
 
 

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na rybníku Dražovský velký pro rok 2021 

 

Tyto bližší podmínky výkonu rybářského práva upravují právní ustanovení dle rybářského 

řádu, ustanovení dle rybářského řádu, které tyto bližší podmínky neupravují, jsou platné. 

Rybník je provozován v režimu rybníkářství v souladu se zákonem č. 99/2004 Sb. za 

těchto bližších podmínek: 

 

➢ Na revíru je zakázáno vnadit, tj. do vody nesmí být vhazovány jakékoliv návnady 

živočišného ani rostlinného původu 

➢ Je zakázáno používat jako nástrahu mrtvou a živou rybku 

➢ Lov dravců (štika, candát, okoun, sumec, bolen) je povolen pouze v době od 31. 8. do 

31. 12. kalendářního roku 

➢ Při lovu je zakázáno používat krmítka či jejich obdoby 

➢ Na revíru je omezen počet vyjmenovaných druhů ryb (štika, candát). Lovící si smí 

ponechat maximálně 1 kus v kalendářním měsíci 

➢ Na revíru je omezen počet ponechaných kusů lososovitých ryb a to maximálně 2 kusy 

denně, maximálně však 6 kusů v jednom kalendářním týdnu 

➢ Candát v délce 80 cm a větší musí být po ulovení neprodleně vrácen zpět do revíru  

➢ Štika v délce 80 cm a větší musí být po ulovení neprodleně vrácena zpět do revíru 

➢ Na revíru je možné provádět tzv. lov na dírkách (rybolov provádí osoba na vlastní 

nebezpečí). Lov na dírkách lze provádět pouze na 1 prut. Lov na dírkách lze provádět 

pouze při souvislé vrstvě ledu, kdy jeho minimální tloušťka činí 10 cm. Otvor pro lov 

ryb smí být o maximální velikosti 20 x 20 cm. V případě, že při lovu ryb na dírkách 

dojde k vytažení ryby na led (lososovitá ryba), považuje se tato za ponechanou a musí 

být zapsána do úlovkového lístku. V případě, že je při lovu na dírkách ulovena štika či 

candát, nesmí být tato ryba vylovena na břeh, ale musí jí být háček vyndán přímo ve 

vodě.   

➢ Na revíru jsou označeny chráněné rybí oblasti se zákazem rybolovu (označeno 

tabulemi) jedná se o levou a pravou zátoku rybníka 

➢ Při rybolovu platí přísný zákaz poškozování vodních a břehových rostlin, zejména 

jejich vytrhávání, sešlapávání a jiné poškozování. 

 
Pozn.  Kalendářním týdnem se rozumí souvislá doba od pondělí do neděle 

Kalendářním měsícem se rozumí celé období jednotlivého měsíce (např. červen, červenec). 

 Okoun říční je považován v rámci rybářského zákona za dravce.  

 
Držitel oprávnění k lovu označeného jako ,,24h“ je oprávněn provádět lov po celý den.    

 
Upozornění: Výše uvedené bližší podmínky vyplývají z požadavků poskytovatele dotace Agentury ochrany 

přírody a krajiny ČR. V případě jakéhokoliv porušení níže uvedených podmínek, budou veškeré finanční sankce 

uplatňované vůči rybářské organizaci požadovány a vymáhány po osobě, která tyto podmínky porušila.  


