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I. VÝKON RYBÁŘSKÉHO PRÁVA NA MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRECH MO ČRS VE STŘEDOČESKÉM ÚZEMNÍM 
SVAZU 

 
 Ve Středočeském územním svazu jsou tyto možnosti lovu ryb: 
 

1. Na revírech MO ČRS ve společném rybolovu Středočeského územního svazu, na nichž platí územní, celosvazová a celorepubliková povolenka. (Revíry sdružených MO 
a smluvních partnerů.) 

2. Vedle sdružených revírů mají některé MO ČRS revíry místního významu, na nichž platí pouze místní povolenka vydaná uživatelskou místní organizací pouze pro tento 
revír. Územní, celosvazová ani celorepubliková povolenka na těchto revírech neplatí. 

3. Na revírech nesdružených ve společném rybolovu neplatí územní, celosvazová ani celorepubliková povolenka. Na tyto revíry vydávají samostatné povolenky uživatelské 
MO. 

4. Na hlavním toku Labe – revíry Labe 14 – 24 a Vltavy revíry 1 – 3, 10 – 14 (ÚN Slapy) a 15 (ÚN Kamýk) platí vedle celorepublikových, celosvazových a územních povolenek 
Středočeského ÚS i povolenky Územního svazu města Prahy a povolenky č. 90 s omezenou platností pro tyto uvedené revíry. 
 
 Vedle zákona o rybářství č. 99/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění, platí i výjimky a doplňky uvedené u jednotlivých popisů revírů 
Středočeského územního svazu. 
 
 Středočeský ÚS i MO ČRS mohou po schválení p říslušnými orgány státní správy vyhlásit ur čité zm ěny provád ění lovu ryb, pokud to vyžaduje ochrana revír ů. 
 
 

DODATEK BLIŽŠÍCH PODMÍNEK VÝKONU RYBÁ ŘSKÉHO PRÁVA DLE § 13 ODST. 9 ZÁKONA Č. 99/2004 SB. 

(SPECIFIKACE PRO VÝKON RYBÁŘSKÉHO PRÁVA NA REVÍRECH ČRS STŘEDOČESKÉHO ÚZEMNÍHO SVAZU) 

• U rybá řských revír ů, kde je v popisu uvedeno: „MNÍK“, je na základ ě výjimky KÚ St ředočeského kraje č. j. 8406/OŽP-10416/03-Sy, povolen odlov mníka 
jednovousého. Nejmenší lovná míra mníka je stanoven a na 40 cm, doba hájení od 1. 11. do 31. 1.  

• Je zakázáno podsekávání ryb.  

• Držitel povolenky je povinen vrátit povolenku s p řehledem úlovk ů nejpozd ěji do 15 dn ů po skon čení její platnosti té MO, která povolenku vydala. P ovolenka 
a přehled o úlovcích se vrací i v p řípadě, že držitel nedocílil žádných úlovk ů, anebo nelovil ryby.  

• Lov z plavidel je všude zakázán, pokud není v pop isu revíru výslovn ě povolen.  

• Zavážení a zaplavávání návnad a nástrah je zakázá no, pokud není výslovn ě povoleno. Zavážení je povoleno u revír ů, kde je povolen lov z plavidel.  

• Táboření a rozd ělávání oh ňů je zakázáno všude mimo vyhrazená tábo řiště (stanoveno zákonem o lesích, na ochranu p řírody č. 114/1992 Sb., ve znění 
pozd ějších p ředpis ů nebo místními vyhláškami).  

• Respektujte dopravní zna čení. Nerespektování = postih od Policie ČR nebo M ěstské policie.  

• Uživatel m ůže z důvodu vysazení násad (netýká se tekoucích vod) nebo konání sportovních akcí hájit celý revír nebo jeho část po dobu 7 dní (Informace 
o hájení bude zve řejněna na webových stránkách SÚS www.crs-sus.cz).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. VÝKON RYBÁŘSKÉHO PRÁVA NA PSTRUHOVÝCH REVÍRECH MO ČRS VE STŘEDOČESKÉM ÚZEMNÍM 
SVAZU 

DODATEK BLIŽŠÍCH PODMÍNEK VÝKONU RYBÁ ŘSKÉHO PRÁVA DLE § 13 ODST. 9 ZÁKONA Č. 99/2004 SB. 

(SPECIFIKACE PRO VÝKON RYBÁŘSKÉHO PRÁVA NA REVÍRECH ČRS STŘEDOČESKÉHO ÚZEMNÍHO SVAZU) 

• Zákaz podsekávání ryb.  
• Držitel povolenky je povinen vrátit povolenku s P řehledem úlovk ů nejpozd ěji do 15 dn ů po skon čení její platnosti té MO, která povolenku vydala. P ovolenka 
a Přehled o úlovcích se vrací i v p řípadě, že držitel nedosáhl žádných úlovk ů, nebo nelovil ryby.  
• Táboření a rozd ělávání oh ňů je zakázáno všude mimo vyhrazená tábo řišt ě (stanoveno zákonem o lesích, na ochranu p řírody č. 114/1992 Sb., ve znění 
pozd ějších p ředpis ů nebo místními vyhláškami).  
• Respektujte dopravní zna čení. Nerespektování = postih od Policie ČR nebo M ěstské policie.  
• Od roku 2009 je na st ředočeských P revírech umožn ěn lov 7 dní v týdnu. Lovící m ůže 3× v týdnu lovit lososovité ryby – datum zakrouž kuje p řed započetím 
lovu. Zbývající 4 dny m ůže lovící lovit ryby škodlivé a ostatní – datum zap íše bez kroužkování.  
• Povolenku pro pstruhové vody (ro ční celosvazová, územní, místní) je možno odevzdávat  do 15. 1. následujícího roku. Na vybraných  P revírech SÚS je 
umožn ěn odlov i v m ěsící listopadu a prosinci.  
• Na povolenku pro pstruhové vody (ro ční celosvazová, územní, místní) je na vybraných  revírech v SÚS možno provád ět odlov již od 1. 1. 
 


