
Bližší podmínky pro výkon rybářského práva na revírech 

Štěrkoviště a Morava 12M (Pod Jezem). 

Na rybářských revírech Štěrkoviště (461 222) a Pod Jezem (461 327), dále jen „revíry“, je lovící povinen 

řídit se všemi obecnými zákonnými normami, zejména pak zákonem o rybářství č. 99/2004 a sním 

související prováděcí vyhláškou č.197/2004 (dále jen „zákon“) s těmito výjimkami: 

1. Rybolov 
a) Osoba provádějící lov si může v jednom dnu přisvojit, i když loví na více revírech, 7kg všech druhů ryb, 
které nejsou omezeny hájením, popřípadě jinak omezeny. V tomto úlovku smí být nejvýše dva kusy štiky, 
candáta, bolena, sumce, amura nebo jejich kombinace, nebo jeden kus kapra v kombinaci s předchozími 
uvedenými druhy ryb. Vždy se však jedná pouze o dva kusy z těchto vyjmenovaných ryb na den. 
b) Celkový počet přisvojených kaprů je omezen na 20 ks ročně. 

Na krátkodobé povolenky je počet kaprů omezen následovně: 
Víkendová povolenka    2 kusy 
Týdenní povolenka    3 kusy 
Měsíční povolenka  10 kusů 

c) Při dosažení maximálního počtu kaprů, dle písm. b), je možno i nadále provádět rybolov s tím, že 
ulovené kapry je nutno neprodleně a šetrně vrátit zpět do vody. 

d) Nejmenší a největší lovné míry vybraných druhů ryb odlišující se od zákona: 
Kapr obecný  45 cm – 70 cm max.   
Štika obecná  60 cm 
Amur bílý   50 cm 
Jeseter  celoročně hájený 

 

2. Rybolov mládeže  
Mládež do 15 let včetně může na revírech lovit na 1 prut. Nesmí lovit na nástražní ryby ani na jejich části. 
Je zakázáno lovit čeřenem, počet kaprů omezen na 10ks na jednu roční povolenku. Při překročení limitu 
přisvojených kaprů je možno dokoupit další celoroční povolenku. 
Držitel státního rybářského lístku a povolenky starší 18 let může v rámci svého oprávnění, individuálně 
prakticky vyučovat lovu ryb dítě mladší 8 let včetně. 
 

3. Omezení rybolovu 
a) Na revírech je zakázán lov z loďky jakožto i z jiných plovoucích zařízení. Zavážení nástrah je povoleno. 
b) Na revíru Štěrkoviště se v době položení hnízd k výtěru candáta, zpravidla koncem března a v dubnu, 
zakazuje rybolov a to v rozsahu 50m od položených hnízd. Hnízda jsou označena plovoucími bójkami. (pet 
láhve)  
c) V době konání rybářských závodů se na Štěrkovišti zakazuje rybolov a to celý  den, kdy se závody konají, 
až do ukončení závodů pořadatelem. 
d) Na Štěrkovišti je v prostoru pozemků DDM Sluníčko, při uzamčení branek (u čerpací stanice a pláže), lov 
zakázán. Zákaz se nevztahuje na účastníky a vedoucí rybářského kroužku nebo rybářského tábora DDM 
Sluníčko. 
e) V době uzamčení branky u rybářského areálu, je lov za brankou povolen pouze držitelům číslovaného 
klíče od branky. Číslo klíče musí být uvedeno na povolence k rybolovu. 
f) Všechny vyhlášky města Otrokovice ohledně ROŠ zůstávají v plném rozsahu v platnosti. 
 

4. Obecné informace 
Povolenky na revíry se vydávají v platnosti roční, měsíční, týdenní a víkendové (pátek-neděle). 
Vydávání ročních povolenek se pro členy MO MRS Otrokovice uskuteční v sídle MO každou sobotu v měsíci 
únoru (9:00-11:00) daného kalendářního roku, spolu s placením členských příspěvků, v těchto termínech 
není možný prodej povolenky na dotčené revíry pro členy jiných MO MRS – Hostenky. 



Prodej povolenek pro Hosty se provádí od měsíce března daného kalendářního roku v úřední hodiny v sídle 
MO. 
Vydávání mimo uvedené termíny je v době úředních hodin, případně po domluvě v sobotu při brigádách 
od 9 do 11 hodin. Po předchozí individuální domluvě s některým z funkcionářů MO (jednatel, hospodář, 
předseda, místopředseda). Počet celoročních povolenek je omezen. 
 

5. Související legislativa: 
Zákon č.99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských 
rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů 
Vyhláška č. 197/2004 k provedení zákona o rybářství 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
Vyhláška č. 395/1992 Sb., k provedení zákona o ochraně přírody a krajiny 
Všechny zákonné normy lze najít na stránkách Ministerstva vnitra ČR ve sbírce zákonů (www.mvcr.cz)         

6. Kontakty  
Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Otrokovice 
Třída T. Bati 1619  
765 02 Otrokovice 
IČO: 00547042 
 
Mail: mrs-otrokovice@volny.cz 
Web: www.mrsotrokovice.cz  
 
hospodář:   Martin Zatloukal 604 985 818 
předseda:   Vladimír Oharek 606 376 716 
rybářská stráž:  Josef Klhůfek 733 310 441       
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