1. Povolenka k lovu ryb se vydává po zaplacení půjčovného. Osoby mladší 15ti let mohou zakoupit
povolenku pouze v doprovodu osoby starší 18ti let, která za ně i za jejich konání po celou dobu lovu
zodpovídá. Při zaplacení povolenky k lovu ryb automaticky souhlasíte s rybářským řádem. Personál
revírů má právo rybáře vykázat z revírů bez nároku na vrácení peněz pokud porušil rybářský řád.
2. Po zaplacení povolenky vám bude přidělena lovící lávka, lov se provádí pouze z ní. Osoby mladší
15ti let mohou na lávku vstupovat pouze v doprovodu dospělé osoby. Zákaz konzumace pití, jídla a
alkoholu na lávkách a v okolí rybníka. Rybář, který provádí lov má zakázáno konzumovat alkoholické
nápoje a omamné látky během lovu a bezprostředně předním.
3. Při zaplacení povolenky vám bude zapůjčeno veškeré rybářské vybavení. Pokud chce lovící použít
vlastní rybářské vybavení musí ho nechat zkontrolovat správci.
4. Při lovu na plavanou musí mít kmenový vlasec tloušťku minimálně 0,22 mm. Návazec musí být vždy
zhotoven z vlasce 0,18 mm a zakončen háčkem velikosti 10 - 16. Pokud při lovu dojde k utržení udice
může lovící znovu navázat celou sestavu, ale před nahozením musí nechat správnost celé sestavy
zkontrolovat správci. Veškerá potřebná bižutérie k navázání sestavy je k dostání v půjčovně a je
zahrnuta v cenně půjčovného. Lov na položenou se provádí s kmenovým vlascem 0,30 mm a
silnějším, který je zakončen návazcem z vlasce 0,25 mm - 0,22 mm s háčkem velikosti 8 - 2. Montáž
musí být vždy úniková. Přísný zákaz používání pletených a olověných šňůr !!!
5. Lovící nesmí nikdy nechat nahozený prut bez dozoru. Rybář má vyhrazený svůj rybářský prostor
před lávkou a nesmí nahazovat k vedlejším lávkám a omezovat ostatní rybáře. Zákaz chytání v okolí
rákosů, větví a jiných vodních překážek, kde muže snadno dojít ke ztrátě ryby. Zdolávání ryb se
provádí co nejrychleji a ryba se vždy musí vylovit pomocí podběráku. Předtím než uchopíte rybu do
ruky si ruku namočte do vody. Ryby se nesmí pokládat na kamenní a železnou konstrukci lávek.
Fotografování s úlovky se provádí pouze v pokleku. Zákaz držení ryb za žábry a jejich ponechávání na
břehu déle než je nezbytně nutné. Pokud se jedná o pstruha a sivena rybu musíte usmrtit na místě k
tomu určenému. Poté uložit do přepravky, kterou dostanete v půjčovně. Zákaz ukládání ryb do
igelitek batohů atd. !!! Pokud se jedná o jiný druh ryby vraťte ji šetrně zpět do vody případně se
můžete domluvit se správcem na jejím odkoupení. Pokud rybu nezvládnete usmrtit samy můžete
požádat správce.
6. Po ukončení lovu vraťte veškeré zapůjčené věci zpět do půjčovny. V případě jejich zničení či ztráty
se po vás bude požadovat náhrada škody. Nádobu s usmrcenými rybami předejte správci, který je
zváží.
7. Lov se provádí buď s vlastními nástrahami, které před lovem zkontroluje správce nebo s těmi co
zakoupíte v půjčovně. Zakrmování je povoleno pouze s na místě zakoupenými peletkami.
8. Lov se provádí na vlastní nebezpečí. Za své věci si zodpovídáte sami a jejich ztráta či utopení ve
vodě je pouze vaší starostí a personál revíru za ně nenese žádnou zodpovědnost a ani nemá
povinnost vám škodu uhradit.
9. Parkování vozidel a jiných dopravních prostředků je možné jen na místech k tomu určených.
Ponechávání věcí ve vozech jen na vlastní nebezpečí. Zákaz odhazování odpadků a jiných předmětů v
okolí revírů či přímo do vody.
10. Před opuštěním lovného místa uveďte místo do původního stavu. Pokud dojde ke zničení
jakéhokoliv zařízení revíru či jeho okolí tuto skutečnost ihned oznamte správci !!!

