu silnice
Benešov – Týnec nad Sázavou; na levém břehu je hájený úsek – lov ryb
zakázán – vyznačeno tabulemi.
411 041 KONOPIŠŤSKÝ POTOK 2 –
MO Bystřice u Benešova
2 km 2 ha
GPS Z: 49°43'58.45"N, 14°40'12.718"E, K: 49°42'50.535"N,
14°40'7.735"E
Přítok Sázavy. Od stavidel nad obcí Bystřice u Benešova až k hrázi
Opřetického rybníka v k. ú. Opřetice. Rybolov povolen pouze na jeden
návazec. Při lovu dravců na živou rybičku povolen pouze jednoháček.
Nejmenší lovná míra kapra je stanovena na 45 cm, štiky na 60 cm,
candáta na 50 cm. Na revíru je omezení přisvojení si úlovku na 1 ks za
7 dní z uvedených druhů ryb (nikoliv od každého druhu) – kapr, lín, amur,
bolen, candát, sumec nebo štika. Denní limit 7 kg ryb tímto omezením
není dotčen, to znamená, že po přisvojení výše uvedeného úlovku (pokud
nepřekročil 7 kg) může rybář pokračovat v lovu a přisvojit si úlovek jiných,
zde nevyjmenovaných druhů ryb až do výše tohoto limitu.
411 042 KOUŘIMKA 1 – MO Plaňany
25 km 17,5 ha
GPS Z: 50°9'34.234"N, 15°0'39.311"E, K: 50°1'14.038"N, 14°58'56.429"E
Přítok Labe. Od mostu silnice Sadská–Nymburk u Zvěřínku až k jezu
bývalého mlýna Klášterní Skalice včetně všech přítoků, mimo rybníky ležící
na toku a mimo Šembery, která je samostatným revírem.
K revíru patří nádrže:
1. Poboří
v k. ú. Poboří
2,2 ha
(GPS 50°1'29.763"N, 15°3'2.676"E)
2. Pečky
Pečky
1,2 ha
(GPS 50°5'13.129"N, 15°2'9.079"E)
3. Kostelní Lhota
Kostelní Lhota
0,5 ha
(GPS 50°7'46.679"N, 15°1'57.243"E)
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4. lom Stráž
Vrbčany
0,7 ha
(GPS 50°3'26.928"N, 14°59'4.088"E)
Před zahájením lovu je lovící povinen zapsat vedle data lovu a čísla
revíru i číslo podrevíru, které je shodné s pořadovým číslem nádrže,
pořadové číslo hlavního toku je 0. V obecném zájmu je zákaz lovu ryb a
vstup na území domova důchodců na potoce Bečvárka od cesty bývalého
státního statku až ke státní silnici v k. ú. Svojšice. Parma obecná je hájena
celoročně. Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 60 cm a candáta na
50 cm. Od
1. 1. do 15. 6. je povoleno ponechání si 1 ks kapra, čímž v tomto období
končí denní lov ryb. MNÍK.
411 043 KOUŘIMKA 2 A – MO Kouřim
10 ha
Revír tvoří nádrž:
Strašík
v k. ú. Kouřim
10 ha
(GPS 49°59'42.104"N, 14°59'58.242"E)
Revír je od povodně v roce 2013 nezpůsobilý k rybolovu. Bližší informace
podá MO Kouřim.
411 044 KOUŘIMKA 2 B – MO Zásmuky
15 km 7 ha
GPS Z: 49°59'13.708"N, 15°0'18.606"E, K: 49°54'54.978"N, 15°2'17.621"E
Přítok Labe. Od Toušického jezu až k rybníku Vavřinec, včetně všech
přítoků, náhonů, tůní a odstavených ramen. MNÍK.
411 138 KOUŘIMKA 2 C – Středočeský územní svaz,
MO Kouřim
7 km 4 ha
GPS Z: 50°1'14.039"N, 14°58'58.263"E, K: 49°59'13.74"N, 15°0'18.631"E
Od jezu bývalého mlýna v Klášterní Skalici až k Toušickému jezu včetně
všech přítoků. Rybník Strašík je samostatným revírem. Ostatní rybníky na
přítocích nejsou součástí revíru. MNÍK.
411 045 KOUŘIMKA 3 – MO Uhlířské Janovice
10 km 6 ha
GPS Z: 49°54'29.144"N, 15°3'26.363"E, K: 49°50'47.023"N, 15°3'25.074"E
Přítok Labe. Od mostu železniční tratě Uhlířské Janovice – Bečváry nad
rybníkem Vavřinec až k pramenům u obce Kochánov.
K revíru patří:
Ostašovský potok – 100 m od vtoku do Vavřineckého rybníka
(vyznačeno tabulemi) až k pramenům, a dále potoky Onomyšlský,
Anenský a Janovický.
Rybníky na hlavním toku a přítocích nejsou součástí revíru.
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Součástí revíru je nádrž:
Nová
v k. ú. Uhlířské Janovice
2,4 ha
(GPS 49°52'10.542"N, 15°3'32.236"E)
Na nádrži Nová je zákaz lovu přívlačí. Nejmenší lovná míra štiky je
stanovena na 55 cm a candáta na 50 cm.
411 108 KOZÁROVICKÉ NÁDRŽE – MO Kozárovice
1 ha
Revír tvoří nádrž:
lom Obecní
v k. ú. Kozárovice
0,9 ha
(GPS 49°33'3.696"N, 14°6'22.303"E)
Lov ryb je zakázán z vysoké stěny lomu v celé délce. Osoby provádějící lov
jsou povinny respektovat výstražný signál při odstřelu horniny v sousedním
lomu. Zahájení lovné sezóny od 1. 4. K parkování vozidel je třeba využít
příjezdové komunikace u závory. Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na
55 cm. Denní úlovek lína omezen na 2 ks. V revíru je povolen denní úlovek
1 ks kapra nebo amura. Ulovením a ponecháním si jednoho z těchto druhů
ryb končí denní rybolov v tomto revíru. Lov dravců je povolen od 1. 9.
Ulovením a ponecháním si 1 ks štiky končí denní rybolov v tomto revíru.
411 046 LABE 14 – MO Mělník
11 km 146 ha
GPS Z: 50°24'2.282"N, 14°27'0.823"E, K: 50°19'0.792"N, 14°29'30.934"E
Od jezu Dolní Beřkovice až k bývalému Úpořskému rameni v k. ú. Kly
na ř. km 841,1. K revíru patří odbočka Labe ke zdymadlům laterálního
kanálu u obce Hořín (Spodní plavební kanál v k. ú. Hořín 3,0 ha – rybolov
povolen) a odbočka s plochou Mělnického přístavu (10,4 ha, kde je rybolov
zakázán mimo lovu z pravého břehu od bývalého plotu loděnice po soutok
s Labem). Okolní tůně, Pšovka, Hořínská strouha, Sidonka a Vltava jsou
samostatnými revíry. Nejmenší lovná míra candáta je stanovena na 50
cm, štiky na 60 cm. Jakákoliv ryba ve formě zlaté nebo albín je hájena
celoročně. Lov z plavidel na revíru povolen (mimo plochy přístavu). Osoba
provádějící lov z plavidla se řídí řádem plavební bezpečnosti. Na území
města Mělníka platí Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 (plné znění
s mapkou ke stažení na www.rybarimelnik.cz), m.j. zákaz stanování,
nocování a rozdělávání ohňů. Hlubinná přívlač je povolena pouze pondělí
až čtvrtek včetně (v období 16. 6. – 31. 12.). V pátek, sobotu a neděli je
zakázána úplně. Při hlubinné přívlači je povolena nástraha o minimální
velikosti 18 cm, měřeno od přední části nástrahy (lopatky wobleru) po očko
koncového háčku. Při hlubinné přívlači smějí být v lodi přítomni nanejvýš
dva lovící, každý maximálně s jedním sestaveným prutem. Běžný lov z lodě
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je povolen bez omezení. Přisvojením dvou kusů kapra, štiky, candáta,
bolena, sumce nebo jejich kombinace končí denní lov. Při lovu musí mít
rybář v dosahu připravený podběrák.
411 167 LABE 14 A – MO Mělník
136,3 ha
Revír tvoří podrevíry v povodí Labe.
Podrevíry:
1. pískovna Vlíněves, všechny vodní plochy v bývalé pískovně
„Baraba“
v k. ú. D. Beřkovice/Vliněves 105,3 ha
(GPS 50°21'58.808"N, 14°25'54.067"E), (GPS 50°21'47.562"N,
14°25'56.656"E) (mimo pstruhové vodní plochy u samoty
Posadovice). Chytání z ostrůvků a lov z plavidel zakázán. Na
podrevíru je zakázáno používání lodí, zavážení s krmením/
nástrahou jakýmkoliv způsobem. Značení krmného/lovného místa
je umožněno pouze nahazovací bójkou a nesmí být prováděno
PET lahvemi, neopracovanými polystyrenovými nebo podobnými
materiály. Po ukončení lovu nesmí zůstat bójka ve vodě. Povoleno
použití rybářského přístřešku po dobu výkonu rybářského práva.
Podél revíru je zakázáno nocování a rozdělávání ohňů – viz
Obecně závazná vyhláška obce Dolní Beřkovice (ke stažení na
www.rybarimelnik.cz; citace z vyhlášky 1/2015: článek 4, odst. 4 je
na informačních tabulích dopravního značení u příjezdů k revíru).
Lov přívlačí je povolen.
2. Sidonka
v k. ú. D. Beřkovice/Vlíněves
6,4 ha
(GPS 50°21'41.066"N, 14°27'22.055"E)
Od vtoku Hořínské strouhy (poslední jízek u mostku cyklostezky)
po soutok s Labem pod samotou Posadovice (spodní hranice je
tvořena hrází cca 20 cm pod hladinou na soutoku s Labem v délce
30 m). Lovné místo smí být označeno bójkou a nesmí být prováděno
PET lahvemi, neopracovanými polystyrenovými nebo podobnými
materiály. Po ukončení lovu nesmí zůstat bójka ve vodě. Lov přívlačí
povolen. Lov z plavidla a zavážení povoleno. Hlubinná přívlač
zakázána.
3. Mlazické tůně
v k. ú. Mělník
9,5 ha
(GPS 50°22'31.784"N, 14°27'16.792"E)
Tůně se nacházejí po pravé straně Labe v Mělníku – čtvrť Mlazice.
Jedná se o celou soustavu od protipovodňové hráze v Mlazicích
vedle vjezdu do přístavu po poslední tůň v soustavě. Na celém
podrevíru je zakázáno používání lodí, zavážení s krmením/nástrahou
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a značení krmných a lovných míst jakýmkoliv způsobem. Povoleno
použití rybářského přístřešku po dobu výkonu rybářského práva. Na
území města Mělníka platí Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 (plné
znění s mapkou ke stažení na www.rybarimelnik.cz), m.j. zákaz
stanování, nocování a rozdělávání ohňů. Přívlač zakázána.
4. Hořínská strouha
v k. ú. Hořín
4,8 ha
(GPS Z: 50°21'24.479"N, 14°27'32.1"E, K: 50°19'25.525"N, 14°27'59.825"E)
Revír začíná pod stavidlem hráze tůně ve Vrbně, podtéká plavební
komory v Hoříně a končí vtokem do Sidonky (poslední jízek pod
cyklostezkou). Lov z plavidel zakázán. Lov přívlačí je zakázán.
5. Vehlovická tůň
v k. ú. Mělník/Vehlovice
4,5 ha
(GPS 50°23'14.872"N, 14°27'38.225"E)
Poslední Labská tůň po pravé straně toku v k. ú. Vehlovice. Na
celém podrevíru je zakázáno používání lodí, zavážení s krmením/
nástrahou a značení krmných a lovných míst jakýmkoliv způsobem.
Na pravém břehu cca 100 m od rybářské boudy je vybudováno
místo pro handicapované rybáře. Lov přívlačí je zakázán.
6. Staré Labe a Hadík
v k. ú. Mělník
3,8 ha
(GPS
50°20'7.627"N,
14°29'34.771"E,
GPS
50°19'49.216"N,
14°29'35.751"E) Hadík je samostatná Labská tůň oddělená tělesem
mostu cyklostezky a je zde zakázáno používání lodí, zavážení s
krmením/ nástrahou a značení krmných a lovných míst jakýmkoliv
způsobem. Přívlač zakázána. Staré Labe je vyznačeno tabulemi
od soutoku s Labem po most cyklostezky a opravnu lodí (bývalá
plavební komora) a zahrnuje i tůň nad opravnou lodí. Na rameni řeky
nazývaném jako Staré Labe je povolena přívlač i lov z plavidel.
7. Šutrák
v k. ú. Býkev
2 ha
(GPS 50°21'18.675"N, 14°24'0.783"E)
Vodní plocha vedle železniční trati Praha – Ústí n/L. Lov z plavidel
zakázán. Přívlač zakázána.
Nejmenší lovná míra candáta je stanovena na 50 cm, štiky na 60 cm.
Jakákoliv ryba ve formě zlaté nebo albín, je hájena celoročně. Na revíru
mohou být umístěny výtěrové rošty označené bójkou s nápisem ČRS. Zákaz
lovu v okolí 10 m od takto označeného místa. Přisvojením dvou kusů kapra,
štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace končí denní lov. Při
lovu musí mít rybář v dosahu připravený podběrák.
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411 047 LABE 15 – MO Obříství
7 km 75 ha
GPS Z: 50°19'0.792"N, 14°29'30.934"E, K: 50°16'17.865"N, 14°31'32.279"E
Všechny přítoky do revíru jsou chovné – lov ryb zakázán. Zákaz používání
zařízení na vyhledávání ryb (například echolotů aj.). Zákaz používání
jakýchkoliv vábniček (klepadla, špláchadla aj.). Na celém revíru je povolen
lov ryb pouze na jednoháček, maximálně na dva jednoháčky (nevztahuje
se na přívlač). Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 60 cm, lína na
25 cm, sumce na 90 cm, okouna na 25 cm. Lov z plavidel povolen kromě
úseku: od říčního kilometru 847,0 až k ř. km 848,8 (areál chemického
závodu Spolana). Zákaz lovu z levého břehu řeky v úseku od říčního
kilometru 847,0 až k ř. km 848,8 (areál chemického závodu Spolana). Dále
je lov ryb zakázán v úseku 100 m nad jezem v Obříství i pod ním – týká
se plavidel i lovu ze břehu. Zákaz lovu ryb z ostrovů. Zákaz používání
jakýchkoliv plavidel na slepém rameni řeky Labe zvaném „TUHAŇ“ – (GPS
50°17'16.157"N, 14°31'19.697"E). Tůně v Obříství, Libiši a Košátecký potok
jsou samostatnými revíry.
411 048 LABE 16 – MO Neratovice
6 km 72 ha
GPS Z: 50°16'17.849"N, 14°31'32.304"E, K: 50°14'10.244"N, 14°33'38.535"E
Od vtoku Košáteckého potoka u Neratovic až k ř. km 854,3 pod obec
Jiřice. Lov z plavidel povolen kromě úseku 100 m pod a 100 m nad jezem
Lobkovice. Zákaz rybolovu v nájezdu do plavební komory. Nejmenší
lovná míra kapra je stanovena na 45 cm, štiky na 60 cm. Parma obecná
celoročně hájena. Košátecký potok je samostatným revírem.
411 157 LABE 16 A – TŮNĚ KOZLY – MO Neratovice
28 ha
Revír tvoří tůně v povodí Labe 16.
K revíru patří podrevíry:
1. Kozelská tůň
v k. ú. Mlékojedy, Kozly
18 ha
(GPS 50°15'34.78"N, 14°32'23.01"E)
2. Jiřická a Lobkovická tůň
Lobkovice, Jiřice
10 ha
(GPS 50°14'58.188"N, 14°33'5.071"E)
Od vtoku Košáteckého potoka u Neratovic až k ř. km 854,3 pod obec
Jiřice. Lov z plavidel povolen kromě úseku 100 pod a 100 m nad jezem
Lobkovice. Nejmenší lovná míra kapra je stanovena na 45 cm, štiky na
60 cm, lína na 25 cm. Parma obecná celoročně hájena. Košátecký potok
je samostatným revírem.
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411 144 LABE 16 M – MLÉKOJEDY PÍSKOVNA – MO Neratovice 18 ha
GPS 50°16'2.685"N, 14°32'54.993"E
Revír tvoří bývalá pískovna Mlékojedy v k. ú. Mlékojedy.
Přívlač a čeřínkování povoleno od 16. 6. Na celém revíru je zakázáno:
rozdělávání ohňů, stanování a parkování dvoustopých vozidel na
pobřežních pozemcích (zákaz MěÚ Neratovice). Chytání z ostrůvku je
zakázáno. Nejmenší lovná míra kapra je stanovena na 45 cm, štiky na
60 cm, lína na 25 cm.
411 049 LABE 17 – MO Kostelec nad Labem
6 km 70 ha
GPS Z: 50°14'10.228"N, 14°33'38.56"E, K: 50°13'15.578"N, 14°38'16.564"E
Od ř. km 854,3 pod Kostelcem nad Labem až k výtoku z Borecké tůně
u ř. km 860,6.
K revíru patří:
1. Mlýnská strouha v k. ú.
Kostelec nad Labem
4 ha
(GPS Z: 50°14'2.466"N, 14°34'33.4"E, K: 50°13'53.972"N, 14°36'15.713"E)
2. Mratínský potok od soutoku s Líbeznickým potokem až ke vtoku
do Mlýnské strouhy v k. ú. Kostelec nad Labem. Rybolov na
Mratínském potoce včetně všech přítoků je zakázán.
3. Pravostranné a levostranné přítoky hlavního toku a Mlýnské strouhy.
Rybolov na všech přítocích je zakázán.
Lov z plavidel je povolen pouze na hlavním toku Labe. Nejmenší lovná míra
štiky je stanovena na 60 cm.
411 155 LABE 17 A – MO Kostelec nad Labem
48 ha
Revír tvoří:
1. jezero Lhota
v k. ú. Lhota
40 ha
(GPS 50°14'47.276"N, 14°40'6.975"E)
2. Konětopy
Konětopy
6 ha
(GPS 50°16'21.392"N, 14°39'34.407"E)
3. rašeliniště nad Křeneckou tůní
Křenek
2 ha
(GPS 50°13'57.641"N, 14°38'10.214"E)
Části revíru jsou nově označeny číslem podrevíru. Je povinností lovícího
zaznamenat do přehledu o úlovcích a docházek pořadové číslo podrevíru.
Na nádrži Lhota – v době provozování koupaliště (v činnosti jsou pokladny)
– je na celém jezeře zákaz lovu ryb. V areálu je celoročně zakázáno tábořit,
bivakovat a rozdělávat oheň. Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na
60 cm.
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411 050 LABE 18 – MO Brandýs nad Labem
– Stará Boleslav
11,5 km 80 ha
GPS Z: 50°13'15.594"N, 14°38'16.564"E, K: 50°10'7.515"N, 14°45'11.416"E
Od výtoku odpadu z Borecké tůně u ř. km 860,6 až ke zdymadluv
Čelákovicích. Lov z plavidel povolen. Nejmenší lovná míra štiky je
stanovena na 60 cm, candáta na 50 cm, lína na 25 cm. Horní míra kapra je
stanovena na 70 cm, amura na 90 cm, candáta na 90 cm, štiky na 100 cm.
Ulovená ryba překračující svou délkou tuto hranici (včetně) musí být
rybářem bez prodlení a s maximální šetrností vrácena zpět do rybářského
revíru, kde byla ulovena. Úprava lovu dravců: Při lovu dravců na nástrahu
živočišného původu do 20 cm, je povolen jen jeden jednoháček,
víceháčkové systémy, trojháčky a dvojháčky jsou zakázány. Na celém
revíru platí povinnost použít při vylovování ryby podběrák. Ponecháním
si dvou vyjmenovaných ryb uvedených v § 16 odst. 2 a 3 vyhláškyč.
197/2004 Sb. končí denní lov ryb, i když nebylo dosaženo denního limitu 7
kg ulovených ryb. Na revírech č. 411 050 a č. 411 165 je omezen úlovek
vyjmenovaných ryb uvedených v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb.
na 50 ks za kalendářní rok celkem na obou revírech MO ČRS Brandýs nad
Labem dohromady. Ad 24hodinový rybolov v roce 2022 a 2023 od 16. 6.
do 30. 9. – více na str. 64–65.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

411 165 LABE 18 A – PROBOŠTSKÁ JEZERA –
MO Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
95,3 ha
K revíru patří tůně, pískovny, slepá ramena a nádrže v povodí Labe 18 A:
1. Staré Labe v k. ú. Stará Boleslav
2 ha
(GPS 50°11'31.265"N, 14°41'11.677"E)
Staroboleslavská
Stará Boleslav
1 ha
(GPS 50°11'35.772"N, 14°40'12.79"E)
Očko
Káraný
0,3 ha
(GPS 50°10'4.993"N, 14°44'43.074"E)
Laguna Káraný
Káraný
0,5 ha
(GPS 50°10'18.739"N, 14°44'18.009"E)
Borek
Borek
6 ha
(GPS 50°13'17.491"N, 14°38'35.954"E)
Proboštské jezero
Stará Boleslav
65 ha
(GPS 50°13'12.672"N, 14°38'40.216"E)
Vaňkovo jezero
Stará Boleslav
20 ha
(GPS 50°12'24.571"N, 14°39'43.736"E)
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8. Bezejmenná tůň
Stará Boleslav
0,3 ha
(GPS 50°12'55.341"N, 14°39'6.646"E)
9. Černá tůň
Borek
0,2 ha
(GPS 50°13'1.67"N, 14°39'14.459"E)
Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 60 cm, candáta na 50 cm, lína
na 25 cm. Horní míra kapra je stanovena na 70 cm, amura na 90 cm,
candáta na 90 cm, štiky na 100 cm. Ulovená ryba překračující svou
délkou tuto hranici (včetně) musí být rybářem bez prodlení a s maximální
šetrností vrácena zpět do rybářského revíru, kde byla ulovena. Zákaz
zavážení návnad a nástrah a označování krmných míst bójemi všeho
druhu, povoleno je pouze zavážení nástražních rybiček, kotevních bójí
a montáží pro cílený lov sumců. Po ukončení lovu musí být kotevní bóje
neprodleně odstraněna z revíru. Úprava lovu dravců: Při lovu dravců na
nástrahu živočišného původu do 20 cm je povolen jen jeden jednoháček,
víceháčkové systémy, trojháčky a dvojháčky jsou zakázány. Na celém
revíru platí povinnost použít při vylovování ryby podběrák. Ponecháním
si dvou vyjmenovaných ryb uvedených v § 16 odst. 2 a 3 vyhláškyč.
197/2004 Sb. končí denní lov ryb, i když nebylo dosaženo denníholimitu 7
kg ulovených ryb. Na revírech č. 411 050 Labe 18 a č. 411 165 Labe 18
A je omezen úlovek ryb uvedených v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č.
197/2004 Sb. na 50 ks za kalendářní rok celkem na obou revírech MO ČRS
Brandýs nad Labem dohromady.
Na Proboštských jezerech je z důvodu těžby omezení lovu ryb – zákaz
lovu ryb ze břehu v prostoru úpravny písku a parkoviště lodí, a to do
vzdálenosti 50 m krajního zařízení nebo lodě. Lovící jsou povinni seznámit
se u MO s momentálními podmínkami postupu těžby a bezpečného výkonu
rybářského práva. Na Proboštském jezeru je zákaz rybolovu v době
provozu městského sportovního areálu (v činnosti jsou pokladny) na
oploceném a označeném pozemku města. Rybáři jsou povinni respektovat
provozní řád tohoto zařízení s ohledem na možnost parkování svých
motorových vozidel. Provozovatel zařízení umožní rybářům průchod
pozemkem za účelem výkonu rybářského práva na další části pozemku
tohoto revíru.
Ad 24hodinový rybolov v roce 2022 a 2023 od 16. 6. do 30. 9. – více na
str. 64–65.
Na nádržích Staré Labe, Staroboleslavská tůň, Borecká tůň, Očko–Káraný
a Laguna je zakázán lov přívlačí.
Vaňkovo jezero – Od 1. 11. do 31. 12. a od 1. 1. do 31. 3. je na Vaňkově
jezeře zakázán lov na nástrahy živočišného původu vyjma lovu na rybičku,
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od 1. 11. do 31. 12. platí zákaz používání nástražní rybičky o délce menší
než 15 cm a částí rybičky. Pro lov přívlačí smí být použita jedna nástraha
s jedním jednoháčkem. Od 1. 11. do 31. 12. a od 1. 1. do 31. 3. je zakázán
lov muškařením (netýká se lovu na umělou mušku). V období od 1. 11. do
31. 12. je možno použít k lovu přívlačí a od 1. 11. do 31. 12. a od 1.1. do
31. 3. k lovu na umělou mušku belly boat nebo loď o maximální délce 4,5 m.
Lovící si smí v jednom kalendářním týdnu ponechat max. 6 ks lososovitých
ryb, v jednom kalendářním roce max. 30 ks lososovitých ryb a max. 20 ks
dravých ryb (kombinace štiky, candáta a sumce). Nedoporučuje se lov ze
strany golfového hřiště – nebezpečí úrazu, vstup na vlastní nebezpečí (cca
300 m).
Na tůni Staré Labe platí zákaz lovu ryb ze břehu areálu Houštka z důvodu
veřejného zájmu.
Borecká tůň – Na levém i pravém břehu od přítoku cca 250 m je vyznačená
klidová zóna – rybolov zakázán.
V katastrálním území obce Borek na vyhláškou určených úsecích je
zakázáno: jakýmkoliv způsobem poškozovat, ničit nebo znečišťovat
veřejnou zeleň, stát, zastavit nebo jezdit motorovými vozidly (s výjimkou
vozidel údržby a mechanismů údržby), rozdělávat otevřený oheň či grilovat
na přenosných zařízeních mimo místa k tomu určená, tábořit, stanovat
nebo nocovat (ve stanech, v motorových vozidlech, obytných vozech a
karavanech). Viz Obecní vyhláška obce Borek č. 1/2017 (www.rybaribrandys.cz/legislativa/mistni-upravy/).
411 051 LABE 19 – MO Čelákovice
6 km 50 ha
GPS Z: 50°10'7.613"N, 14°45'11.693"E, K: 50°10'36.845"N, 14°49'38.175"E
Od zdymadel v Čelákovicích až k jezu elektrárny v Lysé nad Labem
včetně mlýnského náhonu v Čelákovicích, dále potok Výmola (GPS Z:
50°10'10.841"N, 14°47'36.327"E, K: 50°6'25.515"N, 14°45'49.636"E),
od
ústí do Labe až k ústí Jírenského potoka. Také potoky Týnecký (GPS
Z:
50°10'30.393"N,
14°49'31.72"E,
K:
50°4'34.468"N,
14°47'27.963"E) a Jirenský (GPS Z: 50°6'25.499"N, 14°45'49.611"E,
K: 50°6'48.971"N,
14°41'51.486"E) včetně jejich přítoků.
Lov na potoce Výmola označte v úlovkovém lístku jako podrevír č. 1.
Použití rybářského přístřešku je povoleno pouze po dobu výkonu
rybářského práva. Lov z plavidel povolen dle plavebního řádu. V úseku
nad jezem po levé straně (oplocení) je omezen lov z důvodu provozu
sportovních plavidel. Nejmenší lovná míra kapra je stanovena na 45 cm,
amura na 60 cm, candáta na 50 cm, lína na 35 cm, štiky na 60 cm.
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V denním úlovku smí být maximálně 2 ks lína. Mlynařice je samostatným
revírem. Ad 24hodinový rybolov v roce 2022 a 2023 od 16. 6. do 30.
9.
– více na str. 64–65.
411 164 LABE 19 A – ŘEHAČKA – MO Čelákovice
25 ha
Revír tvoří tůně, pískovny, slepá ramena a nádrže v povodí Labe 19:
1. Řehačka
v k. ú. Lysá nad Labem
12,4 ha
(GPS 50°10'38.995"N, 14°48'28.843"E)
2. Hrad
Čelákovice – Sedlčánky 1,2 ha
(GPS 50°10'9.06"N, 14°47'40.343"E)
3. Procházková
Čelákovice – Sedlčánky 0,3 ha
(GPS 50°10'7.449"N, 14°47'58.774"E)
4. Byšická
Lysá nad Labem
2 ha
(GPS 50°10'49.779"N, 14°47'31.174"E)
5. Václavka
Čelákovice – Sedlčánky 1,7 ha
(GPS 50°10'51.183"N, 14°46'22.323"E)
6. Homolka – Urbanka
Čelákovice – Sedlčánky 1,5 ha
(GPS 50°10'54.881"N, 14°46'46.622"E)
7. Labíčko
Čelákovice – Sedlčánky 1,9 ha
(GPS 50°10'24.729"N, 14°46'42.098"E)
8. Kozí chlup
Lysá nad Labem
3,8 ha
(GPS 50°10'37.816"N, 14°47'57.21"E)
Povinnost zapisovat do úlovkového lístku čísla podrevírů 1–8 dle výše
uvedeného číslování. Použití rybářského přístřešku je povoleno pouze po
dobu výkonu rybářského práva. Na celém revíru je zakázána přívlač. Na
Řehačce je zavážení nástrah (bójky) při lovu sumce povoleno a platí zde
zákaz lovu ryb z lávky a po obou stranách vodního přivaděče z potoka
Mlynařice v délce 15 m. Nejmenší lovná míra kapra je stanovena na 45 cm,
amura na 60 cm, candáta na 50 cm, lína na 35 cm, štiky na 60 cm. V denním úlovku smí být maximálně 2 ks lína.
411 053 LABE 21 – MO Nymburk
11 km 112 ha
GPS Z: 50°10'7.206"N, 14°56'24.099"E, K: 50°10'14.034"N, 15°4'36.428"E
Od jezu elektrárny v Hradištku až k odstavenému ramenu Sánské strouhy
v Kovanicích.
K revíru patří:
úsek Kouřimky (Výrovky) – (GPS Z: 50°10'4.909"N, 14°58'58.225"E,
K: 50°9'34.882"N, 15°0'38.984"E) – od ústí do Labe k silnici Sadská–
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Nymburk (u Zvěřínku), úsek Šembery od ústí do Kouřimky k silnici
Zvěřínek–Hořátev.
Lov z plavidel povolen pouze na hlavním toku. Přívlač povolena od 16. 6.
Při lovu dravých ryb s výjimkou přívlače na umělou nástrahu se povoluje
pouze sestava s max. dvěma jednoháčky. Nejmenší lovná míra štiky je
stanovena na 55 cm, okouna na 25 cm, candáta na 50 cm, lína na 25 cm,
tolstolobika na 60 cm. Používání rybářských přístřešků je povoleno pouze
v době výkonu rybářského práva.
411 054 LABE 22 – MO Poděbrady
13 km 111 ha
GPS Z: 50°10'14.018"N, 15°4'36.428"E, K: 50°5'25.301"N, 15°9'51.288"E
Od vyústění odstavného ramene Sánské strouhy v Kovanicích až k jezu
v Osečku.
K revíru patří:
úsek Cidliny od vtoku do Labe k silničnímu mostu u nájezdu na dálnici,
Bačovka (GPS Z: 50°6'36.427"N, 15°9'22.657"E, K: 50°6'17.466"N,
15°10'11.402"E) od vtoku do Labe až ke kamennému mostu přes
Bačovku a slepá a odstavná ramena propojená s hlavním tokem Labe:
Chvalovické
v k. ú. Chvalovice–Polabec
1,8 ha
(GPS 50°9'39.527"N, 15°5'32.191"E)
Kmenovo rameno
Kluk
1,8 ha
(GPS 50°7'36.911"N, 15°8'30.802"E)
Polabecké rameno
Poděbrady
2,8 ha
(GPS 50°8'42.205"N, 15°6'26.37"E)
Grabnerovo rameno
Libice nad Cidlinou
2 ha
(GPS 50°7'4.379"N, 15°9'39.265"E)
V úseku 100 m pod jezem vodního díla Velký Osek na ř. km 911,772 a v úseku 100 m pod jezem vodního díla Poděbrady na ř. km 904,573, jsou vyhlášeny chráněné rybí oblasti – lov ryb zakázán. (úseky jsou označeny tabulemi
s popisem chráněné rybí oblasti). Lov ryb z ostrova v Poděbradech zakázán.
Chráněná rybí oblast: jedná se o úsek řeky Labe v oblasti dálničního mostu
na levém i pravém břehu řeky, kde je v době od 1. 3. do 31. 7. vyhlášená
chráněná rybí oblast (úsek označen informačními tabulemi s popisem chráněné rybí oblasti). Lov z plavidel je povolen pouze na hlavním toku řeky. Lov
sumce na bójku s možností zavážení je povolen. Při vylovování ryby je osoba
provádějící lov povinna použít podběrák a následně komerčně vyráběnou
podložku pod rybu, a to v případě, že nedojde k odháčkování a uvolnění
ulovené ryby přímo ve vodě. Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 60
cm, candáta na 50 cm, amura na 60 cm. Kapr nad 65 cm (včetně) se musí
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bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl
uloven. V době od 1. 1. do 15. 6. smí být v 7 kg denního úlovku maximálně
1 ks kapra nebo 1 ks amura. Přisvojením kapra nebo amura denní lov končí.
V době od 16. 6. do 31. 12. mohou být v denním úlovku max. 4 ks okouna,
přisvojením 4 ks okouna denní lov končí.
411 055 LABE 23 A – MO Nová Ves
5 km 35 ha
GPS Z: 50°5'25.188"N, 15°9'51.363"E, K: 50°3'17.795"N, 15°10'36.264"E
Od jezu v Osečku až k jezu v Klavarech. Přítoky a nádrže jsou samostatným
revírem. Rybářský přístřešek je povolen pouze po dobu lovu. Lov z plavidel
povolen. Hlubinná přívlač zakázána. Nejmenší lovná míra štiky je
stanovena na 60 cm, lína na 25 cm, amura na 60 cm. Po vylovení
vyjmenovaných druhů ryb na břeh je povinností lovících použít gumovou
nebo plastovou podložku o rozměru 50 x 100 cm.
411 056 LABE 24 A – MO Kolín
12 km 135 ha
GPS Z: 50°3'17.616"N, 15°10'36.44"E, K: 50°1'24.673"N, 15°18'38.114"E
Od jezu v Klavarech až k jezu ve Veletově včetně přítoků.
K revíru patří:
Černá struha (GPS Z: 50°1'13.949"N, 15°16'25.501"E, K: 50°1'4.601"N,
15°17'28.161"E)
úsek
Klejnarky
(GPS
Z:
50°0'44.055"N,
15°16'49.423"E,
K: 49°59'59.681"N, 15°17'28.773"E) od jejího ústí do Černé struhy
ažk jezu v Mladém Hlízově
pískovna Velký Samberk
v k. ú. Kolín
35 ha
(GPS 50°0'39.589"N, 15°14'39.492"E)
Na pískovně spojené s hlavním tokem probíhá těžba písku s lodním
provozem. Lov ryb je zakázán v prostorech sídla provozovny, skládky písků
a štěrku, dobývacího prostoru a břehů, kde probíhá rekultivace. Zákaz lovu
z prostoru pláže na Loděnici. Zákaz lovu ryb z ostrovů. Lov z plavidel, zavážení
a zaplavávání návnad a nástrah a umisťování bójek je povoleno pouze na
hlavním toku řeky Labe. Osoba provádějící lov je povinna seznámit se s pravidly
lovu ryb a aktuálními lovnými úseky. Informace jsou umístěny na vývěskách
na příjezdových komunikacích. Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na
60 cm, candáta na 50 cm. Zákaz rybolovu 50 m pod Veletovským jezem
na revíru. Zákaz rybolovu v kanálu spojujícím hlavní tok Labe s pískovnou
Samberk, včetně ústí kanálu na obou stranách. Zákaz rybolovu, v důsledku
existence rybího přechodu, 50 m nad a pod starým mostem v Kolíně. Lína
je zakázáno používat jako nástražní rybu. Kapr nad 65 cm (včetně) se
musí
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bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde
byl uloven. Denní úlovek lína je omezen na 4 ks a denní úlovek okouna
omezen na 3 ks. Po vylovení vyjmenovaných druhů ryb v § 16 odst. 2 a 3
vyhlášky č. 197/2004 Sb. na břeh je povinností lovících použít plastovou nebo
gumovou podložku o minimálním rozměru 100 x 50 cm. Zavedeno omezení
na 40 kusů ponechaných ulovených ryb, druhů vyjmenovaných v § 16 odst. 2 a
3 vyhlášky č. 197/2004 Sb., na jednu vydanou povolenku na obou revírech
MO Kolín dohromady. Ad 24hodinový rybolov v roce 2022 a 2023 od 16. 6.
do 30. 9. – více na str. 64–65.
411 161 LABE 24 A – TŮNĚ A PÍSKOVNY – MO Kolín
61 ha
Revír tvoří jednotlivé podrevíry – slepá ramena, tůně, pískovny a nádrže
v povodí Labe 24:
1. Štolbovka
v k. ú. Kolín
0,8 ha
(GPS 50°1'29.919"N, 15°13'49.275"E)
2. Legerovo rameno
Kolín
6,8 ha
(GPS 50°1'23.96"N, 15°13'41.809"E)
3. Staré Labe
Kolín
1,8 ha
(GPS 50°1'37.834"N, 15°14'18.238"E)
4. Malá Spálenka
Kolín
1,0 ha
(GPS 50°2'51.883"N, 15°11'2.68"E)
5. Ovčačka
Kolín
2,2 ha
(GPS 50°1'19.945"N, 15°13'54.454"E)
6. Drožďárna
Kolín
4,4 ha
(GPS 50°1'10.676"N, 15°13'34.032"E)
7. Velká Spálenka
Kolín
6,1 ha
(GPS 50°2'54.748"N, 15°11'8.122"E)
8. Nový písečák – pískovna Hradišťko Veltruby
37,8 ha
(GPS 50°3'27.469"N, 15°11'45.829"E)
Na celém revíru je zákaz umísťování bójek. Na celém revíru je celoroční
zákaz lovu planktonu. Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 60 cm,
candáta na 50 cm. Lína je zakázáno používat jako nástražní rybu. Povinnost
zapisovat do úlovkového lístku čísla podrevírů 1–8, dle výše uvedeného
číslování. Denní úlovek lína omezen na 4 ks a denní úlovek okouna
omezen na 3 ks. Zavedeno omezení na 40 kusů ponechaných ulovených
ryb druhů, vyjmenovaných v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb., na
jednu vydanou povolenku na obou revírech MO Kolín dohromady. Kapr
nad 65 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět
do rybářského revíru, kde byl uloven.
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411 111 LABE 24 D – MO Veltruby
6 ha
Revír tvoří nádrž:
Nový písečák
v k. ú. Veltruby
6 ha
(GPS 50°4'55.369"N, 15°11'15.921"E)
Zákaz vstupu na pozemky, které nejsou určeny k výkonu rybářského práva (viz
mapa na stránkách www.rybariveltruby.cz). Zákaz vjezdu motorovými vozidly
na pozemky kolem vodní plochy. K parkování jsou vyhrazena parkoviště.
Za jakékoliv poškození majetku pronajímatele tohoto revíru ponese dotyčný
plnou zodpovědnost se všemi důsledky. Zákaz stanování a rozdělávání ohně.
Zákaz zavážení a vnadění. Zákaz rybolovu je označen cedulemi.
411 118 LABE 24 E – MO Tři Dvory
12 ha
Revír tvoří nádrže:
Veletovský rybník
v k. ú. Veletov – Tři Dvory
9,5 ha
(GPS 50°1'44.839"N, 15°17'50.595"E)
jezero Ostrov
Tři Dvory
2,5 ha
(GPS 50°1'16.045"N, 15°16'11.919"E)
Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 55 cm. Lov sumce na bójku
s možností zavážení povolen. Kapr nad 65 cm (včetně) se musí bez
prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde
byl uloven.
411 057 LABE 25 – MO Týnec nad Labem
6 km 48 ha
GPS Z: 50°1'24.606"N, 15°18'38.792"E, K: 50°2'48.137"N, 15°22'35.904"E
Od jezu ve Veletově až ke vtoku Černé struhy do Labe na ř. km 935,9.
Součástí revíru jsou odstavná ramena ve Veletově, Týnci nad Labem
a Černá struha. Lov z plavidel je na celém revíru zakázán. Ponecháním dvou
vyjmenovaných ryb, uvedených v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004
Sb., končí denní lov ryb, i když nebylo dosaženo celkového denního limitu
7 kg ulovených ryb. Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 55 cm. Kapr
nad 65 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět
do rybářského revíru, kde byl uloven.
411 160 LABE 25 A – MO Týnec nad Labem
Revír tvoří tůně a slepá ramena v povodí revíru Labe 25:
Špinkovo jezero
v k. ú. Starý Kolín
(GPS 50°1'49.443"N, 15°19'28.161"E)
Lžovické jezero
Lžovice
(GPS 50°2'5.582"N, 15°20'30.905"E)

93

16 ha
1,7 ha
8,3 ha

Středočeský ÚS
Bejkovna
Lžovice
0,5 ha
(GPS 50°1'54.009"N, 15°19'30.894"E)
Mádlovo jezero
Týnec nad Labem
1,7 ha
(GPS 50°2'51.4"N, 15°23'26.828"E)
U Vrby
Týnec nad Labem
1,2 ha
(GPS 50°2'57.854"N, 15°23'38.031"E)
Pod Kučerovými
Týnec nad Labem
1,2 ha
(GPS 50°3'3.094"N, 15°23'27.715"E)
Holmanovo jezero
Týnec nad Labem
0,4 ha
(GPS 50°2'57.66"N, 15°23'21.222"E)
Lipiny
Labské Chrčice
0,9 ha
(GPS 50°2'53.01"N, 15°23'48.538"E)
Velké jezero
Labské Chrčice
1,5 ha
(GPS 50°2'48.027"N, 15°23'48.523"E)
Ponecháním 2 ks vyjmenovaných ryb, uvedených v § 16 odst. 2 a 3
vyhlášky č. 197/2004 Sb., končí denní lov ryb, i když nebylo dosaženo
denního limitu 7 kg ulovených ryb. V lokalitě Lipiny a Velké jezero riziko
úrazu elektrickým proudem (sloupy s vedením velmi vysokého napětí). Lov
z plavidel zakázán. Parkování povoleno pouze na vyhrazených místech
vyznačených tabulemi. Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 55 cm.
411 186 LADA – MO Tehov
1,3 ha
Revír tvoří nádrž:
Lada
v k. ú. Tehov
1,3 ha
(GPS 49°58'50.769"N, 14°42'14.633"E)
Zákaz lovu ryb z tělesa hráze a na území chráněného rybího pásma
u přítoku – vyznačeno tabulemi.
411 177 LIŠANSKÝ POTOK 1 – MO Rakovník
18 km 3 ha
GPS Z: 50°5'35.065"N, 13°45'5.488"E, K: 50°12'12.601"N, 13°38'12.273"E
Přítok Rakovnického potoka, Berounky. Od ústí do Rakovnického potoka v k.
ú. Rakovník až k pramenům v k. ú. Povlčín. Přítoky jsou CHRO – lov ryb
zakázán.
411 058 LITAVKA 1 – MO Zdice
13 km 10 ha
GPS Z: 49°57'43.566"N, 14°4'44.413"E, K: 49°52'51.868"N, 13°59'17.461"E
Přítok Berounky. Od vtoku do pravého ramene Berounky až k jezu Hávova
mlýna v Libomyšli. Lov ryb povolen pouze na jednoháček, omezení se
nevztahuje na lov přívlačí umělými nástrahami.
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411 059 LITAVKA 2 – MO Hořovice
11 km 9 ha
GPS Z: 49°52'51.852"N, 13°59'17.462"E, K: 49°48'4.62"N, 13°58'22.068"E
Přítok Berounky. Od jezu Hávova mlýna v Libomyšli k jezu pod obcí Jince
(pod vtokem Ohrazenického potoka).
K revíru patří:
část potoka Chumavy od ústí do Litavky v Libomyšli až do Hostomic
(GPS Z: 49°52'34.331"N, 13°59'48.843"E, K: 49°49'28.938"N, 14°2'23.609"E)
a nádrže:
Noviny
v k. ú. Podluhy
1,4 ha
(GPS 49°48'4.763"N, 13°53'23.348"E)
Hražba
Hostomice
0,6 ha
(GPS 49°49'56.61"N, 14°1'33.577"E)
Rybník Hražba je až do odvolání uzavřen z důvodu probíhající rekonstrukce hráze.
Palivčák
Osov
0,9 ha
(GPS 49°50'23.385"N, 14°5'1.645"E)
Náhradou za Neumětelskou Velkou je do revíru vložen rybník:
Loužek
v k. ú. Malý Chlumec
0,4 ha
(GPS 49°49'6.300"N, 14°5'23.479"E)
Přítoky Litavky a Chumavy jsou chovné – lov ryb zakázán. Na jednotlivých
nádržích jsou chráněné rybí oblasti – vyznačeno tabulemi. Na revíru je
omezen maximální limit vyjmenovaných druhů ryb dle § 16 odst. 2 vyhlášky
č. 197/2004 Sb., a to tak, že osoba provádějící lov si může ponechat
maximálně 2 ks vyjmenovaných druhů ryb v jednom kalendářním týdnu.
Omezení počtu vyjmenovaných druhů ryb platí na všech mimopstruhových
revírech MO Hořovice jakožto celku v jednom kalendářním týdnu.
411 060 LITAVKA 4 – MO Příbram
14 ha
Revír tvoří nádrže:
1. Vysokopecká (Pecovák)
Vysoká Pec
7 ha
(GPS 49°39'47.885"N, 13°57'38.137"E)
3. Vokáčovská (Drozďák)
v k. ú. Vysoká Pec
7 ha
(GPS 49°40'4.045"N, 13°58'13.664"E)
Vokáčovská (Drozďák) – nádrž dlouhodobě nezpůsobilá k lovu ryb. Na
nádrži Vysokopecká je vyhlášena chráněná rybí oblast v části levého břehu
od vtoku Litavky v délce 140 m – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi.
Přisvojí-li si rybář za kalendářní den 2 ks vyjmenovaných ryb, uvedených
v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb., končí pro něj denní rybolov.
Kapr nad 65 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností
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vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. V revíru je omezen denní
úlovek lína na 3 ks.
411 061 LITAVKA 5 – MO Jince
1,3 ha
Revír tvoří nádrž:
Nový
v k. ú. Jince
1,3 ha
(GPS 49°47'2.649"N, 13°58'53.897"E)
Na nádrži je v obecném zájmu zákaz lovu ryb ze silnice. Nejmenší lovná
míra štiky je stanovena na 60 cm.
411 128 LOM CHRÁSTNICE – MO Břežany II
1 ha
Revír tvoří zatopený lom:
Chrástnice
v k. ú. Břežany II
1 ha
(GPS 50°5'43.988"N, 14°48'50.897"E)
Zákaz lovu ryb v chráněné rybí oblasti vyznačené lanem a tabulemi. Zákaz
vnadění luštěninami a kukuřicí. Zákaz lovu přívlačí. Nejmenší lovná míra
lína je stanovena na 25 cm.
411 062 MASTNÍK 1 – MO Sedlčany
18 km 28 ha
GPS Z: 49°42'53.753"N, 14°24'57.221"E, K: 49°39'30.246"N, 14°27'55.984"E
Přítok Vltavy – údolní nádrže Slapy. Od hraničních tabulí v obci Radíč
až k hraničním tabulím nad rybníkem v Červeném Hrádku. K revíru
patří Sedlecký potok (GPS Z: 49°39'17.828"N, 14°25'53.523"E, K:
49°36'18.295"N, 14°29'6.915"E), levostranný přítok potoka Mastník, od
soutoku k jezu nad obcí Jesenice, mimo rybník Dlouhý – Nedrahovice.
Součástí revíru je:
1. retenční nádrž
v k. ú. Sedlčany
18 ha
(GPS 49°38'51.379"N, 14°25'54.754"E)
Podrevír zahrnuje retenční nádrž a úsek Sedleckého potoka od vtoku
do retenční nádrže až k jezu nad obcí Jeseníce mimo rybník Dlouhý.
Povinnost zapisovat do oddílu II povolenky k lovu i číslo podrevíru (1).
Horní část retenční nádrže od přítoku ke „Křížku“ a na protilehlém břehu
k hrázi sousedícího rybníka a dále veškeré ostatní přítoky Mastníku
a Sedleckého potoka jsou chovné – lov ryb zakázán. Nejmenší lovná
míra lína je stanovena na 30 cm, štiky na 60 cm, amura na 60 cm. Roční
úlovek kapra a amura (jejich kombinace) je omezen na 40 ks, roční úlovek
štiky a candáta (jejich kombinace) je omezen na 10 ks. Zavážení nástrah
bezmotorovou loďkou při cíleném lovu sumce povoleno.
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411 127 MLYNAŘICE 1 – Středočeský územní svaz
7 km 1 ha
GPS Z: 50°10'26.137"N, 14°48'21.534"E, K: 50°12'28.245"N, 14°48'9.536"E
Revír tvoří potok Mlynařice od ústí do Labe po silniční most Lysá nad
Labem – Dvorce, včetně potoka Černava (GPS Z: 50°11'39.396"N,
14°49'4.612"E, K: 50°12'51.734"N, 14°49'40.489"E) až k pramenům
mimo
rybníčku u statku Karlov. MNÍK.
411 196 MLÝNSKÝ RYBNÍK – MO Říčany
2,6 ha
Revír tvoří rybník:
Mlýnský rybník
v k. ú. Říčany
2,6 ha
(GPS 49°59'38.737"N, 14°39'18.572"E)
Lov ryb je povolen pouze na hrázi a na levém břehu rybníka. Na pravé straně
od bezpečnostního přelivu po začátek zahrady prvního domu. Zákaz lovu
ryb v příbřežní oblasti přítoku – chráněná rybí oblast označena cedulemi.
Označování krmných a lovných míst je zakázáno. Zákaz používání
zařízení k vyhledávání ryb (echolotů atd.) a vábniček. Vnadění povoleno.
Lovící je povinen s jakoukoliv ulovenou rybou zacházet maximálně šetrně a
na břehu ji pokládat výlučně na navlhčenou podložku, kterou je povinen mít
u sebe. Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 60 cm a lína na 30
cm. Kapr nad 65 cm (včetně), amur nad 90 cm (včetně) a lín nad 50 cm
(včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do
rybářského revíru v místě, kde byl uloven. Denní úlovek lína a okouna je
omezen na maximálně 2 ks. Přisvojí-li si rybář v kalendářním dni 2 ks
vyjmenovaných ryb (kapr, amur, candát, štika, sumec, úhoř, pstruh) či
jejich kombinaci, končí pro něj na revíru denní rybolov, i když nebylo
dosaženo denního limitu 7 kg ulovených ryb. Týdenní úlovek je omezen na 6
ks vyjmenovaných ryb. Lovící jsou povinni na lovných místech udržovat
pořádek. Zakazuje se používání skleněných nádob. Zpravidla v pondělí v
odpoledních hodinách probíhá na revíru činnost rybářského kroužku.
Žádáme lovící, aby této aktivitě vycházeli vstříc. Možnost parkování je v
ulicích Wolkerova a Březinova na záchytných parkovištích.
411 197 MLÝNSKÝ RYBNÍK – MO Slaný
0,56 ha
Revír tvoří rybník na Šternberském potoce v k. ú. obce Kvíc.
Mlýnský rybník
v k. ú. Kvíc
0,56 ha
(GPS 50°12'46.566"N, 14°4'5.237"E)
Mimo hlavní tok je nejmenší lovná míra kapra stanovena na 40 cm, amura
na 60 cm, lína na 20 cm, štiky na 60 cm. Amur nad 90 cm (včetně) a lín
nad 40 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit
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zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. Lovící si může ponechat 3 ks
vyjmenovaných ryb a jejich kombinace (kapr, amur, candát, štika) týdně.
Ponecháním 2 ks vyjmenovaných ryb (kapr, amur, candát, štika) a jejich
kombinace v jednom dni končí v ten den pro lovícího na revíru rybolov.
Lovící musí mít při lovu u sebe podběrák o minimální délce ramen 60 cm
a použít ho při zdolávání větších kusů ryb. Při lovu na živou či mrtvou rybku
je povolen pouze jednoháček či systém jednoháčků s výjimkou lovu na
rybku o velikosti 30 cm a větší. S jakoukoliv ulovenou rybou zachází lovící
maximálně šetrně, na břehu ji může položit jen na navlhčenou podložku.
Zejména s velkými kusy je zakázáno manipulovat vestoje bez podběráku,
tedy například vynášet rybu v rukou na břeh či se s ní fotografovat vestoje.
Při nepříznivém počasí možno použít deštník se středovou tyčí, případněi
tento deštník s bočnicemi.
411 123 MNICHOVKA 1 – MO Mnichovice
1 ha
Revír tvoří nádrž:
Obecník
v k. ú. Mnichovice
0,4 ha
(GPS 49°56'21.439"N, 14°43'14.083"E) ležící na bezejmenném přítoku
Mnichovky.
V obecném zájmu je omezen lov ryb z levé strany rybníka – vyznačeno
tabulemi.
411 064 MOKŘANSKÝ POTOK 1 – MO Velké Popovice
3 ha
Revír tvoří nádrž:
Pivovarský rybník
3 ha
(GPS 49°55'19.98"N, 14°37'56.265"E)
Zákaz lovu přívlačí, zavážení, zaplavávání nástrah. Lov dravých ryb na
živou či mrtvou rybičku na jeden jednoháček. Nejnižší lovná míra kapra je
stanovena na 45 cm, štiky na 55 cm a candáta na 50 cm.
411 065 MRLINA 1 – MO Nymburk
10 km 5 ha
GPS Z: 50°11'10.36"N, 15°2'56.521"E, K: 50°14'17.164"N, 15°8'42.842"E
Přítok Labe. Od vtoku do Labe v Nymburce až k silničnímu mostku ve Velkém
Vestci. Lov přívlačí povolen od 16. 6. Při lovu dravých ryb s výjimkou
přívlače na umělou nástrahu se povoluje pouze sestava s max. dvěma
jednoháčky. Nejmenší lovná míra lína je stanovena na 25 cm, okouna na
25 cm, tolstolobika na 60 cm, cejna na 30 cm, candáta na 50 cm a štiky na
55 cm. Zákaz používání jakéhokoliv plavidla.
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411 206 NA SCHOŘOVĚ – MO Čáslav
4,1 ha
Revír tvoří rybníky:
Podleský
v k. ú. Schořov
2,1 ha
(GPS 49°51'44.950"N, 15°22'45.300"E)
Prchal
v k. ú. Zbudovice
1,2 ha
(GPS 49°50'27.600"N, 15°22'35.650"E)
Popov
v k. ú. Březí u Šebestěnic
0,8 ha
(GPS 49°50'29.970"N, 15°22'32.410"E)
Na všech rybnících platí zákaz lovu ryb z výpustního zařízení. Malé vodní
nádrže v okolí rybníka Podleský nejsou součástí revíru. Ulovenou rybu lze
uchovávat živou pouze ve vezírku s kruhy.
411 182 NAČERADEC – OBECNÍK – MO Načeradec
2 ha
Revír tvoří nádrž:
Obecník
v k. ú. Načeradec
2 ha
GPS 49°37'5.226"N, 14°54'1.81"E
Nádrž leží v CHKO Blaník, proto je počet současně lovících rybářů omezen na
maximálně 20. Lov povolen pouze na místenky od 1. 5. do 31. 12. Místenky
vydává MO Načeradec na úřadu městyse Načeradec v úředních hodinách
pro veřejnost: Po 7.30–12.00 hod., 13.00–16.00 hod., St 7.30–12.00 hod.,
13.00–17.00 hod., Pá 7.30–12.00 hod.. Místenka se vydává na konkrétní
měsíc, maximální počet docházek je 7 a platí povinnost zapsat datum
lovu před zahájením na zadní stranu místenky. Poplatek za vystavení
je 20 Kč. Úsek lovu ryb je vyznačen tabulemi, za nimi je chráněná rybí
oblast. Parkování aut u hráze je vyznačeno tabulemi. V revíru je omezen
úlovek kapra, štiky, candáta, úhoře a amura na 1 kus denně. V případě
ponechání jedné jakékoliv výše vyjmenované ryby rybolov pro tento den
končí.
411 200 NÁVESÁK I – MO Čáslav
0,4 ha
Revír tvoří nádrž:
Návesák I
v k. ú. Žáky
0,4 ha
(GPS 49°53'3.124"N, 15°22'4.265"E)
Revír tvoří vodní nádrž v obci Žáky 3 km od Čáslavi směrem na Ledeč nad
Sázavou. Na vodní nádrži platí rybářský řád v plném rozsahu.
411 134 OLEŠNÁ – MO Rakovník
Revír tvoří nádrž:
Olešná
v k. ú. Olešná
(GPS 50°7'54.722"N, 13°42'37.865"E)
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Nejmenší lovná míra kapra je stanovena na 45 cm, štiky na 60 cm, candáta
na 55 cm, okouna na 25 cm, lína na 25 cm. Zákaz rybolovu v chráněné
rybí oblasti – označeno cedulemi. Revír je z důvodu rekonstrukce dočasně
uzavřen, aktuální informace najdete na www.mocrsrakovnik.hys.cz.
411 195 POD PANSKOU – MO Kladno
5,3 ha
GPS 50°8'21.626"N, 14°14'12.791"E
Revír tvoří vodní nádrž na Zákolanském potoce v k. ú. obce Středokluky.
Parkování je povoleno pouze na vyhrazených parkovištích v obci Středokluky.
Zákaz lovu z čelní hráze rybníka a používání okouna jako nástražní ryby.
411 104 POZDEŇSKÝ POTOK – MO Nové Strašecí
3 km 1 ha
Přítok Vltavy. Od mostu v obci Pozdeň až k pramenům. Celý revír je
chráněnou rybí oblastí – lov ryb zakázán.
411 069 RAKOVNICKÝ POTOK 1 – MO Křivoklát
8 km 15 ha
GPS Z: 50°1'49.564"N, 13°52'2.739"E, K: 50°3'18.327"N, 13°48'58.946"E
Přítok Berounky. Od vtoku do Berounky v Roztokách až k železniční
zastávce Pustověty. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.
411 070 RAKOVNICKÝ POTOK 2 – MO Rakovník
12 km 18 ha
GPS Z: 50°3'18.327"N, 13°48'58.946"E, K: 50°6'23.145"N, 13°42'23.988"E
Přítok Berounky. Od mostku u železniční zastávky Pustověty k železničnímu
mostu tratě Louny–Rakovník.
V Rakovníku platí zákaz lovu nad jezem u stadionu SK Rakovník, 50 m od
jezu proti proudu – označeno tabulemi. Části revíru jsou označeny číslem
podrevíru. Je povinností osoby provádějící lov poznamenat do přehledu
o úlovcích i číslo podrevíru.
K revíru patří:
1. vlastní tok Rakovnického potoka
4. Senec – závlaha
Senec
4,8 ha
(GPS 50°3'51.621"N, 13°42'24.429"E)
5. Pavlíkov – závlaha
Pavlíkov
1,5 ha
(GPS 50°3'7.769"N, 13°44'51.886"E)
6. Bory
Olešná
1,2 ha
(GPS 50°7'52.656"N, 13°43'20.913"E)
8. Panoší Újezd
Panoší Újezd
3,2 ha
(GPS 50°2'28.961"N, 13°42'49.615"E)
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Na závlahách Senec a Panoší Újezd jsou části chráněnými rybími oblastmi –
vyznačeno tabulemi – lov ryb zakázán. Přítoky Rakovnického potoka a úsek
Rakovnického potoka od ústí Lišanského potoka k jezu u sportovního
stadionu SK Rakovník jsou chovné – lov ryb zakázán. Nejmenší lovná míra
kapra je stanovena na 45 cm, štiky na 60 cm, candáta na 55 cm, okouna na
25 cm, lína na 25 cm. Lišanský potok je samostatným revírem.
411 071 RAKOVNICKÝ POTOK 3 – MO Jesenice
15 km 7 ha
GPS Z: 50°6'39.077"N, 13°33'55.106"E, K: 50°4'17.085"N, 13°29'31.720"E
Přítok Berounky. Od mostu ve Švihově až k pramenům. Rybníky na toku
nejsou součástí revíru. K revíru patří nádrž:
Zbořený mlýn I.
v k. ú. Žďár
2,1 ha
(GPS 50°4'18.212"N, 13°26'48.981"E)
Nejmenší lovná míra candáta je stanovena na 50 cm. Kapr nad 60 cm
včetně se musí bez prodlení po ulovení vrátit do revíru, odkud byl uloven.
Lov na rybičku a její části je povolen pouze na jednoháček. Od 1. 10.
do 15. 6. je v kalendářním týdnu omezen úlovek kapra a amura a jejich
kombinací omezen na 4 ks týdně.
411 148 RAKOVNICKÝ POTOK 3 M – ŠTIKOVÝ – MO Jesenice 2,4 ha
Revír tvoří nádrž ležící na Ostroveckém potoce, přítoku Podvineckého
potoka, Blšanky a Ohře.
Štikový spodní
v k. ú. Žďár
2,4 ha
(GPS 50°4'23.089"N, 13°25'50.832"E)
Nejmenší lovná míra candáta je stanovena na 50 cm. Kapr nad 60 cm
včetně se musí bez prodlení po ulovení vrátit do revíru, odkud byl uloven.
Lov na rybičku a její části je povolen pouze na jednoháček. Od 1. 10.
do 15. 6. je v kalendářním týdnu omezen úlovek kapra a amura a jejich
kombinací omezen na 4 ks týdně.
411 072 ŘÍČANSKÝ POTOK 1 – MO Uhříněves
12 km 4 ha
GPS Z: 50°2'42.86"N, 14°36'6.757"E, K: 49°59'40.159"N, 14°39'17.269"E
Přítok Rokytky – Vltavy. Od vtoku do Podleského rybníka v Praze 10 –
Uhříněvsi až k hrázi rybníka Pod Hradem v Říčanech.
K revíru patří:
úsek potoka Rokytka (GPS Z: 50°0'28.889"N, 14°39'45.08"E,
K: 50°2'33.353"N, 14°37'48.52"E) od vtoku do rybníka U Markéty až
k hrázi požární nádrže v Praze 10 – Královicích úsek potoka Rokytka od
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vtoku do požární nádrže v Praze 10 – Královicích až k hrázi vodní nádrže
Bahnivka v Říčanech
Vodice
v k. ú. Praha 10 – Uhříněves
1,7 ha
(GPS 50°1'21.954"N, 14°36'23.244"E)
Nadýmač I
Praha 10 – Uhříněves
0,7 ha
(GPS 50°1'36.184"N, 14°36'12.535"E)
Lov na rybníku Nadýmač I je povolen pouze z hrází a pravého břehu.
Nejmenší lovná míra lína je stanovena na 30 cm, amura na 60 cm, štiky
na 60 cm a sumce na 90 cm. Lín nad 45 cm (včetně), okoun nad 35 cm
(včetně) a cejn nad 45 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální
šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. Je povoleno
lovit na nástražní rybičky nebo jejich část s minimální délkou 15 cm. Denní
úlovek dravých ryb (štika, candát, sumec a bolen) je omezen na 1 ks.
411 073 ŘÍČANSKÝ POTOK 2 – MO Říčany
3 km 3 ha
Přítok Rokytky – Vltavy. Od Mlýnského rybníka v Říčanech až k pramenům,
mimo chovné rybníky ležící na tomto potoku.
K revíru patří:
úsek potoka Rokytka od vtoku do nádrže podniku Nový Interiér
(Bahnivka) až k pramenům
koupaliště na Rokytce
v k. ú. Říčany
0,8 ha
(GPS 50°0'3.405"N, 14°40'38.405"E)
Celý úsek potoka Rokytka je chráněnou rybí oblastí. Říčanský potok od
vtoku do Mlýnského rybníka až k pramenům (u obce Tehov) je celoročně
chráněnou rybí oblastí – lov ryb zakázán. Lov ryb na koupališti (místní
název koupaliště Na Rokytce je totožný s názvem koupaliště Na Jurečku)
je upraven rozhodnutím MěÚ Říčany č. j. 86/75. Při lovu ryb je nutné
dodržovat podmínky lázeňského a provozního řádu, vydaného MěÚ
Říčany a OHES Praha-východ. Lov ryb je povolen pouze na pravém břehu
mimo oblast přítoku a litorálního pásma (chráněná rybí oblast – označeno
cedulemi). Vnadění (včetně použití krmítek) je zakázáno. Zákaz používání
zařízení k vyhledávání ryb (echolotů atd.) a vábniček. Lovící je povinen
s jakoukoliv ulovenou rybou zacházet maximálně šetrně a na břehu ji
pokládat výlučně na navlhčenou podložku, kterou je taktéž povinen mít u
sebe. Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 60 cm a lína na 30 cm.
Kapr nad 65 cm (včetně), amur nad 90 cm (včetně), lín nad 50 cm (včetně)
se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského
revíru v místě, kde byl uloven. Denní úlovek lína a okouna je omezen na
maximálně 2 ks. Přisvojí-li si rybář v kalendářním dni 2 ks vyjmenovaných
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ryb (kapr, amur, candát, štika, sumec, úhoř, pstruh) či jejich kombinace,
končí pro něj na revíru denní rybolov, i když nebylo dosaženo denního limitu
7 kg ulovených ryb. Týdenní úlovek je omezen na 6 ks vyjmenovaných ryb.
411 133 SADSKÁ – MO Nymburk
38 ha
Revír tvoří nádrž:
Sadská
v k. ú. Sadská
38 ha
(GPS 50°9'19.191"N, 14°58'51.186"E)
Nejmenší lovná míra lína je stanovena na 25 cm, štiky na 55 cm, candáta
na 50 cm, tolstolobika na 60 cm, cejna velkého na 30 cm, okouna 25 cm.
Lov přívlačí je povolen od 16. 6. Při lovu dravých ryb, s výjimkou přívlače
na umělou nástrahu, se povoluje pouze sestava s max. dvěma jednoháčky.
Při výkonu rybářského práva nesmí vstupovat osoba provádějící lov do
vody. Vnadění je povoleno pouze ze břehů, a to maximálně 1 l/osoba/
den. Zákaz používání echolotů. Zakázán lov ryb z ostrova – vyznačeno
tabulemi. Zákaz rybolovu v úseku cca 800 m v zaplocené části severního
břehu jezera. Začátek a konec zákazu rybolovu je označen informačními
tabulemi. Začátek zákazu rybolovu (50°9'30.954"N, 14°58'39.659"E), konec
zákazu rybolovu (50°9'37.523"N, 14°58'11.446"E). Oblast se zákazem
rybolovu slouží jako klidová zóna a trdliště pro ryby.
411 075 SÁZAVA 2 – MO Týnec nad Sázavou
12 km 62 ha
GPS Z: 49°51'11.777"N, 14°32'56.253"E, K: 49°51'25.533"N, 14°39'27.432"E
Přítok Vltavy. Od jezu elektrárny v Krhanicích (bývalý Pěnkavův mlýn)
až k jezu mlýna v Nespekách. Přítoky do revíru nepatří. Lov z plavidel
povolen. Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 55 cm. Zákaz zavážení
bójí. MNÍK.
411 076 SÁZAVA 3 A – MO Benešov
6 km 29 ha
GPS Z: 49°51'25.308"N, 14°39'27.885"E, K: 49°51'20.059"N, 14°41'58.72"E
Přítok Vltavy. Od jezu mlýna v Nespekách až k jezu mlýna v Čerčanech.
Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 55 cm. Lov z plavidel povolen.
V katastrálním území obce Poříčí nad Sázavou je zakázán vjezd a
parkování na veškerých travnatých plochách.
411 153 SÁZAVA 3 B – MO Čerčany
7 km 31 ha
GPS Z: 49°51'20.352"N, 14°41'59.094"E, K: 49°52'22.213"N, 14°45'34.443"E
Přítok Vltavy. Od jezu mlýna v Čerčanech až k jezu mlýna v Poddubí u Hvězdonic. Lov z plavidel povolen. Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na
60 cm.
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411 077 SÁZAVA 6 – MO Český Šternberk
14 km 40 ha
GPS Z: 49°50'58.71"N, 14°57'6.561"E, K: 49°47'18.63"N, 14°57'18.232"E
Přítok Vltavy. Od jezu mlýna Ledečko až k jezu mlýna v Soběšíně. Lov
z plavidel povolen. Přítoky a úsek 150 m nad a 850 m pod chatou Bayerkou
jsou chovné – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi. Zákaz lovu ryb
v náhonu a odtoku malé vodní elektrárny v Ratajích nad Sázavou – pozemek
elektrárny – vstup zakázán. Zákaz lovu ryb v náhonu a odtoku v délce 50 m
malé vodní elektrárny v Českém Šternberku – pozemek elektrárny – vstup
zakázán – vyznačeno tabulemi. Zákaz lovu ryb v náhonu a odtoku malé vodní
elektrárny Kuchelník – na pozemek elektrárny vstup zakázán – vyznačeno
tabulemi. Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 60 cm.
411 079 SÁZAVA 8 – MO Soutice
9 km 25 ha
GPS Z: 49°45'33.921"N, 15°1'19.174"E, K: 49°44'41.932"N, 15°4'37.5"E
Přítok Vltavy. Od jezu Posádovského mlýna u Střechova nad Sázavou
až k jezu mlýna v Chabeřicích. K revíru patří úsek Želivky (GPS Z:
49°44'26.219"N, 15°3'27.251"E, K: 49°43'48.511"N, 15°3'31.027"E) od
ústí
do Sázavy až k jezu v Souticích.
Lov z plavidel povolen. Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 60 cm,
parma je hájena celoročně.
411 080 SÁZAVA 9 – MO Zruč nad Sázavou
11 km 30 ha
GPS Z: 49°44'42.061"N, 15°4'37.4"E, K: 49°43'50.838"N, 15°9'47.558"E
Přítok Vltavy. Od jezu mlýna v Chabeřicích až k jezu mlýna v Březině
u Vlastějovic. Lov z plavidel povolen. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán
– vyznačeno tabulemi. Nejmenší lovná míra cejna velkého je stanovena na
35 cm a štiky na 60 cm.
411 081 SÁZAVA 10 – MO Vlastějovice
8 km 28 ha
GPS Z: 49°43'51.081"N, 15°9'47.459"E, K: 49°42'29.167"N, 15°11'47.292"E
Přítok Vltavy. Od jezu mlýna v Březině u Vlastějovic až k jezu mlýna
v Chřenovicích. Lov z plavidel povolen. Přítoky a úsek 50 m nad jezem
v Budčicích jsou chráněnou rybí oblastí – lov ryb zakázán – vyznačeno
tabulemi. Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 60 cm.
411 136 SÁZKA – SKALICE 3 M – MO Březnice
GPS 49°33'26.641"N, 13°57'17.758"E
Revír tvoří umělá nádrž Sázka v k. ú. Březnice – 0,6 ha.

104

0,6 ha

Středočeský ÚS
411 082 SEDLECKÝ POTOK 1 – MO Sedlec – Prčice
14 km 4 ha
Přítok Mastníka – Vltavy. Od jezu nad obcí Jesenice až k pramenům včetně
Mitrovického potoka. Celý potok včetně všech přítoků (kromě nádrže
Černická) je chráněnou rybí oblastí.
K revíru patří nádrž:
Černická
v k. ú. Sedlec
1 ha
(GPS 49°34'11.791"N, 14°31'55.424"E)
Na nádrži je lov omezen max. počtem 30 současně lovících návštěvníků.
Rozhodnutí KHS SKNV č. j. 4554/77/Čer. Týdenní úlovek vyjmenovaných
druhů ryb (kapr, štika, amur, candát) se omezuje na 2 ks. Lov ryb povolen
pouze na jeden jednoháček. Na revíru je zakázáno parkovat na přilehlé
komunikaci k rybníku v délce 40 metrů (úsek je viditelně vykolíkován a
označen červenobílou páskou) z důvodu zachování její průjezdnosti. Ve
stejném úseku je i zákaz lovu.
411 105 SEDLICKÝ POTOK 1 – Středočeský územní svaz 2 km 20 ha
GPS 49°40'30.216"N, 15°5'43.015"E
Přítok Želivky. Revír tvoří vodárenská předzdrž Němčice.
Lov ryb udicí je povolen jen ve vyznačených místech – vyznačeno tabulemi.
Lov ryb na vodárenské předzdrži je omezen rozhodnutím KHES Praha
a podmínky lovu ryb jsou určeny Statutem rybářského obhospodařování pro
představnou nádrž Němčice. Statut vychází z uzavřené smlouvy mezi ČRS,
z. s., SÚS a podnikem Povodí Vltavy. Každý lovící obdrží k místence Statut,
který si prostuduje, a před zahájením lovu podepíše, že souhlasí s podmínkami
lovu ryb. Celorepublikové, celosvazové a středočeské územní povolenky na
mimopstruhové revíry platí pouze spolu s místenkou vydanou ČRS, z. s., SÚS;
vydávají MO Hulice, Soutice, Dolní Kralovice, Vlašim a Kožlí. Parkování povoleno
na vyhrazených místech. MNÍK. Na základě výjimky KÚ Středočeského kraje
č. j. 029438/2013/KUSK/OŽP/Sy povolen odlov jelce jesena. Nejmenší lovná
míra jesena je stanovena na 30 cm, doba hájení od 16. 3. do 15. 6. Na základě
výjimky KÚ Středočeského kraje č j. 029475/2021/KUSK je do 31. 12. 2023
zrušena nejmenší lovná míra a doba hájení u sumce velkého. Úlovek musí být
zapsán do úlovkového lístku (oddíl I povolenky k lovu).
411 106 SEDLICKÝ POTOK 2 – MO Hulice
14 km 9 ha
GPS Z: 49°39'40.171"N, 15°5'15.090"E, K: 49°39'4.366"N, 15°3'40.500"E
Přítok Želivky – Sázavy – Vltavy. Od bývalého Leského mlýna až k pramenům,
včetně všech přítoků. Strojetický rybník a rybník U Široké vody na Lučním
potoce nejsou součástí revíru. MNÍK.
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411 083 SKALICE 3 – MO Březnice
12 km 12 ha
GPS Z: 49°33'12.897"N, 14°0'27.222"E, K: 49°35'40.204"N, 13°55'40.632"E
Přítok Lomnice – Otavy – Vltavy. Od jezu Skaličkova mlýna v Dobré Vodě
u Březnice až k Bekovu jezu u obce Oslí. K revíru patří úsek Hradeckého
potoka od Velkého rybníka v Nestrašovicích až k pramenům.
411 084 SKALICE 4 – MO Rožmitál pod Třemšínem
5 km 5 ha
GPS Z: 49°35'40.203"N, 13°55'40.557"E, K: 49°36'3.815"N, 13°52'16.763"E
Přítok Lomnice – Otavy – Vltavy. Od Bekova jezu u obce Oslí až k stavidlům
nádrže Jez v Rožmitále pod Třemšínem.
K revíru patří nádrže:
Trnkova tůň
v k. ú. Skuhrov
0,3 ha
(GPS 49°35'38.931"N, 13°53'29.819"E)
lom Skuhrov
0,3 ha
(GPS 49°35'56.468"N, 13°52'56.378"E)
Nádrž Pátecká není součástí revíru.
411 184 SLATINA 1 – MO Smečno
3,6 ha
GPS 50°13'31.96"N, 14°14'13.361"E
Revír tvoří rybník v k. ú. Slatina vpravo při silnici III. třídy Slatina–Blevice.
Nejmenší lovná míra lína je stanovena na 25 cm.
411 085 SMÍCHOVSKÝ POTOK 1 – MO Sloveč
14 km 4 ha
GPS Z: 50°16'44.655"N, 15°15'4.177"E, K: 50°17'50.29"N, 15°20'42.389"E
Přítok Štítarského potoka – Mrliny – Labe. Od můstku silnice Nouzov–
Budčeves až k pramenům.
K revíru patří nádrž:
Sportovní
v k. ú. Sloveč
1,5 ha
(GPS 50°14'10.403"N, 15°20'19.65"E)
Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 55 cm, lína na 25 cm
a candáta na 50 cm. Lov přívlačí je povolen od 1. 9. Při ponechání si 2 ks
vyjmenovaných ryb uvedených v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb.
končí denní lov, i když nebylo dosaženo denního limitu 7 kg ulovených ryb.
Kapr nad 65 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit
zpět do rybářského revíru, kde byl uloven.
411 190 STARÁ MRLINA – MO Nymburk
2 ha
GPS 50°11'23.033"N, 15°4'20.413"E
Revír tvoří staré rameno Mrliny vzniklé přeložením toku v k. ú. Nymburk.
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Zákaz lovu na přívlač. Při lovu dravých ryb se povoluje pouze sestava
s max. dvěma jednoháčky. Nejmenší lovná míra lína je stanovena na
25 cm, okouna na 25 cm, tolstolobika na 60 cm, cejna na 30 cm, candáta
na 50 cm a štiky na 55 cm. Zákaz používání jakéhokoliv plavidla.
411 086 STROUPINSKÝ POTOK (PEKELSKÝ) 2 – MO Žebrák
3 ha
Přítok Berounky. Revír tvoří nádrž na Pekelském potoce (přítok
Stroupinského potoka):
Peklo
v k. ú. Točník
2,7 ha
(GPS 49°53'18.934"N, 13°52'37.893"E)
Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 60 cm, lína na 30 cm, kapra na
45 cm a amura na 60 cm. Denní úlovek lína je omezen max. na 2 ks. Ponechá-li
si rybář v den lovu 2 ks vyjmenovaných ryb, a to kapr, amur, candát, štika
nebo jejich kombinace, končí pro něj v revíru denní rybolov, i když nebylo
dosaženo denního limitu 7 kg ulovených ryb. Lov ryb v prostoru rákosin je
zakázán (vyznačeno tabulemi), lov ryb z hráze je zakázán.
411 087 SUCHOMASTSKÝ POTOK 1 – MO Králův Dvůr
12 ha
Revír tvoří nádrž:
Suchomasty
v k. ú. Králův Dvůr.
(GPS 49°56'6.115"N, 14°2'38.091"E)
Hranice revíru tvoří těleso hráze a ústí Suchomastského potoka do vodní
nádrže. Ostatní rybníky s nádržemi na toku a jeho přítocích, včetně
vlastního toku, nejsou součástí revíru a rybolov je na nich zakázán.
Úseky, kde je na revíru možno vykonávat rybářské právo, jsou na březích
označeny tabulemi. Lov na rybku a její části je na revíru povolen pouze na
jednoháček. Kapr od 65 cm včetně se musí bez prodlení a s maximální
šetrností vrátit do revíru, kde byl uloven. Úlovek kapra se v kalendářním
týdnu, tj. od pondělí do neděle, omezuje na 5 kusů, roční úlovek kapra
se omezuje na 50 ks. Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 55 cm,
candáta na 50 cm, okouna na 25 cm, sumce na 90 cm.
411 089 ŠEMBERA 1 – MO Český Brod
14 km 12 ha
Přítok Kouřimky – Labe. Od ústí do Kouřimky u Zvěřínku až k hrázi rybníka
Podviničného.
K revíru patří Milčický a Jalový potok a nádrže:
Chodotín
v k. ú. Český Brod – Liblice
6,9 ha
(GPS 50°4'25.893"N, 14°52'36.85"E)
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Pivovarská nádrž
Český Brod
0,5 ha
(GPS 50°4'15.2"N, 14°51'32.95"E)
Návesní
Štolmíř
0,7 ha
(GPS 50°5'8.341"N, 14°50'24.319"E)
Na nádrži Chodotín je zakázán vjezd na hráz a okolní cesty. Na nádrži
Pivovarská je zákaz lovu přívlačí. Spojky mezi rybníky jsou chovné – lov ryb
zakázán. Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 55 cm a candáta na 50 cm.
411 090 ŠTERNBERSKÝ POTOK 1 – MO Smečno
7 km 4,3 ha
GPS Z: 50°12'46.284"N, 14°3'59.241"E, K: 50°11'55.139"N, 14°1'29.014"E
Přítok Červeného potoka – Vltavy. Od silničního mostku ke Kvíčku
u Slaného až k pramenům.
K revíru patří nádrže:
Hrádek
v k. ú. Ledce
1,9 ha
(GPS 50°11'35.709"N, 14°0'3.026"E)
Červený rybník
Slaný
0,5 ha
(GPS 50°13'31.45"N, 14°4'34.508"E)
Šmanťák
Smečno
0,2 ha
(GPS 50°11'16.624"N, 14°2'47.928"E)
Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Nejmenší lovná míra lína je
stanovena na 25 cm.
411 125 VLKAVA 1 a 2 – Středočeský územní svaz
30 km 14 ha
GPS Z: 50°10'20.979"N, 14°55'50.003"E, K: 50°20'2.5"N, 14°56'38.728"E
Přítok Labe. Od lávky pro pěší u vtoku do Labe na ř. km 46,9 po soutok s
Dobrovkou pod obcí Voděrady. K revíru patří veškeré přítoky a náhony.
Součástí revíru nejsou tůně v Mydlovarském luhu a rybníky na toku a
přítocích. MNÍK.
411 093 VLTAVA 1 – MO Mělník
11,4 km 110 ha
GPS Z: 50°20'48.334"N, 14°28'29.484"E, K: 50°18'54.108"N, 14°21'12.581"E
Přítok Labe. Od soutoku s Labem v Mělníku až k jezu ve Vraňanech.
Součástí revíru je tzv. horní laterální kanál Hořín – Vraňany v celé
délce (zde je lov z lodi zakázán). Okolní tůně jsou samostatné
revíry. Lov z plavidel povolen pouze na hlavním toku. Nejmenší lovná
míra candáta je stanovena na 50 cm, štiky na 60 cm. Jakákoliv ryba
ve formě zlaté nebo albín je hájena celoročně. Lov přívlačí je povolen na
řece i laterálním kanále. U jezu ve Vraňanech je zákaz lovu v blízkosti a v
rybím přechodu při výtoku z elektrárny. Zákaz lovu z vrcholů zdí (platí
od elektrárny po
108

Středočeský ÚS
konec zdi). Hlubinná přívlač je povolena pouze pondělí až čtvrtek včetně
(v období 16. 6. – 31. 12.). V pátek, sobotu a neděli je zakázána úplně. Při
hlubinné přívlači je povolena nástraha o minimální velikosti 18 cm, měřeno
od přední části nástrahy (lopatky wobleru) po očko koncového háčku. Při
hlubinné přívlači smějí být v lodi přítomni nanejvýš dva lovící, každý
maximálně s jedním sestaveným prutem. Běžný lov z lodě je povolen bez
omezení. Přisvojením dvou kusů kapra, štiky, candáta, bolena, sumce
nebo jejich kombinace končí denní lov. Při lovu musí mít rybář v dosahu
připravený podběrák.
411 168 VLTAVA 1 A – VRBNO – MO Mělník
5,6 ha
Revír tvoří podrevíry v povodí Vltavy.
Podrevíry:
1. Tůň Vrbno
v k. ú. Hořín/Vrbno
3 ha
(GPS 50°19'23.753"N, 14°27'33.775"E)
Odbočka k Vltavě je chráněnou rybí oblastí se zakázaným rybolovem
(označeno cedulemi). Vedlejší tůň do revíru nespadá (označeno
cedulemi vlastníka).
2. Nádrž Lužec (u rybářské boudy) a býv. pískovna za hřištěm
v k. ú. Lužec nad Vltavou
1,6 ha
(GPS 50°19'12.891"N, 14°23'46.816"E)
(GPS 50°19'7.501"N, 14°24'39.007"E)
Na nádrži je chráněná rybí oblast „zátoka Macanda“ (označeno
cedulemi).
3. Tůně Želčín
v k. ú. Hořín/Želčín
1 ha
(GPS 50°19'29.967"N, 14°26'13.127"E)
Soustava tůní podle horkovodu směrem k Vltavě. Lov přívlačí je zakázán
v celém revíru. Nejmenší lovná míra candáta je stanovena na 50 cm, štiky
na 60 cm. Jakákoliv ryba ve formě zlaté nebo albín je hájena celoročně.
Na celém revíru je zakázán lov z plavidel, zavážení, zanášení i zaplavávání
krmení a nástrah, včetně označování krmných a lovných míst bójkami a
jinými předměty. Povoluje se používání rybářského přístřešku pouze po
dobu výkonu rybářského práva. Zakazuje se vjezd na protipovodňové hráze
a rozdělávání ohňů. Na revíru mohou být umístěny výtěrové rošty označené
bójkou s nápisem ČRS. Zákaz lovu v okolí 10 m od takto označeného
místa. Přisvojením dvou kusů kapra, štiky, candáta, bolena, sumce nebo
jejich kombinace končí denní lov. Při lovu musí mít rybář v dosahu
připravený podběrák.
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411 094 VLTAVA 2 – MO Kralupy nad Vltavou
14 km 94 ha
GPS Z: 50°18'54.329"N, 14°21'11.541"E, K: 50°12'38.128"N, 14°21'21.979"E
Přítok Labe. Od jezu ve Vraňanech až k jezu v Dolanech. K revíru patří:
Bakovský potok od ústí do Vltavy až k mostu v obci Pozdeň.
Součástí jsou dále potoky: Červený od soutoku s Bakovským potokemk
mostu silnice Slaný–Velvary v Ješíně, Zlonický a Byseňský potok od
soutoku s Bakovským potokem až k pramenům včetně všech přítoků.
Vranský potok, Bakovský potok od obce Pozdeň a Červený potok od Ješína
jsou chovné. Dolanský (Zákolanský) potok od soutoku s Vltavouk mostu
v Otvovicích je chovný – lov ryb zakázán. V úseku 50 m nad a 100 m
pod vyústěním kanálu z a. s. Synthos je lov ryb zakázán po celé šířce toku.
Zákaz se vztahuje i na lov z plavidel. Na ostatních částech toku Vltavy je lov
z plavidel povolen. Tůně v povodí jsou samostatnými revíry. Nejmenší
lovná míra štiky je stanovena na 60 cm. Označování lovných a krmných
míst bójkami či jiným způsobem je zakázáno. MNÍK.
411 158 VLTAVA 2 A – TŮNĚ – MO Kralupy nad Vltavou
16 ha
Revír tvoří nádrže v povodí Vltavy 2 (za lomítkem uveden místní název):
4 tůně
v k. ú. Dolany
2 ha
Kocanda – Kulkova (GPS 50°13'26.175"N, 14°21'4.122"E)
Dlouhá (GPS 50°13'24.001"N, 14°21'4.858"E)
Prostřední, První (GPS 50°13'26.175"N, 14°21'4.122"E)
6 tůní
v k. ú. Kralupy nad Vltavou
5 ha
Lobeček, Koňská / Pod Albínou (GPS 50°14'33.539"N, 14°19'11.265"E)
Pod Školou (GPS 50°14'46.287"N, 14°18'42.278"E)
Plavecká / IPS (GPS 50°15'3.551"N, 14°18'17.652"E)
Pod Hospodou / Pod Hniličkou (GPS 50°15'10.542"N, 14°18'17.184"E)
Pod Lesem (GPS 50°15'15.554"N, 14°18'17.427"E)
3 tůně
v k. ú. Dušníky – Všestudy
5 ha
Dušníky – Velká / Dlouhá (GPS 50°18'25.352"N, 14°19'41.667"E)
Malá (GPS 50°18'29.958"N, 14°19'43.208"E)
Černá (GPS 50°18'13.116"N, 14°19'50.497"E)
4 tůně
v k. ú. Staré Ouholice
3 ha
Staré Ouholice – Selská (GPS 50°17'41.411"N, 14°19'28.159"E)
Konečná (GPS 50°17'59.069"N, 14°19'28.996"E)
Kamenná / Trojhranka (GPS 50°17'45.146"N, 14°19'28.852"E)
Pod Votrubou (GPS 50°17'52.763"N, 14°19'28.972"E)
Zámecká strouha
Veltrusy
1 ha
(GPS 50°16'33.083"N, 14°19'45.824"E)
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Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 60 cm. Přívlač zakázána.
Označování lovných a krmných míst bójkami či jiným způsobem je
zakázáno. MNÍK.
411 142 VLTAVA 2 M – MO Kralupy nad Vltavou
8 ha
Revír tvoří rybníky v povodí Vltavy 2:
Zeměchy 3
v k. ú. Kralupy nad Vltavou
5,5 ha
(GPS 50°13'49.507"N, 14°15'45.879"E)
Minice 1
Kralupy nad Vltavou
2 ha
(GPS 50°13'10.752"N, 14°18'34.809"E)
Zákaz vnadění luštěninami. Na rybníku Zeměchy 3 je v době od 15. 5. do
15. 9. zákaz jakéhokoliv vnadění včetně vnadění krmítky. Nejmenší lovná
míra kapra je stanovena na 45 cm a štiky na 60 cm. Přívlač zakázána na
celém revíru. V kalendářním týdnu, tj. od pondělí do neděle, si lovící může
ponechat pouze 2 ks vyjmenovaných ryb uvedených v § 16 odst. 2 a 3
vyhlášky č. 197/2004 Sb. Označování lovných a krmných míst bójkami či
jiným způsobem je zakázáno. MNÍK.
411 503 VLTAVA 15 – ÚDOLNÍ NÁDRŽ KAMÝK –
Středočeský územní svaz
10 km 160 ha
GPS Z: 49°38'0.122"N, 14°14'48.344"E, K: 49°36'25.484"N, 14°10'54.066"E
Od hráze ÚN Kamýk až k tělesu hráze ÚN Orlík; mimo přítoků, které jsou
samostatným pstruhovým revírem. Lov ryb je zakázán 50 m od tělesa hráze
ÚN Kamýk a 100 m od tělesa hráze ÚN Orlík. Lov a vstup je též zakázán v I.
ochranném pásmu sání vodovodů Příbram a 40 m pod a 100 m nad tímto
sáním umístěným v obci Solenice. Lov z plavidel povolen. Lov hlubinnou
přívlačí je povolen. MNÍK.
411 097 VRÁŽEK 1 – MO Dolní Kralovice
Revír tvoří nádrž:
Vrážek
v k. ú. Dolní Kralovice
(GPS 49°39'20.611"N, 15°9'21.64"E)
V obecném zájmu je zákaz lovu ryb ze silničního náspu.

1 ha
1 ha

411 099 VRCHLICE 4 – MO Malešov
12 km 3 ha
GPS Z: 49°54'16.02"N, 15°13'31.979"E, K: 49°49'55.775"N, 15°10'52.985"E
Přítok Klejnarky – Labe. Od vtoku do předzdrže Hamerák v Malešově
k pramenům u Hetlína. Spojka mezi rybníky Roubíček–Vidlák do revíru
nepatří.
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411 169 ZVÁNOVICKÝ POTOK 1 – MO Zvánovice
8 km 3 ha
GPS Z: 49°55'16.677"N, 14°49'43.375"E, K: 49°57'1.805"N, 14°46'29.906"E
Přítok Jevanského potoka – Sázavy. Od vtoku do Jevanského potokav
obci Hradec až k pramenům.
K revíru patří nádrž:
Nová
v k. ú. Zvánovice
0,3 ha
(GPS 49°56'1.211"N, 14°47'23.349"E)
Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 60 cm.
411 102 ZVÁNOVICKÝ POTOK 1 M – MO Zvánovice
1 ha
Revír tvoří nádrž:
Stará
v k. ú. Zvánovice
1 ha
(GPS 49°55'58.957"N, 14°46'42.351"E)
Všeobecný zákaz lovu všech druhů ryb se stanovuje v době od 16. 3. do
30. 4. Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 60 cm.
411 101 ŽELIVKA 1 – MO Hulice
3 km 5 ha
GPS Z: 49°43'48.592"N, 15°3'31.452"E, K: 49°43'32.434"N, 15°5'14.052"E
Přítok Sázavy. Od jezu v Souticích až k hrázi údolní nádrže Želivka. Konec
revíru je označen cedulemi na obou březích řeky. Jsou umístěny cca 10 m
od oplocené části hráze po směru toku vody. Lov z loďky povolen. MNÍK.
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PRAVIDLA A PODMÍNKY ODLOVU NA VODNÍCH
PLOCHÁCH V MIMOPSTRUHOVÉM REŽIMU
1. Na vodních plochách (dále VP) s lovem ryb na udici jsou
pověřenými osobami k lovu ve smyslu § 3, odst. 2 zákona č. 99/2004
Sb. držitelé mimopstruhových územních povolenek ČRS, z. s.,
Středočeského územního svazu a dále držitelé mimopstruhových
povolenek celosvazových a celorepublikových. Nejedná se o
rybářské revíry vyhlášené příslušným orgánem státní správy
rybářství.
Jedná se o vodní plochy, které jsou vedeny jako provozovny
chovatele ČRS, z. s., Středočeského územního svazu a místních
organizací, které jsou provozovány v režimu rybníkářství v souladu
se zákonem č. 99/2004 Sb. v platném znění. V popisu je uvedeno
registrační číslo hospodářství (CZ……).
2. Provádět odlov ryb na vodních plochách lze pouze za předpokladu,
že si uchazeč o odlov vyplnil a vytiskl Oprávnění rybníkáře z webu
SÚS www.crs-sus.cz v sekci Rybníkářství, jehož nedílnou přílohou
jsou určené druhy povolenek. Bez tohoto oprávnění, které
nesmí lovící jakkoliv upravovat (např. foliovat, zastřihávat apod.)
a potvrzující SMS zprávy (tzv. místenky) v telefonu, nelze na těchto
vodních plochách lov provádět. Místenka má platnost dle denní
doby lovu, s výjimkou pískovny Písková Lhota, kde je v určeném
období možné provádět lov 24 hodin. Formát místenky je u každé
vodní plochy jiný. Ceny místenek jsou na VP: mimopstruhový
režim
= 25 Kč (neplatí pro Brožkovnu, Smilovice, Bartoň, Brodský 2, Na
Dolíkách, Pilař, Pitkovice, Rybník Václav, Plaňanský Velký rybník).
Místenku na VP Načeradec – Louňov ve výši 20 Kč vydává úřad
městyse Načeradec, viz. popis VP. Cena místenky pro 24hodinový
lov na pískovně Písková Lhota je 100 Kč. Cena místenky pro
přívlač a umělou mušku v měsících leden a únor na pískovně
Písková Lhota je 100 Kč.
3. Lovící je povinen dodržovat stejná pravidla pro lov ryb, která platí
pro mimopstruhové revíry ČRS dle RŘ, tato pravidla a podmínky
a popisy jednotlivých VP.
4. Lovící je povinen se podrobit kontrole při odlovu, a to rybníkářem
pověřenou osobou k provádění kontroly. Pověřená osoba
k provádění kontroly je povinna lovícímu předložit své
pověření a prokázat se průkazem člena rybářské stráže nebo
občanským průkazem.
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5. Za porušení podmínek a pravidel k odlovu ryb bude lovícímu
osobou pověřenou k provádění kontrol odebráno oprávnění
k odlovu a nebude již moci v daném roce lovit na žádné vodní
ploše v mimopstruhovém režimu rybníkářství provozovatele ČRS,
z. s., SÚS a MO. Osoba pověřená k provádění kontrol nemusí
odebrat oprávnění k odlovu, pokud se jedná jen o mírné porušení
uvedených podmínek a pravidel, které lze na místě napravit.
V takovém případě lovící uhradí smluvní poplatek ve výši 200 Kč
formou SMS HODAR200 na tel. 90211 a přijde mu potvrzující
SMS: „Děkujeme za příspěvek v hodnotě 200 Kč. Petrův zdar ČRS
SÚS.“ Smluvní poplatek platí pro VP Božkov, Brožkovna, Jelito,
Mlynařice 3 – Dvorce, pískovna Písková Lhota, Stržený a Vlkava
4 – Smilovice.
6. Seznam všech oprávněných osob k odlovu bude evidován
a archivován provozovatelem vodních ploch na základě vydaných
oprávnění. Lovícím, kteří budou opakovaně porušovat pravidla
odlovu ryb, nebude již oprávnění uděleno.
7. Přivlastněné úlovky musí osoba provádějící odlov zapisovat,
stejně jako příchod k vodě, nesmazatelným způsobem do platného
oddílu II povolenky k lovu (stejně jako u rybářského revíru).
8. Lovící si smí v jednom dnu ponechat 2 ks vyjmenovaných
druhů ryb do výše 7 kg; pokud si lovící ponechá 2 ks
vyjmenovaných druhů ryb (kapr, candát, štika, sumec, bolen,
amur), končí pro něj na těchto vodních plochách denní lov. Úlovek
karasa stříbřitého se nezahrnuje do denního limitu 7 kg.
9. Denní úlovek lína obecného se stanovuje nejvýše na 4 ks (pokud
není u popisu VP uvedeno jinak).
10. Lovící si smí v jeden den ponechat 3 ks lososovitých druhů ryb.
Jejich ponecháním pro něj končí denní lov na těchto vodních
plochách.
11. Zakazuje se přechovávání živých lososovitých ryb během lovu, po
ulovení a přisvojení musí být okamžitě humánně usmrceny.
12. Na všech VP platí K70, úlovek kapra od 70 cm musí být bez
prodlení vrácen do vodní plochy, kde byl uloven. Výjimkou je
Bartoň a pískovna Písková Lhota – K60, Na Dolíkách a Plaňanský
Velký rybník – K65 s rybou je stejný postup jako u K70.
13. Všechny druhy jesetera je možno lovit pouze v režimu CHYŤ
A PUSŤ, kdy úlovek těchto druhů ryb musí být bez prodlení
s největší šetrností vrácen zpět do vodní plochy.
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14. Lovící si nesmí ponechat úlovek, pokud nedosahuje nejmenší
lovné míry: pstruh duhový 25 cm, lín obecný 30 cm, amur bílý
60 cm, kapr obecný 40 cm, candát obecný 50 cm, štika obecná 60
cm, sumec velký 70 cm, okoun říční 20 cm s výjimkou pískovny
Písková Lhota, kde je okoun loven v režimu CHYŤ A PUSŤ. Na
pískovně Písková Lhota rovněž platí horní míry dravých ryb, a to
následovně: u candáta obecného je 70 cm včetně, u štiky obecné je
80 cm. Druhové hájení všech druhů ryb na VP platí dle Rybářského
řádu ČRS a vyhlášky č. 197/2004 Sb.
15. Nejmenší lovná míra parmy obecné je 60 cm (pokud není u popisu
VP uvedeno jinak).
16. Provozovatel může z důvodu vysazení násad (netýká se tekoucích
vod) uzavřít celou VP nebo jejich část po dobu 7 dní (informace o
uzavření bude zveřejněna na webových stránkách www.crs-sus.cz).
17. Lovící smí lovit maximálně na dva pruty, v případě lovu na umělou
mušku a lovu přívlačí na jeden (ostatní pruty mohou být připraveny
na břehu).
18. Děti do 10 let věku mohou manipulovat s 1 udicí patřící osobě
provádějící lov, která je starší 18 let, a v jejím doprovodu.
19. Lovící musí mít při lovu podběrák.
20. Zákaz používání vylovovacího háku (gafu).
21. Zákaz používání dvojháčků a trojháčků od 1. 1. do 15. 6.
22. Zákaz lovu na srkačku.
23. Zákaz podsekávání ryb.
24. Lov z plavidel je zakázán, pokud není v popisu konkrétní VP
výslovně povolen.
25. Zavážení a zaplavávání návnad a nástrah je zakázáno, pokud není
výslovně povoleno.
26. Při lovu na umělou mušku 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,
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které svým pohybem zvyšují dráždivost pro ryby, například rotující
plíšek, vrtulka nebo gumička;
– je dovoleno používat pouze jednoháčky.
27. Lov muškařením (Příloha č. 7 vyhlášky č. 197/2004 Sb., bod D) je od
1. 1. do 15. 6. zakázán. Na Pískové Lhotě je zakázán celoročně.
28. Lovící je povinen na lovném místě a v kruhu o poloměru 3 m od
středu lovného místa udržovat pořádek.
29. Provozovatel může ve výjimečných případech při konání
rybářských závodů vyhradit na dobu nezbytně nutnou místa k lovu.
Informace o omezení rybolovu bude zveřejněna na webových
stránkách ČRS, z. s., SÚS www.crs-sus.cz.
30. Pro konání vnitrostátních soutěží a závodů v lovu ryb udicí
a mezinárodního mistrovství ČR (ve všech disciplínách LRU
– plavaná, feeder, lov na umělou mušku a přívlač), které jsou
zajišťovány sportovním odborem LRU při Radě ČRS a příslušnými
územními
sportovními
odbory
LRU,
platí
ustanovení
mezinárodního závodního řádu F. I. P. S. e. d. v platném znění pro
daný rok, který je upravený na podmínky pořádání soutěží
a závodů v České republice. Pro případy konání mezinárodních
závodů na úrovni mistrovství světa či mistrovství Evropy platí
ustanovení závodního řádu F. I. P. S. e. d. v platném a plném
znění pro daný rok s případnými drobnými úpravami, které musí
být pořadatelem akce uvedeny v oficiálních propozicích daného
závodu.
31. Lovící je povinen parkovat své vozidlo pouze na odstavném místě,
které k těmto účelům určí provozovatel vodních ploch. Respektujte
dopravní značení.
32. Vjezd a parkování na hrázích je zakázáno, není-li výslovně uvedeno
jinak.
33. Táboření a rozdělávání ohňů je zakázáno všude mimo vyhrazená
tábořiště (stanoveno zákonem o lesích a zákonem na ochranu
přírody a krajiny ČR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
nebo místními vyhláškami) = postih Policie ČR, městské a obecní
policie a orgánů na ochranu přírody a krajiny ČR.
34. V břehových částech VP je zakázáno jakýmkoliv způsobem
poškozovat kamenné záhozy, zejména vyjímat kameny ze břehů
a provádět terénní úpravy. Dále je zakázáno kdekoliv zanechávat
rybářské vlasce a šňůry a jejich zbytky.
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VODNÍ PLOCHY V MIMOPSTRUHOVÉM REŽIMU
411 986 BARTOŇ – MO Rakovník
4,5 ha
Rybolov lze provozovat na rybníku:
Bartoňský rybník (CZ 21082159) v k. ú. Rakovník
4,5 ha
GPS 50°6'36.155"N, 13°45'54.346"E
Celoroční mimopstruhový režim. Nejmenší lovná míra u kapra je stanovena
na 45 cm, štiky na 60 cm, candáta na 55 cm, okouna na 25 cm, lína na
25 cm. Kapr nad 60 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální
šetrností vrátit zpět do rybníka, kde byl uloven. V případě manipulaces
rybou na břehu je lovící povinen použít navlhčenou podložku. Rybolov je
povolen pouze na montáže, kdy při utržení ryby všechny součásti kromě
háčku a návazce z montáže volně odpadnou. Lov ryb včetně dravců je
povolen pouze na jednoháček (neplatí pro lov přívlačí na umělé nástrahy).
Přisvojí-li si rybář v jednom dni 2 ks kapra, amura, štiky, candáta nebo
jejich kombinace, končí pro něj na revíru denní rybolov. Zadní část rybníka
slouží jako klidová zóna a trdliště pro ryby. Označeno tabulemi, rybolov
zakázán. Místenky se zde neplatí.
411 998 BOŽKOV – Středočeský územní svaz
2 ha
Odlov lze provozovat na vodní ploše:
Božkov (CZ 21085264)
v k. ú. Mnichovice
2 ha
GPS 49°55'57.672"N, 14°41'43.577"E
Mimopstruhový režim od 16. 4. do 15. 10. Lov přívlačí, lov na umělou
mušku a muškaření zakázáno. Místenku za poplatek 25 Kč získá lovící
na základě odeslané SMS zprávy ve tvaru: HOBOZ25 na tel. číslo:
90211. Potvrzující SMS musí být obdržena ještě před zahájením vlastního
rybolovu, a to ve znění: „Místenka v rámci oprávnění k odlovu ve vodní
ploše Božkov. Platí pouze v den doručení SMS, cena je 25 Kč. Petrův zdar,
ČRS SÚS.“ Molo je určeno přednostně pro handicapované rybáře. Pokud
přijede vozíčkář, musí mu být místo uvolněno. V případě nerespektování
tohoto pokynu osoba pověřená k provádění kontrol přestupci odebere
oprávnění rybníkáře k odlovu ryb. V MP režimu je z hráze lov zakázán.
411 985 BRODSKÝ 2 – MO Kladruby u Vlašimi
Rybolov lze provozovat na rybníku:
Brodský (CZ 21148747)
v k. ú. Tehov
GPS 49°43'42.411"N, 14°57'43.450"E
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Celoroční mimopstruhový režim. Lov povolen dle ustanovení RŘ za
těchto bližších podmínek: Zákaz lovu v obou ramenech rybníka, značeno
tabulemi. Zákaz parkování před bezpečnostním přepadem. Rybník je
vhodný pro handicapované rybáře. Místenky se zde neplatí.
411 992 BROŽKOVNA – Středočeský územní svaz
0,4 ha
Rybolov lze provozovat na rybníku:
Brožkovna (CZ 21122121) v k. ú. Třemblat
GPS 49°55'45.886"N, 14°45'10.570"E
Celoroční mimopstruhový režim. K parkování jsou vyhrazena dvě místa na
začátku a tři místa na konci rybníka. Pozn.: rybník je mělký, silně zarostlý
vegetací. Ideální obsazenost je 5 současně lovících. Místenky se zde
neplatí.
411 994 JELITO – Středočeský územní svaz
12 ha
Odlov lze provozovat na vodní ploše:
Jelito (CZ 21115976)
v k. ú. Prosenická Lhota
12 ha
GPS 49°41'12.080"N, 14°29'10.231"E
Celoroční mimopstruhový režim. Zákaz lovu ryb z hráze rybníka a pod
vedením vysokého napětí – označeno cedulemi. Místenku za poplatek 25
Kč získá lovící na základě odeslané SMS zprávy ve tvaru: HOJEL25 na tel.
číslo: 90211. Potvrzující SMS musí být obdržena ještě před zahájením
vlastního rybolovu, a to ve znění: „Místenka v rámci oprávnění k odlovu ve
vodní ploše Jelito. Platí pouze v den doručení SMS, cena je 25 Kč. Petrův
zdar, ČRS SÚS.“ Zákaz parkování na místní komunikaci – nutno zachovat
průjezd. Zákaz zajíždění do parku a parkování motorových vozidel v parku
před hrází rybníka. Zákaz zajíždění a parkování vozidel na louce. Parkování
pouze na místech označených cedulemi. V případě nerespektování
zákazu vjíždění na louku bude majitel volat Policii ČR. Při nerespektování
zákazů parkování odebere pověřená osoba k provádění kontrol přestupci
oprávnění rybníkáře k lovu ryb. U hráze je betonové plato, na které je
povolen vjezd a rybolov pouze vozíčkářům.
411 989 MLYNAŘICE 3 – DVORCE – Středočeský územní svaz 1,5 ha
Odlov lze provozovat na vodní ploše:
Dvorce (CZ 21140547)
v k. ú. Lysá nad Labem – Dvorce 1,5 ha
GPS 50°12'29.027"N, 14°48'16.017"E
Mimopstruhový režim od 16. 4. do 15. 10. Lov přívlačí, na umělou mušku
a muškařením zakázáno. Zákaz lovu z rákosin u silnice. Místenku za
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poplatek 25 Kč získá lovící na základě odeslané SMS zprávy ve tvaru:
HODVO25 na tel. číslo: 90211. Potvrzující SMS musí být obdržena
ještě před zahájením vlastního rybolovu, a to ve znění: „Místenka v rámci
oprávnění k odlovu ve vodní ploše Dvorce. Platí pouze v den doručení
SMS, cena je 25 Kč. Petrův zdar, ČRS SÚS.“
411 993 NAČERADEC – LOUŇOV – MO Načeradec
2 ha
Rybolov lze provádět na nádrži:
Louňov (CZ 21103771)
v k. ú. Pravětice
2 ha
GPS 49°36'35.994"N, 14°52'14.933"E
Celoroční mimopstruhový režim. Nádrž leží v CHKO Blaník, proto je počet
současně lovících rybářů omezen na maximálně 20. Lov povolen pouze
na místenky od 1. 5. do 31. 12. Místenky vydává MO ČRS Načeradec
na úřadu městyse Načeradec v úředních hodinách pro veřejnost:
Po 7.30–12.00 hod., 13.00–16.00 hod., St 7.30–12.00 hod., 13.00–17.00 hod.,
Pá 7.30–12.00 hod. Místenka se vydává na konkrétní měsíc, maximální
počet docházek je 7 a platí povinnost zapsat datum lovu před zahájením
na zadní stranu místenky. Poplatek za vystavení je 20 Kč. Lov ryb povolen
pouze z hráze. Čtyři místa jsou vyhrazena pro Crown resort & Spa, s.r.o.
Parkování aut u hráze je vyznačeno tabulemi, zákaz vjíždění vozidel na
těleso hráze. V případě provozu brokové střelnice bude režim upřesněn
cedulemi a informacemi na místence. V revíru je omezen úlovek kapra,
štiky, candáta, úhoře a amura na 1 kus denně. V případě ponechání jedné
jakékoliv výše vyjmenované ryby rybolov pro tento den končí.
411 991 NA DOLÍKÁCH – MO Přišimasy
0,3 ha
Rybolov lze provádět na rybníku:
Na Dolíkách (CZ 21130726) v k. ú. Škvorec
0,3 ha
GPS 50°2'19.144"N, 14°43'57.993"E
Celoroční mimopstruhový režim. Přívlač a lov z loděk je zakázán. Chytání
je povoleno pouze z pravého břehu. Zákaz lovu z přístupové cesty. Kapr
nad 65 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět
do rybníka, kde byl uloven. V denním úlovku smí být maximálně 1 ks lína.
Ponechání si kapra je omezeno na 1 ks denně, maximálně však 2 ks týdně.
Nejmenší lovná míra kapra je stanovena na 45 cm, štiky na 60 cm, lína na
35 cm, candáta na 50 cm. Místenky se zde neplatí.
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411 990 PILAŘ – MO Votice
1,6 ha
Rybolov lze provádět na rybníku:
Pilař (CZ 21121647)
v k. ú. Votice
1,6 ha
GPS 49°38'22.819"N, 14°37'35.657"E
Celoroční mimopstruhový režim. Parkování je možné u příjezdové
komunikace. Rybolov probíhá v termínu od 2. 5. do 31. 12. Nejmenší lovná
míra štiky je stanovena na 60 cm, amura na 60 cm. Ponecháním 2 ks ryb
(kapr, štika, candát, bolen, sumec, amur) nebo jejich kombinace končí
denní lov ryb. Místenky se zde neplatí.
411 983 PÍSKOVÁ LHOTA – Středočeský územní svaz
12 ha
Odlov lze provozovat na vodní ploše:
pískovna Písková Lhota (CZ 21166736) v k. ú. Písková Lhota
GPS 50°7'42.424"N, 15°4'54.747"E
Celoroční mimopstruhový režim. Platí K60, úlovek kapra od 60 cm (včetně)
se musí okamžitě bez prodlení vrátit do vodní plochy, kde byl uloven.
Okoun říční a všechny druhy jesetera je možno lovit pouze v režimu CHYŤ
A PUSŤ, kdy úlovek těchto druhů ryb musí být okamžitě bez prodlení
s největší šetrností vrácen zpět do vodní plochy. Nejmenší lovná míra síha
marény a síha peledě je stanovena na 40 cm a denní lov je omezen na 3
ks. Minimální velikost nástrahy při lovu na rybku a její části je 15 cm, to
vše za použití pouze jednoháčku. Je zakázán lov z lodě, používání
zavážecí lodičky. Zakrmování je povoleno rukou, prakem, bombou, raketou,
kobrou. Při lovu na položenou je zakázáno používat pletené kmenové nebo
odhozové šňůry.
Na pískovně jsou zavedeny horní míry dravých ryb, a to následovně:
a) horní míra u candáta obecného je 70 cm včetně – to znamená, že
lovící si smí na této vodní ploše ponechat candáta v rozmezí od 50
do 69 cm, od 70 cm včetně musí být úlovek okamžitě s maximální
šetrností vrácen do vodní plochy.
b) horní míra u štiky obecné je 80 cm včetně – to znamená, že lovící
si smí na této vodní ploše ponechat štiku obecnou v rozmezí od 60
do 79 cm, od 80 cm včetně musí být úlovek okamžitě s maximální
šetrností vrácen do vodní plochy.
Na třech vyznačených klidových zónách je lov zakázán. Místenku
opravňující lov dle denní doby lovu za poplatek 25 Kč získá lovící na
základě odeslané SMS zprávy ve tvaru: HOPIS25 na tel. číslo: 90211.
Potvrzující SMS musí být obdržena ještě před zahájením vlastního
rybolovu, a to ve znění: „Místenka v rámci oprávnění k odlovu ve vodní
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ploše Pískovna. Platí pouze v den doručení SMS, cena je 25 Kč. Petrův
zdar, ČRS SÚS.“
V době od 1. 5. do 30. 9. je na pískovně provozován 24hodinový rybolov.
Místenku za poplatek 100 Kč získá lovící na základě odeslané SMS
zprávy ve tvaru: HOPIS100 na tel. číslo: 90211. Potvrzující SMS musí být
obdržena ještě před zahájením vlastního rybolovu, a to ve znění: „Místenka
v rámci oprávnění k odlovu ve vodní ploše Pískovna. Platí 24 hodin od
doručení SMS, cena je 100 Kč. Petrův zdar, ČRS SÚS.“
Od 1. 1. do 28. 2. (29. 2.) je na pískovně povolen lov pouze na přívlač
a umělou mušku. Lov přívlačí pouze na umělé nástrahy osazené jedním
jednoháčkem. Maximální velikost nástrahy 7 cm. Lov na nástrahu
zatíženou mimo nástrahu zakázán (dropshot, boční přívěs, sbirulino
apod.). Zákaz vnadění. Při lovu na umělou mušku 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, s nástrahami
v maximální velikosti 3 cm a osazené jednoháčkem. Je zakázáno používat
jakékoliv zátěže umístěné mimo tělo mušky, stejně tak je zakázáno použití
jakýchkoliv plovoucích zařízení, jako je kulové plovátko, splávek apod. Lov
v tomto období je cílen na pstruha duhového a sivena amerického. Proto
při ulovení jiného druhu dravé ryby (candát, okoun, štika) musí následovat
její okamžité vrácení zpět do vodní plochy, kde byla ulovena. Lov je možný
provádět pouze v případě, že vodní plocha není pokryta ledem. Je zakázán
vstup a rybolov na zamrzlé vodní ploše. Přísný zákaz rozbíjení ledu. Při
lovu musí být prut držen v ruce a nástraha aktivně vedena vodním
prostředím. Místenku za poplatek 100 Kč získá v tomto období lovící na
základě odeslané SMS zprávy ve tvaru HOPR100 na tel. číslo 90211.
Potvrzující SMS musí být obdržena ještě před zahájením vlastního
rybolovu, a to ve znění: „Místenka v rámci oprávnění k odlovu ve vodní
ploše Pískovna. Platí pouze v den doručení SMS, cena je 100 Kč. Petrův
zdar, ČRS SÚS“.
Zákaz lovu z pláže s výjimkou období od 1. 10. do 31. 3., kdy je zde
povolen lov na umělou mušku, a od 1. 10. do 28. 2. (29. 2.), kdy je zde
povolen lov přívlačí. Zákaz používání bellyboatu. Bivakování povoleno
bez podlážky (v měsících květen – září pouze po zaplacení místenky ve
výši 100 Kč, v ostatních měsících 25 Kč). Lovící je povinen se podrobit
kontrole při odlovu včetně přístřešku, zavazadel a vozidla, a to rybníkářem
pověřenou osobou k provádění kontroly.
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411 995 PITKOVICE 1 – MO Uhříněves
1 ha
Přítok Botiče – Vltavy. Lov ryb povolen na nádržích:
1. Horní (CZ 11002947)
v k. ú. Praha 10 – Pitkovice
0,5 ha
(GPS 50°1'7.191"N, 14°35'11.554"E)
2. Dolní (CZ 11002947)
Praha 10 – Pitkovice
0,5 ha
(GPS 50°1'9.53"N, 14°35'13.908"E)
Celoroční mimopstruhový režim. Nejmenší lovná míra štiky je stanovena
na 60 cm, lína na 30 cm, amura na 60 cm. Lín nad 45 cm (včetně) a okoun
nad 35 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět
do rybníka, kde byl uloven. Lov přívlačí povolen celoročně. Je povoleno lovit
na nástražní rybičky nebo jejich část s minimální délkou 15 cm. Denní
úlovek dravých ryb (štika, candát, sumec a bolen) je omezen na 1 ks.
Místenky se zde neplatí.
411 981 PLAŇANSKÝ VELKÝ RYBNÍK – MO Plaňany
1,8 ha
GPS 50°2'51.130"N, 15°1'24.036"E
Rybolov lze provozovat na rybníku:
Velký (CZ21108686)
v k. ú. Plaňany
1,8 ha
Celoroční mimopstruhový režim. Rybolov je povolen pouze čtyři dny
v týdnu: úterý, čtvrtek, sobotu, neděli. Na vodní ploše je povolen lov
maximálně 19 současně lovících osob, a to pouze na vyznačených a
očíslovaných místech. Lov mimo očíslovaná místa je zakázán. Denní úlovek
vyjmenovaných druhů ryb (kapr, candát, štika, bolen, sumec) se
omezuje na 1 ks denně, jeho ponecháním končí denní lov na vodní
ploše. Dále je omezen denní úlovek lína, a to na 3 ks za den. Lov dravců je
povolen od 1. září. Okoun je hájen celoročně. Nejmenší lovná míra štiky je
stanovena na 60 cm, candáta na 50 cm, cejna na 30 cm, kapra na 45 cm.
Kapr nad 65 cm včetně se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit
zpět do VP, kde byl uloven. Před započetím lovu je lovící povinen se
seznámit s plánem rozmístění lovných míst a pravidly odlovu, které jsou
umístěný na buňce u vstupu. Místenky se zde neplatí.
411 984 STRŽENÝ – Středočeský územní svaz
7 ha
Odlov lze provozovat na vodní ploše:
Stržený (CZ 21152922)
v k. ú. Rtišovice
7 ha
GPS 49°37'27.460"N, 14°4'39.621"E
Celoroční mimopstruhový režim. Odlov povolen podél místní komunikace
a od přepadu k malé zátoce – označeno cedulemi. Pokračování lovného
úseku za zátokou na pravé straně až do cca poloviny louky – konec
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lovného úseku označen cedulí. Části u obou přítoků jsou klidovou zónou
– LOV RYB ZAKÁZÁN – označeno cedulemi. Zákaz rybolovu z hráze
a z obslužných zařízení rybníka. Místenku za poplatek 25 Kč získá lovící
na základě odeslané SMS zprávy ve tvaru: HOSTR25 na tel. číslo:
90211. Potvrzující SMS musí být obdržena ještě před zahájením vlastního
rybolovu, a to ve znění: „Místenka v rámci oprávnění k odlovu ve vodní
ploše Stržený. Platí pouze v den doručení SMS, cena je 25 Kč. Petrův
zdar, ČRS SÚS.“ K parkování jsou určena označená místa. Na louku za
zátokou na pravé straně je zákaz zajíždění vozidel. Dvě soboty v září budou
vyhrazeny pro odlov kachen. Omezení rybolovu bude předem vyvěšeno na
webových stránkách www.crs-sus.cz a u rybníka.
411 988 VLKAVA 4 – SMILOVICE – Středočeský územní svaz 2,5 ha
Odlov lze provozovat na vodní ploše:
Smilovice (CZ 21143551)
v k. ú. Smilovice
2,5 ha
GPS 50°18'34.550"N, 14°57'44.860"E
Celoroční mimopstruhový režim. Odlov je povolen pouze 4 dny v týdnu:
úterý, čtvrtek, pátek, neděle, a to pouze z pravého břehu a u přítoku – viz
mapka na hrázi rybníka. Z hráze od stavidla vlevo a po celé levé straně
rybníka je rybolov zakázán. Omezení rybolovu mimo vyjmenované dny
v týdnu se netýká praktické výuky dětí v místním rybářském kroužku.
Parkování na označených plochách. Zákaz lovu na přítoku do rybníku –
úsek označen cedulemi. Místenky se zde neplatí.
411 980 VLTAVA 2 B – MO Kralupy nad Vltavou
14,8 ha
Odlov lze provádět na vodní ploše:
Vojkovice (CZ 21175466)
v k. ú. Vojkovice
14,8 ha
GPS 50°17'30.531"N, 14°22'16.863"E
Celoroční mimopstruhový režim. Zákaz vnadění luštěninami. Parkování
pouze na vyznačených parkovištích. Nejmenší lovná míra štiky je stanovena
na 60 cm. Přívlač povolena od 1. 9. V kalendářním týdnu, tj. od pondělí do
neděle, si lovící může ponechat pouze 2 ks vyjmenovaných ryb uvedených
v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb. V případě manipulace s rybou
na břehu je lovící povinen použít navlhčenou podložku. Označování
lovných a krmných míst bójkami či jiným způsobem je zakázáno. Nově
je stanoven i zákaz rybolovu v době hnízdění ptáků od 15. 3. do 20. 6.
v úseku od ostrůvku racků až po špičku nádrže směrem k obci Zlosyň.
Označeno cedulemi. Místenky se zde neplatí.
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SEZNAM REVÍRŮ MÍSTNÍHO VÝZNAMU
(povolenku k lovu ryb vydává MO, která na revíru hospodaří)
Č. revíru

Název revíru

MO
ČRS
MO Čelákovice
(tel.: 602 359 891, p.
Kopřiva – hospoda Grado,
tel.: 736 642 588, paní
Doutnáčová
– Rybářské potřeby
Čelákovice, ul. 28. října
www.revirgrado.cz)
MO Smečno

Výměra

411
139

Grádo

411
198

Hnidousy

411
149

Jez

411
151

Jezero pode Dvorem

411
135
411
107

Kaufmaňák

MO
Veltruby
(Sportovní
33)
MO Sedlčany (nevydává)

Konopišťský potok 3

MO Benešov

19 ha

MO Přívory – nádrž
Byšická(nevydává)

0,2 ha

(nádrž Cihlářská – není
součástí revíru)

0,8 ha

411 137

Košátecký potok 1 M

MO Rožmitál pod
Třemšínem (nevydává)

MO Tři Dvory
(tel.: 721 279 851, p.
Kváča,
ales.kvaca@seznam.c
z)

411
159

Koupaliště Tři Dvory

411
143
411
163

Kulatý

MO Kostelec nad
Černými lesy(nevydává)

Labe 21 A – tůně a
nádrže

MO Nymburk (Sportovní 142)

411
147

Měděnice

MO Čáslav
(Na Bělišti 448/24,
tel.: 777 177 181, p. Pechar,
601 579 873, Ing. Borovský)
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14 ha

1,1 ha
0,8 ha
2,5 ha

2 ha

3,6 ha

1 ha
14,9 ha

7,1 ha

411
145

Ovčáry jezero – Labe 17
M

MO Kostelec nad Labem
(tel.: 602 148 898, p. Růžička)

39 ha

411
152
411
020
411
146

Podzemanova tůň

MO Bakov nad Jizerou
(tel.: 728 226 550, p. Tomec)

0,6 ha

Sázava 9 M – Horka

MO Zruč nad Sázavou

3,5 ha

Šternberk

MO Smečno (nevydává)

1,5 ha
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Č. revíru

Název revíru

411
112

Veselá

411
100

Vrchlice

MO
ČRS
MO Mnichovo
Hradištěinformace
o výdeji na
www.rybarimh.cz

Výměra

10 ha

MO Malešov
(tel.: 736 619 300, p. Kříž)

8,8 ha

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY SAMOSTATNĚ
HOSPODAŘÍCÍCH MO
(povolenky vydává uživatelská MO)
Č. revíru

Název revíru

411
119

Bělušice

411
008

Cidlina 1

411
170

Cidlina 1 A –
zemník Podhradí

411
009

Cidlina 1 B

411
010

Cidlina 2

411
017

Doubrava 1

MO
ČRS
MO Bělušice
(tel.: 607 502 422, p. Borovička)
MO Libice nad
Cidlinou (tel.: 736 703
987, p. Šulc,
Soběslavova 416)
MO Libice nad
Cidlinou (tel.: 736 703
987, p. Šulc,
Soběslavova 416)
MO Žehuň
(tel.: 728 338 686, Ing.
Jedlička
e-mail:
rybarizehun@seznam.cz
www.rybarizehun.cz,
MNÍK)

Výměra
1 ha

5 km 12 ha

6 ha

6 km 16 ha

MO Žiželice nad
Cidlinou (tel.: 721 306
10 km 13 ha
199, p. Březina
e-mail:
kulobrok1@seznam.cz,
www.rybari-zizelice.cz)
MO Kutná Hora
(tel.: 720 138 852, p. Opasek –
10 km 17 ha
Žehušice, 720 966 899,
Rybářský
ráj Sedlec, 604 928 888, p.
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Marek
– Zbýšov)

411
021

Hodkovský potok 3

MO Zbraslavice
(tel.: 605 919 522, p. Zich ml.)

411
022

Javornice 2

MO Čistá u Rakovníka
(tel.: 313 549 539, p. Rusý, č. p.
22)
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2 ha
7 km 2 ha
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Č. revíru

Název revíru

MO
ČRS
MO Odolena Voda
(nevydává hostovské
povolenky)

Výměra

411
030

Čenkov 3

411
034

Klejnarka 1

411
036

Klejnarka 3

411
038

Klenice 2

411
172

Knovízský potok

411
166

Labe 15 A – tůň
Obříství

411
162

Labe 22 A – jezero
Kluk

411
117

Labe 22 A

411
154

Labe 23 B – Doleháj

411
109

Labe 24 B

411
110

Labe 24 C

MO Velký Osek
(tel.: 608 359 050, p. Kučírek)

9 ha

411
126

Návesný – Vestec 1

MO Vestec
(tel.: 604 642 083, p. Jeník)

1 ha

411
129

Nouzovský potok 1

MO Pňov
(č. 95, p. Stejskal Lad.)

MO Kutná Hora
(výdejna viz 411
017)
MO Kutná Hora
(výdejna viz 411
017)
MO Dolní Bousov
(tel.: 731 891 448, p. Chytrý,
náměstí TGM 1)
MO Zvoleněves
(tel.: 603 724 281, p. Paul)
MO Obříství
(tel.: 724 952 012, p.
Houštecký)
e-mail:
lubomir.houstecky@seznam.cz
www.moobristvi.cz
MO Poděbrady
(tel.: 605 291 202, p. Šandor)
MO Předhradí
(výdej povolenek pouze po
telefonické dohodě na 777 563
129)
MO Nová Ves u Kolína
(e-mail: rybarinovaves@seznam.cz,
www.rybarinovaves.estranky.cz)
MO Starý Kolín (107/II, p.
Kulhavý)
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2 ha

7 km 6 ha

11 ha

11 km 4 ha

3 ha

23 ha

104 ha

16 ha

17 ha

9 ha

7 km 6 ha

411
066
411
068

Mrlina 2
Podkováňský potok
1 – Cukrovarská

MO Rožďalovice
(tel.: 777 882 810, p. Nožička)
MO Dolní
Cetno
(Skalsko, 294
26,
tel.: 721 317 969, p. Flodrman,
733 790 544, p. Dušek)
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20 km 16 ha

2,8 ha
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Č. revíru

Název revíru

411
074

Sánská strouha 1

411
078

Sázava 7

411
091

Štítarský potok 1

411
114

Štítarský potok 2

411
096

Vraný potok 1 a 2

411
098

Vrchlice 1

411
188

Závlaha 3

MO
ČRS
MO Pátek u Poděbrad
(tel.: 739 005 516, p. Hofman)

Výměra
7 km 3 ha

MO Kácov
(tel.: 604 610 909, p. Klimpera,
14 km 40 ha
e-mail:
pepaklimpera@seznam.cz, 605
470 295, p. Vladyka)
MO Městec Králové
10 km 3 ha
(tel.: 734 210 735, p. Vojtíšek)
MO
Dymokury
(Netřebská
317,
tel.: 607 828 212, p. Dobiáš)
MO Šlapanice
(tel.: 723 461 665, p. Vais,
608 313 373, p. Koucký
e-mail: rybarislapanice@seznam.cz)
MO Kutná Hora
(výdejna viz 411
017)
MO Čistá u Rakovníka
(č. p. 22, tel.: 313 549 539, p.
Rusý)
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3 km 2 ha

22 km 17 ha

10 km 10 ha

3 ha
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MAPA LOVNÝCH MÍST PRO HANDICAPOVANÉ
RYBÁŘE
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LOVNÁ MÍSTA PRO HANDICAPOVANÉ RYBÁŘE
411 005 BĚLÁ 1 – MO Bělá Pod Bezdězem
3,9 ha
1. místo pro handicapované rybáře: GPS 50°30'21.629"N, 14°48'5.91"E
Místo na Velkém Slonu je vzdáleno od parkoviště k místu lovu asi 4 metry,
parkování na parkovišti či u silnice. Místo je rovné, travnaté, upravené, značené,
břeh vysoký jeden metr, cca pro dvě osoby. Přístup k vodě bez pomoci.
2. místo pro handicapované rybáře: GPS 50°30'19.110"N, 14°48'9.527"E
Na Malém Slonu parkování přímo u vody, k místu lovu je vzdálenost cca
2 metry. Břeh je vysoký jeden metr, místo je pravidelně sečené, udržované,
značené, cca pro tři osoby. Přístup k vodě bez pomoci.
411 001 BEROUNKA 3 – MO Beroun
18 km 96 ha
Místo pro handicapované rybáře: GPS 49°56'00.6"N, 14°10'15.7"E
Vhodné místo pro handicapované rybáře se nachází v autokempu
Karlštejn, příjezd autem je možný až na vhodné místo. Mírný sráz k vodě,
břeh vysoký asi jeden metr. Místo je udržované, sečené. Na části vhodného
místa je možno stanovat. Přístup k vodě s malou pomocí.
411 003 BEROUNKA 5 – MO Křivoklát
15 km 90 ha
Místo pro handicapované rybáře: GPS 50°1'24.811"N, 13°51'31.752"E
Na místě vhodném pro handicapované rybáře se dá zaparkovat vozidlo
dva metry od vody. Břehy jsou nízké, udržované.
411 004 BEROUNKA 6 – MO Rakovník
15 km 90 ha
1. místo
pro
handicapované
rybáře:
GPS
49°57'37.854"N,
13°41'59.275"E Přístup autem je možný až na vhodné místo pro
handicapované rybáře. Místo je udržované, sečené. Břehy nízké.
2. místo
pro
handicapované
rybáře:
GPS
49°58'10.918"N,
13°46'37.294"E Vhodné místo pro handicapované rybáře se nachází pod
mostem ve Skryjích, příjezd autem po asfaltu 20 m od místa, potom
zpevněná cesta. Břehy nízké, upravené. Malá pomoc nutná.
411 006 BLANICE VLAŠIMSKÁ 1 a 2 – MO Vlašim
42,5 km 25 ha
Místo pro handicapované rybáře: GPS 49°42'12.617"N, 14°52'55.741"E
Vhodné místo pro handicapované rybáře se nachází cca 100 m nad jezem
u Znosimské brány. Parkování asi 4 metry od vody, místo je udržované,
sekané a dostupné bez pomoci.
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411 204 BOROVICE – MO Mukařov
5,1 ha
Dvě lovná místa pro handicapované rybáře: GPS 50°33'45.975"N, 14°56'0.948"E
Obě lovná místa jsou pět metrů od parkoviště, na rovném, pravidelně
sečeném břehu se zpevněnou hrází. Přístup bez pomoci.
411 998 BOŽKOV – Středočeský územní svaz
2 ha
1. místo
pro
handicapované
rybáře:
GPS
49°55'57.672"N,
14°41'43.577"E Vhodné místo pro handicapované rybáře se nachází
cca 20 metrů z parkoviště po štěrkové cestě. Z cesty je mírný sráz k vodě
cca dva metry. Břeh je nízký. Místo je udržované, sečené. Přístup k vodě s
malou pomocí.
2. místo pro handicapované rybáře: Molo je umístěno na levém břehu
u příjezdové cesty, vzdálenost od příjezdu automobilu 4 m z mírného svahu.
Parkování cca 60 m na vyhrazeném parkovišti. Čelo mola lze pro rybolov
handicapovaného rybáře otevřít, zůstane pouze zábrana proti sjezdu.
Výhodou mola na Božkově je i to, že handicapovaní rybáři budou moci
bezpečně lovit v zimním období na dírkách. Přistup k místu bez pomoci.
411 120 BRODSKÝ – MO Kladruby u Vlašimi
1 ha
Místo pro handicapované rybáře: GPS 49°43'45.136"N, 14°57'25.972"E
Revír vhodný pro handicapované rybáře tvoří nádrž Záhorská, která je
přístupná ze tří stran pro handicapované rybáře. Parkoviště se nachází 8
metrů od hráze, která je dostupná po chodníku. Břehy jsou nízké. Revír je
udržovaný, sečený.
411 985 BRODSKÝ 2 – MO Kladruby u Vlašimi
1 ha
Rybník (GPS 49°43'42.411"N, 14°57'43.450"E) je vhodný pro
handicapované rybáře po celém obvodu, břehy udržovány sečením.
Zaparkovat je možné před hrází rybníka cca 10 metrů od vodní plochy.
411 008 CIDLINA 1 – MO Libice nad Cidlinou
5 km 12 ha
Místo pro handicapované rybáře: GPS 50°7'19.264"N, 15°9'59.401"E
Soutok Cidliny a Labe, parkování u restaurace, značka pro vhodné místo
handicapovaných rybářů je cca 300 m proti proudu po cyklostezce. Místo pro cca
pět osob. Místo je hezké, udržované, břeh nízký. U restaurace se chytat nedá, je
tam kotviště lodí. Pozor: platí zde pouze místní povolenka, kterou vyřizuje p. Šulc,
Soběslavova 416, tel.: 716 703 987. Přístup k vodě s malou pomocí.
411 015 ČERVENÝ POTOK II č. 1 – MO Slaný
20 km 15 ha
Místo pro handicapované rybáře: GPS 50°13'27.089"N, 14°4'2.801"E
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Místo se nachází u hráze Velkého slánského rybníka. Místo je rovné a lze
na něj dojet autem. Auto lze ponechat v těsné blízkosti rybáře. Místo je
vhodné pro 2–3 rybáře, i vozíčkáře. Příjezdová cesta je označena značkou
zákaz vjezdu, včetně dodatkové tabulky „Mimo dopravní obsluhy“, která
se vztahuje i na vozidla přepravující osobu s průkazem ZTP.
411 018 DOUBRAVA 2 – MO Vrdy
14 km 18 ha
Místo pro handicapované rybáře: GPS 49°55'41.609"N, 15°28'46.198"E
Místo je dobře přístupné s možností parkování. Nachází se na konci obce
Dolní Bučice, vlevo za Císařským mostem, asi 40 m od hlavní silnice I. třídy
č. 17 (směrem na Chrudim) na pravém břehu Doubravy.
411 019 DOUBRAVA 3 A – MO Žleby
7 km 8 ha
1. místo pro handicapované rybáře: GPS 49°53'12.048"N, 15°29'4.56"E
Místo vhodné pro handicapované rybáře se nachází přímo nad jezem
v zámeckém parku. Přístupová cesta vede cca 150 m od sádek ve Žlebech.
Břeh je vysoký jeden metr. Místo je udržované, vysečené. Pomoc nutná.
2. místo
pro
handicapované
rybáře:
GPS
49°53'15.036"N,
15°29'47.616"E Revír vhodný pro handicapované rybáře se nachází nad
obcí Žleby u vodní elektrárny (ulice Ke Mlýnu). Proti proudu podél cesty se
nachází cca 6 míst. Místa jsou vysečená. Břehy jsou nízké. Parkování je
možné přímo u jezu nebo u cesty. Přístup k vodě s malou pomocí.
411 994 JELITO – Středočeský územní svaz
12 ha
Místo pro handicapované rybáře: GPS 49°41'14.309"N, 14°29'14.605"E
Vhodné místo pro handicapované rybáře tvoří betonové molo, na kterém
se dá zaparkovat vozidlo. Hladina vody je asi 20 cm pod úrovní mola.
Místo i přístupová cesta na molo jsou udržované.
411 025 JIZERA 2 – MO Benátky nad Jizerou
10 km 30 ha
Místo pro handicapované rybáře: GPS 50°16'12.391"N, 14°46'38.970"E
Místo je 100 m nad Kačovským jezem, příjezd po štěrkoasfaltové cestě.
Parkování přímo na místě, 2,5 metru od břehu. Místo upravené, mírně
svažité, značené, břeh jeden metr vysoký. Přístup k vodě s malou pomocí.
411 027 JIZERA 4 – MO Mladá Boleslav
10 km 30 ha
1. místo pro handicapované rybáře: GPS 50°27'4.584"N, 14°53'26.350"E
Velmi hezké místo. Je zhotoveno na pravé straně Jizery, 680 m nad starým
mostem v Debři. Při výjezdu z Debře směr na Bakov nad Jizerou po pravé

134

Středočeský ÚS
straně po cca 660 m sjezd na louku, po které pojedete asi 180 m až na
vyhrazené místo. Místo je udržované. Přístup k vodě bez pomoci.
2. místo
pro
handicapované
rybáře:
GPS
50°25'14.648"N,
14°53'41.096"E Místo pro ZTP je zhotoveno na pravé straně Jizery cca 260 m
nad Rožátovským jezem. Odbočíte od MB směr Podlázky a za silničním
mostem přes Jizeru odbočíte vpravo; kolem zahrádek (asfaltová cesta)
jedete asi 180 m až na vyhrazené místo. Místo udržované. Přístup k vodě s
malou pomocí.
3. místo
pro
handicapované
rybáře:
GPS
50°25'59.588"N,
14°53'42.821"E Místo pro ZTP je vytvořeno na levé straně Jizery, 850 m nad
jezem u Česany. Vydáte se směrem Mladá Boleslav – Česká Lípa, jedete
po Ptácké ulici a u autobusové zastávky Pod Skalou odbočíte vlevo a jedete
po polní cestě (Krásné louce) cca 460 m. Příjezd je možný až na vyhrazené
místo. Na loukuje zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhy. Místo je udržované.
Přístup k voděs malou pomocí.
4. místo pro handicapované rybáře: GPS 50°24'2.575"N, 14°52'32.366"E
Místo pro ZTP je vytvořeno na levé straně Jizery, cca 330 m nad jezem
ve Vinci. Pojedete směr Mladá Boleslav – Vinec, před silničním mostem do
Vince odbočíte vpravo na polní cestu a jedete proti proudu cca 330 m za
ČOV v Neuberku. Místo je vytvořeno před výtokem z ČOV. Příjezd je možný
až na vyhrazené místo. Místo je udržované. Přístup k vodě bez pomoci.
411 028 JIZERA 5 – MO Bakov nad Jizerou
10 km 41 ha
1. místo pro handicapované rybáře: GPS 50°29'7.945"N, 14°55'42.976"E
Místo 200 metrů nad bakovským jezem. Parkování přímo na místě, asi 3 m
od lovného místa, příjezd po polní cestě. Místo značené, upravené, břeh
jeden metr vysoký, cca pro dvě osoby. Přístup k vodě bez pomoci.
2. místo
pro
handicapované
rybáře:
GPS
50°27'24.545"N,
14°53'54.060"E Místo je zhotoveno na pravém břehu Jizery, 400 m nad
jezem továrny Tiba v Josefově Dole. Místo udržované. Přístup k vodě bez
pomoci.
411 029 JIZERA 6 – MO Mnichovo Hradiště
11 km 40 ha
1. místo
pro
handicapované
rybáře:
GPS
50°30'51.635"N,
14°57'39.553"E Levý břeh Jizery nad Haškovým jezem. Příjezd k vodě po
polní cestě, parkování od lovného místa 3 metry, výška břehu jeden metr,
místo je udržované. Přístup k vodě s malou pomocí.
2. místo
pro
handicapované
rybáře:
GPS
50°32'45.823"N,
14°57'46.284"E Příjezd po polní cestě, parkování přímo u místa, místo je porostlé
trávou, upravené, břeh vysoký 1,5 metru, místo pro dvě osoby. Přístup k vodě s
malou pomocí.
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411 032 KAČÁK 3 – MO Unhošť
2 ha
Místo pro handicapované rybáře: GPS 50°3'40.72"N, 14°9'2.709"E
Místo se nachází za autobusovou zastávkou směrem na Prahu, je vysypané
štěrkem, rovné, s kolmým přístupem k vodní hladině ve výše cca 1 m.
Parkování je zajištěno v bezprostřední blízkosti tohoto místa. Parkovací
stání i místo je vyznačeno cedulemi. Místo je vhodné pro pohodlný lov i
dvou handicapovaných rybářů.
411 033 KAČÁK 4 – MO Kladno
14 km 98 ha
1. místo pro handicapované rybáře: GPS 50°7'45.428"N, 14°1'51.318"E
Hezké místo na Turyňském rybníku, přístup autem po zpevněné cestě
přímo až na vzdálenost 2 metry od lovného místa. Břehy nízké, stabilní,
udržované. Přístup k vodě bez pomoci.
2. místo pro handicapované rybáře: GPS 50°7'48.359"N, 14°1'57.253"E
Místo na Turyňském rybníku, vzdáleno od prvního místa cca 800 metrů.
Přístup autem po zpevněné cestě přímo až k lovnému místu. Břehy nízké,
stabilní, udržované. V tomto úseku je k lovu pro handicapované rybáře
vhodná celá strana rybníka, cca pro 20 osob. Přístup k vodě bez pomoci.
411 041 KONOPIŠŤSKÝ POTOK 2, MO Bystřice u Benešova, 2 km, 2 ha
Místo pro handicapované rybáře: GPS 49°43'30.459"N, 14°39'54.284"E
Na vhodném místě pro handicapované rybáře se dá zaparkovat vozidlo
přímo u vody. Břehy jsou nízké, udržované a možnost chytání bez pomoci.
411 167 LABE 14 A – MO Mělník
148,2 ha
1. místo pro handicapované rybáře: GPS 50°21'59.514"N, 14°26'4.433"E
Hezké místo se nachází na pískovně Vlíněves (Baraba).
Příjezd
ažk lovnému místu, břeh nízký, cca 3 místa. Přístup k vodě bez pomoci.
2. místo
pro
handicapované
rybáře:
GPS
50°23'30.592"N,
14°27'38.835"E Vhodné místo se nachází na Vehlovické tůni, cca 200 m od
rybářskéboudy tzv. na plážičce a příjezd spolu s parkováním vozidla je
možný v bezprostřední blízkosti. Místo je zpevněné a přístup možný bez
pomoci.
411 157 LABE 16 A – TŮNĚ KOZLY – MO Neratovice
28 ha
1. místo
pro
handicapované
rybáře:
GPS
50°14'43.578"N,
14°32'46.140"E Hezké místo na podrevíru Jiřická tůň, příjezd autem až k
lovnému místu. Zpevněný, rovný, upravený a nízký břeh, pravidelně
sečený. Místo pro dvě osoby. Přístup k vodě bez pomoci.
2. místo pro handicapované rybáře: GPS 50°15'32.500"N, 14°32'19.623"E
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Místo na podrevíru Lobkovická tůň je vzdáleno 20 m od možnosti
parkování, značené. Břeh je nízký, rovný, stabilní, pravidelně sečený.
Přístup k vodě s lehkou pomocí.
411 144 LABE 16 M – MLÉKOJEDY PÍSKOVNA
– MO ČRS Neratovice
18 ha
Místo pro handicapované rybáře: GPS 50°16'5.648"N, 14°32'42.488"E
Hezké místo, příjezd přímo až k lovnému místu. Břeh je nízký, pevný,
stabilní, mělká voda. Místo je pro dvě osoby. Přístup k vodě bez pomoci.
411 049 LABE 17 – MO Kostelec nad Labem 6 km
70 ha
1. místo pro handicapované rybáře: GPS 50°14'04.12"N, 14° 36'05.54"E
Nachází se na pravém břehu nad kosteleckým jezem s možností parkování
přímo u lovného místa. Příjezd od jihu (od Prahy po silnici 244): Po
projetí Kostelcem nad Labem a po přejetí mostu přes Labe nutno pocca
100 metrech sjet prudce doprava a vrátit se po komunikaci k Labi,
pokračovat proti proudu cca 600 metrů po zpevněné cestě. Místo
udržované sečením, břeh nízký, bez pomoci. Vhodné pro 2 lovící.
2. místo pro handicapované rybáře: GPS 50°14'17.30"N, 14° 35'22.07"E
Nachází se na pravém břehu pod kosteleckým jezem s možností parkování
na břehu řeky. Příjezd od jihu (od Prahy po silnici 244): Po projetí Kostelcem
nad Labem a ihned po přejetí mostu přes Labe sjet kolmo vlevo cca100
metrů po asfaltové komunikaci a zaparkovat přímo u lovného místa.
Udržováno sečením. Lehká pomoc nutná, břeh je vysoký asi 1 metr.
411 050 LABE 18 – MO Brandýs nad Labem
– Stará Boleslav
11,5 km 80 ha
Místo pro handicapované rybáře: GPS 50°11'21.935"N, 14°40'17.686"E
Místo je v Brandýse n./L. – Staré Boleslavi za odbočkou do Hluchova,
nad plavební komorou na pravém břehu Labe. Od parkovacího místa
je vzdáleno 2 metry. Břeh upravený kamennou rovnaninou, pravidelně
sečený, místo je značené. Řeka je zde mírně proudící.
411 165 LABE 18 A – STARÉ LABE – MO Brandýs nad Labem
– Stará Boleslav
2,0 ha
1. místo
pro
handicapované
rybáře:
GPS
50°11'32.427"N,
14°41'26.295"E Místo se nachází v Brandýse n./L. – Staré Boleslavi v areálu
„Lesopark Houštka“. Parkování 3 metry od lovného místa. Břeh je travnatý,
pravidelně
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sečený, jeden metr vysoký, místo je značené. Přístup k vodě s malou
pomocí.
2. místo
pro
handicapované
rybáře:
GPS
50°11'35.625"N,
14°40'12.861"E Tůň se nachází mezi Brandýsem n./L. a Starou
Boleslaví, ZTP místo je na staroboleslavské straně. Od parkovacího místa
je vzdáleno 5 metrů. Břeh upravený kamennou rovnaninou, pravidelně
sečený. Parkovací místo vyhrazeno pro ZTP.
411 164 LABE 19 A – ŘEHAČKA – MO Čelákovice
25 ha
1. místo
pro
handicapované
rybáře:
GPS
50°10'36.120"N,
14°48'26.244"E Místo vhodné pro handicapové se nachází na tůni Řehačka,
Lysá nad Labem. Příjezd až na lovné místo je povolen ZTP. Břehy jsou
nízké. Místo je udržované, sečené.
2. místo pro handicapované rybáře: GPS 50°10'8.638"N, 14°47'40.648"E
Místo vhodné pro handicapové rybáře se nachází na tůni Hrad Čelákovice
– Sedlčánky. Místo tvoří betonové plato (malé), s mírným srázem od místa
parkování. Břeh nízký, udržovaný a vysečený. Přístup k vodě s malou pomocí.
411 054 LABE 22 – MO Poděbrady
13 km 111 ha
Místo pro handicapované rybáře: GPS 50°7'25.879"N, 15°9'26.608"E
Parkování u restaurace Labská Marína, k vodě asi 50 metrů. Zákaz
parkování na cyklostezce. Počet míst cca 10. Hezký úsek, břehy nízké.
Přístup k vodě s malou pomocí.
411 056 LABE 24 A – MO Kolín
12 km 135 ha
Místo pro handicapované rybáře: GPS 50°1'38.568"N, 15°13'11.316"E
Přístup autem až k lovným místům, břeh je vysoký jeden metr. Vhodných
míst cca 10, jsou vysečená a udržovaná. Tok řeky je zde klidný. Přístup
k vodě s malou pomocí.
411 161 LABE 24 A – TŮNĚ A PÍSKOVNY – MO Kolín
61 ha
1. místo pro handicapované rybáře: GPS 50°2'52.476"N, 15°11'3.732"E
Revír vhodný pro handicapované rybáře tvoří Velká Spálenka Kolín (6,1
ha). Přístup autem je možný až k lovným místům. Po pravém břehu je 5
míst. Břehy jsou nízké a vysečené.
2. místo pro handicapované rybáře: GPS 50°1'31.080"N, 15°13'29.532"E
Revír vhodný pro handicapované rybáře tvoří Legerovo rameno Kolín
(6,8 ha). Po levém břehu je asi 5 míst, břehy jsou nízké a vysečené. Autem
je možný přístup po celém levém břehu s průkazem ZTP.
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411 061 LITAVKA 5 – MO Jince
1,3 ha
Místo pro handicapované rybáře: GPS 49°47'2.649"N, 13°58'53.897"E
Parkování je přímo u vody. Lovné místo se nachází naproti čerpací stanici
pohonných hmot. K lovnému místu je vzdálenost cca 3 metry. Břeh je
nízký, lovné místo je pravidelně sečené, udržované a značené. Přístup
k vodě bez pomoci.
411 062 MASTNÍK 1 – MO Sedlčany
18 ha
Místo pro handicapované rybáře: GPS 49°38'47.604"N, 14°25'58.291"E
Místo vhodné pro handicapované rybáře se nachází na retenční nádrži
v Sedlčanech. Příjezd až na lovné místo po komunikaci je povolen ZTP
nebo ZTP/P. Břehy jsou nízké a udržované. Vhodných míst cca 5. Přístup
k vodě bez pomoci.
411 196 MLÝNSKÝ RYBNÍK – MO ŘÍČANY
2,6 ha
Místo pro handicapované rybáře: GPS 49°59'38.737"N, 14°39'18.572"E
Krásné místo vhodné pro handicapované rybáře se nachází v Říčanech
na rybníku Mlýnský. Parkování možné u chodníku, nedaleko lovného
(vhodného) místa. Břehy a místo udržované, přístup k vodě bez pomoci.
411 182 NAČERADEC – OBECNÍK – MO Načeradec
2 ha
Místo pro handicapované rybáře: GPS 49°37'3.206"N, 14°54'6.997"E
Parkování přímo u vhodného místa pro handicapované rybáře. Místo
udržované, vysečené. Břeh nízký.
411 983 PÍSKOVNA PÍSKOVÁ LHOTA – Středočeský územní svaz 12 ha
Místo pro handicapované rybáře: GPS 50°7'37.017"N, 15°4'48.463"E
Místo tvoří dvě úplně nová mola, která jsou od sebe vzdálena 6 metrů.
Přístup zcela bez pomoci. Zaparkovat je možné přímo u mola a vjezd je
zcela bezbariérový. Místo udržované.
411 077 SÁZAVA 6 – MO Český Šternberk
14 km 40 ha
Místo pro handicapované rybáře: GPS 49°48'35.945"N, 14°55'41.405"E
Parkoviště u mostu v Českém Šternberku, přímo u vody. Lehký sráz
k vodě, cca 3 místa. Přístup k vodě s malou pomocí.
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411 079 SÁZAVA 8 – MO Soutice
9 km 25 ha
Místo pro handicapované rybáře: GPS 49°45'38.017"N, 15°1'59.845"E
Sjedete na Benzině Střechov po polní cestě. S pomocí navigace se dostanete
až na místo. Břeh nízký, autem až k vodě. Přístup k vodě s malou pomocí.
411 080 SÁZAVA 9 – MO Zruč nad Sázavou
11 km 30 ha
Místo pro handicapované rybáře: GPS 49°44'16.335"N, 15°7'54.110"E
Hezké místo nad jezem, přímo v autokempu Buda. Parkování přímo u vody
v kempu, vhodné místo bude vždy přístupné. Místa označená cedulí, cca
3 místa. Břeh je vysoký asi jeden metr. Přístup k vodě bez pomoci.
411 105 SEDLICKÝ POTOK 1 – Středočeský územní svaz 2 km 20 ha
Místo pro handicapované rybáře: GPS 49°39'58.211"N, 15°5'28.835"E
Směr Bernartice–Keblov, za hrází 400 m odbočka vlevo. Parkování je
možné asi 80 m od místa pro handicapované rybáře, ke kterému vede
zpevněná cesta z kopce. Břehy nízké, místo udržované. Místo pro cca
3 osoby. Pomoc nutná.
411 184 SLATINA 1 – MO Smečno
3,6 ha
Místo pro handicapované rybáře: GPS 50°13'32.036"N, 14°14'13.328"E
Hezké místo, břeh nízký, rovný, stabilní, pravidelně sekaný. Vzdálenost od
auta k lovnému místu dva metry, cca 2 místa. Přístup k vodě bez pomoci.
411 085 SMÍCHOVSKÝ POTOK 1 – MO Sloveč
14 km 4 ha
Místo pro handicapované rybáře: GPS 50°14'10.600"N, 15°20'19.900"E
Vhodné místo se nachází na nádrži Sportovní v k. ú. Sloveč. Místo tvoří
betonový panel, ze kterého se loví. Parkování přímo u lovného místa.
Přístup možný bez pomoci.
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SEZNAM MÍSTNÍCH ORGANIZACÍ
VE SPOLEČNÉM RYBOLOVU
STŘEDOČESKÉHO ÚZEMNÍHO SVAZU
Poř
.
čísl
o

Název MO

Adres
a

Jizerní 35
294 01 Bakov nad
Jizerou

1.

Bakov nad
Jizerou

2.

Bělá pod
Bezdězem

3.

Benátky nad
Jizerou

Pražská 97
294 71 Benátky nad
Jizerou

4.

Benešov

Vlašimská 1927
256 01 Benešov

5.

Beroun

Pražská 91
266 01 Beroun

6.

Brandýs nad
Labem
– Stará Boleslav

7.

Březnice

U Střelnice č. p.
317 294 21 Bělá
pod Bezdězem

V Zahradách 1611
250 01 Brandýs
nad Labem
P. O. BOX 17
262 72
Březnice
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Kontakt
(tel. číslo, e-mail, web.
stránky)
tel.: 775 286 766, p.
Dvořák e-mail:
crs.mo.mobakovnj@
seznam.cz
www.mocrsbakov.cz
tel.: 777 018 556, p. Hýbner,
tel.: 604 612 116, Ing.
Neuman
e-mail:
neuman.mira@seznam.cz
www.rybaribpb.cz
tel.: 602 607 676, p. Baško
e-mail:
info@mocrsbenatky.cz
www.mocrsbenatky.cz
tel.: 737 543 568, p. Tomeš
e-mail:
paveltomes@seznam.cz
www.rybaribenesov.cz
tel.: 603 761 440, 311 622
986,
p. Kněžourek
e-mail:
crsberoun@seznam.cz
www.crsmoberoun.cz
tel.: 603 240 407, p. Rotek
e-mail:
ala.rybarstvi@seznam.cz
www.rybari-brandys.cz
tel.: 602 454 741, p. Rejzl
e-mail:
rybaribreznice@seznam.cz
www.rybaribreznice.cz

8.

Břežany II

9.

Bystřice u
Benešova

10.

Čáslav

Břežany II č. p.
68 282 01
Břežany II

Družstevní 470
257 51 Bystřice

Na Bělišti
448/24 286 01
Čáslav
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tel.: 602 205 118, p.
Nekolný e-mail:
vladimir.nekolny@
seznam.cz
www.brezanyii.cz/urad/r
ybari
tel.: 604 455 216, p.
Nachtigal
e-mail:
rybaribystrice@seznam.cz
www.rybyby.webnode.cz
tel.: 601 579 873, Ing.
Borovský e-mail:
rybaricaslav@centrum.cz
www.rybaricaslav.cz
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Poř
.
čísl
o

Název MO

Adres
a

11.

Čelákovice

Na Nábřeží 1676
250 88 Čelákovice

12.

Čerčany

Sokolská 28
257 22 Čerčany

13.

Český Brod

14.

Český Šternberk

15.

Dolní Kralovice

16.

Hořovice

Anýžova 486
268 01 Hořovice

17.

Hřebeč

Kladenská č. 43
273 45 Hřebeč

18.

Hulice

Kontakt
(tel. číslo, e-mail, web.
stránky)
tel.: 603 715 678, p. Jindřich,
tel.: 777 172 067, p.
Eichler e-mail:
hospodar@
rybaricelakovice.cz
www.rybaricelakovice.
cz

tel.: 603 815 806, p. Kukačka
e-mail:
rybari.cercany@seznam.cz
www.rybaricercany.webnode.cz
tel.: 777 067 206, Ing.
28. října 1270
Maštalka,
282 01 Český Brod
tel.: 775 048 417, p. Stražák
e-mail:
mocrs.ceskybrod@email.cz
www.mo-cesbrod.cz
tel.: 604 331 766, p.
Český Šternberk 27
Štěpnička e-mail:
257 26
mocrsceskysternberk@sezna
m.cz
www.mocrsceskysternberk.c
z
tel.: 777 675 595, p.
257 68 Dolní Kralovice Machyán e-mail:
mocrsdolnikralovice@sezn
am.cz www.rybari.dolnikralovice.cz/

Hulice 33
257 63 Trhový
Štěpánov
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tel.: 724 816 437, Ing. Grunt
e-mail:
rybari.horovice@seznam.cz
www.mocrshorovice.cz
tel.: 606 266 229, p. Neveri
e-mail:
rybarihrebec@seznam.cz
www.rybarihrebec.cz
tel.: 776 640 040, p. Bleha
e-mail:
mocrshulice@seznam.cz
www.mocrshulice.cz

19.

Jesenice
u Rakovníka

Oráčovská 391
270 33 Jesenice

20.

Jince

262 23 Jince
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tel.: 776 571 506, p. Rác,
tel.: 731 264 487, p. Hocek
e-mail:
crs.mo.jesenice@seznam.cz
www.mo-crsjesenice.websnadno.cz
tel.: 728 885 299, Ing.
Domanský e-mail:
mocrsjince@seznam.cz, email:
rybarijince@seznam.cz
www.jince.cz
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Poř
.
čísl
o
21.

Název MO

Kladno

22.

Kladruby u
Vlašimi

23.

Kolín

24.

Adres
a

Prokopa Holého 93
272 01 Kladno

Kladruby 70
258 01 Vlašim

Sladkovského 11
280 00 Kolín IV

Kostelec
281 63
nad Černými lesy Kostelec nad
Černými lesy

25.

Kostelec nad
Labem

T. G. Masaryka
177 277 13
Kostelec nad
Labem

26.

Kouřim

281 61 Kouřim

27.

Kozárovice

Kozárovice 181
262 84 Zalužany

28.

Kralupy nad
Vltavou

Přemyslova 866
278 01 Kralupy
nad Vltavou
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Kontakt
(tel. číslo, e-mail, web.
stránky)
tel.: 312 683 825
e-mail: info@rybarikladno.cz
www.rybarikladno.cz
tel.: 777 632 655, p.
Porhansl,
tel.: 724 535 266, p.
Kučera e-mail:
handicapovanirybari@gmai
l.com www.handicaprybari.cz
tel.: 607 754 808, p. Krouza
e-mail:
jiri.krouza@seznam.cz
www.rybarikolin.cz
tel.: 605 720 030, p. Krčma
e-mail:
dusan.koncicky@seznam.cz
www.crs-mo-kostelec-ncl.
webnode.cz
tel.: 602 148 898, p.
Růžičkae-mail:
mocrs.kostelecnl@
seznam.cz
www.rybari-kostelec.cz
tel.: 607 679 951, Ing. Borový
e-mail:
libor.borovy@seznam.cz
www.rybari-kourim.cz
tel.: 607 907 545, p.
Klíma
e-mail:
rybari.kozarovice@
seznam.cz
tel.: 604 775 255, p. Kačírek,
tel.: 734 739 191, pí.
Šulcová e-mail:
kacirek@seznam.cz
www.kralupyrybari.estranky.cz

29

Králův Dvůr

Preislerova 134
267 Králův Dvůr

30.

Křivoklát

Křivoklát 169
270 23
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tel.: 724 043 322, p. Veselý,
tel.: 606 957 467, p.
Laštovka
e-mail:
rybari134@seznam.cz
www.rybarikd.cz
tel.: 606 955 875, p. Anderle,
tel.: 728 638 154, p.
Blažek e-mail:
kv.polak@tiscali.cz
www.rybarikrivoklat.estranky.
cz
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Poř
.
čísl
o

Název MO

Adres
a

K Novým domkům 82
159 00 Praha 5 –
Lahovice

31.

Lahovice

32.

Lidice

33.

Loděnice

34.

Malešov

35.

Mělník

36.

Mladá Boleslav

37.

Mnichovice

38.

Mnichovo
Hradiště

39.

Mukařov

Mukařov č. p. 12 295
01

40.

Načeradec

257 08 Načeradec

41.

Neratovice

Masarykova 274
277 11 Neratovice

J. Horáka
12 273 54
Lidice
Husovo nám. 4
267 12 Loděnice
1. května
210 285 41
Malešov

Kontakt
(tel. číslo, e-mail, web.
stránky)
tel.: 722 731 096, p. Klain,
tel.: 723 198 861, p. Chamlar
e-mail:
rybarilahovice@seznam.cz
tel.: 731 340 684, p. Klíma
e-mail:
rybari.lidice@seznam.cz
tel.: 732 110 466, p. Dostál
e-mail:
crsmolodenice@seznam.cz
tel.: 736 619 300, p. Kříž
e-mail: crs.kriz@centrum.cz

tel.: 602 699 899, 315 624
703,
p. Němec
e-mail:
crsmomelnik@centrum.cz
www.rybarimelnik.cz
tel.: 604 462 846, p.
Ptácká 30
Hlaváč e-mail:
293 01 Mladá Boleslav mocrsmladaboleslav@sezn
am.cz www.rybarimb.cz
tel.: 605 923 680, p. Rod
Pražská 619
e-mail:
251 64 Mnichovice
info@mocrsmnichovice.cz
www.mocrsmnichovice.cz
Nůšařská 2912
276 01 Mělník

Sokolovská 1464
295 01 Mnichovo
Hradiště

147

www.rybarimh.cz
tel.: 777 018 556, p.
Hýbner predseda@crssus.cz
tel.: 724 786 473, p. Vítek
e-mail:
naceradec.mocrs@seznam.cz
www.rybari.naceradec.cz
tel.: 776 000 663, p. Chrdle,
tel.: 775 106 786, p. Žižka
e-mail:
crs.neratovice@seznam.cz

www.rybarineratovice.cz

42.

Nižbor

43.

Nové Strašecí

44.

Nový Jáchymov

tel.: 604 451 727, p.
Sevald
e-mail:
j.sevald@seznam.cz
www.rybarinizbor.cz
tel.: 732 942 282, p.
Nádražní 997
Šukovský e-mail:
271 01 Nové Strašecí
rybari.ns@seznam.cz
www.rybari-ns.cz
tel.: 603 573 904, p. Pastyřík
267 03 Nový Jáchymov
e-mail:
jaroslavfrybert@seznam.cz
267 05 Nižbor
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Středočeský ÚS
Poř
.
čísl
o

Název MO

45.

Nymburk

46.

Plaňany

47.

Předměři
cenad
Jizerou

48.

Příbram

49.

Přišimasy

50.

Přívory

51.

Rakovník

52.

Rožmitál
pod Třemšínem

53.

Rudná

Adres
a

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

tel.: 602 292 353, p.
Dvořák e-mail:
zdlidr@seznam.cz
www.crsmonymburk.cz
e-mail:
Tyršova
henc456@seznam.cz
30/30 281 04
www.planany.eu/spolky/ry
Plaňany
bari- planany
Předměřice nad Jizerou tel.: 602 130 706, p. Ježek
132 294 74
e-mail:
Předměřice
m.o.predmerice@seznam.cz
www.rybarinad Jizerou
predmerice.webnode.cz
tel.: 607 279 106, 318 626
Za Kaňkou 232
059,
261 01 Příbram
pí. Doležalová
e-mail:
aldolezalova@seznam.cz
www.mo-crspribram.webnode.cz
tel.: 776 706 477, p. Žatečka
Přišimasy 80
e-mail:
282 01 Český Brod
prisimasy.rybari@gmail.com
www.crsmoprisimasy.cz
tel.: 721 637 774, p.
Mělnická 270
Kocourek
277 16 Všetaty
e-mail:
rybariprivory@seznam.cz
www.rybariprivory.jex.cz
e-mail:
Žákův mlýn 12
269 01 Rakovník
mocrsrakovnik@seznam.cz
www.mocrsrakovnik.hys.cz
tel.: 777 632 183, p. Pojer,
Náměstí 8
tel.: 724 831 058, p. Zemek
262 42
e-mail:
Rožmitál pod
mo.crs.rozmital@seznam.cz
Třemšínem
www.rybarirozmital.cz
Masarykova
tel.: 604 579 459, p.
1291/94a252 19
Chmelík e-mail:
Rudná
rcrudna@seznam.cz
Sportovní 142
288 02 Nymburk
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Melantrichova
2000/36 251 01
Říčany

54.

Říčany

55.

Sedlčany

Potoční 170
264 01 Sedlčany

56.

Sedlec-Prčice

Jetřichovická 360
257 91
Sedlec-Prčice
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tel.: 731 715 404, p. Novák,
tel.: 606 788 173, Ing.
Vosátka
e-mail:
novak.mara@seznam.cz, email:
vosatkamartin@seznam.cz
www.crsricany.webnode.cz
tel.: 777 719 416, p.
Podlipský,
tel.: 725 819 271, p. Špale
e-mail: mo@rybarisedlcany.cz www.rybarisedlcany.cz
tel.: 739 563 593, p.
Kvíz e-mail:
ebpk@centrum.cz

Středočeský ÚS
Poř
.
čísl
o
57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

Název MO

Adres
a

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

tel.: 312 525 435, p. Havel,
tel.: 724 179 673, RNDr.
Holec e-mail:
rezistanc@seznam.cz
www.rybarislany.cz
tel.: 601 306 626, p. Dlouhý
Sloveč
Sloveč
e-mail:
289 03 Městec Králové
crsmoslovec@gmail.com
www.rybarislovec.mypage.cz
tel.: 606 352 492, p. Stuchl
Smečno
273 05 Smečno
e-mail:
mosmecno@gmail.com
www.rybarismecno.cz
tel.: 725 463 197, p. Knespl,
Smilovice 11
tel.: 725 313 985, p. Glanc,
Smilovice
294 42 Luštěnice
tel.: 607 669 612, p. Zaplatílek
e-mail:
rybarismilovice@seznam.cz
tel.: 724 347 238, p. Exner,
Soutice 104
tel.: 603 921 614, Mgr.
Soutice
257 71
Seidl e-mail:
soutice@mocrs.cz
www.mo-soutice.cz
tel.: 602 139 621, p.
Tehov
Tehov
251 01 Říčany 7
Havlíček e-mail: phavlicek@seznam.cz
tel.: 606 872 598, p.
Tři Dvory 297
Tři Dvory
Srb
e-mail:
280 02 Kolín
s.r.b@seznam.cz
www.rybaritridvory.c
z
tel.: 773 456 387, p.
Procházka(volat mezi
Týnec nad Labem Krále Jiřího 167
15.00–19.00 hod.)
281 26 Týnec nad
e-mail:
Labem
prochazkapetan@seznam.cz
www.rybari-tynecnl.cz
e-mail: rybari@tynec.eu
K Náklí 404
Týnec nad
257 41 Týnec nad
www.rybari.tynec.eu
Sázavou
Sázavou
Slaný

274 01 Slaný
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66.

Uhlířské Janovice 285 04 Uhlířské
Janovice

67.

Uhříněves

Za Nadýmačem 1090
104 00 Praha
10 –Uhříněves
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tel.: 607 175 682, p. Kadlec,
tel.: 732 357 523, p.
Kadeřábek,
tel.: 736 200 629, pí.
Kadeřábková e-mail:
uhlirskejanovice@mocrs.cz
tel.: 777 327 438, Ing.
Ptáček e-mail:
rybari.uhrineves@
seznam.cz
www.rybari-uhrineves.cz

Středočeský ÚS
Poř
.
čísl
o

Název MO

68.

Unhošť

69.

Velké Popovice

70.

Veltruby

71.

Vlastějovice

72.

Vlašim

73.

Votice

74.

Vrdy

75.

Zásmuky

Adres
a

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

tel.: 736 528 917, p. Volek,
tel.: 606 622 697, p. A.
Helebrant,
tel.: 725 395 620 (RS), Ing. P.
Helebrant
e-mail:
crsmounhost@seznam.cz
www.crsmounhost.cz
tel.: 724 271 790, p. Vejtruba,
tel.: 776 074 937, p. Vejtruba
Farská 7
251 69 Velké Popovice ml.,
tel.: 604 147 127, p.
Chlubnae-mail:
crs1074@volny.cz
www.rybarivp.cz
tel.: 723 117 098, Ing.
Sportovní 33, Veltruby
Straka ml. e-mail:
280 02 Kolín
tomasycek@seznam.cz
www.rybari-veltruby.cz
tel.: 774 133 623, p.
Vlastějovice 83
Doležal e-mail:
285 23
rybarivlastejovice@
seznam.cz
www.rybarivlastejovice.estran
ky.cz
tel.: 605 901 422, p.
Starý Mlýn 436
Vondráček,
258 01 Vlašim
tel.: 603 704 126, p. Truhlář
e-mail:
mocrsvlasim@centrum.cz
www.rybarivlasim.websnadn
o.cz
tel.: 737 200 897, p.
K Rákosníku 946
Zamazal e-mail:
259 01 Votice
jaroslav.zamazal@rybarivotic
e.cz www.rybarivotice.cz
tel.: 724 361 171, 724 083
K Rybníčku 130
998,
285 71 Vrdy
p. Podhajský
e-mail: crs-vrdy@seznam.cz
tel.: 724 757 768, Ing.
281 44 Zásmuky
Veselý e-mail:
zasmuky@mocrs.cz
Unhošť, č. p.
17273 51
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76.

Zdice

267 51 Zdice

77.

Zeleneč

Tlustého 2401/4
193 00 Praha 9 –
Horní Počernice

78.

Zruč nad Sázavou

Poštovní schránka 28
285 22 Zruč nad
Sázavou

154

tel.: 725 159 100, p.
Chramosta(povolenky)
e-mail: mocrszdice@atlas.cz
www.mocrszdice.wz.cz
tel.: 777 920 429, Ing.
Skalický e-mail:
mo.zelenec@gmail.com
tel.: 608 850 314, p.
Netolický e-mail:
rybari.zruc@seznam.cz
www.rybarizruc.mypage.c
z

Středočeský ÚS
Poř
.
čísl
o

Název MO

Adres
a

79.

Zvánovice

Školní 83, Zvánovice
251 65 Ondřejov

80.

Žebrák

267 53 Žebrák

81.

Žleby

Za Lihovarem 506
285 61 Žleby
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Kontakt
(tel. číslo, e-mail, web.
stránky)
www.rybarizvanovice.estrank
y.cz
tel.: 732 633 435, 605 520
216,
p. Ulbert
e-mail: zebrak@mocrs.cz
tel.: 604 979 416, p. Potměšil
e-mail:
smetak.zleby@seznam.cz
www.rybarizleby.cz

Středočeský ÚS

SEZNAM SAMOSTATNĚ HOSPODAŘÍCÍCH
MÍSTNÍCH ORGANIZACÍ STŘEDOČESKÉHO
ÚZEMNÍHO SVAZU
Poř
.
čísl
o

Název MO

Adresa

1.

Bělušice

Bělušice 23
280 00

2.

Čistá u Rakovníka

Čistá č. p.
1 270 34

3.

Dolní Bousov

náměstí TGM 1
294 04 Dolní Bousov

4.

Dolní Cetno

Skalsko 117
294 26

5.

Dymokury

Poděbradská 102
289 01 Dymokury

6.

Kácov

Jirsíkova 157
285 09 Kácov

7.

Kutná Hora

Jánské nám. 540
284 01 Kutná Hora

8.

Libice nad
Cidlinou

Nerudova 386
289 07 Libice nad
Cidlinou
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Kontakt
(tel. číslo, e-mail, web.
stránky)
tel.: 607 502 422, p.
Borovičkae-mail:
uhorfox@seznam.cz
tel.: 604 466 904, p. Pešek,
tel.: 604 381 857, p. Razým
e-mail:
mocrscista@seznam.cz
www.mocrscista.webnode.cz
tel.: 731 891 448, Ing. Chytrý
e-mail:
chytrymartin@seznam.cz
www.rodb.cz
tel.: 721 317 969, p.
Flodrman,
tel.: 733 790 544, p. Dušek
e-mail:
flodrmanv@seznam.cz
tel.: 607 828 212, p. Dobiáš
e-mail:
andreadymo@seznam.cz
www.mocrs-dymokury.cz
tel.: 604 610 909, p. Klimpera
e-mail:
pepaklimpera@seznam.cz
www.
rybarikacov.webnode.cz
tel.: 720 138 852, p.
Opasek
e-mail:
rybarikh@seznam.cz
www.rybarikhcz
tel.: 736 703 987, p. Šulc,
tel.: 604 385 213, p.
Lepej
e-mail:
jlepej@seznam.cz
www.crslibice.webpark.cz

Městec Králové č. p.
892
289 03

9.

Městec Králové

10.

Nová Ves I

11.

Obříství

Spojovací 310
277 42 Obříství

12.

Odolena Voda

Dolínek 261
250 70 Odolena Voda

280 02 Nová
Ves I
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tel.: 723 810 055, p. Pavlík
e-mail:
kartouzymk@centrum.cz
e-mail: rybarinovaves@seznam.cz
www.rybarinovaves.estranky.cz
tel.: 724 952 012, p.
Houštecký
e-mail:
moobristvi@moobristvi.cz
www.moobristvi.cz
www.rybariodolenavoda.cz

Středočeský ÚS
Poř
.
čísl
o

Název MO

Adres
a

13.

Pátek u Poděbrad

Pátek 18
290 01 Poděbrady

14.

Pňov

Pňov 95
289 41 Předhradí

15.

Poděbrady

16.

Předhradí

Tyršova 63
289 41 Předhradí

17.

Rožďalovice

Rožďalovice 460
289 34

18.

Starý Kolín

Starý Kolín 107
281 23

19.

Šlapanice v
Čechách

Pipichova 534
273 71 Zlonice

20.

Velký Osek

Revoluční 36
281 51 Velký Osek

21.

Vestec nad
Mrlinou

22.

Zbraslavice

Rybářská
chata
Pražská 50
290 01 Poděbrady

Vestec 38
289 33 Křinec
Zbraslavice 284
285 21
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Kontakt
(tel. číslo, e-mail, web.
stránky)
tel.: 739 005 516, p. Hofman,
tel.: 731 137 296, p.
Zeithaml
e-mail:
rybari@rybaripatek.cz
www.rybaripatek.cz
e-mail: pnov@mocrs.cz
tel.: 605 291 202, p. Šandor
e-mail:
rybaripodebrady@email.cz
www.rybaripodebrady.cz
tel.: 777 563 129, p. Rovný
e-mail:
rovnytomas@seznam.cz
www.rybaripredhradi.wbs.cz
tel.: 777 882 810, p.
Nožičkae-mail:
mocrs.rozdalovice@sezn
am.cz www.mocrsrozdalovice.cz
tel.: 724 424 012, p.
Kulhavý e-mail:
rybari.st1@email.cz
www.
mocrsstarykolin.webnode.cz
tel.: 723 461 665, p. Vais,
tel.: 608 313 373, p. Koucký
e-mail:
jindrich.koucky@gmail.com
www.rybarislapanice.cz
tel.: 608 359 050, p. Kučírek
e-mail: rybarivelkyosek@seznam.cz
www.rybarivelkyosek.estranky.cz
tel.: 604 642 083, p. Jeník
e-mail: jirka.cepek@email.cz
tel.: 605 919 522, p. Zich ml.
e-mail:
strechy.zich@seznam.cz
www.rybarizbra.wz.cz

23.

Zvoleněves

Zvoleněves 154
273 25

24

Žehuň

Žehuň 136
289 05

25.

Žiželice nad
Cidlinou

Vladislavova 347
281 29
Žiželicenad
Cidlinou

tel.: 603 724 281, p. Paul
e-mail:
cauli.paul@seznam.cz
www.rybarizvoleneves.cz
tel.: 728 338 686, Ing.
Jedlička e-mail:
rybarizehun@seznam.cz
www.rybarizehun.cz
tel.: 721 901 068, Ing.
Sejkora
e-mail:
sejkora.josef@seznam.cz
www.rybari-zizelice.cz
OFICIÁLNÍ VOZY
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