
RYBÁŘSKÝ  ŘÁD    

Spolku Rybářů Studánka  T U R S K O   platný od  22.1.2022. 

Všichni členové „Spolku“ jsou povinni řídit se při rybolovu tímto řádem při respektování všech základních 

pravidel Rybářského řádu ČRS !!! Rybářský řád, včetně změn, vždy schvaluje členská schůze ! 

 

1. Členská základna a Oprávnění k lovu ryb :   

1.1.  Přijímání nových členů: - Občany, včetně dětí od 8  do  15 let věku, s pobytem v Tursku může               

v odůvodněných případech, přijmout výbor sdružení na své výborové schůzi  v průběhu roku. V 

ostatních případech přijímá nové členy výroční členská schůze 1x ročně ( leden, únor ). Vstupní 

poplatek je povinný 500,-Kč pro každého dospělého přijatého člena, dítě tento poplatek neplatí. 

1.2.  Povolenka k lovu.   Na rybníku v Tursku jsou oprávněni lovit jen rybáři, kteří vlastní platnou    

„Povolenku“  Spolku rybářů  TURSKO.  Zásadní podmínkou pro získání této povolenky je 

zaplacení členského příspěvku, který je  stanoven ve výši 200,-Kč u dospělích  a  100,-Kč  u dětí 

od 8  do  15 let věku. Při nezaplacení členského příspěvku nejpozději do velikonočního zahájení 

lovné sezóny, členství zaniká a bude nutné znovu přijetí a poplatek 500,- Kč !!! 

       POZOR,  POVOLENKU  je povinen každý rybář vrátit komukoliv z výboru spolku nejpozději 

do 10. ledna následujícího roku. Kdo tak neučiní zaplatí pokutu ve výši 100,- Kč   

1.3.  Cena povolenky je v současné době stanovena ve výši  800,-Kč s tím, že z této částky bude          

        200,- Kč  použito na zaplacení sekání trávy v okolí rybníka. To není započítávaná brigáda.  

1.4.  Cena dětské povolenky je 300,-Kč. Děti v daném věku mohou lovit ryby pouze na jeden prut 

s jedním návazcem a háčkem a jen pod dozorem kteréhokoliv dospělého rybáře, člena spolku 

rybářů Tursko (ne rodiče). Po dovršení 15 let dítěte se na něho vztahují podmínky pro dospělé. 

1.5.  Člen spolku rybářů Tursko s platnou povolenkou si může vzít sebou k lovu jako Hosta jednoho 

nečlena spolku, a ten může lovit ryby se členem a to každý na jeden prut. Přitom člen našeho 

spolku nesmí opustit stanoviště a nechat hosta samotného. Člen spolku odpovídá za to, že i host 

se při lovu plně řídí  Rybářským řádem našeho spolku.  

 

2.  Brigádní povinnost : 

2.1. Každý člen spolku v pracovním věku je povinen dle potřeby sdružení odpracovat  ročně 15  

       brigádnických hodin, důchodci 7 hod. a děti 5 hod. ročně.  Za důchodce se  považuje člen v                         

       důchodu a až do 70 ti let věku.  Po 70 ti letech je účast na brigádách  dobrovolná.   

2.2. Brigády se lze zprostit buď tak, že si povinný člen zajistí náhradníka, ale jen osobu starší   15ti 

let,  a nebo jejím zaplacením a to ve výši  150,-Kč za neodpracovanou 1 hodinu.  

 

3.  Doba, zásady a způsob rybolovu : 

3.1. Zahájení  lovné sezóny: je první volný den velikonoc, ukončení 31.12. daného roku.              

       Přitom, v souladu s ŔÁDEM  ČRS  je čas lovu stanoven takto :    

                                                                 DUBEN   až    ZÁŘÍ                  4.00  -  24.00  hod. 

                                                                 ŘÍJEN      až   BŘEZEN            5.00  -  22.00  hod. 
 

 Rybolov je v těchto termínech povolen  d e n n ě !!!  

3.2.  Zásady lovu ryb:  Po ulovení  mírové ryby, kterou si rybář ponechá a uloží do vezírku, je povinen zapsat 

datum a úlovek  do  úlovkového  listu / povolenky !!! Tím končí pro tento den s lovem ryb.  Rybolov je 

povolen na dva pruty,  ale každý prut pouze s jediným háčkem.          

3.3.  Celkem si rybář  smí ponechat jednu mírovou rybu v lovný den a max. 12 ryb           

         v roce,  poté již nemůže chytat a to ani plevelné ryby.  



 

3.4.  Při rybolovu nesmí rybář opustit pruty na vzdálenost větší než 10 m,  jinak musí nástrahu   

        vyndat z vody. Je nepřípustné aby mu někdo nahozené nástrahy pohlídal !!!    

3.5.  Povinností každého rybáře je mít kompletní základní vybavení pro rybolov to je :  metr,            

        podběrák, vezírek, kovové nebo plastové vidličky a pean,  popř. pinzeta apod. 

3.6.  Chytání nástražních rybek je povoleno pouze do čeřínku o rozměru  1 m2. 

3.7.  Při příchodu k vodě provede rybář nejprve prohlídku místa a pokud chce lovit na místě,    

        které je znečištěno provede nejprve úklid, jinak bude postupováno jako by lovící znečistil    

        místo sám. Při odchodu od vody je každý povinen místo rybolovu po sobě uklidit. 

3.8.  Při každém zarybnění je stanovena doba hájení na 10 dnů,  neurčí-li hospodář dobu delší. 

3.9.  Rybářská kontrola. Každý je povinen chovat se při rybolovu ukázněně, aby nerušil své  

   okolí a na požádání  kteréhokoliv člena „Spolku“ předložit ke kontrole povolenku. 

3.10. V prostoru označeném cedulemi  „ Rybolov zakázán“  je zákaz  lovu. 

3.11. Při vylovování ryb je každý rybář povinen zacházet s rybou šetrně. Pokud nelze vyzvednutí    

ryby s ohledem na její hmotnost, provést zdvižením prutu, je povinnost použít podběrák.Ryby,     

které nemají stanovené míry, musí být šetrně vráceny do vody. Pokud háček uvízne hluboko 

v jícnu ryby je nutné ho odříznout. Za porušení řádu bude považováno tahat vylovované ryby 

po břehu nebo je nešetrným  způsobem vracet zpět do vody.  Uhynulé ryby, které je možno 

dosáhnout, je lovící povinen vylovit a odstranit tak, aby nedošlo ke znečištění vody.   

3.12. Vzdálenost mezi lovícími rybáři je minimálně 3 metry nedohodnou-li se lovící jinak. 

3.13. Hájení dravé ryby je  od 1.1.  do  15.6.     Lov ostatní  ryby není omezen. 

 

4.   Míry  ryb :   Sumec  v našem rybníku není chráněn ! Při ulovení, v žádném případě  

                            nevracet zpět do vody, a to i v případě ulovení v době hájení dravé ryby.   

   

      Kapr ……45 –70 cm,      Amur……60 - 70 cm,      Lín…………30 cm,      Štika……60 cm,   

      Candát……..50 cm,      Tolstolobik……60 cm        Úhoř………60 cm 

 

Kapra nad 70 cm je rybář povinen vrátit jako matečního do rybníku zpět.!!! 

                                  

5.   Půjčení rybářské Bašty:     Bašta s vybavením se zapůjčí jen vyjímečně a jen pro závažné     

                                                    důvody člena Spolku.  

 

      Cena za půjčení Bašty a WC bez pivní pípy atd. je pro člena Spolku stanovena na 250,-Kč za 

den, pro nečlena je půjčení jen mimořádně za 500,-Kč za den. Za půjčení pivní pípy je pro 

člena sdružení i nečlena cena stanovena na 500,-Kč za den. Tyto poplatky refundují náklady 

na údržbu, opravy zařízení a použité spotřební prostředky a energie. 

      Mimořádné zapůjčení ostatního vybavení a zařízení Spolku je možné po zvážení výboru 

spolku a za individuální cenu určenou výborem spolku.  

  Baštu a další vybavení půjčuje a také v bezvadném stavu přebírá vždy určený člen výboru. 

      Toto platí do vypracování a výroční schůzí schválení nového “ Provozního řádu Bašty.“ 

                            

                                    Za Sdružení rybářů  TURSKO :   předseda   Michal Verner  v.r. 

 

 



 

 

D O D A T E K 
 

RYBÁŘSKÉHO   ŘÁDU     

Spolek Rybářů Studánka  T U R S K O   platný od  února   2021 

 

Na základě připomínek členů našeho spolku vypracoval výbor spolku tento dodatek : 

 

1. Převod brigádnických hodin z osoby na osobu je nepřípustný.  Pokud člen odpracuje víc  

    brigádnických hodin než ukládá náš „ŘÁD“ nemůže je převést na druhého našeho člena.  

2. Nově přijatý člen našeho spolku je povinen kromě zaplacení členského příspěvku  200,-Kč a 

    ceny povolenky  800,-Kč zaplatit ještě vstupní poplatek ve výši  500,-Kč.   

 

3. POSTIH  ZA  PŘESTUPKY  PROTI  RYBÁŘSKÉMU  ŘÁDU  NAŠEHO  SPOLKU:  

    -  napadení rybářské stráže -verbální i fyzické                  odebrání povolenky a vyloučení  

    -  lov v době zákazu lovu                                                   odebrání povolenky na 1 rok       

    -  lov ryb mimo vyznačená místa resp. v zákazu               zákaz lovu na 1 rok  

    -  půjčení povolenky k lovu cizí osobě                              zákaz lovu na 3 měsíce 

    -  předat ulovenou chovnou rybu jinému a dále lovit         zákaz lovu na 3 měsíce 

    -  lov neschválenou technikou a pomůckami                      zákaz lovu na 3 měsíce 

    -  lov o více než 15 min mimo stanovenou dobu                10 brigádních hodin navíc   

    -  ponechání si ryby která nedosahuje předepsanou míru   10 brigádních hodin navíc 

    -  přivlastnění si více ryb než je povoleno                          10 brigádních hodin navíc 

    -  nepřítomnost u prutů v době lovu                                    10 brigádních hodin navíc         

    -  nepoužití podběráku při vylovování chovné ryby             5 brigádních hodin navíc 

    -  používat společný vezírek s dalším rybářem                     5 brigádních hodin navíc 

    -  ničení znečištění a poškozování okolní přírody                 5 brigádních hodin navíc 

     Tento výčet je orientační a nemůže postihnout všechny přestupky proti Řádu. V konkrétních 

případech určí postih na základě své delegované pravomoci výbor Spolku ! 

Výbor vždy přihlédne ke konkrétní situaci, důkazům, a rozsahu způsobené škody.                                    

      Výbor znovu všem členům připomíná, že členem naší rybářské stráže je každý člen našeho 

Spolku,  který zjistí přestupek jiného a upozorní na něj a zároveň je povinen tento přestupek 

nahlásit kterémukoliv členu výboru, který dá celému výboru přestupek k rozhodnutí s tím, že  

nahlašovatel je zároveň svědkem při dokazování a rozhodování.  

 

                                                                      Za výbor předseda  Michal Verner  v.r. 

 

  

 


