
Vissen tijdens uw vakantie bij Camping Terasy in Tsjechië  

De visgebieden in Tsjechie worden verdeeld in forelwater waar voornamelijk zalmachtige vis 

wordt gevangen en niet-forelwater waar roofvis en niet-roofvis (karper) wordt gevangen. 

Niet-forelwateren: 

De stuwmeren Orlík en Lipno, het Hnìvkovická stuwmeer, de Elbe bij de grens, de Mušovské 

stuwmeren, Slezská Harta, Nechranice, Skalka bij Cheb, Hracholusky. 

Vlak langs de Camping ligt het stuwmeer van Hracholusky.  

Veel toeristen komen naar Tsjechië om te vissen.  Het is echter dus belangrijk om daarvoor de 

juiste papieren aan te schaffen. Het begint met een staatvisvergunning (Rybarsky Listek) en 

daarnaast moet er ook nog een dagkaart (of een kaart voor langere perioden) gehaald worden. 

Beide vergunningen zijn te verkrijgen in het plaatsje Stribro, dat op 10 kilometer vanaf Pnovany 

ligt. Stribro is toch al de moeite waard om te bezoeken en niet alleen vanwege het mooie centrum 

met een typisch Tsjechisch plein, maar ook vanwege de mogelijkheid om inkopen te kunnen doen 

bij wat grotere supermarkten zoals Lidl en Pennymarkt. 

   

De staatsvisvergunning kan gratis opgehaald worden in het plaatsje Stribro. Op het plein (in het 

centrum) staat het gemeentehuis met het opschrift: “MESTSKY URAD STRIBRO”   (zie foto 

boven) 



 

Loopt het gebouw binnen via de rechtste deur en ga via de trap naar de bovenste verdieping. 

Bovenaan de trap links af en dan is het kantoortje waar de vergunning verstrekt worden recht 

vooruit. 

   

Achter deze deur kunt u uw staatsvisvergunning (geldig voor 30 dagen) verkrijgen wanneer u een 

geldig paspoort kunt overleggen en het Antrag/Application-formulier heeft ingevuld wat u binnen 

zult krijgen. 



Met de staatsvisvergunning in de hand heeft u het halve parkoers al afgelegd en de tweede helft 

is niet moeilijker. Wanneer u het gemeentehuis weer uitloopt gaat u linksaf. Langs een aantal 

winkeltjes gaat u in de richting van de LIDL en de Pennymarkt, maar zover hoeft u niet te gaan. 

Vanuit het centrum ziet u op een gegeven moment in de verte de rotonde liggen waaraan de 

bovengenoemde winkels grenzen. 

 

Op de hoogte waar deze foto is genomen ligt aan de overkant van de weg een klein viswinkeltje. 

 



Binnen in deze winkel (de linkse winkel op de foto) kunt u niet alleen van alles en nog wat kopen in 

verband met het vangen van vis, maar ook de dagkaarten. Wanneer u geen Tsjechisch of Russisch 

spreekt, is het laten zien van uw ‘Rybarsky Listek’ voldoende om de eigenaresse op het juiste 

spoor te zetten van een dagkaart. 

 

De prijzen voor een dagkaart zijn als volgt: 

1 dag  - 300 Kc 

2 dagen -  450 Kc 

3 dagen - 750 Kc 

4 dagen - 900 Kc 

7 dagen - 1200 Kc 

 

   


