
Pravidla rybolovu v rybníku 

Na Pile – Bílé Poličany 

platná pro rok 2019 
 

Sportovní rybolov je povolen jen na základě písemného pověření rybníkáře k lovu 

ryb.  

Zakoupením pověření k lovu bere lovící na vědomí, že rybolov provádí na vlastní 

nebezpečí, rybníkář neručí za škody na majetku ani na zdraví.  

 

Doby hájení jednotlivých druhů ryb 

Celoročně jsou hájeni: candát obecný, lín obecný a jeseter.  

Dobu hájení ani stanovenou míru nemají: plotice obecná, cejn velký; ulovený karas 

stříbřitý nesmí být v žádném případě vrácen do vody!!! 

Lov ryb je povolen od 15. 3. 2019 do 31. 12. 2019. 

Rybářské nářadí, způsoby lovu a nástrahy 

Jsou povoleny dva pruty, u každého nejvýše dva  návazce s jednoduchými háčky, 

loví se na plavanou nebo položenou. 

Lov je povolen na rostlinné i živočišné nástrahy vyjma nástražní rybičky. 

Povinnou výbavu rybáře tvoří: pean (nebo jiný vyprošťovač háčků), podběrák a 

metr. V případě uchovávání ulovených ryb i vezírek s kruhy. 

Vnadění ryb ze břehu je povoleno, zavážení nástrah a návnad je zakázáno. 

Lovnou rybou jsou kapr obecný a amur bílý, jež si lovící může přivlastnit, jestliže 

dosahují minimálně 40 cm délky. Ryby delší než 60 cm musí být šetrně vráceny do 

vody. Délka ryby se měří od předního konce hlavy až ke konci ocasní ploutve. 

Všechny ulovené karasy stříbřité si musí lovící ponechat. 

Při lovu ryb musí rybáři zachovávat mezi sebou vzdálenost minimálně 3 m, 

nedohodnou-li se jinak. Pověření k rybolovu musí mít lovící u sebe pro případ 

kontroly rybníkářem. Pověření je nepřenosné a platí pouze pro toho lovícího, jemuž 

bylo vydáno. 

Rybáři a jejich doprovod nesmí svým chováním obtěžovat ostatní, jsou povinni 

udržovat pořádek, zejména se zakazuje odhazování odpadků na březích i do vody 

včetně nedopalků cigaret. Po ukončení lovu je lovící povinen místo uklidit a využít 

určené odpadní nádoby. 



Pro rekreanty ubytované v budově Na Pile č.p. 32 v Bílých Poličanech platí 20 % 

sleva na všechny typy pověření k rybolovu. 

Ceník pověření k rybolovu, množství úlovků a jejich evidence 
Jednodenní pověření rybníkáře – Chyť a pustˇ(bez odebrání ryby) – 200 Kč 

Jednodenní pověření rybníkáře – s ponecháním si buď 1 ks kapra, nebo 1 ks amura 

– 350 Kč 

Týdenní pověření rybníkáře (7 dní) – ponechání si buď 3 ks kapra, nebo 3 ks 

amura, nebo kombinace obou druhů  - 1000 Kč 

Čtrnáctidenní pověření rybníkáře – ponechání si buď 5 ks kapra, nebo 5 ks amura, 

nebo kombinace obou druhů – 1 800 Kč 

 

Při ulovení a ponechání si ryby musí držitel pověření rybníkáře tuto skutečnost 

zapsat ihned do přehledu o úlovcích s označením druhu a délky ryby v cm. Pro 

úlovek karasa stříbřitého platí pouze označení počtu kusů po ukončení lovu.. Po 

ukončení lovu musí rybář pověření s vyplněným přehledem o úlovcích odevzdat (a 

to i v případě, že nedosáhl žádného úlovku!!) paní Miladě Machkové ( tel.: 608 482 

782), nebo vložit do schránky na domě č.p. 32 poblíž rybníku. 

Jednodenní pověření rybníkáře platí pouze v určeném dnu (nikoliv 24 hodin!), 

přenocování na břehu rybníka je zakázáno!!! 

 

Denní doby lovu jsou stanoveny v měsících březnu a říjnu od 7 do 19 hodin, dubnu, 

květnu a září od 6 do 21 hodin a v měsících červnu, červenci a srpnu od 4 do 22 

hodin a v měsících listopadu a prosinci od 8 do 16 hodin. 

 

Lov ryb na základě pověření rybníkáře lze provádět pouze v místech vyznačených 

na přiloženém plánku. 

Lovící nemusí být držitelem rybářského lístku.  

  

Ing. Ivana Jankovská 

rybníkářka 


