Pravidla lovu na Dvorním rybníce
1.

Bez předchozího zaplacení a bez vydaného povolení k lovu je rybolov přísně zakázán. Na

rybníku je stálá služba správce (24 hodin denně). Telefony na správce jsou v kontaktech.

2.

Po příjezdu na lovné místo, před začátkem rybolovu se musí rybář telefonicky ohlásit správci

rybníka. Správce rybníku vystaví rybáři povolenku. Ukončení rybolovu je rybář povinen oznámit
správci rybníka, který si převezme lovné místo a vydanou povolenku.

3.

Povolenku musí mít rybář po celou dobu rybolovu u sebe a musí ji na požádání předložit

správci rybníka nebo jím pověřené osobě. Povolenka není přenosná.

4.

Po celém areálu rybníka je zákaz rozdělávání ohně. Oheň lze rozdělat pouze v grilu!

5.

Stání automobilu je povoleno přímo u lovného místa nebo zdarma na parkovišti.

6.

Lovné místo je označené čísly. Pruty ve stojanech nebo vidličkách musí být rozmístěny

v prostoru ohraničeném čísly lovného místa.

7.

Povinná výbava: podběrák, vyprošťovač háčků.

8.

Rybolov je možný od 8:00 hod. do 20:00 hod. Individuální výjimky je třeba dohodnout se

správcem nebo jím pověřenou osobou.

9.

Povolené a zakázané způsoby lovu:
a. Při lovu na těžko nebo na plavanou smí oprávněný k lovu lovit na 2 pruty.
b. Při lovu na plavanou nebo na těžko smí být použit na jednom prutu jen jeden
jednoháček!
c. Povolená je pouze úniková montáž. To znamená, že krmítko nebo olůvko musí
být vždy v případě utržení ryby samovolně odpojitelné, aby ho ryba netahala za
sebou. Srkačka je přísně zakázána.
d. Zakrmování je povoleno pouze ze břehu. Zavážení návnady a nástrahy je
zakázáno.
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10. Manipulace s ulovenou rybou:
a. S ulovenou rybou je třeba zacházet opatrně. Na břehu může zůstat maximálně
5 minut, poté musí být ryba ihned puštěna zpět do rybníka nebo ponechána. Při
ulovení jesetera je nutné volat správce vždy! Jde o rybu náchylnou k úhynu a je
třeba ji „rozplavat“.
b. Ulovenou rybu, která dosáhla nejméně minimální lovné míru, je třeba oznámit
správci rybníka. To platí nejen v případě, že si chce rybář rybu ponechat. Ale i
v případě, že ji hodlá pustit zpět. Ryby si lze ponechat za úplatu (viz ceník ryb).
Minimální lovná míra:
o Pstruh od 25 cm
o Siven od 25 cm
o Lín od 25 cm
o Kapr od 45 cm
o Candát od 45 cm
o Amur od 50 cm
o Úhoř od 50 cm
o Štika od 50 cm
o Jeseter od 60 cm
11. Kontrolu dodržování pravidel sportovního rybolovu může provádět správce rybníka nebo jím
pověřená osoba. Správce rybníka nebo jím pověřená osoba může kdykoliv nahlédnout do
zavazadel a automobilu rybáře. Při porušení pravidel bude rybolov ukončen bez nároku na
vrácení zaplaceného poplatku. Při pokusu o krádež ryby bude přivolána Policie České republiky.
12. Dodržování pořádku a zásad slušného chování, neničení porostů a areálu je považováno za
samozřejmost.
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