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ÚS města Prahy

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
Územní svaz města Prahy
Rybářská 3/5, 147 00 Praha 4
tel.: 222 248 109, 222 248 110
e-mail: info@rybaripraha.cz
www.rybaripraha.cz

Dodatek pro rok 2015 
k soupisu mimopstruhových revírů

Územního svazu města Prahy
s bližšími podmínkami

výkonu rybářského práva 
pro rok 2014 a 2015

Žádáme držitele celorepublikových a celosvazových mimopstruhových po-
volenek, aby si doplnili do stávajících popisů MP revírů ÚS města Prahy 
následující úpravy platné od roku 2015 (změny zvýrazněny tučně):

Doplnění bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech 
ÚS města Prahy:
Rozšíření možnosti lovu mníka jednovousého
S platností od 16. 6. 2014 je lov mníka jednovousého povolen i v rybář-
ských revírech 401 010 Sázava 4, 401 011 Sázava 5, 401 025 Sázava 11 
a 401 026 Sázava 12. Lov se provádí podle pravidel uvedených v bodu 
11) bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech ČRS ÚS měs-
ta Prahy, uveřejněných na str. 18 „Popisu revírů ČRS ÚS města Prahy 
pro roky 2014–2015“ pro držitele územních povolenek, nebo na str. 29 
„Soupisu mimopstruhových revírů pro držitele celorepublikových a celo-
svazových povolenek pro rok 2014–2015“.

ÚS města Prahy
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Středočeský ÚS

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

Dodatek pro rok 2015 
k soupisu mimopstruhových revírů

Středočeského územního svazu
s bližšími podmínkami

výkonu rybářského práva 
pro rok 2014 a 2015

Žádáme držitele celorepublikových a celosvazových mimopstruhových povo-
lenek, aby si doplnili do stávajících popisů MP revírů Středočeského územní-
ho svazu následující úpravy platné od roku 2015 (změny zvýrazněny tučně):

DODATEK K SOUPISU MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRŮ
Nový revír:

411 141 ČERNÝ LES – MO ČRS 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. Míra kap-
ra stanovena na 40 cm a štiky na 55 cm.

Nový revír:

411 991 NA DOLÍKÁCH – MO Přišimasy 0,3 ha
(Náhrada za revír 411 116 ŠEMBERA 2 – Kbelka)
Ryby lze lovit na nádrži:
 Na Dolíkách  v k. ú. Škvorec 0,3 ha
 (GPS 50°2'19.045"N, 14°43'58.172"E)

Středočeský ÚS
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Středočeský ÚS

Přívlač, lov z loděk, zavážení, zaplavávání, používání krmítek a krme-
ní zakázáno. Chytání je dovoleno pouze z pravého břehu. Zákaz lovu 
z přístupové cesty. U výtoku jsou vymezena 3 místa pro ZTP. Kapr nad 
65 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět 
do rybářského revíru, kde byl uloven. V denním úlovku smí být maximálně 
2 ks lína. Ponechání kapra je omezeno na 2 ks týdně. Minimální míra 
kapra je stanovena na 45 cm, štiky na 60 cm, lína na 35 cm, candáta na 
50 cm.

411 128 LOM CHRÁSTNICE – MO Břežany II 1 ha
Doplnit popis revíru: Kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodle-
ní a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl 
uloven.

411 047 LABE 15 – MO Obříství 7 km 75 ha
Změna v popisu revíru: Na celém revíru je mimo lovu přívlačí povolen 
lov ryb pouze na jednoháček, maximálně na dva jednoháčky.

Nový revír:

411 134 OLEŠNÁ – MO Rakovník 7 ha
Revír tvoří:
 nádrž Olešná  v k. ú. Olešná  7 ha
 (GPS: 50°7'54.722"N, 13°42'37.865"E)
Minimální míra kapra je stanovena na 40 cm, štiky na 60 cm, candáta na 
55 cm. Lovící je povinen mít u sebe a při vylovování ryb použít podběrák. 
Z důvodu vysazování je na nádrži zakázán lov ryb v době od 5. 10. do 
3. 11.

411 108 KOZÁROVICKÉ NÁDRŽE – MO Kozárovice  1 ha
Doplnit popis revíru: Zakazuje se táboření a rozdělávání ohně v bře-
hové části revíru. Zahájení lovné sezóny od 1. 4.

411 133 JEZERO SADSKÁ – MO Nymburk 38 ha
Doplnit popis revíru: Lov z loděk povolen.

Nový revír:

411 990 PILAŘ – MO Votice 1,6 ha
Ryby lze lovit na nádrži: 
 Pilař v k. ú. Votice  1,6 ha
 (GPS: 49°38'22.819"N, 14°37'35.657"E)
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Středočeský ÚS

Zákaz parkování u rybníka. Parkování je možné u příjezdové komunikace. 
Rybolov probíhá v termínu od 2. 5. do 31. 12. Minimální míra kapra je sta-
novena na 40 cm, štiky na 60 cm, amura na 60 cm.

411 142 – Vltava 2M – MO Kralupy nad Vltavou  7,5 ha
Z revíru vyjmut rybník Návesní rybník Kozomín v k. ú. Kozomín 
1,0 ha (ukončení nájmu).

411 169 ZVÁNOVICKÝ POTOK 1 – MO Zvánovice 8 km 3 ha
Doplnit popis revíru: Míra štiky je stanovena na 60 cm.

411 102 ZVÁNOVICKÝ POTOK 1M – MO Zvánovice 1 ha
Doplnit popis revíru: Míra štiky je stanovena na 60 cm.
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Jihočeský ÚS

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
Jihočeský územní svaz
Rybářská 237, 373 82 Boršov nad Vltavou
tel.: 387 250 451, 387 250 454, fax: 387 251 219
e-mail: jcuv@crscb.cz
www.crscb.cz

Dodatek pro rok 2015 
k soupisu mimopstruhových revírů

Jihočeského územního svazu
s bližšími podmínkami

výkonu rybářského práva 
pro rok 2014 a 2015

Žádáme držitele celorepublikových a celosvazových mimopstruhových 
povolenek, aby si doplnili do stávajících popisů MP revírů Jihočeského 
územního svazu následující úpravy platné od roku 2015 (změny zvýraz-
něny tučně):

DODATEK K SOUPISU MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRŮ
421 102 MALŠE 8 – MO Velešín 1,23 ha
Doplnit popis revíru: V období od 15. 6. do 15. 9. včetně je zákaz lovu 
ryb od stavidla po 1. skruž.

421 055 OTAVA 3 – MO Strakonice 11 km 34,4 ha
Vypustit text: Na této pískovně horní míra kapra obecného je 70 cm 
(hmotnost stanovit odhadem).
Každý zde ulovený kapr delší než 70 cm (včetně) se musí bez prodlení 
a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru. Kapra nad 70 cm 
(včetně) je osoba provádějící lov povinna zapsat do oddílu II. povolenky 
k lovu ryb (Evidence docházky a úlovků) s uvedením data lovu (datum se 
zakroužkuje), čísla revíru, délky a hmotnosti (hmotnost lze stanovit odha-
dem). Tato ryba se nezapočítává do sumáře úlovků a docházek.

421 056 OTAVA 4 – MO Strakonice 14 km 64 ha
Změna v popisu revíru: Celoroční zákaz lovu ryb je v úseku od lávky ve-
doucí od Hradu k pivovaru 200 m proti toku řeky (označeno cedulemi).

Jihočeský ÚS
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Jihočeský ÚS

421 100 OTAVA 4 B – MO Strakonice 5,59 ha
Doplnit popis revíru: Na této pískovně horní míra kapra je 70 cm 
(hmotnost stanovit odhadem).
Každý zde ulovený kapr delší než 70 cm (včetně) se musí bez prodlení 
a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru. Kapra nad 70 cm 
(včetně) je osoba provádějící lov povinna zapsat do oddílu II. povolenky 
k lovu ryb (Evidence docházky a úlovků) s uvedením data lovu (datum se 
zakroužkuje), čísla revíru, délky a hmotnosti (hmotnost lze stanovit odha-
dem). Tato ryba se nezapočítává do sumáře úlovků a docházek.

421 065 STROPNICE 4 – MO Nové Hrady 8,5 ha
Doplnit popis revíru: Na nádrži Zevlův rybník horní míra kapra je 
70 cm (hmotnost stanovit odhadem).
Každý zde ulovený kapr delší než 70 cm (včetně) se musí bez prodlení 
a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru. Kapra nad 70 cm 
(včetně) je osoba provádějící lov povinna zapsat do oddílu II. povolenky 
k lovu ryb (Evidence docházky a úlovků) s uvedením data lovu (datum se 
zakroužkuje), čísla revíru, délky a hmotnosti (hmotnost lze stanovit odha-
dem). Tato ryba se nezapočítává do sumáře úlovků a docházek.

421 068 TISMENICE 1 – NÁDRŽ JORDÁN – MO Tábor 4 km 55 ha
Vypustit text: Zákaz všech druhů krmítek.
Doplnit popis revíru: Lov ryb s krmítky povolen. Na nádrži je v roce 
2015 a 2016 hájena štika obecná, candát obecný a sumec velký. V těch-
to letech je zároveň zákaz lovu přívlačí a na živou a mrtvou rybku.

421 067 SVINENSKÝ POTOK 2 – MO Trhové Sviny 5 ha
Z revíru vyjmuta nádrž Brigádník v k. ú. Trhové Sviny 2,0 ha.

421 090 VLTAVA 20 – KOŘENSKO 
   – MO Týn nad Vltavou 10 km 130 ha
Vypustit text: Nejmenší lovná míra sumce velkého je stanovena na 
90 cm.

421 073 VLTAVA 21–22, ÚDOLNÍ NÁDRŽ HNĚVKOVICE – 
   Jihočeský územní svaz 18,6 km 262 ha
Vypustit text: Nejmenší lovná míra sumce velkého je stanovena na 
90 cm.

421 087 ŽIROVNIČKA 3 – MO Počátky 11,3 ha
Doplnit popis revíru: Na velkém jezeru (Valcha) horní míra kapra je 
70 cm (hmotnost stanovit odhadem).
Každý zde ulovený kapr delší než 70 cm (včetně) se musí bez prodlení 
a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru. Kapra nad 70 cm 
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Jihočeský ÚS

(včetně) je osoba provádějící lov povinna zapsat do oddílu II. povolenky 
k lovu ryb (Evidence docházky a úlovků) s uvedením data lovu (datum se 
zakroužkuje), čísla revíru, délky a hmotnosti (hmotnost lze stanovit odha-
dem). Tato ryba se nezapočítává do sumáře úlovků a docházek.

Nový revír:

421 098 MALŠE 6 – MO Kaplice 1 km 7 ha
(Jde o změnu čísla revíru (původně č. 423 057) a změnu charakteru 
revíru ze pstruhového na mimopstruhový).
GPS 48°42'47.482"N, 14°30'41.89"E
Rybářský revír je tvořen nádrží Květoňov v k. ú. Mostky. Zákaz lovu ryb 
v oblasti přítoku – vyznačeno tabulemi – a z hráze, kde je lov povolen 
pouze během závodů. Na revíru je povolen pouze lov na umělou mušku 
(celoročně), a dále lov přívlačí s nástrahou o minimální délce 14 cm (od 
16. 6.). Lov ryb z plavidel je povolen. Kapr má stanovenu minimální lovnou 
míru 35 cm, candát obecný 60 cm. V případě, že bude na nádrži na zá-
kladě výjimky vydané Krajským úřadem Jihočeského kraje povolen lov na 
dírkách, pravidla budou upřesněna na internetových stránkách Jihočeské-
ho ÚS ČRS a na informační tabuli na hrázi nádrže.

SEZNAM REVÍRŮ MÍSTNÍHO VÝZNAMU
Na těchto revírech neplatí celorepubliková, celosvazová ani územní povo-
lenka. Na revíru 421 069 Vltava 24 platí pouze zvláštní povolenky, bližší 
podmínky k rybolovu jsou součástí povolenky.

Nový revír:

421 069 VLTAVA 24 6,5 km 23 ha
(Jde o změnu čísla revíru (původně 423 058) a změnu charakteru re-
víru ze pstruhového na mimopstruhový).
GPS Z: 48;56'58.225"N, 14;27'8.061"E; K: 48;55'1.664"N, 14;25'28.579"E
Od jezu v Českých Budějovicích – Rožnově až k jezu v Březí. Míra pstruha 
obecného zvýšena na 30 cm. Zákaz lovu ryb v úseku vyznačeném tabulemi 
(cca 200 m) pod jezem v Březí v období od 1. 4. do 15. 6. (včetně) – CHRO.
Na revíru platí pouze zvláštní povolenky, bližší podmínky k rybolovu jsou 
součástí povolenky. Informace o prodeji povolenek: Jihočeský ÚS ČRS 
(tel. 387 250 454), MO ČRS České Budějovice 1 (www.crsmo1cb.wz.cz, 
tel. 387 425 967), rovněž v terénu u vody – mobil 725 136 592 
a 725 136 594, dále MO ČRS České Budějovice 2 (http://rybari.poho-
da.com, mobil 723 468 808, p. Babka), MO ČRS České Budějovice 3 
(crs.luxova@seznam.cz, mobil 776 609 477, p. Luxová).
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Západočeský ÚS

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
Západočeský územní svaz
Tovární 5, 301 00 Plzeň
tel.: 377 223 569, fax: 377 328 789
e-mail: us@crsplzen.cz
www.crsplzen.cz

Dodatek pro rok 2015 
k soupisu mimopstruhových revírů

Západočeského územního svazu
s bližšími podmínkami

výkonu rybářského práva 
pro rok 2014 a 2015

Žádáme držitele celorepublikových a celosvazových mimopstruhových po-
volenek, aby si doplnili do stávajících popisů MP revírů Západočeského 
územního svazu následující úpravy platné od roku 2015 (změny zvýraz-
něny tučně):

DODATEK K SOUPISU MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRŮ
431 012 CHODOVSKÝ POTOK 2 – MO Božičany 2 km 35,8 ha
Revír doplněn o podrevír 04 Bahňák v k. ú. Dolní Chodov 4,82 ha.

431 087 OHŘE 16 A – MO Sokolov 3,2 ha
Z revíru vyjmut podrevír 04 Rovný  v k. ú. Lomnice u Sokolova 0,5 ha.

431 039 OHŘE 18 – MO Cheb 14 km 22 ha
Změna v popisu revíru: V obecném zájmu je zákaz lovu ryb pod hrází 
nádrže Skalka po obou březích až k řetězům vymezujícím vzdálenost 
100 m od tělesa hráze.

431 069 ÚHLAVA 6 – MO Klatovy 11 km 12,5 ha
Doplnit v popisu podrevíru 02:
 PR 02 – zatopené lomy v k. ú. Klatovy (Pod Větrovnou) 
 (GPS 49°24'0.126"N, 13°17'54.105"E).
Na podrevíru platí pouze povolenky pro děti do 15 let!

Západočeský ÚS
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Západočeský ÚS

431 025 MŽE 1 – MO Plzeň 1 17 km 66 ha
Zrušen podrevír 03 – od jezu u Kalikovského mlýna (GPS 
Z: 49°45'1.953"N, 13°21'53.986"E) až k jezu mlýna v Radčicích (GPS 
K: 49°45'38.517"N, 13°19'50.261"E).

Lov ryb nonstop na revírech č. 431 028 Mže 4 (ÚN Hracholusky), 
431 040 Ohře 19 (ÚN Skalka) a 431 059 Teplá 2 (ÚN Březová):
Prodloužení termínů a doplnění revíru.
Na základě rozhodnutí MZe ČR pod č. j. 63322/2013-MZE-16231 byla 
Západočeskému ÚS ČRS udělena výjimka z denní doby lovu na rybář-
ském revíru č. 431 028 MŽE 4 (ÚN Hracholusky), 431 040 OHŘE 19 (ÚN 
Skalka) a 431 059 TEPLÁ 2 (ÚN Březová) v období od 16. 6. do 31. 8. 
2014, od 16. 6. do 31. 8. 2015 a od 16. 6. do 31. 8. 2016 v době od 00.00 
hod. do 04.00 hod.

Nový revír (přesun ze seznamu RMV):

431 104 RADBUZA 2/R – MO Dobřany 1 ha
 Židovák v k. ú. Chlumčany  1 ha
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Severočeský ÚS

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

Dodatek pro rok 2015 
k soupisu mimopstruhových 

a pstruhových revírů
Severočeského územního svazu

s bližšími podmínkami
výkonu rybářského práva 

pro rok 2014 a 2015
Žádáme držitele celorepublikových a celosvazových mimopstruhových 
a pstruhových povolenek, aby si doplnili do stávajících popisů MP a P 
revírů Severočeského územního svazu následující úpravy platné od roku 
2015 (změny zvýrazněny tučně):

Doplnění bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech 
Severočeského ÚS ČRS:
Zákaz zavážení nástrah a návnad plavidlem na všech rybářských revírech, 
vyjma revírů nebo jejich částí, na kterých je povolen lov ryb z plavidel.

DODATEK K SOUPISU MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRŮ
441 002 BÍLINA 2 – MO Teplice 10 km 200,5 ha
Změna v popisu revíru:
 2. Vápenka Přítkov   0,45 ha

441 005 BÍLINA 6 – MO Most  20 km 200 ha
Změna v popisu revíru:
 1. Zrušeno
 3. Zrušeno

Severočeský ÚS
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Severočeský ÚS

 23. Nejedlý II (u vojáků)   1,4 ha
  (GPS 50°32'51.55"N, 13°35'29.44"E)
Doplnit popis revíru: Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený 
kapr nad 70 cm (včetně) musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.

441 074 Blšanka 2 B – MO Podbořany 24,6 ha
Doplnit popis revíru: Na podrevíru č. 3 – nádrž Očihovská platí zákaz 
lovu ryb od 11. 5. 2015 do 17. 5. 2015 – rybářské závody.

441 300 ČEJKOVICE – MO Žatec 0,8 ha
Změna popisu revíru:
Ryby lze lovit na nádrži Čejkovice v k. ú. Čejkovice.
Při lovu ryb platí ustanovení Rybářského řádu ČRS a bližší podmínky 
výkonu rybářského práva Severočeského ÚS ČRS (porušení může 
být důvodem pro neposkytnutí pověření k lovu ryb). Na nádrži platí 
mimopstruhové povolenky s územní platností pro Severočeský ÚS 
ČRS, celosvazové, celorepublikové a povolenky krátkodobé nebo ne-
členské, platné pro Severočeský ÚS ČRS.
Na nádrži je kontrolou lovících pověřena pouze rybářská stráž ČRS 
MO Žatec.

441 302 DLAŽKOVICE – MO Libochovice 1,9 ha
Změna čísla revíru (původně 441 302)
Revír tvoří nádrž Dlažkovice (GPS 50°27'56.503"N, 13°57'39.046"E) v k. ú. 
Dlažkovice. Zákaz lovu ryb z tělesa hráze s výpustním zařízením, zákaz 
odstavení vozidla mimo vyhrazený prostor u zákazové cedule příjezdové 
komunikace z obce Dlažkovice.
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně) 
musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru. 

441 008 DOBRANOVSKÝ POTOK 2 – MO Nový Bor 1,6 ha
Změna popisu revíru:
Přítok Ploučnice – Labe.
Revír tvoří:
 1. rybník dr. Berbra v k. ú. Pihel  1,6 ha
  (GPS 50°43'43.216"N, 14°33'24.104"E) 
Lov ryb z hráze je povolen přívlačí nebo za použití mobilních stojanů 
na pruty. Vstup do vody za účelem lovu ryb povolen.

06 441 103 DROUŽKOVICE 1–4 – MO Chomutov 5,9 ha
Doplnit popis revíru: Zákaz zavážení nástrah a návnad, zákaz umis-
ťování bójek na vodní hladinu.
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Severočeský ÚS

06 441 126 DROUŽKOVICE 5 – MO Chomutov 10,0 ha
Změna čísla revíru (původně 441 301) a doplnit popis revíru:
Revír tvoří nádrž Droužkovice 5 (GPS 50°26'32.877"N, 13°25'56.805"E) 
v k. ú. Droužkovice. Na nádrži jsou cedulemi vyznačeny úseky zákazu 
lovu ryb z důvodu ochrany přírody.
Zákaz zavážení nástrah a návnad, zákaz umisťování bójek na vodní 
hladinu.

06 441 122 HAVRÁNEK – MO Č. Kamenice 0,38 ha
Změna popisu revíru:
GPS 50°48'1.476"N, 14°24'20.050"E
Revír tvoří: 
 nádrž Havránek v k. ú. Dolní Kamenice  0,38 ha

441 011 CHOMUTOVKA 2 – MO Chomutov 13,4 km 40 ha
Doplnit popis revíru: Zákaz zavážení nástrah a návnad, zákaz umis-
ťování bójek na vodní hladinu.

441 013 JEŘICKÝ POTOK 2 – MO Chrastava 8,4 ha
 4. Písečák v k. ú. Oldřichov v Hájích 0,70 ha
Doplnit popis revíru: Lovící si smí v revíru 441 013 ponechat 3 ks kap-
ra obecného v kalendářním týdnu, vyjma měsíců červenec a srpen. 

Nový revír:

06 441 128 KARLÍN – MO D. Poustevna 2,10 ha
GPS: 50°59'44.24"N, 14°18'01.74"E
Revír tvoří:
 nádrž Karlín v k. ú. Dolní Poustevna 2,10 ha
Vymezené pásmo pro lov ryb je striktně mimo příbřežní porosty, tj. na 
pravém břehu od přítoku (pláž). Není povoleno vnadění, zakrmování, pou-
žívání krmítek, lov na srkačku a zaplavávání nástrahy.

441 066 KONOJEDSKÉ RYBNÍKY – MO Litoměřice 1,8 ha
Změna popisu revíru:
Revír tvoří:
 Konojedské rybníky v k. ú. Konojedy 1,8 ha
 I (GPS 50°37'15.977"N, 14°21'0.179"E),
 II (GPS 50°37'19.611"N, 14°21'10.358"E) – dočasně mimo provoz.
 III (GPS 50°37'27.003"N, 14°21'12.153"E)
Na nádržích jsou cedulemi vyznačeny úseky zákazu lovu ryb z důvo-
du ochrany přírody.
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441 303 MALÁ BUKOVINA 1–4 – MO Žandov 2,2 ha
Změna popisu revíru:
Lov ryb je povolen na nádrži Malá Bukovina č. 1 až č. 4 (GPS 
50°44'57.056"N, 14°23'34.865"E) v k. ú. V. Bukovina. Zákaz vstupu na 
stavidla nádrží.
Při lovu ryb platí ustanovení Rybářského řádu ČRS a bližší podmínky 
výkonu rybářského práva ČRS Severočeského ÚS ČRS (porušení 
může být důvodem pro neposkytnutí pověření k lovu ryb). Na nádrži 
platí mimopstruhové povolenky s územní platností pro Severočeský 
ÚS ČRS, celosvazové, celorepublikové a povolenky krátkodobé nebo 
nečlenské, platné pro Severočeský ÚS ČRS. 
Na nádržích je kontrolou lovících pověřena pouze rybářská stráž 
ČRS MO Žandov.

441 032 MANDAVA 3 – MO Rumburk 6,3 ha
Doplnit popis revíru: Lovící si smí ponechat 3 ks kapra obecného 
v kalendářním týdnu, vyjma měsíců červenec a srpen.

07 441 095 MARKVARTICKÝ RYBNÍK V PODJEŠTĚDÍ – 
        MO Jablonné v Podještědí 8,8 ha
Změna popisu revíru:
Revír tvoří Markvartický rybník (GPS 50°46'12.015"N, 14°46'36.449"E) 
v k. ú. Markvartice v Podještědí.
Rybník je v rekonstrukci – předpoklad zahájení lovu v roce 2015.

Nový revír (přesun ze seznamu RMV):

441 037 NISA LUŽICKÁ 2 – MO Liberec 8,0 ha
Revír tvoří nádrže:
 1. Pivovarská 1 – 8 v k. ú. Vratislavice 2,1 ha
 2. Pekelská 1 – 3  Proseč 1,6 ha
 3. Kunratická 1 – 3  Vratislavice 2,3 ha
 4. zrušeno
 5. Mlýnský rybník (Teichmühle)  Vesec 2,0 ha
Na Pivovarských, Kunratických a Pekelských rybnících zákaz parkování 
v těsné blízkosti nádrží.

Nový revír:

06 441 125 NOVÝ RYBNÍK – MO Ústí nad Labem 11,6 ha
(GPS 50°41'55.18"N, 13°56'58.71"E)
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Revír tvoří:
 nádrž Nový rybník v k. ú. Chlumec u Chabařovic 11,6 ha
Zákaz lovu z pozemků sloužících ke koupání a rekreaci dle místního vy-
značení v období od 1. 6. do 30. 9.
Zákaz příjezdu motorových vozidel k vodní ploše, zavážení nástrah a ná-
vnad, lovu a krmení ryb z plavidel, umísťování bójek na vodní hladinu, 
uchovávání ryb z předchozího dne ve vezírku, rozdělávání ohňů a táboře-
ní v bezprostředním okolí nádrže.
V případě porušení uvedených zákazů bude rybářská stráž postupovat 
s maximální přísností.

441 041 OHŘE 6 – MO Postoloprty 10 km 25 ha
Z revíru vyjmut podrevír 
 2. Seník RMV    0,6 ha

441 043 OHŘE 9 – ÚDOLNÍ NÁDRŽ NECHRANICE – 
   Severočeský územní svaz 15 km 1300 ha
Doplnit popis revíru: Lov ryb z plavidel je povolen jen při dodržová-
ní stanovených zásad a s povolením, které vydává Severočeský 
ÚS ČRS v Rybářském domově ve Vikleticích, korespondenčně na 
www.crsusti.cz, nebo lze ověřit prodej v MO (okres Chomutov a Louny).

441 044 OHŘE 10 – MO Kadaň 6 km 62 ha
Doplnit popis revíru: Na podrevírech č. 4 a 5 si lovící smí ponechat 
3 ks kapra obecného v kalendářním týdnu, vyjma měsíců červenec 
a srpen.

Nový revír (přesun ze seznamu RMV):

441 080 PANENSKÝ POTOK 2 B – MO Jablonné v Podještědí 0,3 ha
Revír tvoří:
 nádrž Kněžice v k. ú. Kněžice 0,3 ha
 GPS 50°47'35.884"N, 14°46'25.617"E

Nový revír (přesun ze seznamu RMV):

07 441 097 PANENSKÝ RYBNÍK – MO Frýdlant 3,24 ha
Revír tvoří vodní nádrž: 
 Panenský rybník v k. ú. Dolní Pertoltice 3,24 ha
 GPS: 50°58'28.909"N, 15°5'4.812"E
Zákaz lovu ryb z hráze. Odstavení vozidel u nádrže povoleno jen ve vy-
hrazeném prostoru.
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Nový revír:

07 441 127 PANIN RYBNÍK – MO Zákupy 1,8 ha
Revír tvoří lesní rybník:
 Panin rybník v k. ú. Dobranov 1,8 ha
 GPS 50°41'43.18"N, 14°36'48.05"E

441 049 PLOUČNICE 3 – MO Česká Lípa 20 km 70 ha
Doplnit popis revíru: Na celém revíru zavedena nejmenší lovná míra 
okouna říčního 20 cm. Omezení úlovku kapra obecného na 3 kusy za 
kalendářní týden, vyjma měsíců července a srpna (platí pro všechny 
podrevíry i hlavní tok).

441 053 REKREAČNÍ RYBNÍK – MO Varnsdorf 12 ha
Doplnit popis revíru: Lovící si smí ponechat 3 ks kapra obecného 
v kalendářním týdnu, vyjma měsíců červenec a srpen.

Nový revír (přesun ze seznamu RMV):

441 055 SMĚDÁ 1 – MO Frýdlant 20 km 1,5 ha
Revír tvoří:
 podrevír č. 3 Arnoltická v k. ú. Arnoltice 1,5 ha

Nový revír:

06 441 124 SULEJOVICE – MO Litoměřice 3,3 ha
GPS: 50°29'57.614"N, 14°2'39.130"E
Revír tvoří nádrž:
 Sulejovice v k. ú. Sulejovice 3,3 ha

441 064 VELKOŠENOVSKÝ POTOK 2 – MO Velký Šenov 1,5 ha
Změna v popisu revíru (vyjmout podrevír):
 5. zrušeno

SEZNAM REVÍRŮ MÍSTNÍHO VÝZNAMU
441 005 BÍLINA 6 RMV – MO Most 3,0 ha
Doplnit popis revíru: Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený 
kapr nad 70 cm (včetně) musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
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Nový revír (přesun ze seznamu celosvazových revírů do RMV):

07 441 117 NEZBEĎÁK – MO Liberec 0,17 ha
GPS: 50°47'38.229"N, 15°3'50.568"E
Revír tvoří:
 nádrž Nezbeďák v k. ú. Ruprechtice 0,17 ha

Nový revír:

07 441 130 MALÁ – MO Hrádek nad Nisou 1,0 ha
GPS: 50°50'56.21"N, 14°54'06.76"E
Revír tvoří:
 nádrž Malá přehrada v k. ú. Václavice  1,0 ha

DODATEK K SOUPISU PSTRUHOVÝCH REVÍRŮ
443 006 BYSTRÁ 1 – MO Děčín 10 km 2 ha
Změna v popisu revíru: Pramenná část od mostu ve Veselém a všech-
ny přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

443 014 CHOMUTOVKA 3 – MO Chomutov  17 km 7 ha
Doplnit popis revíru: Zákaz zavážení nástrah a návnad, zákaz umis-
ťování bójek na vodní hladinu.

06 443 300 HOŠTKA – MO Štětí 1,75 ha
Změna popisu revíru:
Ryby lze lovit na nádrži Hoštka v k. ú. Hoštka.
Při lovu ryb platí ustanovení Rybářského řádu ČRS a bližší podmínky 
výkonu rybářského práva Severočeského ÚS ČRS (porušení může 
být důvodem pro neposkytnutí pověření k lovu ryb). Na nádrži platí 
pstruhové povolenky s územní platností pro Severočeský ÚS ČRS, 
celosvazové, celorepublikové a povolenky krátkodobé nebo nečlen-
ské, platné pro Severočeský ÚS ČRS.
Na nádrži je kontrolou lovících pověřena pouze rybářská stráž ČRS 
MO Štětí.

443 040 OHŘE 8 A – MO Žatec 6 km 17 ha 
Doplnit popis revíru:
 1. Úsek „Chyť a pusť“.
Lov ryb je povolen pouze na umělou mušku, s háčky bez protihrotu. 
Ulovené ryby nesmějí být vynášeny na břeh.
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ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
Východočeský územní svaz
Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové 3
tel.: 495 214 940, fax: 495 220 581
e-mail: bialek@regis.cz
www.vcus.regis.cz

Dodatek pro rok 2015 
k soupisu mimopstruhových 

a pstruhových revírů
Východočeského územního svazu

s bližšími podmínkami 
výkonu rybářského práva 

pro rok 2014 a 2015
Žádáme držitele celorepublikových a celosvazových mimopstruhových 
a pstruhových povolenek, aby si doplnili do stávajících popisů MP a P re-
vírů Východočeského územního svazu následující úpravy platné od roku 
2015 (změny zvýrazněny tučně):

Doplnění bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech 
Východočeského ÚS:
1. Nejmenší lovná míra kapra obecného (Cyprinus carpio) je zvýšena na 
40 cm, amura bílého na 70 cm (Ctenopharyngodon idella) a pstruha 
obecného (Salmo trutta) na 27 cm.

DODATEK K SOUPISU MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRŮ
451 009 CIDLINA 4 – MO Nový Bydžov 16 km 25 ha
Z revíru vyjmut podrevír: 
Skřivany (Stihnov) Skřivany 2,8 ha
(GPS 50°16'52.901"N, 15°30'40.377"E) 

451 095 CHRUDIMKA 3 – MO Slatiňany 1,5 ha
Změna v popisu revíru: 
Revír tvoří nádrž: 
 Zádušní v k. ú. Smrkový Týnec 1,5 ha

Východočeský ÚS
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451 045 LOUČNÁ 2 – MO Moravany 11 km 10 ha
Změna v popisu revíru: Na řece Loučná od mlýna v Čeradicích po 
mlýn na Uhersku – lov ryb povolen pouze na nástrahy neživočišného 
původu.

451 200 ÚDOLNÍ NÁDRŽ ROZKOŠ 
   – Východočeský územní svaz 1080 ha
Změna v popisu revíru:
Lov ryb je z důvodů obecného zájmu zakázán:
–  v době od 1. 6. do 30. 9. v prostoru TJ SLÁVIA JACHTING Česká 

Skalice, v prostoru Sportovně relaxačního areálu Rozkoš a v pro-
storu přístaviště ODYSSEUS Hradec Králové a v prostoru areálu 
Surfcentra 70 m nalevo a 60 m napravo od tzv. Jesenické cesty.

451 093 TROTINA 2 – MO Smiřice 34 ha
Doplnit popis revíru: Zákaz lovu ryb na pláži od 1. 7. do 31. 8. – vy-
značeno tabulemi.

DODATEK K SOUPISU PSTRUHOVÝCH REVÍRŮ
453 023 JIZERA 11 – MO Semily 17 km 42 ha
Doplnit popis revíru:
Na revíru jsou vyznačeny trdliště lipana podhorního. V těchto úse-
cích je zakázáno brodění v období od 16. 4. do 31. 5.:
–  od lávky v Bítouchově (50°36'49.356"N, 15°19'26.365"E) po jez 

v místní části Řeky (50°36'25.704"N, 15°19'50.865"E),
–  od železné plynovodní konstrukce přes řeku Jizeru v místní 

části Kruha (50°35'53.477"N, 15°20'11.151"E) po jez firmy Axl 
(50°35'43.633"N, 15°20'40.251"E),

–  od vtoku náhonu MVE v Podmošně (50°35'55.788"N, 
15°21'38.225"E) po jez v Podmošně (50°35'42.680"N, 
15°21'43.429"E),

–  od vtoku náhonu MVE Hradišťata (50°35'49.442"N, 
15°22'42.301"E) po jez na Hradišťatech (50°35'44.905"N, 
15°22'51.842"E),

–  od vtoku náhonu MVE v Benešově – Podolí (50°36'18.771"N, 
15°23'10.284"E) po jez tamtéž (50°36'21.931"N, 15°23'24.961"E),

–  od železného mostu v Hájích nad Jizerou (50°36'54.349"N, 
15°25'6.579"E) po jez v Dolní Sytové (50°37'0.588"N, 
15°25'42.308"E),

–  od soutoku Jizery s Peřimovským potokem (50°37'10.448"N, 
15°26'16.994"E) po most přes Jizeru v Dolní Sytové 
(50°37'27.937"N, 15°26'28.500"E).
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453 088 OLEŠKA 1 P – MO Košťálov 22 km 8 ha
Změna popisu revíru:
Od Frimlova jezu v Suticích až k soutoku s Rokytkou. Úsek od sou-
toku s Rokytkou až k pramenům je chráněné rybí pásmo. V úseku od 
jezu MVE v Košťálově po soutok s Rokytkou se zakazuje lov všech 
druhů ryb od 1. 9. do 16. 4. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.
453 081 TŘEBOVKA 1 P – MO Česká Třebová 26 km 9,2 ha
Změna popisu revíru:
Od ústí Třebovky do Tiché Orlice v Ústí nad Orlicí až po rybník Vid-
lák v k. ú. Opatov. Pramenná část revíru je chovná mimo potok Kna-
povský, který patří k revíru TICHÁ ORLICE 4. Ostatní přítoky Třebov-
ky jsou chovné.
Úsek Třebovky od ústí do Tiché Orlice až po splav podniku Perla, 
a. s., v Ústí nad Orlicí je chráněné rybí pásmo – lov ryb zakázán.
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ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko
Jahnova 14, 709 00 Ostrava 1
tel.: 596 620 583, 723 471 816, fax: 596 620 078
e-mail: sekretariat@rybsvaz-ms.cz
www.rybsvaz-ms.cz

Dodatek pro rok 2015 
k soupisu mimopstruhových 

a pstruhových revírů
Moravskoslezského územního svazu

s bližšími podmínkami
výkonu rybářského práva 

pro rok 2014 a 2015
Žádáme držitele celorepublikových a celosvazových mimopstruhových 
a pstruhových povolenek, aby si doplnili do stávajících popisů MP a P 
revírů Moravskoslezského územního svazu následující úpravy platné od 
roku 2015 (změny zvýrazněny tučně):

Doplnění bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech 
Moravskoslezského ÚS ČRS:
6.  Na všech revírech platí zákaz vyvážení a vynášení návnad a nástrah 

jakýmkoliv způsobem (neplatí pro lov přívlačí), není-li v popisu revíru 
uvedeno jinak.

DODATEK K SOUPISU MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRŮ
471 006 BEČVA 2 A – MO Přerov 11,8 ha
Z revíru vyjmut podrevír č. 2 pískoviště Balaton v k. ú. Oldřichov 
0,5 ha (zrušen).
471 016 BEČVA 7 A – MO Valašské Meziříčí 9,45 ha
Doplnit číslování podrevírů:
Revír tvoří podrevíry:
 1. Podlesí I v k. ú. Podlesí 2,7 ha
  (GPS 49°27'22.448"N, 17°58'25.098"E)
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 2. Podlesí II  Podlesí 0,25 ha
  (GPS 49°27'25.489"N, 17°58'18.935"E)
 3. Rybník Branky  Branky 1,5 ha
  (GPS 49°27'18.459"N, 17°53'26.298"E)
 4. tůně Pod Juřínkou  Juřínka 5,0 ha
  (GPS 49°29'30.646"N, 17°56'35.143"E)
Nádrž Podlesí II je chovná – lov ryb zakázán. Před začátkem lovu je lovící 
povinen zapsat do přehledu o docházce i číslo podrevíru.
Revír s omezenou docházkou. 

471 031 JIČÍNKA 1 – MO Nový Jičín  8 km 4 ha
Revír převeden do pstruhových revírů (Jičínka 1P).
471 036 LOUKY 1 A – MO Karviná 10 ha
Doplnit popis revíru: Lov z ostrova zakázán.
471 057  MORAVA STARÁ 1 – MO Brodek u Přerova 9 km 14 ha
Doplnit popis revíru: Stanování a táboření u revíru povoleno s pod-
mínkou vybavení tábořiště chemickým WC.
471 082 OLŠE 2 A – MO Karviná 2 ha
Doplnit popis revíru: Platí zákaz parkování motorových vozidel ve 
vzdálenosti do 20 m od vodní hladiny.
471 084 OLŠE 3 A – MO Karviná 65 ha
Změna v popisu revíru:
 1. nádrž Větrov v k. ú. Petrovice-Závada 52,0 ha
Vstup na hráze nádrže je povolen 1 hodinu před stanovenou denní dobou 
lovu. Po ukončení lovu nutno hráz nádrže opustit do 30 minut.
 2. park Boženy Němcové  Karviná-Fryštát 12,0 ha
V kanálu, oddělujícím území parku od areálu loděnice (ostrov) je rybolov 
zakázán – vyznačeno tabulemi. Lov od srubu po novou loděnici je lov po-
volen pouze při akcích organizovaných MO ČRS Karviná.
471 100 OPAVICE 1 A – MO Krnov 4 ha
Doplnit popis revíru: Zákaz lovu dravých ryb v roce 2015 a 2016.
471 107 OSOBLAHA 1 – MO Krnov 12 km 12,4 ha
Doplnit popis revíru:
 2. nádrž Horní Povelice v k. ú. Horní Povelice 1,0 ha
  (GPS 50°13'21.218"N, 17°39'5.494"E)
 Zákaz lovu dravých ryb v roce 2015 a 2016.

471 115 PETRŮVKA 1 A – MO Karviná 4,8 ha
Změna v popisu revíru: Lov ryb z dělící hráze (cesta) mezi nádržemi 
2 a 3 je povolen.
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Revír zrušen:
471 195 JIČÍNKA 3 A – MO Nový Jičín 1,81 ha
471 213 JORDÁN 1 A – MO Tovačov 1 ha
Změna čísla revíru (původně 471 113).
Nový revír:
471 217 OPAVA 2 D – MO Hlučín 2,25 ha
Revír tvoří 
 štěrkovna u areálu 
 bývalé betonárny v k. ú. Dolní Benešov 2,25 ha
Revír s omezenou docházkou.

DODATEK K SOUPISU PSTRUHOVÝCH REVÍRŮ
473 028 HVOZDNICE 1 – MO Opava 36 km 14 ha
Změna v popisu revíru: Úsek Hvozdnice od silničního mostu v katastru 
obce Mladecko a přítoky Deštná a Heřmanický potok se všemi přítoky 
jsou CHRO – lov ryb zakázán.

473 043 LUČINA 1 P – MO Havířov 9 km 8 ha
Doplnit popis revíru:
V roce 2015:
–  platí pro podrevír č. 1 režim lovu „Chyť a pusť “, tzn. veškeré 

ulovené ryby je lovící povinen vrátit do vody, lov povolen pouze 
na umělou mušku. Lovící nesmí mít u sebe při lovu žádné zavaza-
dlo (ruksak, batoh ani košík).

–  platí pro podrevír č. 2 podmínky lovu dle BPVRP, lov na umělou 
mušku bez omezení.

473 054 MORAVICE 4 – MO Vítkov 9 km 13 ha
Vypustit text: Všechny přítoky a úsek hlavního toku od jezu náhonu 
k mlýnu v obci Kružberk k tělesu hráze ú. n. Kružberk (cca 750 m, 
označeno tabulemi) jsou CHRO – lov ryb zakázán.
Doplnit popis revíru: Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.
473 095 TYRA 1 – MO Třinec 11 km 4 ha
Změna v popis revíru: Přítoky a úsek toku Tyry od betonového spla-
vu s rybím přechodem pod restaurací Liberda až k pramenům jsou 
CHRO – lov ryb zakázán.

Nový revír:
473 108 JIČÍNKA 1 P – MO Nový Jičín 8 km 4ha
GPS Z: 49°39'56.676"N, 17°59'32.545"E, K: 49°37'34.954"N, 17°59'29.164"E
Přítok Odry. Od ústí do Odry až po jez u restaurace Fojtství v Šenově v k. 
ú. Nový Jičín včetně přítoků. Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.
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ČRS – Rada

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

Dodatek pro rok 2015 
k soupisu mimopstruhových revírů
Rady ČRS s bližšími podmínkami 

výkonu rybářského práva 
pro rok 2014 a 2015

441 501 VESLAŘSKÝ KANÁL RAČICE 50 ha
   Rada ČRS
Doplnit popis revíru: Lov ryb pod ledem (lov na dírkách) povolen od 
1. 12. 2014 do 15. 3. 2015
Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru ži-
votního prostředí a zemědělství, č. j. 2489/ZPZ/2014-5, z 23. 7. 2014, 
byla Radě ČRS udělena výjimka ze zakázaného způsobu lovu ryb 
pod ledem na rybářském revíru č. 441 501, Veslařský kanál Račice, 
v období od 1. 12. 2014 do 15. 3. 2015.
Rada ČRS doplnila na základě podmínek rozhodnutí a ve smyslu § 13 
odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. bližší podmínky výkonu rybářského práva 
na revíru č. 441 501, Veslařský kanál Račice, o následující ustanovení:
–  lov ryb pod ledem je povolen pouze po úplném zamrznutí vodní 

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

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

–  osoby provádějící lov ryb pod ledem musí dbát informací na in-
formačních tabulích před vstupem do areálu Veslařského kanálu 
Račice a respektovat případný zákaz vstupu na led z důvodu bez-
pečnosti.
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