
DODATEK K  POPISŮM REVÍRŮ ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU, 
Z. S., ÚZEMNÍHO SVAZU MĚSTA PRAHY PRO ROK 2021

k přehledu nejdůležitějších  
ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. 

a vyhlášky č. 197/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, 

a bližším podmínkám výkonu rybářského práva 
platným na revírech Českého rybářského svazu, z. s.,  

Územního svazu města Prahy 
od 1. ledna 2020 

Dodatek pro rok 2021 k bližším podmínkám výkonu rybářského práva na revírech 
ČRS pro rok 2020 a 2021 byl projednán a schválen Republikovou radou ČRS 23. 

července 2020.

§ 13 odstavec 9 zákona č. 99/2004 Sb.
III. Lov na mimopstruhových rybářských revírech

Doplnit text:
Při lovu na umělou mušku a muškařením na revírech mimo-
pstruhových v době od 1. ledna do 15. června:
–  je povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou výbavou 

skládající se z muškařského prutu, muškařského navijá-
ku, muškařské šňůry a návazce o maximální délce odpo-
vídající dvojnásobné délce používaného prutu a s nástra-
hami 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.
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Dodatek pro rok 2021 
k soupisům mimopstruhových

a pstruhových revírů
Územního svazu města Prahy

s bližšími podmínkami
výkonu rybářského práva 

Žádáme držitele územních povolenek ČRS Územního svazu 
města Prahy, aby si doplnili do stávajících popisů MP a P 
revírů Územního svazu města Prahy následující úpravy 
platné od roku 2021 (změny zvýrazněny tučně).

Dodatek pro rok 2021 byl projednán a schválen výborem Územního svazu 
města Prahy dne 9. 6. 2020.



DODATEK K SOUPISU MIMOPSTRUHOVÝCH  
REVÍRŮ

Dodatek bližších podmínek výkonu rybářského práva 
dle § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. na revírech ČRS, 
Územního svazu města Prahy:

Bod 12) vypustit a nahradit novým textem:
Při lovu na umělou mušku a muškařením na revírech mi-
mopstruhových v době od 1. ledna do 15. června:
•  je povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou vý-

bavou skládající se z muškařského prutu, muškařské-
ho 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 po-
užívat jakékoliv zátěže umístěné mimo tělo mušky, 
stejně tak je zakázáno použití jakýchkoliv plovoucích 
zařízení jako je kulové plovátko, splávek apod. Je za-
kázáno vybavovat nástrahy doplňky, které svým pohy-
bem zvyšují dráždivost pro ryby, jimiž jsou například 
rotující plíšek, vrtulka nebo gumička; 

•  je dovoleno používat pouze jednoháčky.

Výjimku tvoří revír č. 401 219 Lahovická nádrž, na němž 
je povolen lov ryb pouze na umělou mušku, a revíry č. 
401 030 Vltava 7 a č. 401 021 Vltava 9, na kterých je celo-
ročně povolen lov přívlačí.

Za bod 13) vložit bod: 
14) Při lovu na revírech či podrevírech a na rybnících 
s lovem ryb na udici, na kterých je vyhlášen zákaz vnadě-



ní a používání krmítek, je možné nástrahu pouze ochutit 
jednorázovým ponořením do aromatické tekutiny (dipu) 
a sypkého materiálu (atraktoru). Je zakázáno na nástraze 
vytvářet vrstvy krmné směsi (atraktoru) aj. namačkává-
ním, namrazováním, lepením apod. Nerespektování uve-
deného zákazu bude považováno za pokus o obcházení 
zákazu vnadění a používání krmítek stejně jako jakékoliv 
vytváření krmných vrstev na zátěži (olůvku apod.).
 Na všech těchto lovných vodních plochách je zároveň 
zakázáno zavážení a zanášení nástrah a návnad jakým-
koliv způsobem.

401 004 BOTIČ 1 33 km 5,6 ha
Větu: „ Lov ryb udicí zakázán.“ nahradit větou „V CHRO je 
lov ryb udicí zakázán.“

401 029 LABE 20 (H)  9,4 km 47,7 ha 
Bod 3) nahradit novým textem: 3) Osoba provádějící lov 
ryb z plavidla je povinna respektovat ustanovení vyhláš-
ky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (Pra-
vidla plavebního provozu), a to zejména ta ustanovení, 
která se vztahují k noční signalizaci plujících a stojících 
malých plavidel. 

401 011 SÁZAVA 5 13 km 50 ha
Bod 3) nahradit novým textem: 3) Osoba provádějící lov 
ryb z plavidla je povinna respektovat ustanovení vyhláš-
ky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (Pra-
vidla plavebního provozu), a to zejména ta ustanovení, 
která se vztahují k noční signalizaci plujících a stojících 
malých plavidel. 



401 018 VLTAVA 6 9,5 km 122 ha
Bod 3) nahradit novým textem: 3) Osoba provádějící lov 
ryb z plavidla je povinna respektovat ustanovení vyhláš-
ky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (Pra-
vidla plavebního provozu), a to zejména ta ustanovení, 
která se vztahují k noční signalizaci plujících a stojících 
malých plavidel. 

401 022 VLTAVA 10–14, ÚDOLNÍ NÁDRŽ SLAPY 
50 km 1000 ha
Bod 3) nahradit novým textem: 3) Osoba provádějící lov 
ryb z plavidla je povinna respektovat ustanovení vyhláš-
ky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (Pra-
vidla plavebního provozu), a to zejména ta ustanovení, 
která se vztahují k noční signalizaci plujících a stojících 
malých plavidel. 



Rybníky s lovem ryb na udici

Za poslední větu úvodního odstavce vložit text: V 
případě porušení těchto pravidel bude s lovícím sepsáno 
hlášení o jejich porušení, které bude odesláno ČRS ÚS 
města Prahy. Pokud lovící pravidla poruší závažně (lov 
na více udic, nezapsání úlovku, přisvojení ryby v době 
jejího hájení nebo nedosahující nejmenší lovné míry, 
přisvojení více než povoleného množství ulovených ryb, 
lov mimo stanovenou denní dobu lovu, lov nepovoleným 
způsobem apod.) nebo se dopustí méně závažného 
porušení pravidel opakovaně, nebude tuto osobu nadále 
její povolenka opravňovat k lovu ryb na žádném z ryb-
níků s lovem ryb na udici v působnosti ČRS ÚS města 
Prahy (povolenka pozbude status pověření k lovu ryb-
níkářem od data porušení pravidel až do skončení její 
platnosti).

401 214 NÁDRŽ SLATINA 8,8 ha
 v k. ú. Praha 10 – Dubeč
Doplnit popis o text: Zákaz vnadění a používání krmítek. 

Nový rybník s lovem ryb na udici:
401 222 RYBNÍK VOZNICKÝ MALÝ 1,24 ha
 v k. ú. Voznice 
 GPS 49°48‘57.038“N, 14°13‘0.727“E 

Nový rybník s lovem ryb na udici:
401 223 VACKŮV RYBNÍK 17,8 ha
 v k. ú. Buková u Příbramě 
 GPS 49°45‘43.611“N, 14°5‘38.870“E



Nový rybník s lovem ryb na udici:
401 224 SYCHROVSKÝ RYBNÍK 19,8 ha
 v k. ú. Rosovice
 GPS 49°45‘43.321“N, 14°6‘58.590“E
Na rybníku Sychrovský je lov ryb zakázán z hráze a z části 
levého i pravého břehu od konce hráze až k hraničním ta-
bulím. V tomto vymezeném prostoru se zákazem lovu ryb 
vyznačeném hraničními tabulemi je zároveň zakázáno i par-
kování vozidel.

Nový rybník s lovem ryb na udici:
401 225 VODNÍ NÁDRŽ REZERVO 2,18 ha
  v k. ú. Lhota u Příbramě
 GPS 49°42‘25.674“N, 13°58‘43.751“E
Lov ryb povolen pouze z hráze a z části levého břehu nádrže 
od konce hráze až k hraniční tabuli. Lov přívlačí je povolen 
pouze na umělou nástrahu v době od 16. 6. do 31. 12. Dravé 
ryby (štika, candát) jsou hájeny od 1. 1. do 31. 8. Kapr nemá 
na této nádrži stanovenou nejmenší lovnou míru. Denní úlo-
vek kapra není omezen počtem kusů ani hmotností. Denní 
úlovek bílé ryby (plotice, perlín, cejnek malý) není omezen 
hmotností. Zákaz vnadění a používání krmítek.

481 501 VLTAVA 16-19, ÚDOLNÍ NÁDRŽ ORLÍK 
50,5 km 2300 ha
  Republiková rada ČRS
Na revíru je lov ryb zakázán:
Vypustit text:
–  na levém břehu Otavy pod osadou Štědronín od ř. km 5,2 
do ř. km 5,4 v areálu Českého rybářského svazu, z. s., stře-
disko Štědronín; vyznačeno bójemi a tabulemi,



DODATEK K SOUPISU PSTRUHOVÝCH  
REVÍRŮ

Dodatek bližších podmínek výkonu rybářského práva 
dle § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. na revírech ČRS, 
Územního svazu města Prahy:

Bod 11) vypustit a nahradit novým textem:
Při lovu na umělou mušku a muškařením na revírech mi-
mopstruhových v době od 1. ledna do 15. června:
•  je povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou výba-

vou skládající se z muškařského prutu, muškařského 
navijáku, muškařské šňůry a návazce o maximální dél-
ce odpovídající dvojnásobné délce používaného prutu 
a s nástrahami v maximální velikosti 3 cm; 

•   je zakázáno lovit na jakékoliv gumové nástrahy a použí-
vat jakékoliv zátěže umístěné mimo tělo mušky, stejně 
tak je zakázáno použití jakýchkoliv plovoucích zařízení, 
jako je kulové plovátko, splávek apod. Je zakázáno vy-
bavovat nástrahy doplňky, které svým pohybem zvyšují 
dráždivost pro ryby, například rotující plíšek, vrtulka 
nebo gumička; 

•  je dovoleno používat pouze jednoháčky.

Výjimku tvoří revír č. 401 219 Lahovická nádrž, na němž 
je povolen lov ryb pouze na umělou mušku, a revíry č. 
401 030 Vltava 7 a č. 401 021 Vltava 9, na kterých je celo-
ročně povolen lov přívlačí.


