Bez čeho není u nás možné zakoupit povolenku:










průmyslově vyráběné podložky pod ryby - (100 x 50 cm)
celta (krycí plachta) min. 2 x 2 m – pro případ ulovení ryby přesahující velikost
podložky
velkého podběráku s malými očky a rameny o šíři min. 80 cm
háčků bez protihrotů
únikových (průběžných) montáží na prutech
desinfekce na ryby
nádoby na polévání ryb
vlasce s průměrem o minimální síle 0,30 mm
vyprošťovače háčků (peán)

Vybavení každého rybáře (prut, naviják) musí být způsobilé ke zdolávání i velkých ryb v
revíru tak, aby nedošlo k přetržení vlasce nebo ke zbytečnému vysílení ryb. Správce
revíru či místní rybářská stráž může lov na nezpůsobilé vybavení pozastavit nebo zcela
ukončit bez nároku na náhradu.

Doba lovu – platí pouze pro denní povolenky
měsíc

začátek lovu

konec lovu

leden, prosinec

8.00 hod.

16.00 hod.

únor, listopad

7.00 hod.

17.00 hod.

březen

7.00 hod.

18.00 hod.

duben, říjen

7.00 hod.

19.00 hod.

červen, červenec, srpen

6.00 hod.

21.00 hod.

květen, září

6.00 hod.

20.00 hod.

Rybářský řád
I. Popis revíru





lov je povolen celoročně na položenou na 2 pruty pouze na vyznačených lovných
místech (19), lov mimo lovná místa je zakázán
povoleny jsou rostlinné a živočišné nástrahy s výjimkou nástražních rybiček, které jsou
zakázané
všechny druhy ryb jsou celoročně hájeny
každý rybář je povinen rezervovat lovné místo min. 1 den předem, nelze přijet na
rybolov bez předchozí rezervace

II. Chování při lovu


zakazuje se jakékoliv poškozování zařízení a příslušenství revíru (stavby, mola, značení
apod.)










při lovu ryb dodržují lovci mezi sebou vzdálenost podle značení lovných míst,
nedohodnou-li se spolu jinak
při lovu udicí musí být lovci u prutů přítomni tak, aby v případě potřeby mohli s nimi
bezprostředně manipulovat
stanování, bivakování je povoleno pouze s platnou povolenkou a na předem určených
místech na základě souhlasu provozovatele revíru
doba setrvání na lovném místě je max. 30 min. před a 30 min. po uplynutí povolené
doby lovu
každý kdo loví ryby je povinen na místě udržovat pořádek, je zakázáno ponechávat
odpadky na břehu, anebo je odhazovat do vody, po ukončení lovu je každý povinen
uklidit své lovné místo
v areálu rybníka je rozdělávání ohně povoleno pouze na vyhrazených místech, vlastní
nadzemní gril je možné použít na každém místě
rybář a jeho doprovod jsou povinni dodržovat pořádek a nesmí svým chováním rušit
ostatní rybáře

konzumace alkoholu ve zvýšené míře povede k pozastavení nebo okamžitému ukončení
rybolovu
III. Zakázané způsoby lovu a vnadění











z důvodu rybářského tlaku a s ohledem na zdraví ryb je zakázáno používání
neupravených – tvrdých zrnin (kukuřice, hrách atd.), krmiv plesnivých nebo kvasících či
jinak znehodnocených
je zakázáno k lovu používat prostředků výbušných, látek otravných nebo omamných,
jakýchkoli bodců, lapacích zařízení, udic bez prutů, nebo ryby střílet, lovit je do rukou
a do ok, je zakázané podsekávání ryb
je zakázáno používat jakékoliv bójky
je zakázáno označovat krmná místa
lov na plavanou zakázán
zakazuje se jakékoliv sakování ryb
používání šokových a odhazových materiálů je zakázáno s výjimkou fluorokarbonu
při lovu platí zákaz používání pevných montáží, jako jsou helikoptéry a jiné, je povinné
použít tzv. únikové montáže – tzn., když dojde k utržení ryby, musí v ní zůstat pouze
zaseknutý háček a vlascem, nikoli zátěž nebo krmítko

zakazuje se používání háčků s protihrotem nebo s protihrotem zamáčknutým
IV. Povolené způsoby lovu a vnadění



kdo loví ryby, smí k tomu používat nejvýše dvou prutů, každý nejvýše
s jedním návazcem s jednoduchým háčkem bez protihrotu
při lovu musí mít rybář u sebe podložku pod ryby, dostatečně velkou tak, aby celá
ryba byla na podložce, a aby žádná část těla ryby neležela na zemi. Podložka pod ryby
musí být vždy mokrá. Podběrák s rameny min. 80 cm s malými oky, aby při podebírání
byla celá ryba v síťce, aby se ploutve nebo skřele nezamotávaly do sakoviny.




zavážení návnad je možné pouze prostřednictvím zavážecí lodičky na dálkové
ovládání, krmit ze břehu lze pomocí kobry, krmící lopatky, S – bombu nebo rakety
každý rybář je povinen rezervovat lovné místo min. 1 den předem, nelze přijet na
rybolov bez předchozí rezervace

Lov na feederové pruty je povolen pouze pro pruty s označením heavy nebo extra
heavy. Lov na klasické feederové pruty je zakázaný (označení prutu: picker, light,
medium, medium – heavy)
V termínu od 15. června do 15. září platí ZÁKAZ LOVU NA VEŠKERÉ FEEDROVÉ
PRUTY včetně prutů s označením heavy i extra heavy.
Důvodem jsou extrémně horká léta poslední doby, kdy se voda velmi prohřívá a je v
ní mnohem méně kyslíku. Ryby, a zejména jeseteři, jsou pak po zdolávání na tyto
druhy prutů velice vyčerpaní a může dojít i k úhynu těchto ryb.
V. Povolenky






povolení k rybolovu se vydává pouze na občanský průkaz, pro mládež do 15 let pouze
v doprovodu osoby starší 18 let, která ovládá rybářskou techniku
každý lovící musí mít u sebe platnou povolenku a doklad totožnosti, povolenka je
nepřenosná a platí pro jednu osobu
lovící zakoupením povolenky automaticky souhlasí s rybářským řádem i se sankcemi
při jeho nedodržení
aktuální ceník povolenek viz. ceník
pro uplatnění dárkových poukazů je třeba vždy rybolov min. 1 den předem rezervovat
a poukaz při nástupu na rybolov vyměnit za povolenku, dárkový poukaz neplatí jako
povolení k rybolovu

VI. Sankce






lovící je povinen se na vyzvání podrobit kontrole správce rybníka nebo místní rybářské
stráže, a to kontrole povolenky, povinné výbavy, montáží, zavazadel a vozidla
nedodržení kterékoli části rybářského řádu bude řešeno podle závažnosti přestupku i
odebráním povolenky
rybářům, kterým byla odebrána povolenka, již nebude v běžném roce vydána
vjezd motorových vozidel do míst, kde to je zakázáno, bude trestán odebráním
povolenky k lovu
jakékoliv vážnější porušení výše uvedených pravidel bude mít za následek odebrání
povolenky bez náhrady a okamžitou ztrátu všech práv k rybolovu v revíru

VII. Ostatní ujednání
Všichni jeseteři se při pouštění musí přidržet ve vodě do té doby, dokud sami neodplují.


při fotografování s rybou je povinen lovící držet ryby max. do půl metru nad zemí tak,
aby pokud by ryba vyklouzla, upadla na podložku, která musí být při fotografování
pod rybou



úlovek sumce velkého je zakázáno vrátit zpět, po jeho zdolání obratem kontaktujte
provozovatele revíru na tel. číslo 724 795 387.







fotografování s rybou je zakázáno zbytečně prodlužovat a je nutné vrátit rybu co
nejdříve do vody. Při fotografování je třeba rybu polévat vodou tak, aby neoschla
ryby se pokládají vždy na navlhčenou nebo mokrou podložku
provozovatel rybníku si vyhrazuje právo na všechny fotografie a videa, která
návštěvníci pořídí v areálu rybníka, tyto mohou být použity pro propagaci rybníka
prostřednictvím internetu a dalších prostředků propagace a komunikacekaždý
rybář si za své věci odpovídá sám a je povinen si je zabezpečit proti odcizení či
poškození, včetně věci uložených v zaparkovaném vozidle
provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené lovícímu na zdraví
nebo majetku

Sprchy – provozní řád








klíče od sprch se vyzvedávají i vrací vždy na hotelovém baru
osoba, která si klíče vyzvedne, vždy nahlásí skutečný počet osob, které sejdou
sprchovat
v prostorách sprch udržují osoby vždy pořádek
po osprchování je třeba neprodleně vrátit klíče zpět na hotelový bar
hrubé porušení PŘ (lživé uvedení počtu sprchujících či silné znečištění prostor) povede
k okamžitému ukončení rybolovu, a to bez nároku na náhradu za povolenku
pokud sprchy využije rybářův doprovod, je rybář zodpovědný za chování svého
doprovodu a při porušení PŘ mu bude povolenka taktéž na místě odebrána
při jakémkoli porušení pravidel a zákazů uvedených v řádu výše uvedeném lovícímu
bude odebráno povolení k lovu bez náhrady a rybář je povinen opustit areál rybníku
do 30 minut

