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CENÍK - platnost od 1.2.2019 Rybolov je povolen jen s háÄ•ky bez protihrotÅ¯Ve&scaron;keré ceny jsou uvádÄ›ny vÄ•etnÄ›
pÅ™íslu&scaron;né DPH. POPLATKY ZA RYBOLOV
Rybolov
Délka rybolovu
Cena v KÄ•, vÄ•etnÄ›
pÅ™íslu&scaron;né DPH
Zimní rybolov lososovitých ryb
celodenní povolenka
160,Denní rybolov
6 hodin
240,Denní rybolov
12 hodin
340,noÄ•ní rybolov
od 20:00 - do 8:00 (celých 12
hodin)
350,Rybolov 24 hod
za celý rybolov
580,Rybolov 72 hod
za celý rybolov
1550,Rybolov VIP místo bez chaty 12 hodin denní
za celý rybolov
436,Rybolov VIP místo bez
chaty 12 hodin noÄ•ní
za celý rybolov
533,Rybolov VIP místo bez chaty 24 hodin
za celý rybolov
751,Doprovod rybáÅ™e
jedna osoba jako doprovod rybáÅ™e
zdarma
Doprovod rybáÅ™e
dal&scaron;í osoba doprovodu - jednorázový poplatek
50,-

Poznámky:
·
Denní a noÄ•ní rybolov je povolen jen s háÄ•ky bez protihrotÅ¯.·
Poru&scaron;ení závazného pravidla lovu s háÄ•ky b
protihrotÅ¯ bude pokutováno Ä•ástkou 1000,- KÄ• s okamÅ¾itým ukonÄ•ením lovu.·
PovÄ›Å™ená osoba a majitel rybníku M
vyhrazují právo kdykoli v prÅ¯bÄ›hu lovu u lovce provést kontrolu zda lovec pouÅ¾ívá háÄ•ky bez protihrotÅ¯.·
Doprovod
rybáÅ™e jedna osoba jako doprovod rybáÅ™e zdarma, dal&scaron;í osoba doprovodu rybáÅ™e zaplatí jednorázový poplatek
50,- KÄ• (poplatek za hygienické sluÅ¾by, odpady). POPLATKY ZA SLUÅ½BY K RYBOLOVU
SluÅ¾ba k rybolovu
Cena v KÄ•, vÄ•etnÄ› pÅ™íslu&scaron;né DPH
ZapÅ¯jÄ•ení podkladní-vypínací podloÅ¾ky
43,ZapÅ¯jÄ•e
dezinfekce
31,ZapÅ¯jÄ•ení udic (1 ks)
67,ZapÅ¯jÄ•ení stojan na udice,
128,ZapÅ¯jÄ•ení podbÄ›ráku
67,POPLATKY ZA UBYTOVÁNÍ A DAL&Scaron;Í SLUÅ½BY
Poplatky za sluÅ¾bu
Cena v KÄ•, vÄ•etnÄ› pÅ™íslu&scaron;né DPH
Pronájem chatky VIP 12 hod - VIP2, VIP3 (pravá strana)
600,Pronájem chatky VIP 24 hod - VIP2, VIP3 (pravá strana)
800,Pronájem chatky VIP 12 hod - VIP1
(levá strana)
500,Pronájem chatky VIP 24 hod - VIP1 (levá strana)
700,Pronájem chatky
6 hodin
180,Pronájem chatky 12 hodin
300,Pronájem chatky 24 hodin400,-Stan pro
rybáÅ™e(bivak), pÅ™ístÅ™e&scaron;ek, de&scaron;tník + jedna osoba
zdarma
Stan pro více jak dvÄ› osoby
doprovodu rybáÅ™e 24 hod
61,Vlastní ohÅ™ev jídla v kuchyÅˆce &ndash; ohÅ™ev 1x
31,PÅ™ipo
energie k pohybu dle spotÅ™eby, cena za 1kWh
8,50,VíÅ™ivá vana 1 hod
339,VíÅ™ivá vana 1
hod(rybolov, ubytování)
291,Karavan na lovném místÄ› a mimo nÄ›j &ndash; vlastní/24 hod
250,Pronájem chatky VIP 24 hod BEZ RYBOLOVU - VIP2, VIP3 (pravá strana) 1000,- Cena za ubytování je uvedena bez
spotÅ™eby elektÅ™iny (tam kde je elektÅ™ina k dispozici)
Prodej Å¾ivých ryb, maloobchod
Cena v KÄ•/kg, vÄ•etnÄ
pÅ™íslu&scaron;né DPH
Kapr z kádÄ› do 3 kg
105,Amur z kádÄ› od 65 do 80 cm
120,Lín chlazený od 30 do 40cm
201,Candát chlazený
528,&Scaron;tika
242,Tolstolobik
72,Sumec
333,Pstruh duhový
179,-

Cena ryb uvedená v tabulce vý&scaron;e je pouze orientaÄ•ní a bÄ›hem sezóny se mÅ¯Å¾e mÄ›nit. Na aktuální cenu se , prosí
informujte u správce rybníku na tel. 733 637 891.
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