Rybářský řád rybník Naděje
Rybaření
– platný od 1.1.2019
V ceně pronájmu je zahrnuta povolenka pro sportovní rybolov.
Rybník Naděje je skvěle zarybněn a poskytne Ti nerušený rybářský zážitek. Mezi lovenými
rybami najdeš i trofejní kusy, rybník je osazeny především těmito druhy ryb: kapr obecný,
amur bílý, okoun říční, štika obecná, sumec velký, candát obecný, plotice,.
Ryby, které si ponecháš je nutné nahlásit majiteli. Chci si být jist, že zde bude vždy dostatek
ryb pro všechny rybáře.:)
V ceně pronájmu je zahrnuta povolenka pro sportovní rybolov – chytáme způsobem „chyť a
pusť“, Rybu si potom můžete upravit přímo v kuchyňce ve srubu nebo ve společenské
místnosti, na grtilu nebo na přilehlém ohništi. Na požádání Vám ryby můžeme zpracovat a
připravit naložené na gril. Přejeme skvělý rybářský zážitek.

– platný od 1.1.2019

Doba rybolovu:
V měsících duben až říjen se loví systémem NON-STOP 24 hod. V období listopad až
březen se loví v závislosti na počasí až do zámrazu po dohodě se správcem. NA ledě je
rybolov povolen na vlastní nebezpečí

Způsoby lovu, rybářské nářadí a nástrahy:
•
•
•
•
•
•

chytá se pouze metodou chyť a pusť !!
rybář smí používat 2 pruty a na každém z nich použít pouze jeden návazec s
jednoháčkem originál bez protihrotu
zakazuje se používání háčků s protihroty nebo se zamáčklým protihrotem
přívlač je povolena pouze po dohodě s majitelem a s umělými nástrahami a
jednoháčky bez protihrotu
muškaření je povoleno
lov na živou a mrtvou rybičku nebo jejich části je zakázán

•
•
•
•
•
•

zakazuje se používání srkaček, helikoptér a pevných montáží. Feederová a
methodmixová krmítka jsou povoleny. Montáž musí být průběžná (úniková).
rybář je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků, velkou plněnou podložku pod ryby,
podběrák s rameny minimálně 60 cm (materiál jemná síťovina)
při ulovení kapra nad 20 kg je rybář povinen ihned kontaktovat správce rybníka
jakékoli uchovávání ulovených ryb ve vezírcích nebo sacích je přísně zakázáno. Rybu,
kterou chcete zkonzumovat okamžitě usmrť.
při zacházení s úlovky se vyžaduje maximální opatrnost, menší úlovky pokud možno
vyháčkovat přímo ve vodě, větší za pomoci podběráku na mokré podložce.
zakrmování je povoleno

Přechovávání hájených a trofejních ryb ve vezírku je zakázáno!!! Okamžitě po ulovení
musí být vráceny zpět do vody.
Porušením rybářského řádu riskuje rybář okamžité ukončení rybolovu bez náhrady.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

