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,
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k)
l)
m)
n)
o)
p)

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

25
25
30
50
50
50

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

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

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

v
v
v
v
v
v
v
v
v

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18

Rybářský řád
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOUPIS PSTRUHOVÝCH REVÍRŮ A VODNÍCH
PLOCH V PSTRUHOVÉM 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 územní povolenka Středočeského ÚS, celosvazová
a celorepubliková.
b) V revírech nesdružených ve společném rybolovu platí pouze povolenka
vydaná uživatelskou samostatnou MO.
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BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA NA P REVÍRECH
STŘEDOČESKÉHO ÚZEMNÍHO SVAZU
§ 13 ODST. 9 ZÁKONA č. 99/2004 sb.

1. Celoroční středočeské územní, celosvazové a celorepublikové
P 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. Povolenku pro pstruhové vody (roční celosvazová, územní,
místní) je možno odevzdávat do 15. 1. následujícího roku MO,
která povolenku vydala. Povolenka a přehled o úlovcích se vrací
i v případě, že držitel nedocílil žádných úlovků, anebo ryby nelovil.
3. Na středočeských P revírech je umožněn lov všech druhů ryb 7 dní
v týdnu.
4. Na P revírech se smí používat pouze háčky bez protihrotu nebo se
zamáčknutým protihrotem.
5. Zákaz podsekávání ryb.
6. Lovící musí mít při lovu podběrák.
7. Nejmenší lovná míra lipana podhorního je stanovena na 40 cm.
8. Zakazuje se přechovávání živých lososovitých ryb během lovu, po
ulovení a přisvojení musí být okamžitě humánně usmrceny.
9. 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.
10. 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.
11. Lovící je povinen parkovat své vozidlo pouze na odstavném místě,
které k těmto účelům určí provozovatel vodních ploch. Respektujte
dopravní značení. Nerespektování = postih od Policie ČR nebo
městské či obecní policie.
12. Vjezd a parkování na hrázích je zakázáno, není-li výslovně uvedeno
jinak.
13. Uživatel může ve výjimečných případech při konání rybářských
závodů vyhradit na dobu nezbytně nutnou místa k lovu. Informace
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o omezení rybolovu bude zveřejněna na webových stránkách ČRS,
z. s., SÚS www.crs-sus.cz.
14. 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.
15. V břehových částech revírů je zakázáno jakýmkoliv způsobem
poškozovat kamenné záhozy, zejména vyjímat kameny ze břehů
a provádět terénní úpravy. Dále je zakázáno kdekoliv zanechávat
rybářské vlasce, šňůry a jejich zbytky.
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SOUPIS PSTRUHOVÝCH REVÍRŮ
413 045 BEROUNKA 4 P – Středočeský územní svaz 19 km 3 ha
Pravostranný přítok Berounky – Habrový potok – od soutoku s Berounkou
až k pramenům, včetně přítoků, mimo rybníky ležící na toku. Levostranný
přítok – Vůznice – od soutoku s Berounkou až k pramenům, včetně přítoků,
mimo rybníky ležící na toku. Celý revír je chovný – lov ryb zakázán.
413 010 BEROUNKA 6 P – MO Rakovník
34 km 3 ha
Přítok Vltavy. Revír tvoří levostranné přítoky Berounky, potoky Tyterský,
Týřovický, Slabecký a Modřejovický včetně přítoků. Celý revír je chovný
– lov ryb zakázán.
413 001 BĚLÁ 1 (BĚLSKÝ POTOK) –
MO Bělá pod Bezdězem
6 km 2 ha
GPS Z: 50°29'36.691"N, 14°54'27.639"E, K: 50°31'34.588"N, 14°47'6.536"E
Přítok Jizery. Od soutoku s potokem Klokočka až k pramenům Vrchbělá.
Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Nejmenší lovná míra pstruha
potočního a pstruha duhového je stanovena na 30 cm.
413 028 BLAŽEJOVICKÝ POTOK 1 –
Středočeský územní svaz
11 km 1 ha
Přítok Sázavy. Od hranice I. HP – HYDROLOGICKÉHO POŘADÍ
ažk pramenům. Celý revír je chovný – lov ryb zakázán.
413 002 BRZINA 1 – MO Sedlčany
30,5 km 7 ha
GPS Z: 49°40'20.412"N, 14°17'35.246"E, K: 49°33'18.914"N, 14°20'29.401"E
Přítok Vltavy. Od hraničních tabulí nad ústím do údolní nádrže Slapy pod
Kučerovým mlýnem v Hrachově až k jezu v obci Petrovice. K revíru patří
pravostranný přítok Počepický potok (Svrchnice) od soutoku až k rybníku
v obci Počepice a levostranný přítok – Krašovický potok. Dále k revíru patří
levostranný potok Selná včetně retenční nádrže u obce Brzina.
Přívlač na nádrži Selná je povolena do 30. 11. Od jezu v obci Petrovice
až k pramenům a všechny přítoky Brziny jsou chovné – lov ryb zakázán.
413 003 ČÁSLAVKA 1 – MO Čáslav
7 km 1 ha
GPS Z: 49°49'57.527"N, 15°26'39.554"E, K: 49°46'59.867"N, 15°27'10.784"E
Přítok Doubravy – Labe. Od obce Podmoky k pramenům u Kobylí Hlavy.
Celý revír je chovný – lov ryb zakázán.
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413 004 DOUBRAVA 3 P (HOSTAČOVKA) – MO Žleby
12 km 5 ha
GPS Z: 49°53'10.299"N, 15°29'4.8"E, K: 49°50'54.522"N, 15°29'37.769"E
Přítok Labe. Revír tvoří úsek Hostačovky od jejího ústí do Doubravy až
k hrázi nádrže v Hostačově. Přítoky jsou chovné – lov ryb na udici zakázán.
Část revíru začínající ústím do Doubravy a dále protékající jelení oborou je
chráněnou rybí oblastí – lov ryb na udici zakázán.
413 005 HODKOVSKÝ POTOK 1 – MO Zruč nad Sázavou 12 km 3 ha
Přítok Ostrovského potoka – Sázavy. Od ústí do Ostrovského potoka
u železniční zastávky Želivec až k hrázi nádrže Nová pod obcí Zbraslavice.
Revír je od Panského rybníka k hrázi nádrže Nová pod obcí Zbraslavice
chovný – lov ryb zakázán.
413 007 JANOVICKÝ POTOK 1 –
MO Týnec nad Sázavou
20 km 4 ha
GPS Z: 49°49'52.939"N, 14°35'17.147"E, K: 49°48'22.939"N,
14°36'22.177"E
Přítok Sázavy. Od ústí do Sázavy v Týnci nad Sázavou až k hrázi rybníka
v Krusičanech. K revíru patří Chrášťanský (Tloskovský) potok a všechny
přítoky revíru SÁZAVA 2 – 411 075. Do revíru nepatří přítok od vodní
nádrže ve Velkých Popovicích. Přítoky Janovického potoka a Barochovský
potok jsou chovné – lov ryb zakázán.
413 008 JANOVICKÝ POTOK 2 – MO Benešov
10 km 2 ha
GPS Z: 49°47'52.025"N, 14°36'44.138"E, K: 49°44'24.73"N, 14°36'35.098"E
Přítok Sázavy. Od hráze rybníka v Krusičanech až k pramenům. Úsek od
Šemberova rybníka na ř. km 14,1 až k pramenům a všechny přítoky jsou
chovné – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi.
413 009 JAVORNICE 1 – Středočeský územní svaz
20 km 5 ha
GPS Z: 49°57'40.701"N, 13°41'58.348"E, K: 50°0'0.037"N, 13°33'42.163"E
Od vtoku do Berounky až k hrázi Vožehova rybníka u Kožlan. Přítoky jsou
chráněnou rybí oblastí – lov ryb zakázán.
413 300 JAVORNICE 3 – Středočeský územní svaz
12 km 2 ha
Přítok Berounky. Od hraniční tabule na konci vzdutí Dolního Zdeslavského
– Rajmanova rybníka u Zdeslavi včetně všech přítoků, mimo chovné
rybníky na toku. Celý revír včetně přítoků je chovný – lov ryb zakázán.
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413 011 JIZERA 3 STRENICKÝ POTOK – MO Mladá Boleslav 9 km 4 ha
GPS Z: 50°22'9.593"N, 14°51'58.871"E, K: 50°25'4.805"N, 14°47'2.271"E
Přítok Jizery. Revír tvoří Strenický potok se všemi přítoky. Zákaz vstupu do
oplocené obory – označeno tabulemi (soukromý pozemek).
413 012 KAČÁK 1 – MO Loděnice u Berouna
16 km 5 ha
GPS Z: 49°56'53.167"N, 14°7'38.167"E, K: 50°0'43.108"N, 14°9'3.115"E
Přítok Berounky. Od vtoku do Berounky nad Srbskem až k jezu v Chrustenicích
mimo Krahulovské propadliny. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Lipan
podhorní je celoročně hájen. Nejmenší lovná míra pstruha obecného je
stanovena na 35 cm.
413 013 KAČÁK 2 – MO Kladno
12 km 4 ha
GPS Z: 50°0'43.124"N, 14°9'3.14"E, K: 50°3'1.055"N, 14°6'14.638"E
Přítok Berounky. Od jezu v Chrustenicích až k jezu koupaliště Okrouhlík
(Dědkův mlýn). Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.
413 014 KLEJNARKA 2 – MO Čáslav
16 km 5 ha
GPS Z: 49°53'10.36"N, 15°20'22.134"E, K: 49°46'48.047"N, 15°18'58.553"E
Přítok Labe. Od jezu nad rybníkem Netušil v k. ú. Krchleby na ř. km 22,05
až k pramenům u Dědic na ř. km 338,05. Součástí revíru jsou všechny
přítoky – zejména Paběnický, Hološinský, Opatovický a Šebestenický.
Celý revír včetně přítoků je CHRO – lov ryb zakázán. Rybníky ležící na
hlavním toku a přítocích nejsou součástí revíru.
413 015 KOŠÁTECKÝ POTOK 1 – MO Přívory
22 km 6 ha
GPS Z: 50°16'17.956"N, 14°31'34.804"E, K: 50°19'47.512"N, 14°42'46.388"E
Přítok Labe. Od ústí do Labe u Neratovic až k silničnímu mostu Střížovice–
Krpy. Přítoky a úsek od silničního mostku Střížovice–Krpy až k pramenům
jsou chovné – lov ryb zakázán.
413 016 LABE 17 P – MO Kostelec nad Labem
3 km 1 ha
GPS Z: 50°13'46.274"N, 14°38'1.695"E, K: 50°12'28.696"N, 14°39'26.314"E
Revír tvoří spojnice Křenecké tůně a Starého řečiště Labe v k. ú. Kostelec
nad Labem.
413 049 LITAVKA 2 P – MO Hořovice
14 km 7 ha
GPS Z: 49°47'40.433"N, 13°58'49.715"E, K: 49°42'30.115"N, 13°58'59.336"E
Od jezu pod obcí Jince (pod vtokem Ohrazenického potoka do Litavky) na ř.
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km 25,9 až k hraničním tabulím umístěným 20 m pod vtokem Obecnického
potoka do Litavky na ř. km 39,6. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.
Nejmenší lovná míra pstruha obecného je stanovena na 40 cm.
413 040 LITAVKA 3 – MO Příbram
44 km 12 ha
Přítok Berounky. Lovný úsek začíná od hraničních tabulí umístěných 20 m
pod přítokem Obecnického potoka do Litavky až k silničnímu mostu u stadionu 1. FK Příbram. Od silničního mostu u stadionu 1. FK Příbram až k pramenům je revír chovný – lov ryb zakázán, a to včetně přítoků – Obecnický,
Lazský a Pilský potok.
413 018 MASTNÍK 2 – MO Sedlčany
15 km 7 ha
GPS Z: 49°39'30.247"N, 14°27'56.159"E, K: 49°37'43.599"N, 14°34'8.557"E
Přítok Vltavy. Od jezu rybníka v Červeném Hrádku až k nádrži Velký Mastník
v k. ú. Martinice. K revíru patří úsek potoka (GPS Z: 49°43'51.016"N,
14°25'55.355"E, K: 49°42'53.754"N, 14°24'57.271"E) od hraničních
tabulí
nad vtokem Mastníku do ÚN Slapy u Rákosníkova mlýna k hraničním
tabulím v obci Radič. Dále k revíru patří potok Křečovický a Vlkonický od
soutoku s Mastníkem až k hraničním tabulím, které označují chovnou část
potoků. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.
413 019 MASTNÍK 4 – Středočeský územní svaz
13 km 2 ha
GPS Z: 49°37'27.875"N, 14°34'20.609"E, K: 49°35'0.02"N, 14°35'49.929"E
Přítok Vltavy. Od vtoku do rybníka Velký Mastník v k. ú. Martinice až
k pramenům se všemi přítoky. Rybníky na toku a přítocích nejsou součástí
revíru. Pramenná část od Ješetického rybníka k pramenům a přítoky
s výjimkou Smilkovského potoka jsou chovné – lov ryb zakázán.
413 017 MLYNAŘICE 2 – Středočeský územní svaz
13 km 1 ha
Od silničního mostu Lysá nad Labem – Dvorce až k pramenům. Celý revír
je chovný – lov ryb zakázán.
413 020 MOHELKA 1 – MO Mnichovo Hradiště
8 km 3 ha
GPS Z: 50°33'27.202"N, 14°58'49.84"E, K: 50°35'17.844"N, 14°57'43.783"E
Přítok Jizery. Od ústí do Jizery v Mohelnici až k jezu v Chlístově. Přítoky
jsou chovné – lov ryb zakázán. Zákaz lovu ryb v náhonu elektrárny v obci
Chocnějovice až po následující jez. Nejmenší lovná míra pstruha obecného
je stanovena na 27 cm.
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413 021 OSTROVSKÝ POTOK 1 – MO Zruč nad Sázavou 20 km 4 ha
GPS Z: 49°44'31.566"N, 15°6'5.997"E, K: 49°46'2.475"N, 15°11'45.155"E
Přítok Sázavy. Od ústí do Sázavy ve Zruči nad Sázavou až k hrázi
Ostrovského rybníka. Přítoky a úsek od Ostrovského rybníka ažk
pramenům u Řeplic jsou chovné – lov ryb zakázán.
413 041 PŘÍTOKY VLTAVY 15 –
ÚDOLNÍ NÁDRŽ KAMÝK – MO Příbram
23 km 3 ha
GPS Z: 49°36'45.991"N, 14°11'18.366"E, K: 49°37'19.726"N, 14°6'18.793"E
Revír tvoří Líšnický potok a jeho přítoky – Bohostický, Hrachovka,
Jahodový a Mlýnský potok. Celý revír je chovný – lov ryb zakázán.
413 022 PŠOVKA 1 – MO Mělník 13 km
19,2 ha
GPS Z: 50°21'40.641"N, 14°27'36.826"E, K: 50°22'30.835"N, 14°32'50.275"E
Přítok Labe. Od vtoku do Labe po přepad rybníka Lhotka. Sportovní část
revíru dále tvoří první vodní plocha vlevo od silnice Mělník – Dolní Beřkovice
u Posadovic. Pískovna Vlíněves – 10,3 ha, kde je povoleno používání belly
boatu (bb.). Lov omezen na současně 8 lovících z bb. Zakazuje se lov z bb.
za pomyslnou spojnicí bójek směrem ke břehu, pokud je na břehu další
lovící rybář. Na části pískovna Vlíněves je v období 16. 4. až 15. 6. povolen
lov pouze na umělou mušku nebo přívlačí a zakazuje se vnadění a krmení
ryb v tomto období. Lov na rostlinné nástrahy, položenou a plavanou je
povolen od 16. 6. do 30. 11. Přisvojením třetí lososovité ryby končí denní
lov. Přisvojením dvou kaprů, amurů nebo jejich kombinace končí denní
lov. Od 1. 9. do 30. 11. se za lov na umělou mušku považuje pouze lov
s klasickou muškařskou výbavou, případně lov s plovátkem/sbirulinem
a maximálně 3 muškami. Zátěž mimo tělíčko mušky je zakázána. Používání
vláčecích těst, dipů atd. k lovu pstruhů není povoleno. Lov s gumovými
nástrahami nebo jejich částmi je považován za přívlač. Kapr a amur nad
70 cm včetně, se musí bez prodlení pustit zpět do revíru. Při lovu musí mít
rybář v dosahu připravený podběrák.
413 023 RAKOVNICKÝ POTOK 1 P (RYZAVÁ) – MO Křivoklát 9 km 1 ha
Přítok Rakovnického potoka – Berounky. Celý revír je chovný – lov ryb
zakázán.
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413 024 RAKOVNICKÝ POTOK 2 – MO Rakovník
12 km 4 ha
GPS Z: 50°6'23.104"N, 13°42'23.284"E, K: 50°6'38.493"N, 13°33'55.513"E
Přítok Berounky. Od železničního mostu tratě Louny–Rakovník až
k silničnímu mostu ve Švihově. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.
413 025 SÁZAVA 3 P A – MO Benešov
61 km 8 ha
Přítok Vltavy. Revír tvoří potoky:
Benešovský od vtoku do Sázavy po soutok s Budkovským potokem
(GPS Z: 49°50'46.343"N, 14°41'30.363"E, K: 49°45'31.258"N, 14°43'0.331"E)
Mnichovka od soutoku se Sázavou k hrázi rybníka Hubačov
(GPS Z: 49°52'52.637"N, 14°43'45.906"E, K: 49°54'47.039"N, 14°43'34.61"E)
Petroupimský od soutoku s Benešovským p. k jezu v Bedrči
(GPS Z: 49°48'36.068"N, 14°42'41.265"E, K: 49°48'30.765"N, 14°42'57.432"E)
Kunický p. od ústí do Mnichovky po soutok s Lomnickým potokem
(GPS Z: 49°53'57.657"N, 14°43'46.795"E, K: 49°54'30.179"N, 14°42'51.814"E)
Pramenné části uvedených potoků, jejich přítoky a přítoky SÁZAVY 3 jsou
CHRO – lov ryb zakázán.
413 039 SÁZAVA 3 P B – MO Mnichovice
8 km 1 ha
GPS Z: 49°55'6.148"N, 14°43'23.495"E, K: 49°55'52.974"N, 14°42'52.453"E
Od tělesa hráze rybníka Hubačov v k. ú. Mnichovice až k mostu v obci
Mnichovice. Část toku od mostu v Mnichovicích až k pramenům u obce
Svojetice včetně přítoků je chovná – lov ryb zakázán. Rybník Hubačov
není součástí revíru.
413 026 SÁZAVA 6 (KŘEŠICKÝ POTOK) –
MO Český Šternberk
18 km 5 ha
GPS Z: 49°49'47.802"N, 14°56'6.189"E, K: 49°48'11.075"N,
14°49'6.606"E
Přítok Vltavy. Revír tvoří Křešický potok od ústí do Sázavy na 72. km pod
Českým Šternberkem až ke Smilovskému rybníku. Úsek od Smilovského
rybníka až k pramenům, přítoky do chovných rybníků bývalého Státního
rybářství a ostatní přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.
413 044 SKALICE 5 P – MO Rožmitál pod Třemšínem
9 km 3 ha
Přítok Lomnice, Otavy, Vltavy. Od konce vzdutí Podzámeckého rybníka
v k. ú. Rožmitál až k pramenům včetně všech přítoků. Celý revír je chovný
– lov ryb zakázán.
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413 029 STROUPINSKÝ POTOK 1 – MO Zdice
12 km 2 ha
GPS Z: 49°54'14.901"N, 13°57'52.452"E, K: 49°53'11.08"N, 13°53'7.907"E
Přítok Červeného potoka – Litavky – Berounky. Od vtoku do Červeného
potoka u Zdic až k vysokému jezu v Točníku, mimo části potoka od
Točníku. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.
413 031 ŠEMBERA 1 – Středočeský územní svaz
23 km 3 ha
GPS Z: 50°3'18.323"N, 14°50'50.836"E, K: 50°0'45.715"N, 14°47'55.61"E
Přítok Kouřimky – Labe. Revír tvoří potok Šembera od mostu v Českém
Brodě – Zahrady až k pramenům a potok Bylanka (GPS Z: 50°5'9.642"N,
14°54'9.381"E, K: 50°2'42.681"N, 14°54'13.198"E). Celý revír je chovný
– lov ryb zakázán.
413 032 ŠTĚPÁNOVSKÝ POTOK 1 – MO Soutice
20 km 3 ha
GPS Z: 49°45'10.143"N, 15°2'4.791"E, K: 49°40'29.187"N, 14°56'48.023"E
Přítok Sázavy. Od vtoku do Sázavy u Střechova až k pramenům. Od vtoku
do Sázavy k dálničnímu mostu je zřízena přírodní rezervace – lov ryb
zakázán. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.
413 043 VLKAVA 3 – Středočeský územní svaz
46 km 2 ha
Přítok Labe. Od soutoku s Dobrovkou u Voděrad až k pramenům včetně
všech přítoků. Celý revír je chovný – lov ryb zakázán.
413 034 ZÁBRDKA 1 – MO Mnichovo Hradiště
13 km 3 ha
GPS Z: 50°31'8.051"N, 14°56'59.601"E, K: 50°36'17.701"N, 14°54'15.892"E
Přítok Jizery. Od ústí do Jizery v Klášteře nad Jizerou až k jezu v Pytlíkově
v k. ú. Kozmice. Nejmenší lovná míra pstruha obecného je stanovena na
27 cm.
413 035 ZÁHOŘANSKÝ POTOK 1 –
Středočeský územní svaz
9 km 1 ha
Přítok Litavky, Berounky. Od vtoku do Litavky až k pramenům. Celý revír
je chovný – lov ryb zakázán.
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PRAVIDLA A PODMÍNKY ODLOVU
NA VODNÍCH PLOCHÁCH
VE PSTRUHOVÉM REŽIMU
1. Na vodních plochách (VP) s lovem ryb na udici jsou pověřenými
osobami k lovu ve smyslu § 3, odst. 2 zákona č. 99/2004 Sb. držitelé
pstruhových územních povolenek ČRS, z. s., Středočeského
územního svazu a dále držitelé pstruhových 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, 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 VP lze pouze za předpokladu, že si uchazeč
o odlov stáhl, vyplnil a vytiskl Oprávnění rybníkáře z webu SÚS
www.crs-sus.cz v sekci Rybníkářství, jehož nedílnou přílohou jsou
stanovené druhy povolenek. Bez tohoto oprávnění a potvrzující
SMS zprávy (tzv. místenky) v telefonu nelze na těchto vodních
plochách lov provádět. Místenka má platnost dle denní doby lovu.
Formát místenky je u každé vodní plochy jiný.
3. Lovící je povinen dodržovat stejná pravidla pro lov ryb, která
platí pro pstruhové revíry ČRS dle RŘ, tato pravidla a podmínky
a popisy jednotlivých VP.
4. Na vodních plochách v P režimu Božkov a Dvorce je odlov povolen
od 1. 11. do 31. 3.
5. Cena místenky na vodních plochách v pstruhovém režimu je 50 Kč.
6. 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.
7. 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 ve pstruhovém režimu rybníkářství provozovatele ČRS, z. s.,
SÚS.
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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.“
8. 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.
9. 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).
10. Lovící si smí v jednom dnu ponechat 2 ks vyjmenovaných
druhů ryb (kapr, amur). Jejich ponecháním denní lov na VP
končí. Štika a sumec velký je považován v pstruhovém režimu za
rybu škodlivou, nevztahuje se na ně druhové hájení a nejmenší
lovná míra.
11. Lovící si smí v jeden den ponechat 3 ks lososovitých druhů ryb.
Jejich ponecháním pro něj končí denní lov na těchto vodních
plochách.
12. Zakazuje se přechovávání živých lososovitých ryb během lovu, po
ulovení a přisvojení musí být okamžitě humánně usmrceny.
13. Na všech těchto vodních plochách platí K70, úlovek kapra od 70
cm musí být bez prodlení vrácen do vodní plochy, kde byl uloven.
14. 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.
15. 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, okoun říční 20 cm.
Druhové hájení výše uvedených ryb na těchto vodních plochách
platí dle Rybářského řádu ČRS a vyhlášky č. 197/2004 Sb.
16. Poraněnou ulovenou rybu je nutné si ponechat a řádně ji zapsat.
17. Lov všech druhů ryb je povolen 7 dní v týdnu.
18. Pokud se neloví na dírkách, je lov na plavanou a položenou
zakázán.
19. Povoleným způsobem lovu je pouze lov na umělou mušku a lov
přívlačí. Při lovu na umělou mušku zabezpečuje nosnou funkci

39

Středočeský ÚS
pouze muškařská šňůra, zákaz používání jakékoliv zátěže mimo
tělíčko mušky. Kulové nebo jiné plovátko, popřípadě jiná zátěž
jsou zakázány.
20. Při lovu přívlačí a lovu na umělou mušku musí být prut držen v
rucea nástraha aktivně vedena vodním prostředím.
21. Zákaz vnadění a chytání na živé nástrahy.
22. Zákaz podsekávání ryb.
23. Zákaz lovu na kulové (bublina) nebo jiné plovátko a sbirulino.
24. Lovící musí mít při lovu podběrák.
25. Zákaz rozbíjení ledu.
26. Lov na dírkách pouze v případě udělení výjimky – aktuální
informace na webových stránkách www.crs-sus.cz. Po zamrznutí
rybníka a tloušťce ledu minimálně 10 cm je možno lovit na dírkách
min. 5 m od sebe. Maximální průměr dírky je z bezpečnostních
důvodů 20 cm. Při zamrznutí hladiny a lovu na dírkách bude
tolerováno chytání na těsto (vláčecí pastu) i sýr se splávkem pouze
na 1 udici. Při lovu na dírkách se smí používat pouze jednoháčky.
Po rozmrznutí hladiny je chytání na těsto (vláčecí pastu) i splávek
opět zakázáno. Těsto nesmí být po rozmrznutí hladiny přidáváno
k žádné nástraze (mušce, twisteru, třpytce apod.). Při ulovení ryby
a jejím vytažení na led nebo na břeh z vody si musí lovící tuto rybu
ponechat a okamžitě zapsat do oddílu II povolenky k lovu.
27. Lovící je povinen na lovném místě a v kruhu o poloměru 3 m od
středu lovného místa udržovat pořádek.
28. Lovící je povinen parkovat své vozidlo pouze na odstavném místě,
které k těmto účelům určí provozovatel vodních ploch. Respektujte
dopravní značení.
29. Vjezd a parkování na hrázích je zakázáno, není-li výslovně uvedeno
jinak.
30. 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.
31. 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
zajišťované sportovním odborem LRU při Radě ČRS a příslušnými
územními sportovními odbory LRU, platí ustanovení mezinárodního
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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.
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VODNÍ PLOCHY
VE PSTRUHOVÉM REŽIMU
413 998 BOŽKOV – Středočeský územní svaz
2 ha
Rybolov lze provozovat na rybníku:
Božkov (CZ 21085264)
v k. ú. Mnichovice
2 ha
GPS 49°55'57.672"N, 14°41'43.577"E
Pstruhový režim od 1. 11. do 31. 3. Místenku za poplatek 50 Kč získá
lovící na základě odeslané SMS zprávy ve tvaru: HOBOZ50 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 50 Kč. Petrův zdar,
ČRS SÚS.“ Molo je určené přednostně pro handicapované rybáře. Pokud
přijede vozíčkář, musí mu být místo uvolněno. V případě nerespektování
tohoto pokynu pověřená osoba k provádění kontrol přestupci odebere
oprávnění rybníkáře k odlovu ryb.
413 995 MLYNAŘICE 3 – DVORCE – Středočeský územní svaz 1,5 ha
Rybolov lze provozovat na rybníku:
Dvorce (CZ 21140547)
v k. ú. Lysá nad Labem – Dvorce 1,5 ha
GPS 50°12'29.027"N, 14°48'16.017"E
Pstruhový režim od 1. 11. do 31. 3. Místenku za poplatek 50 Kč získá
lovící na základě odeslané SMS zprávy ve tvaru: HODVO50 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 50 Kč. Petrův zdar,
ČRS SÚS.“ Zákaz chytání z rákosin pod silnicí. K parkování jsou určena
místa označená tabulemi.
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PSTRUHOVÉ REVÍRY SAMOSTATNĚ
HOSPODAŘÍCÍCH MO
(povolenky vydává uživatelská MO)

Č. revíru
413
027

Název revíru
Sázava 7 P

MO
ČRS
MO Kácov
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Výměra
18 km 4
ha
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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

21.

Kladno

Prokopa Holého 93
272 01 Kladno
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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
tel.: 312 683 825
e-mail: info@rybarikladno.cz
www.rybarikladno.cz
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Poř
.
čísl
o

Název MO

22.

Kladruby u
Vlašimi

23.

Kolín

24.

Adres
a

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

29

Králův Dvůr

Přemyslova 866
278 01 Kralupy
nad Vltavou

Preislerova 134
267 Králův Dvůr
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Kontakt
(tel. číslo, e-mail, web.
stránky)
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
tel.: 724 043 322, p. Veselý,
tel.: 606 957 467, p.
Laštovka
e-mail:
rybari134@seznam.cz
www.rybarikd.cz

30.

Křivoklát

Křivoklát 169
270 23

31.

Lahovice

K Novým domkům 82
159 00 Praha 5 –
Lahovice

32.

Lidice

J. Horáka
12 273 54
Lidice
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tel.: 606 955 875, p. Anderle,
tel.: 728 638 154, p.
Blažek e-mail:
kv.polak@tiscali.cz
www.rybarikrivoklat.estranky.
cz
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
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Poř
.
čísl
o

Název MO

Adres
a
Husovo nám. 4
267 12 Loděnice

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

42.

Nižbor

267 05 Nižbor

1. května
210 285 41
Malešov

Kontakt
(tel. číslo, e-mail, web.
stránky)
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
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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
tel.: 604 451 727, p.
Sevald
e-mail:
j.sevald@seznam.cz
www.rybarinizbor.cz

43.

Nové Strašecí

44.

Nový Jáchymov

45.

Nymburk

tel.: 732 942 282, p.
Šukovský e-mail:
rybari.ns@seznam.cz
www.rybari-ns.cz
tel.: 603 573 904, p. Pastyřík
267 03 Nový Jáchymov
e-mail:
jaroslavfrybert@seznam.cz
tel.: 602 292 353, p.
Sportovní 142
Dvořák e-mail:
288 02 Nymburk
zdlidr@seznam.cz
www.crsmonymburk.cz
Nádražní 997
271 01 Nové Strašecí
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Poř
.
čísl
o

Název MO

46.

Plaňany

47.

Předměři
cenad
Jizerou

48.

Příbram

49.

Přišimasy

50.

Přívory

51.

Rakovník

52.

Rožmitál
pod Třemšínem

53.

Rudná

54.

Říčany

Adres
a

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

e-mail:
henc456@seznam.cz
www.planany.eu/spolky/ry
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
tel.: 731 715 404, p. Novák,
tel.: 606 788 173, Ing.
Melantrichova
Vosátka
2000/36 251 01
e-mail:
Říčany
novak.mara@seznam.cz, email:
Tyršova
30/30 281 04
Plaňany
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vosatkamartin@seznam.cz
www.crsricany.webnode.cz

55.

Sedlčany

Potoční 170
264 01 Sedlčany

56.

Sedlec-Prčice

Jetřichovická 360
257 91
Sedlec-Prčice

57.

Slaný

274 01 Slaný
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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
tel.: 312 525 435, p. Havel,
tel.: 724 179 673, RNDr.
Holec e-mail:
rezistanc@seznam.cz
www.rybarislany.cz

Středočeský ÚS
Poř
.
čísl
o
58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

Název MO

Adres
a

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

tel.: 601 306 626, p. Dlouhý
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
tel.: 607 175 682, p. Kadlec,
tel.: 732 357 523, p.
Uhlířské Janovice 285 04 Uhlířské
Kadeřábek,
Janovice
tel.: 736 200 629, pí.
Kadeřábková e-mail:
uhlirskejanovice@mocrs.cz
Sloveč
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67.

Uhříněves

Za Nadýmačem 1090
104 00 Praha
10 –Uhříněves

68.

Unhošť

Unhošť, č. p.
17273 51
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tel.: 777 327 438, Ing.
Ptáček e-mail:
rybari.uhrineves@
seznam.cz
www.rybari-uhrineves.cz
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

Středočeský ÚS
Poř
.
čísl
o

Název MO

69.

Velké Popovice

70.

Veltruby

71.

Vlastějovice

72.

Vlašim

73.

Votice

74.

Vrdy

75.

Zásmuky

76.

Zdice

77.

Zeleneč

Adres
a

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

tel.: 724 271 790, p. Vejtruba,
tel.: 776 074 937, p. Vejtruba
Farská 7
ml.,
251 69 Velké Popovice
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
tel.: 725 159 100, p.
Chramosta(povolenky)
267 51 Zdice
e-mail: mocrszdice@atlas.cz
www.mocrszdice.wz.cz
Tlustého 2401/4
tel.: 777 920 429, Ing.
193 00 Praha 9 –
Skalický e-mail:
Horní Počernice
mo.zelenec@gmail.com
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Poštovní schránka 28
285 22 Zruč nad
Sázavou

78.

Zruč nad Sázavou

79.

Zvánovice

Školní 83, Zvánovice
251 65 Ondřejov

80.

Žebrák

267 53 Žebrák
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tel.: 608 850 314, p.
Netolický e-mail:
rybari.zruc@seznam.cz
www.rybarizruc.mypage.c
z
www.rybarizvanovice.estrank
y.cz
tel.: 732 633 435, 605 520
216,
p. Ulbert
e-mail: zebrak@mocrs.cz

Středočeský ÚS
Poř
.
čísl
o
81.

Název MO

Žleby

Adres
a

Za Lihovarem 506
285 61 Žleby
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Kontakt
(tel. číslo, e-mail, web.
stránky)
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
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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

Středočeský ÚS
Poř
.
čísl
o
25.

Název MO

Žiželice nad
Cidlinou

Adres
a
Vladislavova 347
281 29
Žiželicenad
Cidlinou

Kontakt
(tel. číslo, e-mail, web.
stránky)
tel.: 721 901 068, Ing.
Sejkora
e-mail:
sejkora.josef@seznam.cz
www.rybari-zizelice.cz
OFICIÁLNÍ VOZY
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