
Organizační a provozní řád Rybářského sdružení Hrádek 
 

Tento řád upravuje práva a povinnosti členů Rybářského sdružení Hrádek (dále jen RSH) 
blíže neuvedených ve Stanovách RSH. Specifikuje podmínky členství, vydávání povolenek  
a hostenek, brigádnickou povinnost a bližší podmínky rybolovu na rybníku „Stará Dyje“ 

 
Členský poplatek činí 100,- Kč ročně pro členy od 15ti let věku, pro děti do 15ti let je 

poplatek 50,- Kč. 
 
Povolenka se vydává pouze členům RSH, kteří vlastní platný Rybářský lístek, na jeden 

kalendářní rok za poplatek 300,- Kč pro členy od 15ti let, pro děti do 15ti let za poplatek  
100,- Kč.  

 
Povinností člena je odpracování brigády minimálně v rozsahu osmi brigádnických hodin 

ročně. Člen má právo si neodpracované brigádnické hodiny doplatit v sazbě 40,- Kč/hod. 
Neodpracování brigád či jejich nedoplacení je důvodem k nevydání povolenky v dalších 
letech. Od brigádnické činnosti jsou osvobozeni děti do patnácti let, důchodci nad 65 let a 
zdravotně postižení. 

 
Povinností lovícího je před započetím rybolovu zapsat nesmazatelným způsobem do 

povolenky (hostenky, prázdninové povolenky) datum. Při ponechání ryby je lovící povinen 
k tomuto datu připojit druh a míru osvojené ryby.  

 
Přisvojit si lze pouze jeden kus kapra nebo amura za týden. Celkem 5 ks kapra nebo amura 

na jednu povolenku ročně. Při dovršení tohoto limitu si lze zakoupit další povolenku. Zákaz 
přivlastnění lína, barevných variet ryb (kapr koi, zlatý karas, apod.) kromě sumce albína. 

 
Nejmenší lovné míry ryb jsou: 

kapr  45–60 cm 
amur 55 cm 
štika  60 cm 

 
Výbor RSH má možnost po nasazení ryb zakázat rybolov a to max. na 7 dní. Zákaz bude  

označen tabulemi. 
 
Na rybníku „Stará Dyje“ je povolen celoroční rybolov.  
Denní doba lovu je upřesněna takto: 

a) v měsíci lednu, únoru, listopadu a prosinci od 7 do 18 hodin (středoevropský čas) 
b) v měsíci březnu                                            od 5 do 21 hodin (středoevropský čas) 
c) v měsíci dubnu, září a říjnu                         od 6 do 22 hodin (středoevropský letní čas) 
d) v měsíci květnu, červnu, červenci a srpnu   od 4 do 24 hodin (středoevropský letní čas) 

 
Podmínky zde neupřesněné (doby hájení, nejmenší lovné míry, zakázané způsoby 

rybolovu, atd.) se řídí „Bližšími podmínkami výkonu rybářského práva na vodách 
mimopstruhových“ (dříve „Rybářský řád“) aktuálně platnými na revírech v užívání 
Moravského rybářského svazu, o.s. 

 
 
 



Pro nečleny RSH je možnost zakoupení hostenky: 
a) jednodenní bez možnosti přisvojení ryb v doprovodu člena RSH za poplatek 100,- Kč 
b) týdenní s možností ponechání jednoho kusu kapra nebo amura a ryb ostatních za 

poplatek 300,- Kč 
c) pro děti do 15ti let „prázdninovou povolenku“ s platností v měsících červenci a srpnu 

příslušného roku s možností ponechání 3 ks kapra nebo amura a ryb ostatních za poplatek 
100,- Kč. 

 
Členové mají povinnost odevzdat povolenku předsedovi nebo pokladníkovi RSH do konce 

měsíce ledna následujícího roku. Hostenky a prázdninové povolenky se odevzdávají 
neprodleně po skončení jejich platnosti taktéž předsedovi nebo pokladníkovi. Dodržování 
pravidel rybolovu je kontrolováno členy výboru RSH, kteří se prokazují průkazem 
opravňujícím ke kontrole. Lovící musí umožnit členům výboru zkontrolovat povinnou 
výbavu, ponechané ryby a rybářské doklady. 

 
Petrův zdar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VZOR 

 

Oprávnění ke 
kontrole lovících 

na rybníku 
„Stará Dyje“ 

  Jméno Příjmení 
  Člen výboru Rybářského sdružení Hrádek 
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