ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s.
Západočeský územní svaz

DODATEK K RYBÁŘSKÉMU ŘÁDU
a soupisU rybářských revírů
pro držitele územních povolenek
na vodách mimopstruhových a pstruhových
Platný pro rok 2018
Oddíl III. povolenky k lovu

Dodatek k rybářskému řádu
Bližší podmínky výkonu rybářského práva,
§ 13 odstavec 9 zákona č. 99/2004 Sb. jsou doplněny:
Výjimka k lovu mníka jednovousého a jelce jesena:
V souladu s ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., byla udělena výjimka ze zákazu stanoveného § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., k lovu
mníka jednovousého a jelce jesena v Plzeňském (v. č. j. ŽP/111/11) a Karlovarském kraji (v. č. j. 4716/ZZ/10-6). Udělené výjimky mají platnost do
31. 12. 2020. S udělením výjimek vyplývá povinnost evidence ulovených jelců jesenů v Sumáři úlovků a docházek, ve kterém se bude
zapisovat do sloupce č. 24.
Úlovek lína obecného (Tinca tinca) je na mimopstruhových i pstruhových
rybářských revírech omezen na 4 kusy denně.

VII. Chování při lovu
Při lovu se zakazuje podsekávání ryb.

Dodatek k soupisu rybářských revírů
04 231 001 BONĚTICKÝ RYBNÍK – Klatovské rybářství, a. s.
32 ha
Popis revíru doplněn: Lov v areálu společnosti LUKON Bonětice s. r. o. je
možný pouze se souhlasem provozovatele tohoto areálu.
431 118 ČERNÝ POTOK 1/R – MO Poběžovice
Revír tvořící nádrž Mračnice vyjmut na žádost vlastníka.
431 017 KOSOVÝ POTOK 3 – MO Mariánské Lázně
Podrevír 03 (Skláře 0,5 ha) vyjmut na žádost vlastníka
431 098 MERKLÍNKA 2/R – MO Srbice
Podrevír 03 (Požární nádrž 0,15 ha) vyjmut na žádost vlastníka

0,6 ha
15 ha
0,6 ha

431 039 OHŘE 18 – MO Cheb
14 km 17,2 ha
Podrevír 04 (Vojtanovský 0,5 ha) vyjmut na žádost vlastníka
Podrevír 01 (Starý rybník 3,6 ha) převeden do revíru 431 101 Ohře 18/R
jako podrevír 04

431 041 OTAVA 5 A – MO Horažďovice
11 km 32 ha
Na revíru mohou být vyznačeny trdliště lipana podhorního (Thymallus
thymallus). Na vyznačeném trdlišti je zákaz brodění od 16. 4. do 31. 5.
04 233 001 OTAVA 6 – Klatovské rybářství, a. s.
Revír vyjmut na žádost vlastníka.

4,6 km 5 ha

431 048 RADBUZA 3 A – MO Stod
30 ha
Lov ryb nonstop: Rozhodnutím č. j. 28638/2017-MZE-16232 byla ČRS,
z. s., Zpč. ÚS na tomto revíru udělena výjimka z denní doby lovu v období
od 16. 6. do 31. 8. 2018 a od 16. 6. do 31. 8. 2019 v době od 00.00 do
04.00 hod.
ČRS, z. s., Zpč. ÚS doplnil na základě podmínek rozhodnutí a ve smyslu
§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. bližší podmínky výkonu rybářského
práva na předmětných revírech o následující ustanovení:
a) Osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 00.00 do 04.00 hod.
osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených
ohňů se pro tyto účely zakazuje.
b) Osoba provádějící lov ryb je povinna v případě pokračování lovu ryb
po 24. hod. zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky
k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí
den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni
nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.
421 503	TRNAVA – ÚDOLNÍ NÁDRŽ TRNÁVKA –
Rada ČRS
10,2 km 83 ha
Při lovu na nástražní rybku se smí použít pouze celá nástražní rybka, jejíž délka je minimálně 15 cm. Minimální délka všech druhů ryb,
kromě těch, které mají podle vyhlášky č. 197/2004 Sb. určenu vyšší, se
stanovuje na 15 cm. Toto ustanovení platí i pro přechovávané nástražní
rybky.
431 065 ÚHLAVA 2 – MO Štěnovice
10 km 21,6 ha
Podrevír 04 (Jezírko 0,4 ha) a 05 (Šíp 1,0 ha) vyjmut na žádost vlastníka
433 061 VERNÉŘOVSKÝ POTOK 1 – MO Aš
18 km 2,4 ha
Z revíru se vyjímá nádrž Bílý Halštrov 6,6 ha, která od roku 2018 není
součástí revíru.
441 501 VESLAŘSKÝ KANÁL RAČICE – Rada ČRS
50 ha
Při lovu na nástražní rybku se smí použít pouze celá nástražní rybka, jejíž délka je minimálně 15 cm. Minimální délka všech druhů ryb,

kromě těch, které mají podle vyhlášky č. 197/2004 Sb. určenu vyšší, se
stanovuje na 15 cm. Toto ustanovení platí i pro přechovávané nástražní
rybky.
Lov ryb pod ledem – lov na dírkách
Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č. j. 1525/ZPZ/2017-5, z 20. 4. 2017, byla
povolena výjimka ze zakázaného způsobu lovu ryb pod ledem na rybářském revíru č. 441 501, Veslařský kanál Račice, v období od 1. 12. 2017
do 11. 3. 2018.
481 501	VLTAVA 16 – 19, ÚDOLNÍ NÁDRŽ ORLÍK –
Rada ČRS
55,5 km 2300 ha
Při lovu na nástražní rybku se smí použít pouze celá nástražní rybka, jejíž délka je minimálně 15 cm. Minimální délka všech druhů ryb,
kromě těch, které mají podle vyhlášky č. 197/2004 Sb. určenu vyšší, se
stanovuje na 15 cm. Toto ustanovení platí i pro přechovávané nástražní
rybky.
Lov ryb nonstop
Na základě rozhodnutí MZe, č. j. 28549/2017-MZE-16232, z 8. 6. 2017,
byla povolena výjimka z denní doby lovu na rybářském revíru č. 481
501 Vltava 16 –19, ÚN Orlík, v období od 16. června do 31. srpna 2018
a 2019 v době od 00.00 hod. do 04.00 hod. a v období od 1. září do
30. září 2018 a 2019 v době od 22.00 hod. do 24.00 hod. a od 00.00
hod. do 06.00 hod.
Podmínky lovu ryb v době povolené výjimky z denní doby lovu jsou doplněny:
a)	Osoba provádějící lov ryb je povinna od 16. června do 31. srpna
v době od 00.00 hod. do 04.00 hod. a v období od 1. září do 30. září
v době od 22.00 hod. do 06.00 hod. osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.
d)	
V září v době od 22.00 hod. do 06.00 hod. je povolen pouze lov
na nástrahu rostlinného původu nebo na nástražní rybu o délce
minimálně 20 cm, přičemž nemohou být použity její části. Za nástrahy rostlinného původu lze považovat nástrahy typu boilies nebo
pelety, ve kterých může být část obsahu tvořena nehomogenními komponenty živočišného původu. (Uvedené podmínky v měsíci září jsou
dle podmínek MZe z důvodu ochrany úhoře říčního.)

