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Bližší podmínky výkonu rybářského práva na MP revírech v ČRS, z. s., Středočeském územním 
svazu (dále jen ČRS, z. s., SÚS): 
a) Na revírech a vodních plochách sdružených ve společném rybolovu ČRS, z. s., SÚS platí 
povolenka územní Středočeského ÚS, celosvazová a celorepubliková. 
b) V revírech místního významu platí pouze místní povolenka vydaná uživatelskou místní organizací. 
c) V revírech nesdružených ve společném rybolovu platí pouze povolenka vydaná uživatelskou 
samostatnou MO. 
d) Na hlavním toku Labe – na revírech Labe 14 až 19 a 21 až 25 platí celorepublikové, celosvazové 
a územní povolenky Středočeského ÚS. Na těchto uvedených revírech, se společně vylepenou 
povolenkou č. 17, platí i povolenky č. 90 s omezenou platností. 
Bližší podmínky výkonu rybářského práva na MP revírech Středočeského územního svazu § 
13 odst. 9 zákona č. 99/2004 sb. 
1. Celoroční středočeské územní, celosvazové a celorepublikové MP povolenky opravňují jejich 
držitele k lovu ryb na sdružených revírech v ČRS, z. s., SÚS až do 5. 1. následujícího roku. Termín 
odevzdání přehledu o úlovcích se tímto opatřením nemění (do 15. 1.) 
2. Držitel povolenky je povinen vrátit povolenku s přehledem úlovků nejpozději do 15 dnů po skončení 
její platnosti MO, která povolenku vydala. Povolenka a přehled o úlovcích se vrací i v případě, 
že držitel nedocílil žádných úlovků, anebo ryby nelovil. 
3. Nejmenší lovná míra lipana podhorního je 40 cm. 
4. Nejmenší lovná míra okouna říčního je 20 cm (pokud není u popisu revíru uvedeno jinak). 
5. K70 – kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do 
rybářského revíru, kde byl uloven (pokud není u popisu revíru uvedeno jinak). 
6. Nejmenší lovná míra parmy obecné je 60 cm (pokud není u popisu revíru uvedeno jinak). 
7. Denní úlovek lína obecného se stanovuje nejvýše na 4 ks (pokud není u popisu revíru uvedeno 
jinak). 
8. Zakazuje se přechovávání živých lososovitých ryb během lovu, po ulovení a přisvojení musí být 
okamžitě humánně usmrceny. 
9. U rybářských revírů, kde je v popisu uvedeno: „MNÍK“, je na základě výjimky KÚ Středočeského 
kraje č. j. 8406/OŽP-10416/03-Sy povolen odlov mníka jednovousého. Nejmenší lovná míra mníka je 
stanovena na 40 cm, doba hájení od 1. 11. do 31. 1. 
10. Každá jedna přisvojená zde uvedená ryba (kapr, amur, bolen, candát, sumec, štika, lipan, pstruh 
obecný, pstruh duhový, siven) musí být zapsána ihned po ulovení a ponechání si, a to každá zvlášť 
na jeden řádek v oddílu II povolenky k lovu. 
11. Lovící musí mít při lovu podběrák. 
12. Zákaz používání vylovovacího háku (gafu). 
13. Zákaz používání dvojháčků a trojháčků od 1. 1. do 15. 6. v MP revírech. 
14. Zákaz lovu na srkačku. 
15. Zákaz podsekávání ryb. 
16. Lov z plavidel je zakázán, pokud není v popisu konkrétního revíru nebo jeho části výslovně 
povolen. 
17. Zavážení a zaplavávání návnad a nástrah je zakázáno, pokud není výslovně povoleno. Zavážení 
je povoleno u revírů, kde je povolen lov z plavidel. 
18. Při lovu na umělou mušku na revírech mimopstruhových v době od 1. ledna do 15. června: 
     – je povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškařského prutu, 
muškařského 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 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. 
19. Lov muškařením (Příloha č. 7 vyhlášky č. 197/2004 Sb., bod D) je od 1. 1. do 15. 6. zakázán. 
20. Děti do 10 let mohou manipulovat s 1 udicí osoby starší 18 let, oprávněné k lovu ryb, v jejím 
doprovodu. 
21. ČRS, z. s., SÚS a MO mohou po schválení příslušnými orgány státní správy vyhlásit určité změny 
v provádění lovu ryb, pokud to vyžaduje ochrana revírů. 
22. Uživatel může z důvodu vysazení násad (netýká se tekoucích vod) uzavřít celý revír nebo jeho 
část po dobu 7 dní (informace o uzavření bude zveřejněna na webových www.crs-sus.cz). 
23. Táboření a rozdělávání ohňů je zakázáno všude mimo vyhrazená tábořiště (stanoveno zákonem 
o lesích a zákonem na ochranu přírody a krajiny ČR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, nebo místními vyhláškami) = postih Policie ČR, městské či obecní policie a orgánů na 
ochranu přírody a krajiny ČR. 
24. V břehových částech revírů je zakázáno jakýmkoliv způsobem poškozovat kamenné záhozy, 
zejména vyjímat kameny ze břehů Středočeský ÚS a provádět terénní úpravy. Dále je zakázáno 
kdekoliv zanechávat rybářské vlasce, šňůry a jejich zbytky. 
25. Respektujte dopravní značení. Nerespektování = postih od Policie ČR nebo městské či obecní 
policie. 
26. Vjezd a parkování na hrázích je zakázáno, není-li výslovně uvedeno jinak. 
27. Uživatel může ve výjimečných případech při konání rybářských závodů vyhradit na dobu nezbytně 
nutnou místa k lovu. Informace o omezení rybolovu bude zveřejněna na webových 
stránkách www.crs-sus.cz. 
28. Pro konání vnitrostátních soutěží a závodů v lovu ryb udicí a mezinárodního mistrovství ČR (ve 
všech disciplínách LRU – plavaná, feeder, lov na umělou mušku a přívlač), které jsou zajišťovámy 
sportovním odborem LRU při Radě ČRS a příslušnými územními sportovními odbory LRU, platí 
ustanovení mezinárodního závodního řádu F. I. P. S. e. d. v platném znění pro daný rok, který je 
upravený na podmínky pořádání soutěží a závodů v České republice. Pro případy konání 
mezinárodních závodů na úrovni mistrovství světa či mistrovství Evropy platí ustanovení 
závodního řádu F. I. P. S. e. d. v platném a plném znění pro daný rok s případnými drobnými úpravami, 
které musí být pořadatelem akce uvedeny v oficiálních propozicích daného závodu. 
29. Lov hlubinnou přívlačí je povolen pouze z plavidla poháněného lidskou silou (vesla). Neplatí pro 
revíry se zákazem hlubinné přívlače. 
LOV RYB NONSTOP – Na základě rozhodnutí MZ byla povolena výjimka z denní doby lovu v 
období od 16. 6. 2022 do 30. 9. 2022 v době od 0.00 do 4.00, od 16. 6. 2023 do 30. 9. 2023 v době 
od 0.00 do 4.00 v těchto rybářských revírech: 
411 050 Labe 18 – MO Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
411 165 Labe 18 A – MO Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – pouze Proboštské jezero 
411 051 Labe 19 – MO Čelákovice 
411 056 Labe 24 A – MO Kolín 
Podmínky lovu ryb v době povolené výjimky z denní doby lovu ve výše uvedených revírech: 
a) Osoba provádějící lov ryb je povinna v době povolené výjimky ze zákazu lovit ryby mimo denní 
dobu lovu, tedy od 16. 6. do 30. 9. v době od 0.00 do 4.00 v letech 2022 a 2023, 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. hodině 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. 
c) Osoba provádějící lov ryb z plavidla je povinna respektovat ustanovení Řádu plavební bezpečnosti, 



a to zejména ta ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci malých plavidel za plavby a za stání 
(čl. 3.13 a čl. 3.20 Řádu plavební bezpečnosti). 
d) V období od 1. 9. do 30. 9. 2022 a od 1. 9. do 30. 9. 2023 v době udělené výjimky, tedy od 0.00 do 
4.00, se povoluje lov pouze na nástrahu rostlinného původu nebo na nástražní rybu o délce minimálně 
15 cm, přičemž nemohou být použity k lovu její části. Za nástrahy rostlinného původu lze považovat 
také nástrahy typu boilies nebo pelety, ve kterých může být část obsahu tvořena komponenty 
živočišného původu. (Uvedené podmínky v měsíci září jsou dle podmínek MZe z důvodu ochrany 
úhoře říčního.) 

 

 

 

Більш детальні умови реалізації права на рибальство в районах MP SÚS 

 

опубліковано: 24.02.2020 

 

Детальні умови здійснення права на рибальство в районах MP у Чеській Республіці, 

Центральночеський територіальний союз ( Середньочеський кpaй (далі ČRS, z. S., SÚS): 

 

а) У районах і акваторіях, пов'язаних із спільним промислом Чеської Республіки, діє 

територіальний дозвіл Середньочеськoгo кpaю, всесоюзний та загальнодержавний. 

b) У місцевих округах дійсний лише місцевий дозвіл, виданий місцевою організацією користувача. 

в) У районах, не пов'язаних із спільним промислом, дійсний лише дозвіл, виданий окремим ПН 

( oкреcoм- районoм )  користувача 

d) На головному руслі Ельби - в районах Ельби з 14 по 19 і з 21 по 25 діють загальнодержавний ( по 

всій країні), всесоюзний та територіальні дозволи Середньочеськoгo кpaю ÚS. На позначениx 

ставкax y цих перерахованих районах разом із наліпленим дозвiлом номер 17 також діють дозвiл 

номер 90 з обмеженим терміном дії  

 

 

Детальні умови здійснення права на MP рибальство Середньочеськoгo кpaю територіального союзу § 13 

п. 9 Закону № 99/2004 Зб. 

 

1. Цілорічні територіальнi ( Середньочеськi)  всесоюзнi та загальнодержавнi дозволи дають право 

їх власникам ловити рибу в асоційованих районах Чеської Республіки, z. S., SÚS до 5 січня 

наступного року. Термін подання звіту про вилов не змінюється з цим заходом (до 15 січня) 



2. Власник дозвілy зобов'язаний повернути дозвіл з оглядом уловів, не пізніше 15 днів після його 

закінчення в орган, що видав дозвіл . Дозвіл і звіт про вилов повертаються, навіть якщо власник не 

зробив ніяких уловів або не ловив рибу зовсім. 

3. Найменша норма лову харіуса 40 см. 

4. Мінімальний розмір вилову червоного окуня становить 20 см (якщо інше не зазначено в описі 

району). 

5. K70 - короп понад 70 см (включно) повинен без зволікання і з максимальною обережністю 

повернутися в місце лову, де вони були виловлені (якщо інше не зазначено в описі місцевості). 

6. Мінімальний розмір лову червоного окуня – 60 см (якщо інше не зазначено в описі місцевості). 

7. Добовий вилов линя встановлюється не більше 4 штук (якщо інше не зазначено в описі району). 

8. Зберігання живої лососевої риби під час промислу забороняється і підлягає гуманному вбивству 

негайно після вилову та привласнення. 

9. У випадку рибних угідь, де в описі зазначено: «MNÍK», на підставі винятку Центральночеського 

( Середньочеськoгo кpaю  ) регіонального управління № 8406 / OŽP-10416/03-Sy, дозволено 

ловити Mníka ( Минь річковий) .  Найменший коефіцієнт лову на миня річковoгo встановлено на 

рівні 40 см, охоронний період з 1 листопада по 31 січня. 

10. Кожна вказана тут риба (короп, білий амур, окунь, судак, сом, щука, харіус, форель, райдужна 

форель, палія) має бути зареєстрована одразу після вилову та утримання, по одній на рядок у 

розділі II дозволів на риболовлю. 

11. Під час рибальства у рибалки обов’язково має бути підвісна сітка. 

12. Заборона використання рибальського гачка (гафу). 

13. З 1 січня по 15 червня в округах МП ( Mimopstruhové revíry) заборонено використання 

подвійних і потрійних гачків. 

14. Заборона нa ковток (потягування) 

15. Заборона підрізання риби. 

16. Риболовля з суден забороняється, якщо це прямо не дозволено в описі конкретної території 

або її частини. 

17. Завантаження та плавання приманок і підводних каменів заборонено, якщо це прямо не 

дозволено. Навантаження дозволяється в районах, де дозволено ловити рибу з суден. 

18. При лові форелі на штучнy мухy з 1 січня по 15 червня: 

     - дозволяється ловити рибу лише звичайними снастями для лову , нахлист, що складаються з 

махової вудки, махової котушки, махової волосіні та оснастки з максимальною довжиною, що 



відповідає подвійній довжині використовуваного вудилища, і з приманками максимального 

розміру 3 см; 

     - забороняється ловити на будь-які гумові приманки та використовувати будь-які вантажі, 

розміщені поза тілом мухи, а також використання будь-якого плавучого обладнання, такого як 

кульовий поплавок, поплавки для рыбы тощо. Забороняється оснащувати приманки аксесуарами, 

які своїм рухом підсилюють роздратування риб, пропелера або гумки; 

     - допускаються лише одинарні гачки. 

19. З 1 січня по 15 червня заборонено лов риби нахлистом (додаток № 7 до Декрету № 197/2004 

Зб., пункт D). 

20. Діти віком до 10 років можуть маніпулювати  з 1 вудкoю , у супроводі особи віком від 18 років, 

уповноваженої на риболовлю. 

21. ČRS, z. S., SÚS та MO можуть після погодження з компетентними органами державного 

управління оголошувати певні зміни у веденні рибальства, якщо цього вимагає охорона територій. 

22. Користувач може закрити весь район або його частину на термін 7 днів у зв’язку посадкою (не 

стосується водопроводу) (інформація про закриття буде опублікована на сайті www.crs-sus.cz ). 

23. Таборування та розпалювання вогню заборонено скрізь за межами заповідних таборів 

(передбачено Законом про ліси та Законом про охорону природи та ландшафту Чеської Республіки 

№ 114/1992., зі змінами або місцевими постановами) = санкція поліції Чеської Республіки, міська 

чи муніципальна поліція та органи охорони природи та ландшафту Чеської Республіки. 

24. У берегових частинах районів забороняється будь-яким чином пошкоджувати кам'яні відвали, 

особливо вивозити каміння з берегів Середньочеського району та проводити озеленення. Також 

заборонено залишати в будь-якому місці волосіні, шнури та їх залишки. 

25. Дотримуйтесь дорожніх знаків. Недотримання правил = покарання з боку поліції Чеської 

Республіки міської чи муніципальної. 

26. В'їзд і стоянка на набережних забороняється, якщо інше прямо не зазначено. 

27. Користувач може, у виняткових випадках, зарезервувати можливості для риболовлі на час, 

строго необхідний під час риболовних змагань. Інформація про обмеження на риболовлю буде 

опублікована на сайті www.crs-sus.cz. 

28.  Для проведення національних змагань та змагань з рибної ловлі та міжнародного чемпіонату 

Чеської Республіки (в усіх дисциплінах ЛРУ – плавання, фідер, нахлист та спінінг), які надаються 

Спортивним відділом LRU при Чеській раді та відповідним територіальним спортом LRU 

застосовуються правило відділy Міжнародного регламенту перегонів F. I. P. S. e. d. зі змінами на 

даний рік, які пристосовані до умов організації змагань і перегонів у Чеській Республіці. У разі 

міжнародних змагань на рівні чемпіонатів світу або Європи, застосовуються правило відділy 

Міжнародного регламенту перегонів F. I. P. S. e. d. зі змінами на даний рік, з будь-якими 

незначними змінами, які повинні бути зазначені організатором заходу в офіційних пропозиціях 

змагань. 



29. Глибоководний промисел дозволяється лише з судна, що керується людиною (весла). Не 

поширюється на ділянки із забороною на глибокi блешні. 

 

 

Полювання на рибу без перестанку - На підставі рішення МОЗ дозволено 

виключення з добового періоду полювання в період з 16 червня 2022 року по 30 вересня 2022 

року в період з 0.00 до 4.00, з 16.06.2023 по 30.09.2023 року в м. період з 0.00 до 4.00 на рибних 

ділянках: 

411 050 Лабе 18 - МО Брендис над Лабем - Стара Болеслав 

411 165 Labe 18 A - MO Брендис над Лабем - Стара Болеслав - тільки Пробоштське озеро 

411 051 Elbe 19 - MO Челаковице 

411 056 Лабе 24 А - М. О. Колін 

Умови лову риби на момент відступу від щоденного риболовного сезону у вищевказаних районах: 

а) Особа, яка займається риболовлею, зобов'язана освітлювати місце лову білим, не сліпучим 

світлом під час звільнення від заборони на лов риби у неробочий час, тобто з 16 червня по 30 

вересня з 0.00 до 4.00 2022 року та 2023 рік.. Розведення відкритого вогню з цією метою 

заборонено. 

(b) Особа, яка займається риболовлею є зобов'язана у разі продовження лову після 24 год внести 

незмивним способом до розділу II дозволу на риболовлю (Записи про відвідування та вилов) нову 

дату лову та номер місця лову. Якщо особа, яка ловила рибу, не взяла жодної риби, виловленої 

попереднього дня, вона повинна викреслити порожній рядок не пізніше цієї дати перед 

введенням нової дати. 

C) Особа, яка ловить рибу з судна, зобов'язана дотримуватися положень Кодексу безпеки 

навігації, зокрема тих, що стосуються нічної сигналізації малих суден під час рейсів і стояння (статті 

3.13 і 3.20 Кодексу з безпеки навігації). 

d) У період з 1 вересня по 30 вересня 2022 року та з 1 вересня по 30 вересня 2023 року на момент 

наданого звільнення ( винятки), тобто з 0.00 до 4.00, дозволяється лов тільки на приманку 

рослинного походження або рибу-приманку 15 см завдовжки , і не може використовуватися для 

захоплення його частин. Бойли або гранули, в яких частина вмісту може складатися з компонентів 

тваринного походження, також можуть вважатися приманками рослинного походження. 

(Зазначені умови у вересні відповідають умовам Міністерства сільського господарства через 

охорону річкового вугра.) 


