Rybářský řád Nedamov Černý rybník 2020
před započetím lovu je třeba rybářský řád řádně přečíst a řídit se jím
Prodej povolenek na hrázi rybníka: tel. - 725 305 645

Ceny povolenek
Dospělí

Děti do 8 let

Pět hodin lovu
Povolenka na den
Povolenka na noc
Povolenka na 24 h.

Pět hodin lovu
Povolenka na den
Povolenka na noc
Povolenka na 24 h.

100 Kč
150 Kč
150 Kč
250 Kč

40 Kč
60 Kč
60 Kč
100 Kč

Zimní rybolov na dírkách – Povolenka k lovu 150 Kč

Ceny ryb za kg
Kapr
Amur
Úhoř
Candát
Štika
Pstruh Potoční do 50 cm
Pstruh Duhový do 40 cm
Siven

85 Kč
85 Kč
500 Kč
350 Kč
250 Kč
200 Kč
149 Kč
159 Kč

Tolstolobik
Lín
Okoun
Jeseter Sibiřský
Jeseter Ruský
nad 50 cm
nad 40 cm

50 Kč
120 Kč
320 Kč
300 Kč
300 Kč
250 Kč
200 Kč

Povinnosti rybáře a podmínky k lovu na našem revíru
Je zakázáno celoročně lovit ryby na písčité pláži, ostatní místa lovu je potřeba
konzultovat s porybným. Na našem revíru lovíme pouze s háčky bez protihrotů a
používáme podložky pod ryby. Rybář potřebuje k lovu podběrák, pean, podložku pod
ryby a vezírek na uchování ryb pokud si je chce ponechat. Do vezírku se ukládají
pouze ryby, které si koupíte. Ryby z vezírku je zakázáno pouštět zpět do vody!!!
V revíru jsou vysazené lososovité ryby a candát, tyto ryby, pokud si je lovící nechce
koupit odháčkujeme peánem přímo ve vodě bez uchopení rukou. Pokud to není možné,
rybu podebereme podběrákem a na mokré podložce vyháčkujeme a v podběráku
vracíme zpět do vody. Na rybu nikdy nesaháme suchou rukou nebo hadrem.
Poškozenou rybu zpět do vody nevracíme, ale je potřeba si ji zakoupit nebo nahlásit
porybnému, který si ji odnese ke zpracování.
V případě focení je třeba mít vše předem připraveno, lososovité ryby musí být vráceny
vodě do 30 vteřin, ostatní do 60 vteřin. Jesetery je potřeba podržet ve vodě tak dlouho,
dokud sám neodplave.
Je zakázáno zabíjet a porcovat ryby u vody a v areálu autokempu.
Krmná dávka na jednoho rybáře je omezena na 1kg za den.
Pokud lovící závažně poruší tento rybářský řád,
bude mu ukončen rybolov bez náhrady.

Celoročně hájené ryby
Kapr Koi, Zlatý Jesen, Karas zlatý, Kapr nad 65 cm a Pstruh nad 55 cm.
Rybolov je naše vášeň a ryba je náš přítel, proto lovíme a chováme se k rybě tak, aby
rybář i porybný prožili každý den s úsměvem.
Na revíru je možné zapůjčit si k lovu naši pramici za 20 Kč za každou započatou hodinu.

725 305 645

