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ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s.
Jihočeský územní svaz

Rybářská 237, Poříčí, 373 82 Boršov nad Vltavou
tel.: 387 250 451, 387 250 454

e-mail: jcuv@crscb.cz
www.crscb.cz

Dodatek pro rok 2019 k soupisům mimopstruhových 
a pstruhových revírů Jihočeského územního svazu 
s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva 

pro rok 2018 a 2019

Žádáme držitele územních mimopstruhových a pstruhových povolenek, aby 
si doplnili do stávajících popisů MP a P revírů Jihočeského územního svazu
následující úpravy platné od roku 2019 (změny zvýrazněny tučně).

Str. 20 DODATEK K ZÁVAZNÝM USTANOVENÍM PLATNÝM NA VŠECH REVÍRECH 
SDRUŽENÝCH DO SPOLEČNÉHO RYBOLOVU A HOSPODAŘENÍ A PRO VŠECHNY
POVOLENKY ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU, Z. S., JIHOČESKÉHO ÚZEMNÍHO
SVAZU

1. Vypustit text: Na jednu územní roční mimopstruhovou a územní roční pstruhovou 
povolenku je držitel oprávněn si ponechat maximálně 50 kusů kapra, štiky, candáta,
bolena, sumce nebo jejich kombinace.

Doplnit text: Na jednu územní roční mimopstruhovou povolenku je držitel oprávněn si
ponechat maximálně 50 kusů kapra, štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich 
kombinace.

7. Vypustit text: Držitel povolenky k lovu je povinen do 15 dnů po skončení platnosti 
povolenky vrátit oddíl I a oddíl II povolenky uživateli rybářského revíru, který 
povolenku vydal.

Doplnit text: Držitel povolenky k lovu je povinen do 15 dnů po skončení platnosti 
povolenky vrátit oddíl II povolenky uživateli rybářského revíru, který ji vydal, a to
prostřednictvím organizace, která povolenku lovícímu prodala.

Doplnit bod 9:
9. Maximální počet ponechaných lososovitých ryb na jednu roční pstruhovou povolenku je

stanoven na 50 ks. V případě, že držitel povolenky vyčerpá tento limit, je oprávněn si 
zakoupit další povolenku.
Toto ustanovení neplatí na revíru Rady ČRS: Morava 24 (revír č. 473 502).
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Str. 21 DODATEK K BLIŽŠÍM PODMÍNKÁM VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA PLATNÝM
NA VŠECH REVÍRECH ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU, Z. S., JIHOČESKÉHO 
ÚZEMNÍHO SVAZU, SDRUŽENÝCH DO SPOLEČNÉHO RYBOLOVU A HOSPODAŘENÍ

II. Osoba provádějící lov je povinna
Doplnit pod písm. a) podběrák

a) mít při lovu vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky ryb a podběrák,

III. Lov na mimopstruhových rybářských revírech
Doplnit text:

Po ponechání si druhé vyjmenované dravé ryby (sumec, štika, candát nebo jejich 
kombinace) na mimopstruhovém revíru končí v daném dnu pro lovícího lov dravců všemi
způsoby, tj. lov na živou či mrtvou rybičku nebo její části, lov přívlačí, lov muškařením 
a lov na umělou mušku.

Doplnit text:
Zákaz používání dvoj- a trojháčku v období od 1. ledna do 15. června.

II. Chování při lovu
Doplnit text:

Zákaz lovu na srkačku. Za srkačku se považuje krmítko nebo jiná zátěž, ke které je přímo
přivázán návazec s háčkem (případně návazce s háčky).

Doplnit text:
Osoba provádějící lov je povinna v době od setmění do rozednění označit místo lovu 
neoslňujícím světlem. Zakazuje se používání svíček ve skleněných nádobách.

Vypustit text:
Používání plovoucích a jiných předmětů označující 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.

Doplnit text:
Používání plovoucích a jiných předmětů označujících krmná místa a místa lovu se
zakazuje s výjimkou tyčových bójí o minimální délce plováku/tyče 150 cm s koncem 
označeným reflexní barvou, které nesmí být napevno ukotveny do dna a před opuštěním
lovného místa po ukončení lovu musí být vytaženy z vody.

VIII. Zacházení s ulovenými rybami
Doplnit text:

Zákaz používání vylovovacího háku (gafu).
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DODATEK K SOUPISU MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRŮ 

Str. 34 421 027 KOŠTĚNICKÝ POTOK 1 16,7 km/7 ha

Doplnit popis revíru: Na nádrži Farský platí zákaz lovu ryb na levém břehu od levého
konce hráze až po přítok (úsek označen tabulemi)

Str. 38 421 043  LUŽNICE 11 17 km/32 ha
Do revíru patří nádrže: Rybná v k. ú. České Velenice 2,8 ha

Vypustit text: GPS 48°46’30.869"N, 14°56’2.956"E
Doplnit popis revíru: GPS 48°46’28.777"N, 14°56’31.598"E

Str. 41 421 098  MALŠE 6 1,0 km/7 ha

Doplnit popis revíru: Při lovu na umělou mušku je v období 1. 1.–15. 6. povolena 
maximální délka mušek 5 cm. Hlubinná přívlač zakázána.

Str. 43 421 051  NEŽÁRKA 3 12,5 km/16,5 ha

Doplnit popis revíru: Nejmenší lovná míra kapra zvýšena na 45 cm.

Str. 43 421 052  NEŽÁRKA 4 19,5 km/18 ha

Doplnit popis revíru: Nejmenší lovná míra kapra zvýšena na 45 cm.

Str. 44 421 300 RYBNÍK LHOTECKÝ                                     24 ha

Doplnit popis revíru: Zákaz vjíždění a parkování na soukromých pozemcích.

Str. 46 421 068  TISMENICE 1, NÁDRŽ JORDÁN 4 km/55 ha

Doplnit popis revíru: Povolen lov na umělé nástrahy vybavené pouze háčky bez 
protihrotu nebo se zamáčknutým protihrotem. Platí pro všechny povolené způsoby lovu
dravých ryb na udici.

Str. 47 Nový revír: 421 302  TISMENICE 2 – MALÝ JORDÁN                     5 ha

GPS: 49.4343706N, 14.6677769E

Rybník s lovem ryb na udici, kdy pověřenými osobami ve smyslu § 3 odst. 2 zákona
č.99/2004Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně 
mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění
pozdějších předpisů, jsou všichni držitelé mimopstruhové povolenky územní ČRS JčÚS
a celosvazové. Nejedná se o rybářský revír vyhlášený příslušným rybářským orgánem.
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Lovící je povinen dodržovat pravidla pro lov ryb platící pro mimopstruhové rybářské revíry
ČRS JčÚS, a zároveň níže uvedené výjimky. Povolené způsoby lovu: lov přívlačí, 
muškařením, a lov na umělou mušku – pouze na umělé nástrahy, vybavené pouze 
jedním háčkem, dvojháčkem či trojháčkem bez protihrotu, nebo se zamáčknutými 
protihroty. Nejmenší lovná míra štiky obecné zvýšena na 60 cm, candáta obecného na 
50 cm.
Zákaz lovu z plavidel.

Str. 47 421 090  VLTAVA 20, KOŘENSKO 10 km/130 ha

Doplnit popis revíru: Lov ryb je zakázán z přístavišť lodní dopravy a ve vzdálenosti 
30 m od nich.

Str. 47 421 073  VLTAVA 21–22, ÚDOLNÍ NÁDRŽ HNĚVKOVICE              18,6 km/262 ha

Doplnit popis revíru: Lov ryb je zakázán z přístavišť lodní dopravy a ve vzdálenosti 
30 m od nich.

Str. 49 421 075  VLTAVA 23 14,5 km/82,3 ha

Doplnit popis revíru: Lov ryb je zakázán z přístavišť lodní dopravy a ve vzdálenosti 
30 m od nich. Zákaz rybolovu v přístavech České Vrbné a Hluboká nad Vltavou.

Str. 50 421 200 VLTAVA 30–32, ÚDOLNÍ NÁDRŽ LIPNO 34 km/4 870 ha

Vypustit text: Je zakázáno přechovávání úlovků v přítocích do Lipna, mimo vezírek.
Doplnit popis revíru: Je zakázáno přechovávání úlovků v přítocích do Lipna.

Str. 60                     DODATEK K SOUPISU PSTRUHOVÝCH REVÍRŮ

Výbor Jihočeského územního svazu ČRS rozhodl na svém řádném zasedání dne 
28. 6. 2018 o vložení pstruhových revírů JčÚS ČRS do celosvazového rybolovu od 
1. 1. 2019.
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