
Obecní rybník Kovářák “Chyť a pusť” 

Pravidla sportovního rybolovu pro členy klubu  
Sezóna 2022 od 1. 4. – do 31. 10.  

Obec Březí nabízí svým občanům a občanům přilehlé osady Ondrušky  
možnost sportovního rybolovu na našem obecním rybníku  

u Kulturního domu pro členy rybářského klubu Březí. 

Členem rybářského klubu Březí se lze stát jednoduše po  

registraci a složení symbolického poplatku 200Kč/rok na  

obecním úřadě kdykoliv v úřední hodiny. Členství je vždy  

časově omezeno na jednu sezónu, tzn. každý rok je nutné  

se registrovat znovu a znovu zaplatit symbolický poplatek! 

Každý rybář musí ctít a dbát následující pravidla a povinnosti:  

 Je výslovně zakázáno si úlovky odnášet, nebo ulovené ryby zabíjet! 

 Chytání „chyť a pusť“ vyžaduje v rámci zdraví ryb používat háčky bez 

protihrotu! 
 Povinností rybáře je možná co nejrychleji rybu vrátit zpět do vody! 

 Jakékoli uchovávání ulovených ryb ve vezírcích je zakázáno! 

 Chytání je povoleno maximálně na dva pruty každý s jedním návazcem! 

 Chytá se od svítání do soumraku. Noční rybolov je zakázán! 

 Jako nástrahu může rybář použít veškeré nekomerční (chleba, brambora, kolínka, 

atd.) a komerčně vyráběné nástrahy včetně pelet a boilies, i živočišné nástrahy 

jako žížaly a červy. POZOR! Luštěniny pouze vařené 

 Lov na živou a mrtvou rybičku nebo jejich části je zakázán! 

 Rybář dbá pokynů správce rybníka. 

 Při odchodu nebo v průběhu rybolovu může proběhnou správcem namátková 

kontrola vašich tašek, batohů, auta... 

 Při nedodržování rybářského řádu Rybníka Kovářák, Vám může správce rybníka 

rybolov zakázat a vykázat Vás neprodleně z rybníka. 

 Mládež do 15 let může lovit pouze v doprovodu osoby starší 18 let. 

 Při opakovaném porušení těchto pravidel může být správcem odebráno 

členství v klubu a sportovní rybolov na rybníku dlouhodobě zakázán! 

Tyto pravidla platí pro všechny členy rybářského klubu Březí bez výjimky, nehledě na věk tedy i děti! 

Další doporučení, ale není nutností:  

 Použití průběžné - únikové montáže, to znamená, že olovo při utržení ryby samovolně odpadne. 
 Pro ošetření roztržené tlamy po vpichu háčku je doporučeno použít desinfekci. Popř. i další vzniklá 

zranění bojem. 
 Pro snadné vyproštění háčku je doporučeno použití peanu (kleští). 

 Při manipulaci s rybou je doporučené použití podložky, nebo alespoň igelitové tašky a případné 

kropení ryby aby nedošlo k vysušení. 

Správcem rybníka se myslí Obec Březí. Dodržování pravidel a případné vykázání z rybníka může provádět každý člen zastupitelstva obce. 

Obec Březí má výhradní právo na změnu těchto pravidel!                                                  V Březí 29. 3. 2022 


