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PODMÍNKY PRO LOV KAPROVITÝCH RYB

VáÅ¾ení rybáÅ™i, nacházíte se na soukromém rybníku MokÅ™ad v Hu&scaron;tÄ›novicích. Z tohoto dÅ¯vodu Vás Å¾ádám
o dodrÅ¾ování námi ustanovených podmínek pro sportovní rybolov. PÅ™ed zakoupením povolenky je rybáÅ™ povinen
seznámit se s místním rybáÅ™ským Å™ádem na rybníku MokÅ™ad. Zakoupením povolenky rybáÅ™ souhlasí s místním rybáÅ
Å™ádem a je povinen jej plnÄ› respektovat. po pÅ™íjezdu k rybníku v Hu&scaron;tÄ›novicích,
zaparkujete své vozidlo na
vyhrazeném místÄ› pro parkování (viz
informaÄ•ní tabule a schéma areálu)seznámíte se s podmínkami pro rybolovv
pÅ™ípadÄ›, Å¾e budete akceptovat podmínky pro
rybolov, nahlásíte tuto skuteÄ•nost povÄ›Å™ené osobÄ›od tohoto okam
podÅ™izujete v&scaron;em
ustanovením a místním podmínkám pro sportovní rybolov na soukromém
rybníku v
Hu&scaron;tÄ›novicích (viz dále) PODMÍNKY SPORTOVNÍHO RYBOLOVU Je nutno pouÅ¾ívat podbÄ›rák o minimální
délce ramen 90cm a podloÅ¾ku pod ryby s vysokým polstrováním, zvý&scaron;enými okraji a nebo vaniÄ•kovou podloÅ¾ku.
Pokud potÅ™ebným vybavením rybáÅ™ nedisponuje, je zde moÅ¾nost zapÅ¯jÄ•it si jej za úplatu u správce rybníku. Bez tohoto
vybavení nebude umoÅ¾nÄ›n rybolov. pÅ™ed odchodem na své lovné místo (dle schéma
areálu) uhradíte povÄ›Å™ené
osobÄ› poplatek za rybolov a sluÅ¾by (viz ceník
poplatkÅ¯ a sluÅ¾eb), nahlásíte své jméno a bydli&scaron;tÄ› povÄ›Å™en
osobÄ› pro
identifikaci a vnitÅ™ní potÅ™ebu (evidence)NáslednÄ› bude provedena dezinfekce náÅ™adí
rybáÅ™e,
s ohledem na moÅ¾nost zanesení nákazy, jak virové, tak bakteriální,
do vodní plochy. Toto opatÅ™ení se týká náÅ™adí,
které je ve výluÄ•ném
vlastnictví lovce. Pokud vyuÅ¾ijete náÅ™adí od nás, toto náÅ™adí je jiÅ¾
dezinfikováno. NáÅ™
se rozumí podbÄ›rák, podloÅ¾ka pod ryby a váÅ¾ící
sak.Dezinfekce Va&scaron;eho náÅ™adí není zpoplatnÄ›na.
Dezinfekce na o&scaron;etÅ™ení poranÄ›ní ryb je nadále zpoplatnÄ›na.
Shora uvedené opatÅ™ení o dezinfekci náÅ™adí vyplývá z opatÅ™ení
veterinární správy. V pÅ™ípadÄ› neplnÄ›ní toh
poÅ¾adavku není moÅ¾né u nás
na rybníce MokÅ™ad povolit rybolov. po zaujetí lovného místa (velikost lovného
míst
viz schéma), dbáte zásad kultury lovu a hygieny v prÅ¯bÄ›hu celé
doby sportovního rybolovu a zejména pak pÅ™i
odchodu z lovného místa.
VyuÅ¾íváte v plné míÅ™e jen sociální a hygienická zaÅ™ízení v areálu. PÅ™i
nedodrÅ¾en
tÄ›chto zásad, bude po prvotním upozornÄ›ní sportovní rybolov
rybáÅ™e okamÅ¾itÄ› ukonÄ•en bez vrácení uhrazených
poplatkÅ¯. PÅ™ípadná &scaron;koda
bude po vyÄ•íslení okamÅ¾itÄ› uhrazena povÄ›Å™ené osobÄ›. v prÅ¯bÄ›hu sportovn
rybolovu dbá rybáÅ™ zásad
a podmínek rybolovu na (velikost lovného místa, velikost lovné plochyviz
schéma), zejména
pak pÅ™esné dodrÅ¾ení Ä•asové délky doby lovu. PÅ™i
nedodrÅ¾ení tÄ›
upozornÄ›ní sportovní rybolov
rybáÅ™e okamÅ¾itÄ› ukonÄ•en bez vrácení uhrazených poplatkÅ¯. PÅ™ípadná &scaron;kod
bude po vyÄ•íslení okamÅ¾itÄ› uhrazena povÄ›Å™ené osobÄ›.opu&scaron;tÄ›ní lovného místa a zaujetí nového lovného
m
prÅ¯bÄ›hu zpoplatnÄ›ného rybolovu je moÅ¾né pÅ™i dodrÅ¾ení shora i
dále uvedených zásadKaÅ¾dá ulovená ryba musí
pÅ™ed vypu&scaron;tÄ›ním
zpÄ›t do vody o&scaron;etÅ™ena desinfekcí na v&scaron;ech poranÄ›ných místech, nejen v
místÄ› vpichu háÄ•ku Lovné místo: plocha, kterou má rybáÅ™ vymezenu pro zdolávání ryb a k instalaci svého náÅ™adí a
pomÅ¯cek pro lov ryb.

Na lovném místÄ› je dovoleno: postavit si stan, bivak, pÅ™ístÅ™e&scaron;ek, de&scaron;tník,
sluneÄ•níkje povoleno ch
na tÅ™i lovné pruty Na lovném místÄ› je zakázáno: ukládat odpadky mimo urÄ•ené ko&scaron;e a nádobyzakládat
oheÅˆrýt a jinak kypÅ™it zeminuukládat ulovenou rybu jinak, neÅ¾ na zvlhÄ•enou
podkladní - vypínací podloÅ¾kunakládat
rybou mimo podkladní - vypínací
podloÅ¾kuházet ulovenou rybu z lovného místa do vodyvodit vlastního psa bez
dovolení povÄ›Å™ené osoby Lovná plocha: vymezený sektor pro lov ryb, dále pro vnadÄ›ní zdolávání, pou&scaron;tÄ›ní a
uchovávání ryb.

Na lovné plo&scaron;e je dovoleno: sportovní rybolov ve vyhrazeném sektoru (viz.
schéma)sportovní rybolov na
tÅ™i lovné prutysportovní rybolov jen na jeden návazec na
kaÅ¾dém lovném prutu a za pÅ™edpokladu, kdy zátÄ›Å¾ové
olovo není pevnÄ›
fixováno na návazec, Ä•i vlasec (po pÅ™ípadném odtrÅ¾ení návazce, nebo
vlasce olovo, krmítko
spadne na dno - lovná ryba nebude vláÄ•et sebou
zátÄ›Å¾)sportovní rybolov
jen na háÄ•ky bez protihrotu (nelze
chytat na háÄ•ky se zamáÄ•klými
protihroty) - toto opatÅ™ení zamezí
poranÄ›ní rybpouÅ¾ívat bÄ›Å¾nÄ› dostupné náv
biologické,
rostlinné, chemické, umÄ›lézakrmovat
Na lovné plo&scaron;e je zakázáno: zakrmovat
hrachem, nepÅ™evaÅ™enou kukuÅ™icí a
nekvalitními vnadícími a nástraÅ¾nými materiály, které jiÅ¾ mají pro&scaron;lou
záruÄ•ní dobu, Ä•i jinak u nich je zjevná nekvalita a nepoÅ¾ivatelnost
rybamivracet do rybníka zpÄ›t neu&scaron;lechtilou
bílou rybuvracet do rybníka sportovnÄ› ulovenou rybu,
která nemÄ›la odbornÄ› odstranÄ›ný háÄ•ek, bez dezinfekce vpichu
po háÄ•ku,
jinak poranÄ›nou rybu, popÅ™ípadÄ› nemocnouzdolávat rybu bez ohledu na sousední a okolní
lovcepÅ™i
noÄ•ním a denním rybolovu lovit bez zjevné
kontroly nahozených udic a jejich dostupnosti - aktivní zóna lovupÅ™i noÄ•ním
rybolovu lovit bez funkÄ•ních
indikátorÅ¯ zábÄ›rÅ¯, nebo pÅ™íposlechÅ¯instalovat na lovné plo&scaron;e bójeuchovávat
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ulovenou rybu ve vezírcích, vacích,
sacích, na podkladních-vypínacích podloÅ¾kách pro pozdÄ›j&scaron;í, Ä•i ranní
fotografie úlovkÅ¯uchovávat ulovenou rybu, popÅ™ípadÄ› uchovávat
vÄ›t&scaron;í poÄ•et ulovených ryb ve vaku, saku pro
pozdÄ›j&scaron;í odbÄ›r (pÅ™ebírání
ryb) - odbÄ›r ryb není moÅ¾nýkoupat sevolný pohyb psÅ¯poru&scaron;ovat shora
závazná ustanovení pro
sportovní lov ryb na lovné plo&scaron;e - po prvotním upomenutí a opakovaných
nedostatcích bude rybolov takového rybáÅ™e bez náhrad a okolkÅ¯ ukonÄ•en s
okamÅ¾itým odchodem mimo areál
rybníka v Hu&scaron;tÄ›novicích Denní rybolov: denní rybolov (lovná sezóna) mimo sobotu a
nedÄ›li bude zahájen s
ohledem na klima v pÅ™edpokládaném období duben aÅ¾
Å™íjen a Å™ídí se aktuální vývÄ›skoudenní rybolov v sobotu a
vÅ¾dy zahájen
8. hodin dopoledne a ukonÄ•en v 20. hodin veÄ•er téhoÅ¾ dnedÅ™ívÄ›j&scaron;í a pozdní odchod z denní
rybolovu je
moÅ¾ný jen po pÅ™edchozí domluvÄ› se správcem areálu na tel. 733 637 891 NoÄ•ní rybolov: noÄ•ní rybolo
zahájen ve 20. hodin a konÄ•í v
8. hodin následujícího dne, noÄ•ní rybolov je vÅ¾dy na celou
dvanácti-hodinovou
dobupozdÄ›j&scaron;í nástup na noÄ•ní rybolov je bez
pÅ™edchozí dohody nepÅ™ípustný z dÅ¯vodu uzamÄ•ení
areáludÅ™ívÄ›j&scaron;í odchod z noÄ•ního rybolovu není moÅ¾ný
bez pÅ™edchozí dohody
Lov dravcÅ¯: lov drav
hájen po celou sezónupÅ™i technologii lovu na bóji, lovec je
ohleduplný vÅ¯Ä•i okolním lovcÅ¯mpovÄ›Å™ená osoba a majit
vyhrazují právo
takový lov zakázatulovená dravá ryba se nesmí bez vÄ›domí správce
vrátit zpÄ›t do rybníka
DÅ¯leÅ¾ité informace na závÄ›r: náv&scaron;tÄ›vník, doprovod, rybáÅ™ v plném rozsahu
odpovídá za své vlastní
rybáÅ™ské náÅ™adí, osobní vÄ›ci, motorová a jiná
vozidla a za své konání v celém areálu sportovního rybníka v
Hu&scaron;tÄ›novicíchpÅ™ípadné zcizení pÅ™edmÄ›tÅ¯ osobního vlastnictví
rybáÅ™e a osob jeho doprovodu nepadá na
povÄ›Å™ené osoby, ani majitele
rybníkapovÄ›Å™enou osobu je správce rybníkazmÄ›ny v podmínkách sportovního rybolov
pohybu osob v celém areálu si vyhrazuje jen majitelrybolov v jiném Ä•ase, neÅ¾ je popsáno v kapitolách
denní a
noÄ•ní rybolov je moÅ¾no povolit jen ze souhlasem majitele,
popÅ™ípadÄ› v dohodÄ› s povÄ›Å™enou osobou spoleÄ•ens
hromadné akce je moÅ¾no objednávat
u majitele rybníka nebo u povÄ›Å™ené osobydoprovodem se rozumí rybáÅ™ a
jedna osoba, v
pÅ™ípadÄ› více osob, bude jejich pobyt úÄ•tován za pouÅ¾ití sociálních a
hygienických zaÅ™ízení (viz
poplatkÅ¯ a sluÅ¾eb)v&scaron;em náv&scaron;tÄ›vníkÅ¯m rybníka MOKÅ˜AD je dáno na
vÄ›domí, Å¾e jejich pohyb po
rybníku je monitorován a zaznamenáván
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