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Ceník:
- Cena povolenky je 158kÄ• na den. Lovec si mÅ¯Å¾e odnést neomezené mnoÅ¾ství lososovitých ryb, cena za kg ryby po
zváÅ¾ení bude 150kÄ• (provozovatel si vyhrazuje právo na zmÄ›nu ceny dle aktuálního ceníku)
- Dle zájmu bude provozován veÄ•erní rybolov lososovitých ryb pÅ™i umÄ›lém osvÄ›tlení od 17:00-20:00hod. Podmínky
rybolovu:
- Pro jednotlivého rybáÅ™e je povolen lov pouze na 1 prut.
- Zákaz lovu na Å¾ivou rybku!!!! Povolené jsou Å¾íÅ¾aly, Ä•ervi, mrtvá rybka, sýr, rÅ¯zná tÄ›sta, pstruÅ¾í pelety apod.
- Lov pÅ™ívlaÄ•í povolen pouze na malé rotaÄ•ní tÅ™pytky, twistery, woblery, ryppery
- Lov na mu&scaron;ku povolen s výbavou dle obvyklých zpÅ¯sobÅ¯ lovu. Smí být pouÅ¾ito jen umÄ›lých mu&scaron;ek v poÄ
1-3ks na návazci.
- Lovec smí uÅ¾ít k vnadÄ›ní maximálnÄ› 0,5 litru krmení na den ( pstruÅ¾í granule, Ä•ervi apod.).
- Povoleny jsou háÄ•ky s protihroty.
- Povinnou výbavu lovce tvoÅ™í peán, podbÄ›rák, podloÅ¾ka pod rybu ( moÅ¾nost zapÅ¯jÄ•ení podloÅ¾ky na místÄ›). Obe
pravidla zimního rybolovu
- 1. Za venkovní teploty pod bodem mrazu nelze provádÄ›t rybolov systémem "ChyÅ¥ a pusÅ¥", lovec je povinen úlovek
odebrat a následnÄ› zaplatit.
- 2. Za venkovní teploty nad bodem mrazu lze provádÄ›t rybolov systémem "ChyÅ¥ a pusÅ¥", lovec je povinen úlovek
vyháknout ve vodÄ›, pÅ™ípadnÄ› na vypínací podloÅ¾ce pod ryby.
- 3. Správce rybníklu urÄ•í pro kaÅ¾dý den, jaký zpÅ¯sob lovu lososovitých ryb je povolen.
- 4. Zdolané lososovité ryby, které byly lovcem pÅ™i zdolávání nÄ›jak po&scaron;kozeny, je povinen si lovec ponechat (
pÅ™i odháÄ•kování, ne&scaron;etrné zacházení apod.)
- 5. Zdolaná lososovitá ryba, kterou si lovec nemíní ponechat, musí být vypnuta z háÄ•ku ve vodÄ›, bez zbyteÄ•ného
pokládání na bÅ™eh a jiného po&scaron;kozování. PÅ™i lovu "chyÅ¥ a pusÅ¥ " je nutno vyháÄ•kovat rybu ve vodÄ›, v
nejzaz&scaron;ím pÅ™ípadÄ› na podloÅ¾ce!!!
- 6. RybáÅ™ je pÅ™i pÅ™íchodu povinen nahlásit obsluze svÅ¯j zpÅ¯sob zimního rybolovu, lov je povolen jen na rybníku, ve
kterém je jen obsádka lososovitých ryb.
- 7. Ulovené ryby nelze dále zpracovávat na rybníku MokÅ™ad ( kuchání)
- 8. Jakékoliv poru&scaron;ení vý&scaron;e popsané lovného Å™ádu pro zimní rybolov bude sankciováno okamÅ¾itým
ukonÄ•ením rybolovu bez nároku na vrácení rybáÅ™ských poplatkÅ¯ tj. povolenka k lovu
- 9. Je zaveden objednávkový systém pro zimní rybolov. Cena objednávky je 20kÄ• ( telefonicky, e-mail, ICQ apod.)
Pokud se lovec nedostaví v nahlá&scaron;eném Ä•ase na své lovné místo, bude po 30-ti minutách jeho objednávka
automaticky zru&scaron;ena.
- 10. Doprovod rybáÅ™e zaplatí jednorázový poplatek ve vý&scaron;i 20kÄ•/osoba
- 11. V pÅ™ípadÄ› jakýchkoli dotazÅ¯ ohlednÄ› zimního rybolovu na rybníku MokÅ™ad kontaktujte nás na: telefonu, e-mailu a
- 12. V obsahu nabízených sluÅ¾eb bude moÅ¾no zakoupit nástrahy a návnady pro lov lososovitých ryb(pstruÅ¾í granule,
rotaÄ•ní tÅ™pytky, tÄ›sta na pstruhy atd.)
- 13. Majitel rybníku si vyhrazuje právo zmÄ›nit pÅ™íslu&scaron;né podmínky rybolovu bÄ›hem lovné sezony s ohledem na
ceny rybolovu a ryb, podmínky rybolovu dle aktuálních podmínek povolení lovu pod ledem od pÅ™íslu&scaron;ného
správního úÅ™adu.
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