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I.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Lov ryb zahrnuje
−	 sportovní rybolov prováděný jednotlivými rybáři
−	 lov ryb hromadnými způsoby (elektřinou, sítě, vrše, 

koše, stálá zařízení) prováděný uživatelem revíru 
z důvodů hospodářských nebo ochrany ryb 

2. Sportovní rybolov
Lovit ryby v rybářském revíru mohou jen občané s oprávně-
ním k lovu nejvýše na 2 udice nebo čeřínkem.
Lovící musí být přítomen u udic tak, aby s nimi mohl bez 
prodlení manipulovat. Vzdálit se od udic víc jak 10 m je po-
važováno za hrubý přestupek.
Místa k lovu nesmí být nijak vyhrazována.

3. Doklady lovícího
1. průkaz totožnosti
2. legitimace člena ČRS
3. státní rybářský lístek
4. povolenka k rybolovu ve vodách mimopstruhových 

nebo…ve vodách pstruhových
5. řádně vyplněný „Přehled o úlovcích“ nebo ,,Záznam 

o docházce k vodě“

Pravdivě vyplněný „Přehled…“ či „Záznam …“ musí být 
odevzdán do 15 dnů od skončení platnosti povolenky uživa-
teli revíru, i když lovící nelovil nebo neměl úlovky.
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Uživatel revíru:
Český	rybářský	svaz,	místní	organizace	Pacov,	
Malovcova	312,	395	01	Pacov

4. Povinná výbava
Oprávněný k lovu, lovící ryby je povinen mít u sebe při lovu:
1. pean či jiný vyprošťovač háčků 
2. míru ke zjištění délky ryby a možnost jejího zapsání 
3. podběrák pro vylovování ryb z vody,
4. košík pro uchovávání usmrcených ryb, nebo
5. vezírek s kruhy pro uchovávání živých ryb,
6. podložka pod ulovené ryby z nesavého materiálu
Podložka pod ryby z nesavého materiálu, která musí být po-
užita při manipulaci s ulovenou rybou na břehu, zabraňují-
cí poškození ryby. Podložka musí mít takové rozměry, aby 
celá ryba byla na podložce a žádná část těla ryby neležela 
na zemi. Může být jak zakoupená, tak amatérsky vyrobená 
z vhodných materiálů, které nepoškozují ryby.

5. Zakázané způsoby lovu
Lov ryb a jiných živočichů v rybářských revírech smí být 
prováděn pouze způsobem odpovídajícím zásadám řádného 
výkonu rybářského práva, ochrany ryb a vodních živočichů, 
jakož i ochrany přírody.

Zakazuje se zejména:
−	 používat prostředků výbušných, střelných, otravných, 

omamných,
−	 používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, vidlic, roz-

sošek,
−	 používat sítě, slupy, vrše, koše, stálá zařízení apod.,
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−	 používat k lovu ryb chomoutek, chňapací systém, upra-
vovat udice do systému samoseku apod.,

−	 lovit ryby udicemi bez prutů, do rukou, do ok, pod ledem,
−	 lovit ryby z mostů, lávek, lodí, pontonů, vorů, matrací 

a jiných plovoucích zařízení jak ukotvených, tak neu-
kotvených,

−	 lovit ryby v místech, kde se nahromadily za nízkého 
stavu vody, nebo při škodlivém znečištění vody, nebo 
shromážděné k přezimování či ke tření,

−	 lovit ryby udicí na chovných vodách (chovné rybníky, 
potoky, chráněné rybí oblasti, apod.),

−	 tlouci ryby pod ledem, chytat je na šňůry, podsekávat 
udicí, lovit elektřinou, lovit při silném umělém osvětle-
ní, sbírat jikry, zabraňovat tahu ryb,

−	 zavážení nástrah, používání echolotu,
−	 používat za nástrahu ryb lososovitých, je dovoleno užít 

za nástrahu jen ty druhy ryb, které nejsou chráněny před�áněny před�něny před-
pisy o rybářství či ochraně ryb,

−	 používat za nástrahu ryby nedosahující nejmenší stano-
vené lovné délky,

−	 používat za nástrahu nebo návnadu krve, masa, směsi 
z masa, škrkavek, mlékárenských odstředěných kalů, 
chráněných živočichů, živočichů z červeného seznamu, 
včetně jejich vývojových stádií,

−	 řezat vidličky (opěrky) z rostoucích porostů, nebo tyto 
poškozovat,

−	 používat předměty označující krmná místa
−	 používat k lovu „srkačku“, za srkačku se považuje kr-

mítko nebo jiná zátěž, ke kterému je přímo přivázán ná�ázán ná�zán ná-
vazec s háčkem (případně návazce s háčky)

−	 používat vylovovací hák (gaf)
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6. Nepovolené způsoby lovu
Hlubinná přívlač, lov na bójku, lov na dírkách, pilkrování

7. Doby hájení jednotlivých druhů ryb
okoun říční  od 1. ledna do 15. června
hlavatka   od 1. ledna do 30. září 
bolen dravý  od 1. ledna do 15. června
candát obecný  od 1. ledna do 15. června
sumec velký  od 1. ledna do 15. června
štika obecná  od 1. ledna do 15. června
okounek pstruhový od 1. ledna do 15. června
ostroretka stěhovavá od 1. března do 15. června
parmy   od 1. března do 15. června
podoustev říční  od 1. března do 15. června
jeseter, vyza  od 1. března do 15. června
jesen, proudník, tloušť od 1. března do 15. června
pstruh obecný  od 1. září do 15. dubna
siven americký  od 1. prosince do 15. dubna
pstruh duhový  od 1. prosince do 15. dubna
lipan podhorní  od 1. prosince do 15. června
úhoř říční  od 1. září do 30. listopadu
mník jednovousý  od 1. listopadu do 31. března
kapr obecný   od 10. října do 31. prosince

8. Celoroční hájení některých dalších živočichů
Celoročně jsou hájeni: losos obecný, střevle potoční, ouk-
lejka pruhovaná, cejn perleťový, hrouzek Kesslerův, plo-
tice lesklá, ostrucha křivočará, sekavec písečný, sekavčík 
horský, piskoř pruhovaný, drsek menší, drsek větší, vranka 
obecná, vranka pruhoploutvá, ježdík žlutý, mihule potoční, 
mihule ukrajinská, rak kamenáč, rak říční, rak bahenní, ve-
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levrub malířský, perlorodka říční, škeble rybničná, všechny 
druhy žab, čolků a mloků.

9. Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb
Délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších 
paprsků ocasní ploutve.
Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v rybářském 
revíru jsou:

kapr obecný (Cyprinus carpio)  45 cm až 65 cm 
včetně,	ulovený	kapr	pod	45	cm	a	nad	65	cm	musí	být	
s	náležitou	šetrností	vrácen	vodě
amur bílý (Ctenopharyngodon idella)  60 cm.
bolen dravý (Aspius aspius)   40 cm,
candát obecný (Stizostedion lucioperca)  45 cm,
hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho) 65 cm,
jelec jesen (Leuciscus idus)    25 cm,
jelec tloušť (Leuciscus cephalus)   25 cm,
lín obecný (Tinca tinca)    25 cm,
lipan podhorní (Thymallus thymallus)  30 cm,
ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus) 30 cm,
parma obecná (Barbus barbus)   45 cm,
podoustev říční (nosák) (Vimba vimba)  30 cm,
pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)  27 cm,
pstruh obecný (Salmo trutta)   27 cm,
siven americký (Salvelinus fontinalis) 27 cm,
sumec velký (Silurus glanis)   90 cm,
štika obecná (Esox lucius)    55 cm,
úhoř říční (Anguilla anguilla)   50 cm,
mník jednovousý (Lota lota)  40 cm,
okounek pstruhový (Micropterus salmoides) 30 cm,
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tolstolobik bílý (Hypophthalmichthys molitrix) 60 cm,
tolstolobec pestrý (Arisichthys nobilis) 60 cm,
sumeček americký (Ameiurus nebulosus) 30 cm,
síh maréna a síh peleď   25 cm,
jeseter, vyza    50 cm,
jelec proudník     25 cm

Ulovené ryby v rybářském revíru, které nedosahují nejmen-
ší lovné míry, nebo byly uloveny v době hájení, nebo jsou 
chráněny podle zvláštních právních předpisů, musí být šetr-
ně vráceny zpět do vody, v níž byly uloveny.

10. Definice pojmů

Ryby ušlechtilé – kapr, amur, štika, candát, sumec.
Ryby nedravé – kapr, amur, tolstolobik, tolstolobec, lín, ma-
rena, peleď, ostroretka, podoustev, parma.
Ryby lososovité – pstruh obecný, pstruh duhový, siven ame-
rický, lipan podhorní.
Ryby	škodlivé	– štika, candát, okoun, ježdík, okounek, su-
mec, úhoř, bolen, tloušť.
Nástražní	rybky	– ryby co nemají stanovenou nejmenší lov-
nou délku a nejsou chráněny nebo hájeny předpisy.

11. Všeobecný zákaz lovu ryb
Ve vodách mimopstruhových není stanoven a lov ryb je po-
volen celoročně
Ve vodách pstruhových je lov ryb povolen od 16. dubna 
do 30. listopadu 
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12. Rybolov mládeže
Mládež do 18 let má stejná práva a povinnosti jako dospělý 
člen.
Mládež do 15 let může ve vodách pstruhových lovit na je-
den prut pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která musí 
být držitelem pstruhové povolenky.
Dětem do 10 let se povoluje manipulace s udicí bez přísluš-
ných dokladů na jeden prut držitele platné povolenky starší-
ho 18 let v rozsahu jeho oprávnění.
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II.
USTANOVENÍ PRO VODY  

MIMOPSTRUHOVÉ
13. Způsoby lovu, nástrahy, návnady povolené ve vo-
dách mimopstruhových

A. Lov na položenou, 
−	 Nástraha spočívá na dně, kde je přidržována zátěží. Prut 

je držen v ruce nebo uložen do vidliček. Pohyb nástrahy 
není aktivně ovlivňován.

−	 Na udici mohou být nejvýše dva návazce každý s jedním 
jednoháčkem. Lze lovit nejvýše na 2 udice a lze ji kom-
binovat s lovem na plavanou.

−	 Může být použita nástraha rostlinného či živočišného 
charakteru nebo mrtvá či živá nástražní rybka.

−	 Vnadění rostlinného či živočišného charakteru je povo-
leno.

−	 Vzdálenost mezi lovci musí být nejméně 3 metry, pokud 
se nedohodnou jinak.

B. Lov na plavanou, 
−	 Nástraha spočívá ve vodním sloupci, kde je přidržová-

na zpravidla splávkem. Prut je držen v ruce nebo uložen 
do vidliček. Pohyb nástrahy může být aktivně ovlivňován.

−	 Na udici mohou být nejvýše dva návazce každý s jedním 
jednoháčkem. Lze lovit nejvýše na 2 udice a lze ji kom-
binovat s lovem na položenou.
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−	 Může být použita nástraha rostlinného či živočišného 
charakteru nebo mrtvá či živá nástražní rybka.

−	 Vnadění rostlinného či živočišného charakteru je povoleno.
−	 Vzdálenost mezi lovci musí být nejméně 3 metry, pokud 

se nedohodnou jinak.

C. Přívlač,
−	 Nástraha je vedena vodním sloupcem stáčením vlasce nebo 

pohybem prutu. Prut je držen v ruce. Další udice nesmí být 
nastražena. Pohyb nástrahy je aktivně ovlivňován.

−	 Na udici může být nejvýše jedna nástraha přirozená 
nebo umělá. Za nástrahu může být použita mrtvá ná-
stražní rybka na jednom jednoháčku, nebo umělá nástra-
ha s nejvýše třemi jedno�, dvoj�, troj� háčky. Za vláčecí 
nástrahu se považuje i umělá muška vybavená doplňky 
zvyšujícími dráždivost pro ryby.

−	 Vzdálenost mezi lovci musí být nejméně 20 metrů, po-
kud se nedohodnou jinak.

D. Lov na mušku,
−	 Nástraha na vlasci je do vodního sloupce nahazována 

pomocí kulového plovátka. Prut je držen v ruce. Další 
udice nesmí být nastražena. Pohyb nástrahy může být 
aktivně ovlivňován. 

−	 Na udici mohou být nejvýše dva návazce, každý s jed-
ním jednoháčkem.

−	 Za nástrahu může být použita umělá muška nebo živý 
či mrtvý hmyz.

−	 Vzdálenost mezi lovci musí být nejméně 20 metrů, po-
kud se nedohodnou jinak.
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E. Čeřínkování,
−	 Nástrahou je nejvýše jedna vodorovná síť ležící na dně, 

jejíž plocha nepřevyšuje 1 m². Lov čeřínkováním se pro�čeřínkováním se pro�nkováním se pro-
vádí samostatně a další udice nesmí být nastražena.

−	 Může být použito vnadění rostlinného charakteru.
−	 Je povoleno lovit pouze rybky nástražní, ostatní takto 

ulovené ryby musí být vráceny zpět vodě.
−	 Vzdálenost mezi lovci musí být nejméně 3 metry, pokud 

se nedohodnou jinak.
Jiné způsoby lovu, nástrahy a návnady ve vodách mi-
mopstruhových nejsou povoleny.

14. Denní doby lovu ryb ve vodách mimopstruhových
v měsíci lednu, únoru, listopadu a prosinci   od 7 do 18 hodin
v měsíci březnu           od 5 do 21 hodin
v měsíci dubnu, září a říjnu          od 6 do 22 hodin
v měsíci květnu, červnu, červenci a srpnu  od 4 do 24 hodin 

15. Zákazy a omezení ve vodách mimopstruhových
Lov přívlačí je povolen od 16. 6. do 31.12.
Lov čeřínkováním je povolen od 16. 6. do 31.12.
Lov na nástražní rybky je povolen od 16. 6. do 31.12.
Lov na rostlinné nástrahy je od 10. 10. do 31. 12. zakázán.

16. Počet a množství úlovků
V denním úlovku mohou být nejvýše 2 ks ryb ušlechtilých. 
Přisvojením si povoleného množství končí denní lov.
V týdenním úlovku mohou být nejvýše 3 ks ryb ušlechtilých 
a 3 ks ryb lososovitých.
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V týdenním úlovku může být nejvýše 7 kg ryb. Přisvojením 
si ryby, která celkovou hmotnost úlovku dosáhla nebo pře-
sáhla 7 kg, končí pro lovícího denní i týdenní lov.

Celkové množství úlovků 
V jednom kalendářním týdnu (týdenní úlovek) si lovící 
může přisvojit celkem:
−	 nástražní rybky ulovené čeřínkováním
−	 7 kg ryb ulovených na udici, v tomto úlovku mohou být 

3 ks ryb ušlechtilých a 3 ks ryb lososovitých.
Týdenní úlovek je úlovek ryb za jeden kalendářní týden 
od pondělí do neděle.
Na jednu povolenku s dobou platnosti 7 dní si lovící může 
přisvojit nejvýše týdenní úlovek.

17. Evidence úlovků
Při ponechání si ryb, které mají stanovenou nejmenší lovnou 
délku, je lovící povinen ihned po uložení ryby do vezírku za-
psat nesmazatelným způsobem do „Přehledu…“ datum, druh 
ryby, 1 ks, délku v cm, váhu v kg, hodinu a minutu ulovení. 
Při ponechání si ryb, které nemají stanovenou nejmenší lov-
nou délku, je lovící povinen ještě před odchodem od vody 
zapsat nesmazatelným způsobem do „Přehledu…“ druh 
ryby, počet kusů, celková délka v cm, celková váha v kg.
Zápis o ponechaných si rybách musí být proveden i při 
jakémkoliv přerušení lovu nebo při několikeré docházce 
k vodě během dne.
Do „Přehledu…“ se zapisují veškeré ulovené ryby, včetně 
rybek nástražních.
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III.
USTANOVENÍ PRO VODY 

PSTRUHOVÉ
18. Způsoby lovu, nástrahy, návnady povolené ve vo-
dách pstruhových

A. Lov na položenou, 
−	 Nástraha spočívá na dně, kde je přidržována zátěží. Prut 

je držen v ruce nebo uložen do vidliček. Pohyb nástrahy 
není aktivně ovlivňován.

−	 Na udici mohou být nejvýše dva návazce každý s jedním 
jednoháčkem. Lze lovit nejvýše na 2 udice a lze ji kom-
binovat s lovem na plavanou.

−	 Může být použita pouze nástraha rostlinného charakteru.
−	 Vnadění rostlinného charakteru je povoleno.
−	 Vzdálenost mezi lovci musí být nejméně 3 metry, pokud 

se nedohodnou jinak.

B. Lov na plavanou, 
−	 Nástraha spočívá ve vodním sloupci, kde je přidržo-

vána zpravidla splávkem. Prut je držen v ruce nebo 
uložen do vidliček. Pohyb nástrahy může být aktivně 
ovlivňován.

−	 Na udici mohou být nejvýše dva návazce každý s jedním 
jednoháčkem. Lze lovit nejvýše na 2 udice a lze ji kom-
binovat s lovem na položenou.

−	 Může být použita pouze nástraha rostlinného charakteru.
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−	 Vnadění rostlinného charakteru je povoleno.
−	 Vzdálenost mezi lovci musí být nejméně 3 metry, pokud 

se nedohodnou jinak.

C. Přívlač,
−	 Nástraha je vedena vodním sloupcem stáčením vlasce 

nebo pohybem prutu. Prut je držen v ruce. Další udice 
nesmí být nastražena. Pohyb nástrahy je aktivně ovliv-
ňován.

−	 Na udici může být nejvýše jedna umělá nástraha s jed-
ním jedno�, dvoj�, troj� háčkem. Za vláčecí nástrahu se 
považuje i umělá muška vybavená doplňky zvyšujícími 
dráždivost pro ryby.

−	 Vzdálenost mezi lovci musí být nejméně 20 metrů, po-
kud se nedohodnou jinak.

D. Lov na mušku,
−	 Nástraha je do vodního sloupce nahazována pomocí 

muškařské šňůry s koncovým vlascem. Prut je držen 
v ruce. Další udice nesmí být nastražena. Pohyb nástra-
hy není aktivně ovlivňován. 

−	 Na udici mohou být nejvýše tři návazce, každý s jednou 
umělou muškou vázanou na jednoháčku.

−	 Vzdálenost mezi lovci musí být nejméně 20 metrů, po-
kud se nedohodnou jinak.

Jiné způsoby lovu, nástrahy a návnady ve vodách pstruho-
vých nejsou povoleny.
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19. Denní doby lovu ryb ve vodách pstruhových
v měsíci dubnu   od 6 do 20 hodin
v měsíci květnu   od 6 do 21 hodin  
v měsíci červnu a červenci  od 5 do 22 hodin
v měsíci srpnu   od 6 do 22 hodin
v měsíci září   od 7 do 20 hodin
v měsíci říjnu   od 7 do 19 hodin
v měsíci listopadu od  7 do 17 hodin

20. Zákazy a omezení ve vodách pstruhových

Lov přívlačí je povolen od 16. 4. do 31. 8.
Muškaření vláčecím sreamerem na jednom návazci s jed-
ním jednoháčkem je povoleno od 16. 4. do 30. 11.
Lov čeřínkováním je ve vodách pstruhových zakázán.
Je povolen pouze lov na nástrahy rostlinného charakteru 
nebo nástrahy umělé.

21. Docházka k vodě
Kdo loví ryby ve vodách pstruhových, musí dodržovat 
v jednom dnu zvolený způsob lovu, který během dne nelze 
měnit.
−	 Lovit ryby lososovité smí lovící nejvýše tři dny v týd-

nu. Před započetím lovu musí být docházka k vodě 
vyznačena tak, že se do „Záznamu…“ nesmazatelným 
způsobem zapíše datum a revír. Datum se zakroužkuje. 
Nevyužité dny v týdnu nemohou být přesouvány. 

Ryby nedravé ulovené v takto označených dnech musí být 
vráceny zpět do vody.
Ryby škodlivé ulovené v takto označených dnech nesmí být 
vráceny zpět do vody.
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−	 Lovit ryby jiné než lososovité není omezeno na počet 
dnů v týdnu. Před započetím lovu musí být docházka 
k vodě vyznačena tak, že se do „Záznamu…“ nesmaza� vodě vyznačena tak, že se do „Záznamu…“ nesmaza�Záznamu…“ nesmaza-
telným způsobem zapíše datum a revír. 

Datum se 2 x podtrhne.
Ryby lososovité ulovené v takto označených dnech musí být 
vráceny zpět do vody.
Ryby škodlivé ulovené v takto označených dnech nesmí být 
vráceny zpět do vody.

−	 Lovit ryby škodlivé není omezeno na počet dnů v týdnu. 
Neplatí pro ně nejmenší stanovená délka ani doba hájení 
a lovící si je může ponechat. Před započetím lovu musí 
být docházka k vodě vyznačena tak, že se do „Zázna� vodě vyznačena tak, že se do „Zázna�Zázna-
mu…“ nesmazatelným způsobem zapíše datum a revír. 

Datum se přeškrtne křížkem.
Ryby nedravé a lososovité ulovené v takto označených 
dnech musí být vráceny zpět do vody.
Ryby škodlivé ulovené v takto označených dnech nesmí být 
vráceny zpět do vody.

22. Počet a množství úlovků
V jednom dnu označeném jako lov ryb lososovitých si lo-
vící může přisvojit nejvýše 4 ks ryb lososovitých. Přisvo-
jením si povoleného množství končí denní lov. V jednom 
kalendářním týdnu si lovící může přisvojit nejvýše 12 ks ryb 
lososovitých. 
Ve dnech označených jako lov ryb škodlivých není lov ryb 
škodlivých omezen.
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V jednom dnu označeném jako lov ryb jiných než loso-
sovitých si lovící může přisvojit nejvýše 2 ks ryb nedra-
vých. Přisvojením si povoleného množství končí denní lov. 
V týdenním úlovku mohou být nejvýše 3 ks ryb nedravých. 
V týdenním úlovku může být nejvýše 7 kg ryb jiných než 
lososovitých. Přisvojením si ryby, která celkovou hmotností 
dosáhla nebo přesáhla 7 kg, končí pro lovícího denní 
i týdenní lov ryb jiných než lososovitých.

Celkové množství úlovků
V jednom kalendářním týdnu (týdenní úlovek) si lovící 
může přisvojit celkem:
−	 12 ks ryb lososovitých
−	 7 kg ryb ostatních, v tomto úlovku mohou být 3 ks ryb 

nedravých
−	 Neomezené množství ryb škodlivých

Týdenní úlovek je úlovek ryb za jeden kalendářní týden 
od pondělí do neděle.
Na jednu povolenku s dobou platnosti 7 dní jsou nejvýše 3 
docházky k vodě na lov ryb lososovitých.
Na jednu povolenku s dobou platnosti 7 dní si lovící může 
přisvojit nejvýše týdenní úlovek.

23. Evidence úlovků
Při ponechání si ryb, které mají stanovenou nejmenší lovnou 
délku, je lovící povinen tuto skutečnost okamžitě zapsat ne-
smazatelným způsobem do „Záznamu…“, kde uvede druh 
ryby, délku v cm, váhu v kg. Okamžité zapsání ulovené ryby je 
myšleno tak, aby bylo provedeno ihned po uložení do košíku. 
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Při ponechání si ryb, které nemají stanovenou nejmenší lov-
nou délku, je lovící povinen ještě před odchodem od vody 
tuto skutečnost zapsat nesmazatelným způsobem do „Zá-
znamu…“, kde se uvede druh ryby, počet kusů, celková dél-
ka v cm, celková váha v kg.
Zápis o ponechaných si rybách musí být proveden i při 
jakémkoliv přerušení lovu nebo při několikeré docházce 
k vodě během dne.
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IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

24. Přístup na pozemky
Uživatel rybářského revíru, rybářský hospodář a jeho zá-
stupce, držitel povolenky k lovu a rybářská stráž mohou při 
výkonu rybářského práva vstupovat na pobřežní pozemky, 
pokud na ně není vstup zakázán z důvodu obecního zájmu. 
Jsou však povinni nahradit škodu, kterou při tom způsobí. 
Pro účely tohoto rybářského řádu se břehem rozumí pás po-
břežního pozemku šířky 2,5 metru, kopírující okraj vodní 
hladiny.

25. Chování při lovu, čistota vod a ochrana přírody

Po příchodu k vodě provede lovící úklid místa, z něhož 
hodlá lovit. Úklidem místa se rozumí úklid pobřežního pásu 
5 metrů od břehu v šíři 7 metrů. Při kontrole bude postupo-
váno tak jako by lovící znečistil místo sám. 
Lovící je povinen udržovat na místě pořádek a po skon-
čení lovu případné odpadky po sobě uklidit. Je zakázáno 
ponechávat odpadky na břehu nebo je odhazovat do vody. 
Za hrubé porušení tohoto řádu je považováno takové zachá-
zení se skleněným odpadem. Posbíraný nepořádek i s ostat-
ními odpadky je lovící povinen odnést do kontejneru, popel-
nice, nebo domu.
Uhynulé ryby v dosahu je lovící povinen odstranit a odnést 
spolu s ostatními odpadky. Vnitřnosti z usmrcených ryb 
rovněž.
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Parkování automobilů a dopravních prostředků u rybářské-
ho revíru je povoleno, jen pokud je to v souladu s vyhláškou 
o silničním provozu.
Mimo kempy a tábořiště platí u vody zákaz stanování a roz-
dělávání ohně v pásmu do 30 metrů od břehu.

26. Zacházení s ulovenými rybami
Při vylovování ryby je osoba provádějící lov povinna 
zacházet s ní šetrně. Rybu, která se vrací zpět do vody, je 
potřeba uvolnit z háčku bez zbytečné manipulace, pokud 
možno ve vodě. Pokud vězí háček hluboko v jícnu ryby, 
je lovící povinen jej odstřihnout, odříznout. Pokud nelze 
ulovenou rybu vyzvednout nad hladinu zdvižením prutu, je 
lovící povinen použít podběrák. Za hrubé porušení tohoto 
řádu je považováno vláčení ulovené ryby po břehu nebo 
její nešetrné vracení zpět do vody. Pro manipulaci s rybou 
na břehu je lovící povinen používat podložku pod ryby.
Usmrcování ryb se provádí omráčením úderem tupým před-
mětem na temeno hlavy a přetnutím žaberních oblouků. Po-
kud lovící ulovenou rybu usmrtí, očistí a zbaví vnitřností, 
nesmí zbytky vhazovat do vody nebo je ponechat na místě. 
Porcování ryb u vody je zakázáno.

27. Uchovávání ulovených ryb

Pro přechovávání živých ryb musí mít lovící takové vlastní 
zařízení, které nepoškozuje ryby, umožňuje jim alespoň mi-
nimální pohyb a v němž nejsou stresovány (vezírek s kruhy, 
haltýřek, speciální saky, konstrukce potažená síťovinou). 
Ryba uložená do vezírku je považována za ponechanou. 
Ve vezírku je povoleno uchovávat rybu po dobu lovu. Ucho-
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vávání ve vezírku ve vodách sportovního revíru do příštího 
dne je zakázáno.
Zakazuje se používat společných vezírků. Je zakázáno 
upevňovat ryby za skřele nebo nezabité nechat uhynout. 
Živé nástražní rybky musí být uchovávány ve vhodných 
podmínkách. Usmrcené ulovené ryby se uchovávají v prou-
těných koších vycpané a obložené trávou či kopřivami.

28. Večerní rybolov
Při setmění může lovící použít dostupná svítidla k osvětlení 
čihátek nebo prutů. Je zakázáno používat intenzivní svítidla 
oslňující ryby nebo svítící pod hladinu.

29. Oprávnění rybářské stráže
Rybářská stráž v rybářském revíru je oprávněna:
a) kontrolovat
−	 osoby lovící, zda jsou k lovu oprávněné a zda provádí 

lov řádně a způsobem, který povoluje tento řád
−	 osobám lovícím jejich rybářské náčiní, vezírky a úlovky
−	 způsob užívání vod, jejich kvalitu a znečišťování
b) požadovat
−	 od lovícího prokázání totožnosti, předložení platného 

rybářského lístku a platné povolenky k lovu
−	 od osoby důvodně podezřelé ze spáchání přestupku 

v bezprostřední blízkosti rybářského revíru předlože�že-
ní rybářského lístku, povolenky k lovu, nebo jiného 
dokladu opravňujícího osobu k lovu nebo dokladu o na�adu o na-
bytí ryby

−	 součinnost a pomoc orgánů Policie ČR, nemůže�li zajis-
tit vlastními silami výkon funkce rybářské stráže
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c) zadržet
−	 povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení 

řádu a tuto doručit do 5 dnů výdejci povolenky
−	 úlovek, náčiní, nástroj osobě, která tím spáchala 

přestupek nebo trestný čin
d) vstupovat na pozemky, stavby, jezy, rybí přechody 

a jiná zařízení v souvislosti s výkonem funkce rybářské 
stráže, a to v rozsahu nezbytně nutném a užívat k tomu 
v nezbytné míře existující přístupové cesty

e) ukládat a vybírat pokutu v blokovém řízení 
za spáchání přestupku podle tohoto řádu a podle zákona 
o přestupcích 

30. Rybářská stráž je při výkonu své funkce povinna
a) nosit služební odznak na viditelném místě
b) prokazovat se průkazem rybářské stráže
c) kontrolovat a dohlížet na dodržování povinností stano-

vených tímto řádem
d) zjišťovat zdroje a příčiny znečištění vody
e) oznamovat neprodleně zjištěné závady a škody podle 

jejich povahy uživateli rybářského revíru, příslušnému 
obecnímu úřadu, orgánu ochrany přírody a krajiny nebo 
Policii ČR
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V.
SPORTOVNÍ RYBÁŘSKÉ REVÍRY 

31. Chráněné rybí oblasti
Chráněné rybí oblasti = chovné úseky revírů, chovné poto-
ky, chovné rybníky, chovné nádrže.
V chráněných rybích oblastech je sportovní lov ryb zakázán. 
Uživatel revíru zde provádí hospodářskou činnost v souladu 
se statutem příslušné CHRO.

32. Mimopstruhové revíry
1. TRNÁVKA 2 MP MAGÁT revír č. 061 421 093
Revír tvoří rybářské právo na vodní nádrži:
„MAGÁT“ parcela č. 900  výměra 7 302 m²
 k. ú. Pacov zátopa 0,7 ha
z	důvodu	obecného	zájmu	je	zakázán	lov	ryb	udicí	
z	hráze	nádrže	Magát,	kde	hráz	tvoří	státní	silnice

2. TRNÁVKA 2 MP VALCHA revír č. 061 421 001
Revír tvoří rybářské právo na vodní nádrži:
„VALCHA“ parcela č. 304 výměra 80 221 m²
  k. ú. Cetoraz zátopa 6, 6 ha
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33. Pstruhové revíry
TRNÁVKA 2 P  revír č. 423 065
Revír tvoří rybářské právo na řece Trnava a potoku Kejtovský

1. řeka TRNAVA
přítok Želivky, Vltavy

délka toku 28,6 km zátopa 10,6 ha
Od hrany přelivu Arneštovického mlýna na ř. km 16,0 pro-
ti proudu řeky protékající Hořepníkem, pod Březinou, přes 
soutok s Kejtovským potokem pod Přáslavicemi, pod Vel-
kou Chyškou, pod Hrádkem, přes Smrčkův mlýn, Maradův 
mlýn, Jakalův mlýn, lom Těchobuz, pod Zhořcem, přes 
Houskův mlýn, Brožkův mlýn, k patě hráze rybníka Pilní 
na ř. km 44,6 řeky Trnavy.
Rybník zvaný Staňkův (Dolní hamr) p. č. 285, k. ú. Bedři�ú. Bedři� Bedři-
chov, výměra 19 314 m², není součástí sportovního revíru, 
lov ryb udicí zakázán.

2. potok KEJTOVSKÝ
přítok Trnavy, Želivky, Vltavy

délka toku 15,8 km zátopa 5,1 ha
Od soutoku s Trnavou na ř. km 23,7 řeky Trnava pod Přás-
lavicemi, proti proudu pod Samšínem, Roučkovicemi, přes 
Novou Ves, pod nádraží ČD v Pacově, pod Eší, kolem 
Šimpachu, k patě hráze rybníka Dvořiště na ř. km 15,8 po�, k patě hráze rybníka Dvořiště na ř. km 15,8 po-
toka Kejtovský. 
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V.
POMOCNÉ TABULKY

Š T I K A 
délka 

celk. cm 
váha 
v kg 

délka 
celk. cm 

váha 
v kg 

délka 
celk. cm 

váha 
v kg 

55 
56 
57 
58 

1,16 
1,22 
1,29 
1,37 

59 
60 
61 
65 
70 
75 
80 
85 

1,42 
1,52 
1,60 
1,95 
2,45 
3,04 
3,72 
4,50 

90 
95 

100 
110 
120 

5,37 
6,36 
7,46 

10,04 
13,17 

K A P R 
délka 

celk. cm 
váha 
v kg 

délka 
celk. cm 

váha 
v kg 

délka 
celk. cm 

váha 
v kg 

 
45 

 
1,57 

46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

1,68 
1,81 
1,93 
2,07 
2,21 
2,35 
2,50 
2,66 
2,83 
3,00 
3,18 

57 
58 
59 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

3,37 
3,57 
3,77 
3,98 
5,16 
6,56 
8,20 

10,10 
14,79 
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C A N D Á T 
délka 

celk. cm 
váha 
v kg 

délka 
celk. cm 

váha 
v kg 

délka 
celk. cm 

váha 
v kg 

45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

0,83 
0,89 
0,95 
1,02 
1,08 
1,16 
1,23 
1,31 

53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

1,39 
1,47 
1,56 
1,65 
1,75 
1,85 
1,95 
2,06 

65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 

100 

2,65 
3,35 
4,16 
5,10 
6,18 
7,41 
8,79 

10,33 

P S T R U H   O B E C N Ý   P O T O Č N Í 
délka 

celk. cm 
váha 
v kg 

délka 
celk. cm 

váha 
v kg 

délka 
celk. cm 

váha 
v kg 

 
 

27 
28 
29 
30 
31 
32 

 
 

0,19 
0,21 
0,25 
0,25 
0,28 
0,31 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

0,34 
0,36 
0,39 
0,42 
0,46 
0,50 
0,54 
0,57 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
50 

0,61 
0,65 
0,70 
0,74 
0,80 
0,85 
0,88 
1,07 
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L I P A N   P O D H O R N Í 
délka 

celk. cm 
váha 
v kg 

délka 
celk. cm 

váha 
v kg 

délka 
celk. cm 

váha 
v kg 

 
30 
31 
32 
33 
34

 
0,21 
0,23 
0,25 
0,28 
0,30 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

0,33 
0,36 
0,39 
0,43 
0,46 
0,50 
0,54 
0,58 

43 
44 
45 
46 
47 
50 
55 

0,62 
0,67 
0,72 
0,77 
0,82 
1,00 
1,34 

A M U R   B Í L Ý 
délka 

celk. cm 
váha 
v kg 

délka 
celk. cm 

váha 
v kg 

délka 
celk. cm 

váha 
v kg 

60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 

2,40 
2,51 
2,64 
2,77 
2,90 
3,04 
3,20 
3,33 
3,48 
3,64 
3,80 
3,97 
4,14 
4,31 
4,49 

75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 

4,68 
4,87 
5,06 
5,26 
5,47 
5,68 
5,89 
6,11 
6,34 
6,57 
6,81 
7,06 
7,30 
7,56 
7,82 

90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 

8,09 
8,36 
8,64 
8,93 
9,22 
9,52 
9,82 

10,13 
10,45 
10,77 
11,10 
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C E J N   V E L K Ý 
délka 

celk. cm 
váha 
v kg 

délka 
celk. cm 

váha 
v kg 

délka 
celk. cm 

váha 
v kg 

5 
10 
15 
20 
23 
25 
28 
30 
32 
34 

0,004 
0,012 
0,038 
0,085 
0,12 
0,17 
0,25 
0,31 
0,37 
0,45 

36 
38 
40 
42 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

0,54 
0,65 
0,76 
0,89 
1,03 
1,10 
1,18 
1,27 
1,35 
1,44 

50 
52 
54 
56 
59 
61 
63 
66 
68 

1,54 
1,74 
1,94 
2,20 
2,60 
2,89 
3,20 
3,71 
4,08

P S T R U H   D U H O V Ý 
délka 

celk. cm 
váha 
v kg 

délka 
celk. cm 

váha 
v kg 

délka 
celk. cm 

váha 
v kg 

 
 

27 
28 
29 
30 
31 
32 

 
 

0,25 
0,27 
0,30 
0,32 
0,36 
0,40 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

0,44 
0,47 
0,51 
0,55 
0,60 
0,65 
0,70 
0,74 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
50 

0,79 
0,84 
0,91 
0,96 
1,04 
1,11 
1,14 
1,39 
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Poznámky:
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