
Klub rybářů Hrušovany u Brna 

Organizačně - rybníkářský řád 2018 

A) ORGANIZAČNÍ ÚSEK 

Pravidla chování při rybolovu: 

1. Členové se při lovu ryb mohou vzájemně kontrolovat. 

2. K lovu ryb je oprávněn pouze majitel povolenky Klubu rybářů. 

3. Majitel povolenky na 2 udice může pozvat hosta, který s ním bude chytat, ale každý pouze na 1 udici + 1 

ušlechtilá ryba, kterou si musí zapsat majitel povolenky. 

4. Osoby oprávněné k lovu ryb jsou povinny každý úlovek, který si chtějí ponechat, okamžitě zapsat do 

rybářského lístku; kontrolu a podpis může učinit obecní policie a každý rybářský člen od 16 let. 

5. Osoby oprávněné k lovu ryb jsou povinny odevzdat lístek do 15. ledna následujícího roku. 

6. Po odchytání 10 kusů ušlechtilých ryb končí platnost povolenky Klubu rybářů. 

7. Za rybáře mladší 15 let bude zcela zodpovědný zákonný zástupce (rodič, prarodič), který to musí potvrdit 

svým podpisem! 

8. Ostatní zásady dle platného rybářského řádu. 

B) RYBÁŘSKÁ VÝBAVA 

1. Počet použitých prutů při lovu do 15 let je 1 prut, od 16 let jsou 2 pruty. 

2. Maximální možnost chytání na 2 háčky s protihrotem. 

C) DOBA HÁJENÍ 

1. Zákaz přivlastňování ryb nedosahující nejmenší stanovené délky!!! 

2. Zákaz lovu ryb od 1. ledna do konce února. 

3. Doba hájení dravých ryb od 1. ledna do 15. června. 

4. Zákaz lovu na přívlač od 1. ledna do 31. prosince. 

D) MÍRY RYB 

a) ušlechtilé druhy ryb 

Amur bílý - 60 cm;  Candát obecný - 60 cm;  Kapr obecný - 50 – 65 cm;  Štika obecná - 60 cm 

b) neušlechtilé druhy ryb  

Úhoř říční - 60 cm;  Lín obecný - 30 cm;  bílé ryby – cejn, karas, plotice; (sumec a tolstolobik) 

E) POČET ÚLOVKŮ 

Maximální počet ušlechtilých ryb v roce činí 10 kusů na 1 povolenku! 

V 1 den lovu si může oprávněný k lovu ponechat nejvýše: 

a) 1 kus ušlechtilé ryby – rybolov pokračuje, rybu zapsat do lístku a zákaz vyměňovat z vezírku  

b) 1 kus ušlechtilé ryby + 3 kg neušlechtilých druhů ryb (úhoř, lín, cejn karas, plotice, sumec a tolstolobik) 



F) VYHRAZENÉ DNY A ČAS PRO RYBOLOV 

STŘEDA, PÁTEK, SOBOTA, NEDĚLE, STÁTNÍ SVÁTKY 

Leden, Únor…………………………………………………………………………….zákaz lovu ryb 

Listopad, Prosinec…………………................................................................................07:00 – 18:00 

Březen…………………………………………………………………………..………05:00 – 21:00 

Duben, Září, Říjen……………………………………....................................................06:00 – 22:00 

Květen, Červen, Červenec, Srpen…………………………………………….................04:00 – 24:00 

Červenec, Srpen (pro mládež do 15 let rybolov Po, Út, Čt od 06:00 do 18:00) 

G) BRIGÁDNICKÁ ČINNOST 

Pro každý kalendářní rok je povinen majitel povolenky odpracovat 5 brigádnických hodin, nebo přinést            

50 kg pšenice. Brigády pro dospělé řeší a vyřizuje pouze pan Tomáš Pekárek. 

(Z brigádnických hodin je osvobozen každý zdravotně postižený, ženy, osoby od 63 let a mládež do 7 let.) 

H) KONTAKTY 

 

Nová struktura vedení Klubu rybářů Hrušovany u Brna platná k 1. 1. 2018 

Funkcionář Pracovní náplň Kontakt 

Lukáš ZEKL, předseda Klubu rybářů; 
člen kárné komise rybníkářské stráže 

Administrativní činnost – prodej všech 
povolenek, evidence všech rybářů 

Mobil: 728 788 387 
Email: zeklluk@seznam.cz 

Tomáš PEKÁREK, místopředseda Klubu 
rybářů; člen kárné komise rybníkářské 

stráže 

Brigádnická činnost – vedoucí pracovních 
činností pro dospělé, evidence brigádníků 

a zarybnění 

Mobil: 603 282 494 
Email: t.pekarek@atlas.cz 

Zdeněk FARKAŠ, hospodář Klubu 
rybářů; předseda kárné komise 

rybníkářské stráže 

Hospodářská činnost – kontrola rybí 
obsádky, rybníka a okolí, krmení ryb, 

správce rybářské klubovny 

Mobil: 774 155 423 
Email: z.farkas@seznam.cz 

Lukáš BRZOBOHATÝ, asistent 
podvýboru Klubu rybářů, pomoc 

rybníkářské stráži 

Pomoc při brigádnické činnosti pro mládež, 
praktická výuka kroužku, organizace ryb. 

akcí a soutěží, propagace na webu 

Mobil: 606 441 213 
Email: lukybrzobohaty@seznam.cz 

Michal POVOLNÝ, asistent podvýboru 
Klubu rybářů, pomoc rybníkářské stráži 

Pomoc při všech rybářských akcí a soutěží - 
občerstvení 

Mobil: 606 075 458 
Email: -  

Zdeněk MENDL, asistent podvýboru 
Klubu rybářů, pomoc rybníkářské stráži 

Pomoc při zajišťování hospodářské činnosti 
na rybníku a okolí 

Mobil: 702 526 804 
Email: - 

Jaromír MAHOVSKÝ st., asistent 
podvýboru Klubu rybářů, pomoc 

rybníkářské stráži 

Pomoc při organizaci všech ryb. akcí a 
soutěží, praktická výuka kroužku 

Mobil: 774 539 449 
Email: MahovskyJ@email.cz 

 

Rybníkářská stráž 
  
a) Kárná komise k řešení přestupků: předseda – Zdeněk Farkaš, služební odznak, průkaz 
                                                                                     člen – Tomáš Pekárek, služební odznak, průkaz 
                                                                                     člen – Lukáš Zekl, služební odznak, průkaz 
 
b) Pomoc rybníkářské stráži: Lukáš Brzobohatý, průkaz 
                                                           Michal Povolný, průkaz 
                                                           Zdeněk Mendl, průkaz 
                                                           Jaromír Mahovský st., průkaz 
 
c) Obecní policie – právo na kontrolu každé lovící osoby na rybníku 
 
  


