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BÅ™ezen 1991 poÄ•átek podnikání.
Chov a prodej ryb leden 1994.
Podnikání v oblasti chovu a prodeje ryb
vzniká ve spojení s restitucí majetkÅ¯ v ZD Dolina ve
St. MÄ›stÄ›, s následným vrácením pozemkÅ¯ do osobního
vlastnictví. Je to vlastnÄ›
sen mého otce ZdeÅˆka HabánÄ› - vybudovat a vlastnit svÅ¯j rybník. Tento sen se zaÄ•íná
realizovat a kolaudovat v roce 1997. Rok 1997 je pro realizaci nejhor&scaron;ím rokem - kompletnÄ› zasaÅ¾en záplavou
(naprostá hrÅ¯za). Dal&scaron;í roky jsou roky postupných náprav &scaron;kod (hájení obsádky ryb). Dal&scaron;í
rána pÅ™ichází v roce 2000 - 29.záÅ™í mÅ¯j otec náhle umírá (zesnul pÅ™ímo na rybníku, dva dny pÅ™ed rybáÅ™ským klání
Dnes i já vedu svého syna Dominika v duchu pÅ™ání jeho dÄ›deÄ•ka.
Rybník vlastní ze 100% majetkovým podílem

Ing. ZdenÄ›k HabáÅˆ

Specifikace rybníka

Rybník je umÄ›le vytvoÅ™en z pÅ¯vodnÄ› mokÅ™inové lokality (odtud název MokÅ™ad) o vodní plo&scaron;e 1,6 ha s dvÄ›ma
ostrovy. Ano, vlastníme katastrálnÄ› zamÄ›Å™ené ostrovy, lépe souostroví - do dne&scaron;ního dne nemají oficiální název.
Hledáme jej! PomÅ¯Å¾ete? Dal&scaron;í doprovodné men&scaron;í rybníky (dravcový a násadový) spolu vytváÅ™ejí vodní
plochu 0,3 ha.
ZarybnÄ›ní rybníka:
- rybník je zarybnÄ›n kaprovitou rybou: 400 kg - ryba o hmotnosti 10 a více kg, kapr, amur, lín 600 kg - ryba o hmotnosti
4 a více kg, 600kg - ryba o hmotnosti 2,5 a více kg
- doplÅˆkovÄ› dravcovou rybou úhoÅ™ x ks, candát 15 ks, &scaron;tika 8 ks, sumec 2 ks
- rybník je v prÅ¯bÄ›hu lovné sezóny pravidelnÄ› doplÅˆován do objemového mnoÅ¾ství
- pravidelné zkvalitÅˆování a doplÅˆování rybí obsádky zabraÅˆuje jejímu prochytání
Celý areál poskytuje ubytování pro 15 osob, sociální zázemí, sprchy, ohni&scaron;tÄ›,gril, rybáÅ™ské boudy, Ä•íslovaná
rybáÅ™ská místa, parkování pÅ™ímo v oploceném areálu, atd.
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