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Rybářský řád rybníku ,,Starý lom“ 

 

pro členy Sdružení Rybáři Hostěradice z.s. 

lovící na rybníku „Starý lom“ 

  

I. 

 

1. Lov ryb a vodních organizmů smí být prováděn na rybníku „Starý lom“ zpravidla lovem na udici. 

Jednotlivá oprávněná osoba vlastnící celoroční povolení k odlovu ryb (dále jen povolení) smí 

provádět lov nejvýše na 2 udice.  

 

2. Při lovu na rybníku „Starý lom“ je osoba provádějící lov povinna mít u sebe povolení, které 

musí na požádání předložit porybnému, který se prokáže průkazem porybného SRH. Porybný 

provedenou kontrolu stvrdí v nejbližším volném řádku zapsáním: data kontroly, slovem 

„kontrola“, popřípadě zde stručně popíše přestupek kontrolovaného a zápis zakončí zapsáním 

svého čísla a svým podpisem. 

 

3. Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolení den (zkratkou např. Po – pondělí), datum 

lovu (den a měsíc např. 16. 4.), druh a délku ulovených ryb a to v případě, že si ponechá 

ulovenou rybu. Hmotnost ulovené ryby musí zapsat nejpozději do příštího lovu. 

 

4. V případě, že si lovec ponechá ulovenou rybu, požádá nejbližšího lovícího rybáře, nebo 

přítomného porybného o potvrzení ponechání si ryby a to nejpozději při odchodu posledního 

lovícího nebo rybáře. Ten se do příslušné kolonky v povolení podepíše a uvede svoje členské 

číslo, v případě porybného služební číslo. V případě nepřítomnosti ostatních členů, nebo 

porybného se kolonka kontrola při odchodu proškrtne. Podepisující má právo si ulovenou rybu 

přeměřit a lovec musí umožnit přeměření podepisované ryby. Nedodržení tohoto ustanovení 

bude považováno za hrubé porušení pravidel lovu.  

 

II. 

Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry druhů ryb na rybníku „Starý lom“ 

Délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve, přiložením 

(položením) ryby na měřidlo (metr). 
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Nejmenší a nejvyšší1 lovné míry vybraných druhů ryb a maximální počet jejich úlovku: 

druhy ryb 
 min. 

lovná  míra 

max. 

lovná 

míra 

ks/den ks/týden ks/rok 

Kapr obecný 45 65 1 neurčeno 10/5* 

Lín obecný 
CHYŤ A 

PUSŤ 
    

Úhoř říční 
CHYŤ A 

PUSŤ 
    

Amur bílý 60 90 1 neurčeno 5/2* 

Jeseter 
CHYŤ A 

PUSŤ 
    

Candát 45 80 1 neurčeno 2/1 

Tolstolobik 70 100 1 neurčeno 2/1* 

1 Nejvyšší lovné míry značí maximální délku ryby, kterou si smí rybář ponechat. Ryby větší je povinen 

po vylovení pustit zpět do vody. 

*Maximální počet ryb na rok při koupi dětské povolenky sezónní  

III. 

Doby lovu ryb v kalendářním roce na rybníku „Starý lom“ s omezením lovu v období letní 

rekreace 

Lovná sezóna  

1. Zahájení a ukončení lovné sezóny 

 

A. Zahájení lovné sezóny na celoroční povolení – lovná sezóna bude zahájena vždy 

druhý den po Výroční členské schůzi spolku.  

 

B. Ukončení lovné sezóny – lovná sezóna bude ukončena 23.12. poslední plánovanou 

akcí SRH 

 

C. Lov na dírkách  – lovná sezóna zahájena vždy po celkovém zamrznutí rybníku a 

ukončená při začínajícím tání rybníku (tento lov pouze na vlastní nebezpečí). 

 

2. Denní doby lovu na rybníku „Starý lom“ v jednotlivých měsících jsou stanoveny takto: 

 

A. Leden až prosinec 

– 24 hodin 
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                                         IV. 

Doby hájení ryb na rybníku ,,Starý lom“ 

 

·      Od 1. ledna do 15. června jsou na rybníku „Starý lom“ hájeny candát obecný, jelec tloušť. 

  

·      Od 1. září do 15. dubna je na rybníku „Starý lom“ hájen pstruh obecný. 

  

·      Od1.září do 30. listopadu je na rybníku „Starý lom“ hájen úhoř říční. 

  

·      Při ulovení cejna (křížence cejna s ploticí), karase, sumce,štiky nebo okouna je zákaz tuto rybu 

vracet zpět do rybníka. Lovící si tyto ryby buď ponechá, nebo je umístí na určené místo. S rybou se 

vždy zahází šetrně. 

 

V. 

Povolené způsoby lovu, povolené technické prostředkyk lovu a způsob jejich užití na 

rybníku ,,Starý lom“ 

 

1. Povolený způsob lovu na rybníku „Starý lom“ je lov ryb na udici, a to lov na položenou, lov na 

plavanou, lov přívlačí, lov na umělou mušku, lov muškařením, a lov na bójku.  

 

2. Místa k lovu nesmí být vyhrazována. (mimo rybářské závody) 

 

3. Lov ryb na udici, na plavanou, na položenou může být prováděn jen za předpokladu, že osoba 

provádějící lov je u udic přítomna tak, aby s nimi mohla bez prodlení manipulovat a to do 

vzdálenosti cca 15 m od krajní udice. Nastražené udice mohou být od sebe maximálně 1m. 

 

4. Ulovené ryby na rybníku ,,Starý lom“, které nedosahují nejmenší stanovené délky, nebo 

přesahují nejvyšší lovnou míru, musí být šetrně vráceny zpět do rybníku a nesmí být 

umísťovány do vezírku (vyjma rybářských závodů). Vždy při vytažení ryby na břeh použije rybář 

předepsanou podložku, aby nedošlo k poškození ryby.   

 

5. Ulovenou rybu, kterou si rybář ponechá a dosahuje nejmenší lovné délky stanovené tímto 

rybářským řádem je rybář povinen neprodleně a nesmazatelně zapsat do povolení, kde vyplní 

kolonky datum, druh ryby a její délku. V případě, že tuto ulovenou rybu uchová živou je 

povinen ji umístnit ve vlastním vezírku. Ulovené ryby se neuchovávají ve společných vezírcích. 

 

6. Výjimkou je případ ulovení a ponechání si pstruha duhového, pstruha obecného, sivena 

amerického, nebo candáta obecného, kdy se tyto ryby neprodleně usmrtí. 
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7. Na rybníku „Starý lom“ v k.ú. obce Hostěradice si může osoba provádějící lov přisvojit: 

 

a. v 1 dnu 1 ks kapra a 1 ks amura 

 

Celkem si může držitel povolení ponechat v 1 kalendářním roce 10 ks kapra, 5 ks amura,2 ks 

tolstolobika.  

 

Limity úlovků ostatních druhů ryb jsou vypsány v tabulce – Nejmenší a nejvyšší lovné míry 

vybraných druhů ryb a maximální počet jejich úlovku. 

 

VI. 

Při lovu na rybníku ,,Starý lom“ se zakazuje 

 

1. Při lovu na rybníku „Starý lom“ se zakazuje: 

-    používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek 

-    použit systém samoseku používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále 

vidlic a rozsošek, jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry, do rukou a do ok 

-    užívat k lovu ryb elektrického proudu a sítí (Vyjma případů nutných hospodářských zásahů 

SRH) 

 

2. Na rybníku „Starý lom“ v k.ú. obce Hostěradice se zakazuje lov: 

-    druhů ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry, z důvodu ochrany těchto druhů ryb 

-    z lodí, z plavidel a jiných plovoucích zařízení 

-    zavážení nástrah,kromě zavážení nástrah k lovu dravých ryb 

-    rybolov a jakákoli další činnost na straně rybníka nesesvahovaného pod vinohradem 

-    v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu vody, při škodlivém 

znečištění vody, nebo v době tření na vyznačených místech (trdlištích) a v třímetrové 

vzdálenosti od třecích roštů (označeno bójí) 

-    ryb do slupů, vrší, vrhacích sítí 

Vyjma případů nutných hospodářských zásahů SRH 
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VII. 

Přístup na pozemky 

 

1. Členům Sdružení Rybáři Hostěradice je zakázán vstup na okolní označené pozemky (v případě, 

že jsou majitelem označeny zákazem vstupu).  

 

2. K lovu ryb je rybářům vymezen prostor o šíři cca pěti metrů na březích rybníka „Starý lom“ a 

rybář nesmí omezovat svou činností provoz na sousedních pozemcích a přístupových cestách. 

 

3. K parkování motorových vozidel je určena výhradně označená parkovací plocha před plotem a 

před vstupem do areálu ,,Starého lomu“. 

 

4. Pro uložení odpadků je určen kontejner na odpadky umístěný před plotem a před vstupem do 

areálu,,Starého lomu“ 

               Nedodržení tohoto ustanovení VII. bude považováno za hrubé porušení pravidel lov 

 

VIII. 

Oprávnění porybného 

(člena SRH starší 18 let) 

 

Porybný má na rybníku „Starý lom“ a na ostatních označených chovných zařízeních SRH právo: 

  

a) Kontrolovat: 

- osoby lovící ryby nebo vodní organizmy, zda jsou k tomuto lovu oprávněné a zda 

provádí lov řádně a způsobem, který umožňují tyto pravidla lovu  

- osobám lovícím ryby nebo vodní organizmy povolení, rybářské nářadí, obsah tašky, 

zavazadla, nádrže na uchování ryb a rybářské úlovky, z hlediska dodržení rybářského 

řádu  

 

b) Požadovat: 

- od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy předložení platného povolení  

 

c) Zadržet: 

- povolení osobě, která se dopustila porušení povinnosti stanovené tímto předpisem a 

tuto doručit neprodleně předsedovi SRH 

- úlovek, v případě, že jeho ulovením porušil rybář ustanovení tohoto rybářského řádu. 

Mimo řádně zvolené porybné požívá statutu porybného každý člen výboru SRH. A to se všemi 

právy a povinnostmi z této funkce vyplývající. 
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IX. 

Povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu a způsob jejich užití při lovu 

na rybníku „Starý lom“ 

 

A. Povolené způsoby lovu ryb na udici  

 

1. Lov na položenou, lov na plavanou na rybníku „Starý lom“  

 

Při lovu na položenou nebo při lovu na plavanou se použijí nejvýše 2 udice. Při lovu na 

položenou není pohyb nástrahy osobou provádějící lov aktivně ovlivňován. Při lovu na 

plavanou může osoba provádějící lov pohyb nástrahy aktivně ovlivňovat.Na každé udici jsou 

nejvýše 2 návazce s jednoduchými háčky. 

 

Při lovu na živou nebo mrtvou rybku, nebo její části mohou být použity i víceháčkové systémy 

s nejvýše 2 háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky). Lov na ryby nebo jejich části není povolen, 

výjimku tvoří vyhlášený odlov přemnoženého dravce (sumec, nebo štika) 

 

Nástražní rybku je možno používat pouze při plánovaném odlovu přemnoženého dravce, kdy 

bude vždy stanovena její nejmenší délka. Jako nástražní rybka se nesmí používat ryby 

lososovité, a ryby nedosahující nejmenší lovné míry, nebo ryby zákonem chráněné. Při lovu 

zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 3 m, pokud se nedohodnou 

na vzdálenosti menší, kdy nastražené udice jednoho rybáře mohou být od sebe vzdáleny 

maximálně 1m. 

 

 

 

 

2. Lov přívlačí na rybníku „Starý lom“  

 

Při lovu přívlačí se použije 1 udice, která je při lovu držena v ruce; jiná udice není nastražena. 

Lov spočívá v aktivním vedení nástrahy vodním prostředím. Za nástrahu se použije 1 umělá 

nástraha. Nástraha má podle své konstrukce nejvýše 3 háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky) 

volně připevněné k tělu nástrahy. 

 

Za lov přívlačí se považuje i lov na umělou mušku, pokud je nástraha vybavena doplňky 

zvyšujícími dráždivost pro ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka. Při lovu zachovávají 

osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou na 

vzdálenosti menší. 
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3. Lov muškařením na rybníku „Starý lom“  

 

Při lovu muškařením se použije 1 udice, která je při lovu držena v ruce; jiná udice není 

nastražena. Na udici jsou nejvýše2 návazce s jednoduchými háčky. Nástraha je nahazována 

pomocí muškařské šňůry nebo vlasce, kdy nosnou funkci zabezpečujekulové nebo jiné 

plovátko (bublina), popřípadě jiná zátěž. Za nástrahu se považují umělé mušky, které jsou 

napodobeniny hmyzu, ryb a vodních živočichů. Nástraha se nevybavujedoplňky, které svým 

pohybem zvyšují dráždivost pro ryby,například rotující plíšek nebo vrtulka. Při lovu 

zachovávajíosoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m,pokud se nedohodnou 

na vzdálenosti menší. 

 

B. Povolené technické prostředky k lovu 

 

1. Udice, která je tvořena prutem, zpravidla navijákem, šňůrou nebo vlascem a háčkem nebo 

umělou nástrahou, po případě dalšími doplňky. 

 

2. Vábničky, podběrák, vezírek, vyprošťovač háčků, měřítko (metr), stojánky nebo držáky na 

udice, elektronické hlásiče, číhátka, splávky, zátěž, nahazovací prak. 

X. 

Podmínky lovu na rybníku „Starý lom“ 

1. Doby hájení některých dalších živočichů   

Celoročně jsou chráněni dle vyhlášky č. 395/92Sb. seznam vybraných druhů živ.: 

a) mihulovci a ryby:  

střevle potoční, hrouzek kesslerův, ouklejka pruhovaná, plotice lesklá, ostrucha křivočará, 

sekavec písečný, sekavčík horský, piskoř pruhovaný, ježdík žlutý, drsek menší, drsek větší, 

vranka obecná, vranka pruhoploutvá, mihule potoční, mihule ukrajinská, jeseterovité ryb¨  

 

b) bezobratlí:  

rak kamenáč, rak říční, rak bahenní, perlorodka říční, velevrub malířský a škeble rybničná 

 

c) obojživelníci 

 

2. Osoba provádějící lov je povinna mít při lovu   

povolení k odlovu ryb (povolení), vyprošťovač háčků, podložku (guma nebo karimatka min.50x60 

cm (nemačkavý materiál, nebo originální rybářská podložka), podběrák, míru pro zjištění délky 

ryby. Za podložku se nepovažuje igelitová taška. 

3.  Lov ryb z plavidel 

Lov ryb z plavidel je zakázán. Vyjma plánovaného odlovu přemnoženého dravce a vyjma případů 

nutných hospodářských zásahů SRH. 
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IV.  

Chování při lovu 

1. Osoba provádějící lov je povinna udržovat na místě pořádek. Po příchodu k místu lovu 

prohlédne osoba provádějící lov místo, z něhož hodlá lovit.  Pokud je znečištěno odpadky, před 

zahájením lovu ryb odpadky na tomto místě uklidí. Po odchodu nezůstanou po lovící osobě na 

jeho místě (3 m na obě strany od udic) lovu žádné odpadky, jako např. nedopalky od cigaret, 

obaly od nástrah a návnad atd.  

 

2. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu nebo je odhazovat do vody. Za hrubé porušení 

tohoto ustanovení je považováno, pokud by osoba provádějící lov ryb takto zacházela se 

skleněným nebo kovovým odpadem. 

 

3. Používání plovoucích a jiných předmětů označujících krmná místa se zakazuje. 

 

4. Lovící se chová při lovu a v blízkosti rybníku ,,Starý lom“ pokud možno tiše, slušně a ohleduplně 

k okolní přírodě a také k ostatním lovícím a návštěvníkům rybníka.  

 

5. Držitel povolení se řídí ujednáními, povinnosti nájemce, nájemní smlouvy sepsané mezi 

pronajímatelem rybníku ,,Starý lom“Hostěradice a nájemcem Sdružením Rybáři Hostěradice 

z.s. Nedodržování těchto ujednání bude považováno za hrubé porušení tohoto řádu se všemi 

důsledky. 

V.  

Zacházení s ulovenými rybami 

a. Při vylovování ryby je osoba provádějící lov povinna zacházet s touto rybou šetrně. 

 

b. Pokud rybu vyndá na břeh, použije vždy podložku, která je povinnou výbavou. A to bez ohledu 

na to jestli si rybu hodlá ponechat či nikoli. 

 

c. Rybu, která se vrací zpět do vody, je potřeba uvolnit z háčku bez zbytečné manipulace, pokud 

možno ve vodě. 

 

d. Pokud vězí háček hluboko v jícnu ryby, je nutno jej odstřihnout (odříznout). Za hrubé porušení 

tohoto ustanovení bude považováno vytahování ulovené ryby po břehu nebo její nešetrné 

vracení zpět do vody.   

 

e. Pokud si je, chce rybář ponechat ulovenou lososovitou rybu, nebo candáta musí rybu na místě 

usmrtit. Je přísně zakázáno vyvrhovat a porcovat všechny druhy ryb na místě lovu. Výjimku 

tvoří prodej ryb v rámci hospodaření SRH (závody atd.). 
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VI.  

Uchovávání ulovených ryb 

1. Osoba provádějící lov a je povinna mít pro uchování živých ryb vlastní vezírek (vyjma lovu 

lososovitých ryb a candáta).  

 

2. Je zakázáno upevňovat živé ryby provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem, 

popřípadě nechat nezabité ryby uhynout.  

 

3. Ryba uložená ve vezírku, nebo usmrcená je považována za rybu ponechanou. 

 

4. Ponechaná ryba se nesmí směňovat za rybu ulovenou později. 

 

5. Zakazuje se používat společných zařízení k uchovávání ulovených živých ryb. Vyjma zařízení 

v rámci hospodaření SRH. 

 

6. Pouze nástražní ryby smí být uchovávány v haltýřích a nádobách k tomu určených. Ty to 

ulovené nástražní rybky nesmí trpět nedostatkem kyslíku, nebo přehřátím vody. 

 

                                                       VII.  

Pravidla pro lov mládeže 

Rybářskou mládeží se rozumí osoba mladší 15. let. (V roce kdy dosáhne 16 roku věku se stává 

dospělým členem se všemi právy i povinnostmi.) Tato osoba se řídí pravidly uvedenými v tomto 

rybářském řádu. Pro mládež platí tyto výjimky: 

a) mládež smí chytat pouze na jeden prut 

b) mládež nesmí lovit na nástražní rybky, ani na jejich části 

c) mládež má povolenku k lovu za poloviční cenu s omezením počtu ulovených ryb. 

 Viz tabulka - Nejmenší a nejvyšší lovné míry vybraných druhů ryb a maximální počet jejich úlovku. 

XI. 

Přestupky 

Každý člen SRH je povinen řídit se těmito pravidly lovu a „Kodexem“ slušného chování, tzn.: 

nepomlouvat a ani jinak slovně nebo fyzicky napadat ostatní členy SRH a ani ostatní občany 

rekreující se u rybníka ,,Starý lom“. Hrubé porušení zásad slušného chování bude projednáváno 

výborem SRH jako vážný přestupek se všemi důsledky. Zjištěné a prokázané přestupky proti 

ustanovením rybářského a provozního řádu SRH budou řešeny výborem SRH na základě 

metodické pomůcky pro ukládání kárných opatření Sdružení Rybáři Hostěradice z.s. Za zvlášť 

závažný přestupek je možno vyloučit člena ze Sdružení bez možnosti jeho zpětného přijetí do 

organizace.Metodická pomůcka pro ukládání kárných opatření Sdružení Rybáři Hostěradice je 

př. 1 tohoto dokumentu. 
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XII. 

Změny a doplnění 

Případné změny a omezení na daný rok budou v tomto roce uvedeny v dodatku tohoto předpisu. 

V případě rozsáhlejších změn bude vydán nový „řád“ schválený členskou schůzí. 

  

V Hostěradicích 3. 2. 2019 

 

 

 

 

…………………………………..                    …………………………………..                        ....................................... 
        Pavel Vacek       Petr Vacek                                        David Komárek 
          Předseda                                            Místopředseda                                          Jednatel 

 
 
………………………………….                      …………………………………..                       ………………………………….. 
           Petra Vacková                                     Josef Klika                                              Petr Vorbis 
               Pokladník                                          Hospodář                                Předseda kontrolní komise 
 
 
………………………………….                      …………………………………… 
          Lukáš Chvátal                                     Lukáš Vacek 
Člen kontrolní komise                       Člen kontrolní komise 

 

 

 

 


