
 
 

PRAVIDLA RYBOLOVU A PLATNÝ RYBÁŘSKÝ ŘÁD 

NA RYBNÍKU VESTECKÝ od roku 2022 

(Platí do odvolání. Při změně bude vydán nový řád na příslušný rok). 
 
Následující rybářský řád a pravidla jsou povinni dodržovat všichni návštěvníci a držitelé povolenek k rybolovu 

na rybníku Vestecký. Většina pravidel je podřízená zájmům nasazených ryb a okolní přírodě včetně jejích 

obyvatel. 

Rybolov je povolen na hrázi rybníka, dále na levém břehu od hráze k pohledovému molu a na pravém břehu až téměř 

k pochozí lávce (vyznačeno tabulemi). Od označení u lávky až na konec rybníka je rybolov zakázán. Na levém břehu 

od tabule až na konec rybníka je rybolov zakázán. Lov z pohledových mol je zakázán. Povolen je pouze v případě lovu 

na přívlač či šetrném podebrání ulovené ryby. 

Ten, kdo níže uvedená pravidla úmyslně poruší, či je bude záměrně obcházet, bude z revíru vykázán a zároveň 

mu bude odebrána povolenka k lovu. Pokud neukázněný návštěvník porušením pravidel a rybářského řádu 

úmyslně způsobí při rybolovu škodu, bude po něm dodatečně vymáhaná její náhrada. Vstupem do areálu 

(viditelně označeného) každá osoba dobrovolně souhlasí s ustanovenými pravidly následujícího rybářského řádu. 

Na jejich dodržování dohlíží určení správci, provozovatel a Obecní policie. 

Těmto osobám je lovící osoba povinna umožnit kontrolu požadovaných dokladů, rybářského náčiní a zejména 

evidence úlovků. Správce rybníka je oprávněn kontrolovat i vozidla a jejich obsah při podezření, že lovící 

si ponechal jiný počet ryb, než je povoleno rybářským řádem. Při zjištění přestupku proti těmto pravidlům 

lovu ryb či obecně platným předpisům jsou kontrolní orgány oprávněny odebrat pověření k lovu a popř. vznést 

podnět a uložit sankce dle platných předpisů. Tyto přestupky budou řešeny v součinnosti s Obecní policií a 

případně Policií ČR. 

Obecní policie: tel: 739 156 156, 702 277 227 
 

POVOLENÍ K LOVU RYB 

Rybaření na Vesteckém rybníku je možné pouze s platnou povolenkou zakoupenou na příslušný rok. Držitel 

povolenky je oprávněn lovit ryby pouze po dobu její platnosti (od 15. dubna do 31. prosince). 

Lov dravců je povolen od 16. června pouze na přívlač. 

Lov dravců na živou či mrtvou rybičku je zakázán! (z důvodu zamezení virového přenosu - Koi herpes virus) 

Povolenky na příslušný rok: roční, jednodenní. 

Oprávněná osoba vyplní v označených kolonkách jméno a příjmení, trvalý pobyt a datum narození na základě 

předloženého dokladu totožnosti (OP, u dětí do 15 let RL  - předloží zákonný zástupce). Držitel povolenky svým 

podpisem potvrzuje, že se seznámil s rybářským řádem na příslušný rok. 

Lovící musí mít u sebe rybářský řád a platný průkaz totožnosti, který při kontrole předloží provozovateli či 

správci společně s povolenkou. Rybářský řád obdrží při nákupu povolenky. 

Jakékoliv přepisování nebo doplňování údajů v povolence je zakázáno. Při nesrovnalostech v údajích 

informovat vedoucího rybářské stráže (Miroslav Kos, tel. 792317581). 

ZPŮSOB MĚŘENÍ DÉLKY RYB A LOVNÉ MÍRY RYB 

Délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve. Lovné míry vybraných 

ušlechtilých ryb revíru, které si rybář může ponechat, jsou uvedeny v tabulce. Neuvedené druhy ryb nemají 

lovnou míru a rybář si je může ponechat v libovolném množství (např. karas, cejn, plotice). Pokud bude 

chycena ušlechtilá ryba nedosahující nebo přesahující lovnou míru, musí být tato ryba vrácena zpět do vody. 

Porušení tohoto nařízení je považováno jako zásadní a dotyčnému bude odebrána povolenka. 

 



 Lovné míry ušlechtilých ryb: 
 

Tolstolobik bílý 50 cm až 80 cm 
 

Candát obecný 50 cm až 70 cm 
 

Jeseter malý hájen celoročně 
 

Kapr obecný 45 cm až 60 cm 
 

Lín obecný hájen celoročně 
 

Sumec velký Nemá stanovenou lovnou míru. Nevracet zpět do vody a volat Rybářskou 
stráž 792 317 581. 

Štika obecná 60 cm až 80 cm 
 

 

Úhoř říční hájen celoročně 
 

Amur bílý 50 cm až 75 cm 
 

Okoun obecný hájen celoročně 
 

Kapr KOI hájen celoročně 
 

Kdo sumce uloví, obdrží poukaz 1000 Kč na nákup roční povolenky. 

DOBA LOVU RYB 
Doba lovu ryb v měsících květen – srpen je od 4 hodin do 24 hodin.  

Doba lovu ryb v měsících duben, září a říjen je od 6 hodin do 22 hodin.  

Doba lovu ryb v měsících listopad – prosinec je od 7 hodin do 18 hodin. 

Pozn.: U osob vykonávající ostrahu rybníka není doba lovu omezena. 

 
DOBY HÁJENÍ RYB 
Od 1. ledna do 15. června je na revíru hájen: 

 Candát obecný 

 Štika obecná 

Od 1. ledna do 31. prosince (celoročně): 

 Jeseter 

 Kapr KOI 

 Úhoř říční 

 Lín obecný 

 Okoun říční 

DOCHÁZKA K VODĚ, PŘEHLED ÚLOVKŮ A PONECHÁNÍ ULOVENÝCH RYB 

Denní docházka k vodě se nezapisuje. Ihned po chycení a uchování ryby je držitel povolenky povinen zapsat 

nesmazatelným způsobem do povolenky datum, druh a délku ulovené ryby. 

Lov na položenou, plavanou a feeder 
Osoba provádějící lov na plavanou, položenou nebo feeder si v jednom dnu může přisvojit povolený počet 

ušlechtilých ryb, a to:  

Držitel roční povolenky má právo ponechat si maximálně 10 ks ryb, přičemž si smí odnést nejvíce 2 ušlechtilé 

ryby denně.  

Držitel jednodenní povolenky má právo ponechat si maximálně 1 ks ušlechtilé ryby. Ulovením a ponecháním 1 

ks ulovené ryby je povolenka neplatná a rybolov končí. 

Lov dravců na přívlač 

Při lovu dravců na přívlač si může lovící ponechat pouze jeden kus ušlechtilé ryby dle daného druhu (štika, 

candát). 

U roční povolenky je povoleno si ponechat pouze 1 ks štiky a 1 ks candáta obecného. Další lov je povolen 

metodou chyť a pusť. 

U jednodenních povolenek si může lovící ponechat pouze jeden kus ušlechtilé ryby dle daného druhu (štika 

nebo candát). Ponecháním 1 ks ulovené ryby je povolenka neplatná a rybolov končí. 



Provozovatel a Obecní policie má právo kdykoliv ulovené ryby přeměřit a zjistit tak dodržování lovné 

míry. 

ZPŮSOB LOVU, RYBÁŘSKÉ NÁČINÍ A NÁVNADY 
Rybář nad 15 let smí lovit na dva pruty. 

Lov na přívlač je povolen na 1 prut od 16. června do 31. prosince. 

Lov ryb do čeřenu je zakázán. 

Lov na živou či mrtvou nástražní rybu je zakázán. 

Rybolov mládeže 

Děti do 15 let smí lovit na jeden prut s dohledem osoby starší 18 let. 

Lov ryb na položenou a plavanou. 

Při lovu na položenou nebo při lovu na plavanou se použijí nejvýše 2 pruty o jednom návazci s jednoduchým 

háčkem. Montáže musejí být průběžné – únikové, což znamená, že olovo při utržení ryby samovolně odpadne 

a ryba ho netahá za sebou. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 3 m, pokud 

se nedohodnou na menší. Zakrmování, vnadění lovného místa je povoleno pouze boiliesem, peletami a vařeným 

partiklem (kukuřice, hrách, semena, boby atd.) Lov na krmítko je povolen pouze jako průběžná montáž.  

Při lovu ryb na položenou a na plavanou je zakázáno: 
K zakrmování a vnadění používat sypkých materiálů (tzv. krmné směsi, šroty, krevní moučky atd.) z důvodu 

zabezpečení čistoty vody. 

Používání pevných montáží (srkaček), používání montáže o dvou návazcích nebo používání dvojháčků a trojháčků. 

Značení lovného místa. 

Při lovu ryb na položenou a na plavanou je přísně zakázáno používat kmenovou splétanou šňůru. 

Lov ryb na feeder 
Při lovu na feeder lovící používá jemnou techniku lovu na položenou se speciální výbavou k lovu určenou. Lov je 

povolen na dva pruty s jedním návazcem. Montáž musí být úniková (průběžná). U tohoto lovu je povolen lov na 

feedrové krmítko. Dovnitř krmítka je povoleno používat krmných sypkých směsí v množství k tomu určeném. 

Při lovu ryb na feeder je zakázáno: 
Zakrmovat lovné místo krmnými koulemi ze sypkých materiálů (tzv. krmné směsi, šroty, krevní moučky atd.) 

z důvodu zabezpečení čistoty vody. Používat feedrové krmítko k zakrmování lovného místa (časté přehazování za 

účelem prokrmení lovného místa) a značit lovné místo. Při lovu je přísně zakázáno používat kmenovou splétanou 

šňůru. 

Lov dravých ryb na přívlač 
Při lovu přívlačí se použije 1 prut, který je při lovu držen v ruce; jiný prut není nastražen. Lov spočívá v aktivním vedení 

nástrahy vodním prostředím. Nástraha má podle své konstrukce nejvýše 3 háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky). Za lov 

přívlačí se považuje i lov na umělou mušku a dále, 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 menší. 

Při lovu na přívlač musí mít lovící u sebe podběrák, pean nebo kleště a průmyslově vyráběnou podložku pod 

ryby.  

Při lovu dravých ryb na přívlač je zakázáno: 
Omezovat další lovící rybáře. 

Používat vábničky. 

Podsekávat lovené ryby. 

Lov dravých ryb na plavanou, položenou, feeder 
Lov ryb na živou či mrtvou nástražní rybičku je zakázán. 

Lov dravých ryb na části masa ze všech zvířat je zakázán. 

Lov ryb do čeřenu je zakázán. 

POVINNOSTI RYBÁŘE, ZACHÁZENÍ S ULOVENÝMI RYBAMI A JEJICH UCHOVÁVÁNÍ 
Rybář musí mít ve výbavě vyprošťovač háčků, průmyslově vyráběnou podložku pod ryby, míru pro zjištění velikosti 

ryby, podběrák, vezírek, dezinfekci a propisku.  

S ulovenými rybami je lovící povinen zacházet šetrně a dle rybářské etiky, zejména je nepoškozovat vláčením 
po břehu, násilným vyprošťováním zaseknutých háčků a trýznit ponecháním živých na suchu. Při podebírání 
ryby je nutno používat podběrák. Dále lze ulovenou rybu lze položit pouze na vhodnou podložku, bezodkladně 
vyháknout a pustit zpět, případně ji vložit do vezírku. Fotografování úlovků je možno pouze nad mokrou 
podložkou, nebo ve vodě. Ryba uložená ve vezírku je považována za ponechanou. Zakazuje se zaměňovat 



chycené ryby ve vezírku nebo je zpět pouštět do revíru. Pokud se rybář rozhodne odnést si ulovenou rybu, 
nesmí jí kuchat a čistit v blízkosti rybníka ani v jeho areálu. Areál rybníka je definován vzdáleností 50 m od 
hladiny rybníka. Porušení tohoto nařízení je považováno jako zásadní a dotyčnému bude odebrána 
povolenka. 

NA REVÍRU JE ZAKÁZANO 
 Zavážení návnad pomocí lodiček nebo jiným způsobem. 

 Lov z lodě. 

 Provozování motorových člunů řízených rádiovým signálem. 

POBYT NA LOVNÉM MÍSTĚ 

Každý rybář při výkonu svého rybářského práva má povinnosti respektovat ostatní kolegy ve svém okolí a chovat 
se maximálně ohleduplně, aby je nerušil a neobtěžoval. Rybář má povinnost udržovat místo, kde přebývá a loví 
ryby, v čistotě a pořádku a při odchodu místo uklidit a uvést do původního stavu. Je zakázáno v areálu rybníka 
rozdělávat oheň a zakládat ohniště. Je zakázáno stanování. Je zakázáno jakkoliv upravovat lovné místo a jeho 
okolí, či poškozovat a ořezávat dřeviny v jeho blízkosti.  

OPRÁVNĚNÍ SPRÁVCE A PROVOZOVATELE RYBNÍKA VESTECKÝ 
Správce a provozovatel mají právo v průběhu rybolovu zkontrolovat povolenku, montáže, nebo batoh či tašku. 

V případě porušení rybářského řádu a podezření, že lovící si ponechal větší počet ryb, než stanovuje rybářský 

řád, jsou provozovatel nebo určení správci oprávněni kontrolovat i obsah vozidla. Při podezření na pytláctví 

bude přestupek řešen společně s Obecní policií a Policií ČR. Při porušení rybářského řádu bude dotyčnému 

odebrána povolenka. 

Nákup povolenky není nárokovatelný, k prodeji je pouze limitní počet povolenek. 

NÁKUP POVOLENKY KONTROLA ÚDAJŮ A JEJÍ VRÁCENÍ 

Roční a jednodenní povolenky lze zakoupit na Obecním úřadě v úředních hodinách. 

Kontrola údajů 
Za správnost údajů je odpovědný lovící. Je povinen zkontrolovat dobu platnosti povolenky. V povolence je zakázáno 

měnit údaje nebo jakýmkoliv způsobem je upravovat. 

Při nesrovnalostech volat vedoucího rybářské stráže Miroslav Kos, tel.: 792 317 581, e-mail: 
mirekkos@seznam.cz 

Vrácení povolenky 

Po skončení platnosti povolenky je možné ji vrátit v místě jejího vydání, případně správci areálu nejpozději do 
15. dubna následujícího roku. 

Pozn. Prosíme všechny lovící, aby vraceli povolenky v termínech k tomu určených. Na základě údajů z vrácených 

povolenek se plánuje množství vysazovaných ryb. 

Provozovatel nabízí možnost nákupu dárkového poukazu v hodnotě 1000 Kč a 500 Kč pro nákup povolenky. 

Provozovatel může ve výjimečných případech rybník uzavřít, nebo upravit rybářský řád (způsob lovu) dle 
konkrétní situace (např. při pořádání rybářských závodů, kontrolního odlovu dravých ryb, případné kontrole 
zdravotního stavu ryb atd.). O průběhu těchto akcí budou rybáři včas informováni na Internetu nebo na 
informačních tabulích v areálu. 

Pracovníci vykonávající hospodářskou činnost na rybníku: 

Provozovatel: Technické služby obce Vestec, p.o. 

Vedoucí rybářské stráže: Miroslav Kos 792 317 581 email: mirekkos@seznam.cz 

Členové rybářské stráže osoby prokazující se platným průkazem rybářské stráže  

Obecní policie: 739 156 156, 702 277 227 

Ředitel Technické služby Vestec tel.: 734 755 514, email: zdenek.cihlar@tsvestec.cz 
 

Vydáno ve Vestci dne: 16. 8. 2022 

Technické služby obce   Vestec, p.o. 

Vestecká 3, 252 50 Vestec IČ: 72557001 

 
 

 
 

……………………………………………………. 

Zdeněk Cihlář ředitel organizace 
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