Seznam revírů, na kterých platí povolenka č.90 (Labe-Vltava)
Před lovem je třeba si v soupisu revírů ověřit, zda povolenka č.90 na revíru aktuáln ě platí.
REVÍRY STŘEDOČESKÉHO ÚS
411 046 LABE 14 – MO Mělník
11 km 146 ha
GPS Z: 50°24'2.282"N, 14°27'0.823"E, K: 50°19'0.792"N, 14°29'30.934"E
Od jezu Dolní Beřkovice až k bývalému Úpořskému rameni v k. ú. Kly na ř. km 841,1.
K revíru patří:
odbočka Labe ke zdymadlům laterálního kanálu u obce Hořín
Mělnický přístav
10,4 ha
(GPS 50°22'8.497"N, 14°27'36.08"E)
Spodní plavební kanál v k. ú.
Mělník
3,0 ha
(GPS 50°22'8.148"N, 14°27'27.149"E)
Pšovka, Hořínská strouha a Vltava jsou samostatnými revíry. Lov z plavidel povolen pouze na hlavním toku Labe a Sidonce. Přívlač povolena. Míra kapra je stanovena na 40 cm, štiky na 60
cm. Mělnický přístav je chráněnou rybí oblastí, kde je lov ryb zakázán, mimo pravý břeh od plotu bývalých loděnic až k vyústění do řeky Labe.
411 047 LABE 15 – MO Obříství
7 km 75 ha
GPS Z: 50°19'0.792"N, 14°29'30.934"E, K: 50°16'17.865"N, 14°31'32.279"E
Od Úpořského ramena v k. ú. Kly až k ústí Košáteckého potoka do Labe. Součástí revíru jsou přítoky, náhony a slepá ramena propojená s hlavním tokem Labe. Černávka a Byškovický potok
jsou chovné – lov ryb zakázán. Zákaz používání zařízení na vyhledávání ryb (například echolotů aj.). Zákaz používání jakýchkoli vábniček (klepadla, špláchadla aj.). Na celém revíru je povolen
lov ryb pouze na jednoháček, maximálně na dva jednoháčky (nevztahuje se na přívlač). Míry ryb jsou stanoveny takto: kapr 40 cm, štika 55 cm, lín 25 cm, sumec 90 cm. Kapr nad 70 cm
(včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. Pojíždění motorovým vozidlem po pobřežních pozemcích zakázáno. Lov z plavidel
povolen kromě úseku: od říčního kilometru 847,0 až do ř. km 848,8 (areál chemického závodu Spolana). Zákaz lovu z levého břehu řeky v úseku od říčního kilometru 847,0 až do ř. km 848,8
(areál chemického závodu Spolana).
Dále je lov ryb zakázán v úseku 100 m nad i pod jezem v Obříství – týká se plavidel i lovu ze břehu. Zákaz používání jakýchkoliv plavidel na slepém rameni řeky Labe zvaném „TUHAŇ" – GPS
50°17'16.157"N, 14°31'19.697"E.
Tůně v Obříství, Libiši a Košátecký potok jsou samostatnými revíry.
411 048 LABE 16 – MO Neratovice
6 km 72 ha
GPS Z: 50°16'17.849"N, 14°31'32.304"E, K: 50°14'10.244"N, 14°33'38.535"E
Od vtoku Košáteckého potoka u Neratovic až k ř. km 854,3 pod obec Jiřice. Lov z plavidel povolen kromě úseku 100 m pod a nad jezem Lobkovice. Části nájezdů do plavební komory od konce
ostrova jsou chráněnou rybí oblastí. Kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. Míra kapra 40 cm, štiky 60 cm
a sumce 90 cm. Košátecký potok je samostatným revírem. Parkování dvoustopých vozidel na pobřežních pozemcích, rozdělávání ohňů a stanování je zakázáno. Lovící je povinen mít u sebe
podběrák a použít ho při zdolávání ryb.
411 049 LABE 17 – MO Kostelec nad Labem
6 km 70 ha
GPS Z: 50°14'10.228"N, 14°33'38.56"E, K: 50°13'15.578"N, 14°38'16.564"E
Od ř. km 854,3 pod Kostelcem nad Labem až k výtoku z Borecké tůně u ř. km 868,8.
K revíru patří:
Mlýnská strouha v k. ú.
Kostelec nad Labem
4,0 ha
(GPS Z: 50°14'2.466"N, 14°34'33.4"E, K: 50°13'53.972"N, 14°36'15.713"E)
pravostranné a levostranné přítoky hlavního toku a Mlýnské strouhy.
Mratínský potok od soutoku s Líbeznickým potokem patří k revíru 411 049. Rybolov na Mratínském potoce včetně všech přítoků je zakázán. Lov z plavidel je povolen pouze na hlavním toku.
Míry ryb jsou stanoveny takto: kapr 40 cm, štika 60 cm. Kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven.
411 050 LABE 18 – MO Brandýs nad Labem
– Stará Boleslav
11,5 km 80 ha
GPS Z: 50°13'15.594"N, 14°38'16.564"E, K: 50°10'7.515"N, 14°45'11.416"E
Od výtoku odpadu z Borecké tůně u ř. km 868,8 až ke zdymadlu v Čelákovicích. Na revíru 411 050 je omezen úlovek vyjmenovaných ryb uvedených v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb.
na 50 ks za kalendářní rok. Lov z plavidel povolen. Míry ryb jsou stanoveny takto: kapr 40 cm, štika 60 cm, candát 50 cm, lín 25 cm. Kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s
maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. Na celém revíru platí povinnost použít při vylovování ryby podběrák. Ponecháním si dvou vyjmenovaných ryb uvedených
v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb. končí denní lov ryb, i když nebylo dosaženo denního limitu 7 kg ulovených ryb.
411 051 LABE 19 – MO Čelákovice
6 km 50 ha
GPS Z: 50°10'7.613"N, 14°45'11.693"E, K: 50°10'36.845"N, 14°49'38.175"E
Od zdymadel v Čelákovicích až k jezu elektrárny v Lysé nad Labem včetně mlýnského náhonu v Čelákovicích, dále potok Výmola (GPS Z: 50°10'10.841"N, 14°47'36.327"E, K: 50°6'25.515"N,
14°45'49.636"E), od ústí do Labe až k ústí Jírenského potoka. Také potoky Týnecký (GPS Z: 50°10'30.393"N, 14°49'31.72"E, K: 50°4'34.468"N, 14°47'27.963"E) a Jirenský (GPS Z: 50°6'25.499"N,
14°45'49.611"E, K: 50°6'48.971"N, 14°41'51.486"E) včetně jejich přítoků. Lov na potoce Výmola označte v úlovkovém lístku jako podrevír č. 1.
Na celém revíru platí zákaz táboření, stanování a rozdělávání ohňů a zákaz zajíždění motorovými vozidly na pobřežní pozemky (dle zákona o ochraně přírody). Použití rybářského přístřešku je
povoleno pouze po dobu výkonu rybářského práva a platí také povinnost použití podběráku. Lov z plavidel povolen dle plavebního řádu. V úseku nad jezem po levé straně (oplocení) je
omezen lov z důvodu provozu sportovních plavidel. Míra kapra je stanovena na 45 cm, amura na 60 cm, candáta na 50 cm, lína na 35 cm a štiky na 60 cm. Kapr nad 70 cm (včetně) se musí
bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. V denním úlovku smí být maximálně 2 ks lína. Mlynařice je samostatným revírem.
411 053 LABE 21 – MO Nymburk
11 km 112 ha
GPS Z: 50°10'7.206"N, 14°56'24.099"E, K: 50°10'14.034"N, 15°4'36.428"E
Od jezu elektrárny v Hradištku až k odstavenému ramenu Sánské strouhy v Kovanicích.
K revíru patří:
úsek Kouřimky (Výrovky) – GPS Z: 50°10'4.909"N, 14°58'58.225"E, K: 50°9'34.882"N, 15°0'38.984"E – od ústí do Labe k silnici Sadská–Nymburk (u Zvěřínku),
úsek Šembery od ústí do Kouřimky k silnici Zvěřínek–Hořátev.
Lov z plavidel povolen pouze na hlavním toku. Přívlač povolena od 16. 6. Při lovu dravých ryb s výjimkou přívlače na umělou nástrahu se povoluje pouze sestava s max. dvěma jednoháčky.
Míra je stanovena u kapra 40 cm, štiky 55 cm, candáta 50 cm, lína 25 cm a tolstolobika 60 cm. Kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského
revíru, kde byl uloven. Podél celého revíru je zakázáno stanování a rozdělávání ohňů dle zákona o ochraně přírody. Používání rybářských přístřešků je povoleno pouze v době výkonu
rybářského práva. Při výkonu rybářského práva je nutno používat podběrák.
411 054 LABE 22 – MO Poděbrady
13 km 111 ha
GPS Z: 50°10'14.018"N, 15°4'36.428"E, K: 50°5'25.301"N, 15°9'51.288"E
Od vyústění odstavného ramene Sánské strouhy v Kovanicích až k jezu v Osečku.
K revíru patří:
úsek Cidliny od vtoku do Labe k silničnímu mostu u nájezdu na dálnici, Bačovka (GPS Z: 50°6'36.427"N, 15°9'22.657"E, K: 50°6'17.466"N, 15°10'11.402"E) od vtoku do Labe až ke kamennému
mostu přes Bačovku a slepá a odstavná ramena propojená s hlavním tokem Labe:
Chvalovické v k. ú.
Chvalovice - Polabec
1,8 ha
(GPS 50°9'39.527"N, 15°5'32.191"E)
Kmenovo rameno
Kluk
1,8 ha
(GPS 50°7'36.911"N, 15°8'30.802"E)
Polabecké rameno
Poděbrady
2,8 ha
(GPS 50°8'42.205"N, 15°6'26.37"E)
Grabnerovo rameno
Libice nad Cidlinou
2,0 ha
(GPS 50°7'4.379"N, 15°9'39.265"E)
V úseku 100 m pod vodním dílem Velký Osek na ř. km 911,500 a v úseku 100 m pod vodním dílem Poděbrady na ř. km 904,573 jsou vyhlášeny chráněné rybí oblasti – lov ryb zakázán. Lov ryb
v úseku levého břehu Labe od dálničního mostu u Boru po proudu k označníku č. 7 a v úseku levého břehu Labe od dálničního mostu u Boru k označníku č. 7 proti proudu je zakázán v
termínu 1. 4. – 31. 7. (úsek je označen tabulemi). Lov z plavidel je povolen pouze na hlavním toku řeky. Od 1. 1. do 15. 6. je povoleno ponechání si jednoho kusu kapra. Od 1. 1. do 15. 6. po
ponechání si jednoho kusu kapra končí denní lov ryb. Lov sumce na bójku s možností zavážení je povolen. Na celém revíru je zakázáno stanování a rozdělávání ohňů dle zákona o ochraně

přírody. Rybářský přístřešek povolen pouze po dobu lovu ryb. Míry ryb jsou stanoveny takto: kapr 40 cm, štika 60 cm, amur 60 cm. Kapr nad 65 cm (včetně) se musí bez prodlení a s
maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven.
411 055 LABE 23 A – MO Nová Ves
5 km 35 ha
GPS Z: 50°5'25.188"N, 15°9'51.363"E, K: 50°3'17.795"N, 15°10'36.264"E
Od jezu v Osečku až k jezu v Klavarech. Přítoky a nádrže jsou samostatným revírem.
Podél celého revíru je zákaz rozdělávání ohňů, stanování a budování přístřešků dle zákona o ochraně přírody. Lov z plavidel povolen. Míra kapra je stanovena na 40 cm, štiky na 60 cm a lína
na 25 cm. Kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. Při zdolávání ulovené ryby je nutno používat podběrák a
ulovenou rybu je lovící povinen pokládat na mokrou podložku.
411 056 LABE 24 A – MO Kolín
12 km 135 ha
GPS Z: 50°3'17.616"N, 15°10'36.44"E, K: 50°1'24.673"N, 15°18'38.114"E
Od jezu v Klavarech až k jezu ve Veletově včetně přítoků.
K revíru patří:
Černá struha (GPS Z: 50°1'13.949"N, 15°16'25.501"E, K: 50°1'4.601"N, 15°17'28.161"E) úsek Klejnarky (GPS Z: 50°0'44.055"N, 15°16'49.423"E, K: 49°59'59.681"N, 15°17'28.773"E) od jejího ústí
do Černé struhy až k jezu v Mladém Hlízově,
pískovna Velký Samberk v k. ú.
Kolín
35,0 ha
(GPS 50°0'39.589"N, 15°14'39.492"E)
Na pískovně spojené s hlavním tokem probíhá těžba písku s lodním provozem. Lov ryb je zakázán v prostorech sídla provozovny, skládky písků a štěrku, dobývacího prostoru, a břehů, kde
probíhá rekultivace. Zákaz lovu z prostoru pláže na Loděnici. Zákaz lovu ryb z ostrovů. Lov z plavidel, zavážení a zaplavávání návnad a nástrah a umisťování bójek je povoleno pouze na
hlavním toku řeky Labe. Osoba provádějící lov je povinna seznámit se s pravidly lovu ryb a aktuálními lovnými úseky. Informace jsou umístěny na vývěskách na příjezdových komunikacích.
Míra kapra je 40 cm, sumce 70 cm, štiky 55 cm. Kapr nad 65 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven.
411 093 VLTAVA 1 – MO Mělník
11,4 km 110 ha
GPS Z: 50°20'48.334"N, 14°28'29.484"E, K: 50°18'54.108"N, 14°21'12.581"E
Přítok Labe. Od soutoku s Labem v Mělníku až k jezu ve Vraňanech. Součástí revíru je laterální kanál Hořín–Vraňany v celé délce. Lov z plavidel povolen pouze na hlavním toku. Míra kapra je
40 cm a štiky 60 cm. Lov přívlačí je povolen na řece a laterálním kanále.
411 094 VLTAVA 2 – MO Kralupy nad Vltavou
14 km 94 ha
GPS Z: 50°18'54.329"N, 14°21'11.541"E, K: 50°12'38.128"N, 14°21'21.979"E
Přítok Labe. Od jezu ve Vraňanech až k jezu v Dolanech.
K revíru patří:
Bakovský potok od ústí do Vltavy až k mostu v obci Pozdeň.
Součástí jsou dále potoky: Červený od soutoku s Bakovským potokem k mostu silnice Slaný–Velvary v Ješíně, Zlonický a Byseňský potok od soutoku s Bakovským p. až k pramenům včetně
všech přítoků. Vranský potok, Bakovský potok od obce Pozdeň a Červený potok od Ješína jsou chovné.
Dolanský (Zákolanský) potok od soutoku s Vltavou k mostu v Otvovicích je chovný – lov ryb zakázán. V úseku 50 m nad a 100 m pod vyústěním kanálu z a. s. Synthos je lov ryb zakázán po celé
šířce toku. Zákaz se vztahuje i na lov z plavidel. Na ostatních částech toku Vltavy je lov z plavidel povolen. Tůně v povodí jsou samostatnými revíry. Respektujte dopravní značení zákazu
vjezdu. Lovící je povinen mít u sebe a při vylovování ryb použít podběrák. Míry ryb stanoveny takto: kapr 40 cm, štika 60 cm. Kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální
šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. Označování lovných a krmných míst bójkami či jiným způsobem je zakázáno. Táboření, stanování, bivakování a rozdělávání ohňů je
dle zákona o ochraně přírody zakázáno. MNÍK.
411 503 VLTAVA 15 – ÚDOLNÍ NÁDRŽ KAMÝK –
Středočeský územní svaz
10 km 160 ha
GPS Z: 49°38'0.122"N, 14°14'48.344"E, K: 49°36'25.484"N, 14°10'54.066"E
Od hráze ÚN Kamýk až k tělesu hráze ÚN Orlík; mimo přítoků, které jsou samostatným pstruhovým revírem. Lov ryb je zakázán 50 m od tělesa hráze ÚN Kamýk a 100 m od tělesa hráze ÚN
Orlík. Lov a vstup je též zakázán v I. ochranném pásmu sání vodovodů Příbram a 40 m pod a 100 m nad tímto sáním umístěným v obci Solenice. Lov z plavidel povolen. Lov hlubinnou přívlačí
je povolen. MNÍK.

