
RYBÁŘSKÝ  ŘÁD 

pro pstruhový revír Radhošťský rybník 

    OBECNÉ : 

1. Rybář, který si zakoupil povolení k lovu (dále jen povolenka), převzetím stvrzuje, že 

se řádně seznámil s rybářským řádem, a že se všemi ustanoveními souhlasí. 

2. Po příchodu k vodní ploše si musí rybář před započetím lovu zapsat docházku. Po 

ukončení lovu je nutno položku proškrtnout a úlovkový lístek odevzdat správci 

rybníku nebo v případě jeho nepřítomnosti vhodit ho do schránky k tomu určené. 

3. S pruty může manipulovat pouze osoba, která si řádně zakoupila povolenku. 

4. Povolenka není přenosná na druhou osobu. 

5. Rybář musí mimo povolenku mít u sebe i doklad totožnosti. 

6. Sportovní rybolov se na Radhošťském rybníku provozuje na vlastní nebezpečí a na 

odpovědnost držitele povolenky, který zodpovídá i za osoby, které jsou s ním u 

vodní plochy. 

7. Parkování je povoleno pouze na parkovišti u hlavní brány. 

PRAVIDLA : 

1. Rybář může lovit technikou : muškaření, přívlačí a to nejvýše na 1 prut nebo      

                                              položená a plavaná a to nejvýše na 2 pruty 

                                              (pokud si nepřikoupí povolení lovu na třetí prut). 

Na každém prutu může být pouze jeden návazec. 

2. Povoleny jsou pouze jednoháčky bez protihrou nebo se zamáčknutým protihrotem. 

3. Rybaření z loďky je povoleno. 

4. Povoleny jsou nástrahy a návnady rostlinného původu, dále boilies a krmítkové 

směsi. Lov na nástrahy živočišného původu (žížaly, červi, nástražní rybky nebo 

jejich části) je přísně zakázán. 

5. Při ulovení ryby je tuto nutno podebrat podběrákem, položit na již vlhkou podložku, 

mokrýma rukama a peanem co nejšetrněji rybu odháčkovat. 

6. Při ponechání si ryby se stanovenou délkou a váhou je rybář povinen tuto 

skutečnost ihned řádně zapsat do rybářského a úlovkového lístku a na požádání si 

nechat přeměřit ponechané ryby správcem rybníku. Lovící je také povinen na 

požádání správce ukázat vezírek, tašku , batoh apod. 

7. Povolenka opravňuje lovícího ponechat si 2ks lososovité. Ostatní druhy ryb kromě 

štiky a sumce musí být co nejšetrněji a nejrychleji vráceny do vody. 

8. Ulovením a zasakováním povolených ryb rybolov v daném dni pro rybáře končí. 

Pokud lovící hodlá v rybolovu pokračovat, je povinen si před jeho zahájením 

zakoupit novou povolenku. 

9. Štika a sumec jsou považovány za rybu škodlivou a nesmí být vráceny zpět do 

vody. Ulovení těchto ryb lovící oznámí neprodleně správci a společně rybu 

zasakují. 



10. Rybář musí na rybníku udržovat pořádek a chovat se šetrně k okolní přírodě. 

Veškeré odpadky po sobě uklidit. 

LOVNÉ  MÍRY 

Pstruh duhový     25-40cm 
 

     POVINNÁ  VÝBAVA 

1. Podložka pro ryby o velikosti 50x100cm, tl.0,5cm 

2. Podběrák o velikosti ramene min. 60cm 

3. Metr, vyprošťovač háčků (pean), vezírek pro uchování ryb 

4. Jednoháčky bez protihrotu 

ZAKAZUJE SE :  

1. Lovit ryby jiným způsobem než je popsáno v tomto řádu. 

2. Lovit  v označené privátní zóně a u přítoku. 

3. Přísný zákaz vnadění krví, syrovými luštěninami, živočišnými produkty. 

4. Ničit a poškozovat rybářské zařízení nebo jejich části. 

5. Je zakázáno poškozování travnatých, lesních porostů a keřů. 

6. Zákaz rozdělávání ohně. 

7. Přivlastňovat si větší počet ryb, přivlastňovat si ryby mimo vymezenou míru, 

přivlastňovat si trofejní ryby, předávat ryby další osobě, přijímat ryby od jiných 

rybářů, zaměňovat ryby. 

8. Lovit ryby bez platné povolenky. 

9. Přísný zákaz kuchání ryb u vody. 

KONTROLA LOVÍCÍCH : 

1. Kontrolu rybářů provádí osoba pověřená provozovatelem – správce. 

2. Rybář na výzvu je povinen předložit povolenku, občanský průkaz, povinnou výbavu 

a umožnit prohlídku batohů, vezírků, apod. 

3. V případě porušení jakéhokoliv ustanovení rybářského řádu je správce oprávněn 

odebrat rybáři povolenku, přisvojené úlovky a vykázat jej od vody. 

Provozovatel si vyhrazuje právo na případné změny v rybářském řádu. 

Tel.kontakt na správce : 775 717 852 

                                                    Petrův Zdar 


