
…Nádrž Brigádník - interní rybářský řád na rok 2020…. 

Kapesní interní rybářský řád na nádrž Brigádník je vydáván jako nedílná součást pověření k lovu ryb a  
lovící je povinen mít jej při lovu na této nádrži vždy sebou! 

 

Přestože nádrž Brigádník není rybářským revírem ČRS, zdejší rybolov se řídí zákonem o rybářství č. 99/2004 Sb., vyhláškou 197/2004 Sb. a 
platným rybářským řádem JčÚS ČRS, včetně jeho bližších podmínek výkonu rybářského práva, a jejich dodatků, není-li stanoveno jinak (viz níže). 

 

I. Pověření k lovu ryb na nádrži Brigádník 
 

Na nádrži Brigádník opravňuje k rybolovu pouze zvláštní pověření (místní povolenka), které smí být vydáno: 
 

a) Členům ČRS, z. s., MO Trhové Sviny, za cenu stanovenou výborem ČRS, z. s.,  MO Trhové Sviny (dále jen výbor) . 
 

b) Ostatním členům ČRS, z. s., za cenu stanovenou výborem. 
 

c) Fyzickým osobám, které jsou držiteli platného rybářského lístku, přičemž členství v ČRS není podmínkou, za cenu stanovenou výborem. 
 

II. Místní ustanovení pro rybolov na nádrži Brigádník 
 

a) Amur bílý se na nádrži Brigádník řadí mezi vyjmenované (dříve tzv. ušlechtilé) druhy ryb. 
 

b) Bolen dravý (pokud by se na nádrži Brigádník vyskytl), se mezi vyjmenované druhy ryb, na této nádrži, nepočítá. 
 

c) Přisvojením si 2 ks vyjmenovaných druhů ryb (kapr, amur, štika, candát, sumec) končí denní rybolov. 
 

d) Přisvojením si celkového počtu kusů vyjmenovaných druhů ryb, vyznačeného na pověření k lovu končí jeho platnost.  
Lovící má právo si zakoupit další (nové) pověření, za cenu stanovenou výborem. 

 

e) Přisvojením si celkového počtu vyjmenovaných dravých ryb, vyznačeného na pověření k lovu, lovící již nadále nesmí lovit způsobem, 
typickým pro lov dravců (přívlač, plavaná, nebo položená s nastraženou rybičkou, nebo rybím cárem). 
 

f) Při lovu na položenou smí být použity nejvýše 2 udice. Na každé udici jsou maximálně 2 návazce s jednoduchými háčky. Montáž na tzv. srkačku je 
povolena. Za srkačku je považováno krmítko, nebo jiná zátěž, ke kterému je přímo přivázán návazec s háčkem (případně návazce s háčky). Zátěž, nebo krmítko 
nemusí být průběžná, ani odepínací. V období od 16. června do 31. prosince mohou být návazce s jednoduchými háčky nahrazeny jedním návazcem 
s dvojháčkem nebo trojháčkem. Při lovu na živočišnou nástrahu lze použít i víceháčkový systém s nejvýše 3 háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky).  

 

III.  Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb 
 

a)  candát obecný ………. 50 cm        b)  Lín obecný ………. 25 cm        c)       sumec velký ………. 90 cm        d)       štika obecná ………. 50 cm                

Ostatní dle rybářského řádu ČRS, z. s., a jeho bližších podmínek. 
 
 

IV.  Největší lovné míry vybraných druhů ryb 
 

Vybrané druhy ryb přesahující stanovenou míru musí být šetrně vráceny zpět do nádrže Brigádník. 
 

a) amur bílý ………. 90 cm        b)  kapr obecný  ……....…..  70 cm 
 

V.  Doby hájení ryb 
 

a) V období od 1. ledna do konce února platí na nádrži Brigádník všeobecný zákaz rybolovu. 
 

b) Sumec velký je hájen pouze v období od 1. ledna do 15. června (Na nádrži Brigádník neplatí hájení od 1. listopadu do 31. prosince.) 
 

 

c) Okoun říční je hájen pouze od 1. ledna do 30. dubna. 
 

 

d) Karas stříbřitý, ulovený na nádrži Brigádník, nesmí být do této nádrže vrácen zpět. 
 

 

Ostatní dle rybářského řádu ČRS, z. s., a jeho bližších podmínek. 
 

VI.  Návnady a nástrahy 
 

 

a) V období od 1. ledna do 30. dubna je přísně zakázáno používat jakékoliv návnady a nástrahy živočišného původu. 
 

b) Ulovené ryby, včetně nástražních, lze uchovávat v souladu s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva na revírech ČRS, z. s., dle § 13, odstavce 
9, zákona o rybářství č. 99/2004 Sb. Povoleny jsou vezírky, haltýře, konstrukce potažená síťovinou, nádoby, či jiné vhodné zařízení, které ryby 
nepoškozují a umožňují jim alespoň minimální pohyb. 

 

VII. Povinnosti při lovu 
 

a) Osoba provádějící lov na nádrži Brigádník není povinna, před započetím lovu, zapsat do oddílu II pověření k lovu (evidence docházky) datum a číslo 
revíru. Zápis provede až v případě přisvojení si ulovené ryby, a to dle § 16 vyhlášky č. 197/2004 Sb. (viz. rybářský řád). Číslo revíru lovící neuvádí. 
Brigádník není rybářským revírem. (Přisvojeného amura bílého je lovící povinen zapsat bezprostředně po jeho ulovení!). 
 

b) Osoba provádějící lov na nádrži Brigádník je povinna mít u sebe platné pověření k lovu, platný rybářský lístek, členskou legitimací (pokud je jejím 
držitelem), dále vyprošťovač háčků, míru pro zjišťování délky ryb a podběrák. 

 

 VIII.  Kontrola osob lovících na nádrži Brigádník  
 

a) Při kontrole na, nádrži Brigádník, je lovící povinen se prokázat pověřením k lovu, rybářským lístkem a členskou legitimací (pokud je jejím držitelem). 
 

b) Právo kontroly osob lovících na nádrži Brigádník má každý člen ČRS, z. s.,  MO Trhové Sviny, starší 21 let, vlastnící platné pověření k lovu na nádrži 
Brigádník (dále jen kontrolující osoba).  

 

c) Kontrolující osoba je povinna se při provádění kontroly lovícímu prokázat členskou legitimací, platným rybářským lístkem a platným pověřením k lovu 
na nádrži Brigádník. 

 

d) Kontrolující osoba je oprávněna kontrolovat, zda je lovící k lovu na nádrži Brigádník oprávněn, zda provádí lov řádně a způsobem, který umožňuje 
zákon, nebo rybářský řád, dále úlovky a právě používané rybářské nářadí.  

 

e) Kontrolující osoba má právo zápisu do oddílu II pověření k lovu, který je povinna opatřit vlastnoručním, čitelným podpisem. 
 

f) Kontrolující osoba nemá právo kontroly obsahu zavazadel, ani vozidla lovícího.  
 

g) Kontrolující osoba nemá právo zadržení pověření k lovu, úlovků či rybářského nářadí a to, ani pokud by měla důvodné podezření, že jím byl spáchán 
přestupek či trestný čin. 

 

h) V případě zjištění pochybení lovícího, je kontrolující osoba povinna neprodleně kontaktovat člena rybářské stráže, navrženého výborem ČRS, z. s.,   
MO Trhové Sviny, nebo hospodáře MO Trhové Sviny. 

 

i) V případě že má lovící (kontrolovaný) podezření na šikanu či zneužití pravomocí, ze strany kontrolující osoby, má právo na tuto osobu podat stížnost 
k dozorčí komisi ČRS, z. s.,  MO Trhové Sviny. 

 

j) Člen rybářské stráže, navržený výborem ČRS, z. s.,    MO Trhové Sviny a hospodář MO Trhové Sviny, má při výkonu své funkce na nádrži Brigádník 
všechna práva a povinnosti vyplývající z § 16 a § 17, zákona  č. 99/2004 Sb., popsaná též v rybářském řádu ČRS. 
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