
                                                                Dodatek 
                    k soupisu revírů vydaného s platností od 1. 1. 2022  
                                     Platnost Dodatku: od 1. 3. 2022 
 

471 116 PODĚBRADY 1 A – MO Olomouc 28 ha 
Revír tvoří nádrž Poděbrady v k.ú. Horka nad Moravou 28 ha 

(GPS 49°37'21.891"N, 17°13'35.131"E) 

Celý revír se nachází ve II. zóně  CHKO Litovelské Pomoraví. 
 
Na základě podmínek stanovených v Příloze č. 1 Pachtovní smlouvy č. PO-
17/02240/SVSL/22, v.s. 29103367 uzavřené s Českou republikou jako majitelem a 
Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky jako organizací, která je příslušná 
hospodařit s pozemky o rozloze 23,5304 ha na revíru 471 116 Poděbrady 1A se dnem 1. 3. 
2022 mění podmínky rybolovu, na základě požadavku Agentury ochrany přírody a 
krajiny České republiky takto: 

1. AMUR, TOLSTOLOBIK, TOLSTOLOBEC a jejich kříženci nemají stanovenou 
lovnou míru ani dobu hájení a jejich úlovky se nebudou započítávat do limitů 
úlovků (denních, týdenních ani ročních, a to ani do limitů kusových ani do limitů 
hmotnostních). Po ulovení nesmí být vráceni zpět do revíru a jejich úlovky musí být 
zapsány do přehledu o úlovcích. 

2. Na revíru se ruší horní míra kapra K-70. 
3. Na revíru se ruší hájení kapra, hájení nesmí být uplatňováno ani z hospodářských 

důvodů, ani z důvodů organizace rybářských závodů či kvůli důvodům jiným. 
4. Hájení dravých ryb z hospodářských důvodů je možné i v období mimo jejich 

hájení dle platné právní úpravy. 
5. Krmení a vnadění ryb ZAKÁZÁNO. Povoleny pouze krmící prvky, které jsou 

součástí udice (krmítka, košíky, method feeder a podobně). 
6. Zavážení návnad a nástrah na revíru ZAKÁZÁNO, vyjma nástražních ryb při lovu 

dravců.  
 

 Zákaz lovu ryb ve vyznačeném úseku rekreačních zón: 

– Od restaurace až po konec pláže na ostrově, 

– Z východního břehu druhého jezera směrem k obci Chomoutov v termínu                            

1. 6. do 31. 8. od 8:00 do 20:00 hod. 

– Na nudapláži. 

– Vyznačeno na informativní ceduli a webových stránkách rybsvaz-ol.cz a rybsvaz-ms.cz  

– Využívat revír takovým způsobem, aby nedocházelo ke střetům s rekreanty 

Lovící je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky ryb, podběrák, 
a podložku pro šetrné zacházení s ulovenou rybou. Na revíru platí BPVRP pro revíry ve 
společném hospodaření ÚS ČRS Ostrava.  
 
 
 
 

Hospodaření je realizováno ve spolupráci s , která je správcem pozemků/částí 

pozemků, kde se hospodaří. 



Zákaz lovu ryb ve vyznačeném úseku rekreačních zón od 1. 6. do 31. 8. od 
08:00 do 20:00 hodin. 
 
 

 
 
 


