
 

Informační list pro rok 2023 
Doporučujeme uschovat do povolenky k lovu pro možnost nahlédnutí během roku. 

Český rybářský svaz místní organizace Mělník z.s., Nůšařská 2912, 276 01 Mělník 
Tel: 315 624 703, email: crsmomelnik@centrum.cz, web: rybarimelnik.cz 

 
Úřední hodiny: prosinec, leden-květen: pondělí  15-19 hodin 
     středa   9-11 hodin, 15-19 hodin  
  červen-září:  středa  15-17 hodin 
  říjen a listopad:  ZAVŘENO  (pouze po tel. domluvě) 
Dotazy je možné směrovat na kancelář MO – pana Němce tel: 602 699 899, 315 624 703,  
Nebo na jednatele pana Macholdu 774 453 545 mail: crsmomelnik@centrum.cz 

 
K plynulému vydávání rybářských povolenek pro rok 2023 je třeba: 
 

1. Vrátit vyplněnou povolenku (celosvazová povolenka se nevyplňuje, ale vrací 
se!) k lovu včetně zadní strany za rok 2022! Nejpozději do 31.1.2023 

2. Výdej povolenek bude zahájen v pondělí 5.prosince 2022 
3. Povolenky, které vracíte NEZASÍLEJTE DOPORUČENĚ, stačí OBYČEJNĚ! Věnujte maximální 

pozornost vyplnění úlovkového listu na zadní straně povolenky, a to i v případě, že jste úlovku 
nedosáhli. Návod naleznete nakonci v bližších podmínkách výkonu ryb. práva – popisy revírů 

4. Úhradu za členskou známku 700 Kč proveďte nejpozději do 30.4.2023, jinak Vaše členství zaniká.  
5. Náhrada za pracovní roční příspěvek je 700 Kč (odhlasováno čl.schůzí) 

Držitelé průkazu ZTP při výdeji povolenky předloží průkaz OZP ke kontrole. 
6. K úhradě lze použít platební terminál v kanceláři organizace, složenku nebo platbu v hotovosti. Při 

úhradě převodem doložte platbu výpisem z účtu (ukázání v mobilním telefonu nestačí!). Bankovní 
spojení naleznete na www.rybarimelnik.cz 

7. Na lístku pro vydání povolenky zakroužkujte položky tak, aby bylo jasné, z jakých částek se Vaše 
platba skládá. 

8. K vydání povolenky jsou potřeba tyto náležitosti: 
a. Řádně vyplněný lístek pro vydání povolenky  
b. Členská legitimace 
c. Státní rybářský lístek 
d. Doklad o platbě, pokud nehradíte na místě 
Povolenku poštou zasíláme pouze v případě splnění náležitostí výše a připojení známek pro zpětné 
odeslání v hodnotě 100Kč. Bez splnění náležitostí nemůže být povolenka vydána/ zaslána. 
 
Celoroční středočeské územní MP povolenky, celosvazové a celorepublikové MP povolenky opravňují 
jejich držitele k lovu ryb na revírech ČRS, z. s., SÚS až do 5.1. následujícího roku. 
 

REGISTRUJTE SE PRO ODBĚR NOVINEK A INFORMACÍ, NAPŘÍKLAD O 
NASAZOVÁNÍ NA STRÁNCE   www.rybarimelnik.cz   VPRAVO NAHOŘE ! 

(ODBĚR NOVINEK E-MAILEM) 

 
Upozornění na nedávné a nové změny v RŘ a bližších podmínkách (nutné si zapamatovat!):  
 

• K70 – Na všech revírech se kapr nad 70 cm musí co nejšetrněji pustit zpět do revíru. 

• Denní úlovek lína obecného se stanovuje na maximálně 4 kusy. Na revírech MO Mělník přisvojením 
dvou kusů kapra, štiky, candáta, bolena, sumce nebo tří kusů pstruha potočního, duhového, sivena 
nebo lipana či jejich kombinace končí denní lov. Každá zde vyjmenovaná ryba a amur se zapisuje 
v povolence do samostatného řádku! 

• Při lovu musí mít rybář v dosahu připravený podběrák.  

• Na revírech je lovná míra candáta zvýšena na 50 cm, štiky a parmy na 60 cm a okouna na 20 cm 
(hájení 1.1.-15.6. včetně). 

• Jakákoliv ryba ve formě zlaté nebo albín je hájena celoročně. 

• Hlubinná přívlač je upravena viz. popisky u revírů. A smí být provozována pouze za použití lidské 
síly (vesel), platí pro celý Středočeský kraj (viz uzemní pravidla a dodatek soupisu revírů a BP) 

• Zakazuje se zejména: Používání dvojháčků a trojháčků od 1.1. do 15.6. v MP revírech. Používání 
vylovovacího háku (gafu). Používat srkačku (háček nesmí být pevně spojen se zátěží) 

• Na P revírech se smí používat pouze háčky bez protihrotu nebo se zamáčknutým protihrotem 
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• Zakazuje se přechovávání živých lososovitých ryb během lovu, po ulovení a přisvojení musí být 

okamžitě humánně usmrceny. 

Na pstruhovém revíru 413 022 Pšovka1 – Na části pískovna Vlíněves je v období 16. 4. až 15. 6. 
povolen lov pouze na umělou mušku nebo přívlačí a zakazuje se vnadění a krmení ryb v tomto období. Lov 
na rostlinné nástrahy, položenou a plavanou je povolen od 16. 6. do 30. 11. Přisvojením třetí lososovité 
ryby končí denní lov. Přisvojením dvou kaprů, amurů nebo jejich kombinace končí denní lov. Od 1. 9. 
do 30. 11. se za lov na umělou mušku považuje pouze lov  s klasickou muškařskou výbavou, případně 
lov s plovátkem/sbirulinem a maximálně 3 muškami. Zátěž mimo tělíčko mušky je zakázána. Používání 
vláčecích těst, dipů atd. k lovu pstruhů není povoleno. Lov s gumovými nástrahami nebo jejich částmi je 
považován za přívlač. Kapr a amur nad  70 cm včetně, se musí bez prodlení pustit zpět do revíru. Při lovu 
musí mít rybář v dosahu připravený podběrák. 

 
• ŽÁDÁME RYBÁŘE O POMOC PŘI UDRŽOVÁNÍ POŘÁDKU KOLEM REVÍRŮ A ÚKLIDU LOVNÝCH MÍST. 

PROSÍME NEBOJTE SE ZAVOLAT POLICII V PŘÍPADĚ, ŽE SE STANETE SVĚDKY VYVÁŽENÍ NEPOŘÁDKU A 
ČERNÝCH SKLÁDEK KOLEM VODY. POMŮŽETE NÁM TÍM ZAMEZIT NEPOŘÁDKU KOLEM REVÍRŮ A 
ZJEDNODUŠIT JEDNÁNÍ S ÚŘADY OHLEDNĚ ŘEŠENÍ SITUACE…… DĚKUJEME  

• (městská policie tel. 156, státní policie tel. 158) 

•  

• V PŘÍPADĚ, ŽE SE STANETE SVĚDKY PŘEČINŮ PROTI RYBÁŘSKÉMU ŘÁDU, PROSÍM KONTAKTUJTE 
NEPRODLENĚ VEDOUCÍHO RYBÁŘSKÉ STRÁŽE PANA MIŠKOVSKÉHO NA TEL 606 517 050 

 

• LOV RYB NONSTOP – Na základě rozhodnutí MZ byla povolena výjimka z denní doby lovu v období od 
16. 6. 2023 do 30. 9. 2023 v době od 0.00 do 4.00 hod. 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 
411056 Labe 24 A  – MO Kolín 
Bližší informace a podmínky naleznete v soupisu revírů a bližších podmínkách lovu. 

 
                                                                                                              
Výbor ČRS MO Mělník chce získat více informací 
o úlovcích a návštěvnosti revírů 411167 Labe 
14A a 411168 Vltava 1A, proto rozhodl očíslovat 
jednotlivé podrevíry (viz soupis revírů). Z těchto 
důvodů Vás žádáme o zapisování podrevírů do 
úlovkových lístků. Výbor ČRS MO Mělník předem děkuje za realizaci (viz. vzor zápisu) 
 
 

VÝBOR MO ZVE NA AKCE 2023 : 
Pro lepší informovanost sledujte naše webové stránky, nebo vývěsku u budovy MO, vzhledem k vývoji situace 

se mohou termíny a místa měnit. 
 

Členská schůze ČRS MO Mělník 
Se bude konat v sobotu 11.3.2023 od 9,00 v sále hospody U hřiště v Hoříně 

 

SPOLEČENSKÝ VEČER ČRS MO Mělník 
Se bude konat 4.2.2023 v Masarykově kulturním domě, U sadu 323, Mělník, včetně RAUTU od firmy Růzha 

Slosovatelná vstupenka o hlavní ceny + bohatá tombola (např. rybářské potřeby a povolenky) 
 

P    413022, Baraba    Duben 2023 z důvodu konání závodů a hájení násad 
      Mezinárodní závod LRU Muška z lodí – Junioři  
      Republikový závod LRU Muška z lodí – Dospělí 
MP 411167 / 5 Vehlovice 
       / 3 Mlazice    květen až srpen 2023 – průběžný odlov sumečka amerického  

Ústav biologie obratlovců AV ČR v.v.i. 
MP 411167 / 5 Vehlovice   květen 2023 36.ročník dětských rybářských závodů  
MP 411167 / 5 Vehlovice   srpen 2023 Prázdninové dětské rybářské závody 
MP 411167 / 5 Vehlovice   září 2023 Podzimní rybářský závod pro dospělé  
  
MP 411168 / 3 Lužec    květen 2023 Tradiční závody pro děti i dospělé Lužec 
MP 411168 / 1 Vrbno    září 2023 Závody pro děti i dospělé Vrbenský kapr 
MP 411046, Labe pod Novým mostem září / říjen 2023 Pohár kněžny Ludmily, plavaná dospělí 

Datum Číslo revíru Podrevír Druh ks kg Cm 

22.6. 4 1 1 1 6 7 2     

23.6. 4 1 1 1 6 7   5 Kapr 1 2,2 45 


