
H A S T R M A N

Podmínky rybolovu – rybářský řád

1. Rybolov  může provádět  každá  osoba po  zakoupení  povolenky.  Děti  do  12  let  musí  mít 
doprovod osoby starší 18 let.

2. Po skončení rybolovu je lovící povinen odevzdat povolenku a rybářský řád  správci.

3. Doba lovu:
• 08:00 – 16:00 listopad, prosinec, leden, únor
• 08:00 – 17:00 březen, duben, říjen
• 08:00 – 18:00 květen, červen, červenec, srpen, září

Jinou dobu lovu je nutné dohodnout se správcem areálu (minimálně 24 hod. předem !)

2. Způsob rybolovu:
• Chytá se na  dvě udice, každá maximálně o dvou návazcích s jednoháčkem bez 

protihrotu
• Při lovu na položenou zákaz pevných montáží včetně ,,srkaček“,

nutná je montáž průběžná(úniková)
• Za nástrahu je zakázáno používat chráněných živočichů a jejich vývojových stádií.
• Vnadění je povoleno
• Lov dravců je celoročně zakázán !!!

3. Míry ryb:
• Kapr -  40-55 cm  (kapr 56 cm a výše musí být okamžitě vrácen do vody)
• Karas stříbrný -  bez míry
• Lovící  si  smí  za  stanovené  ceny  ponechat  libovolný  počet  ryb.  Ryby  správce 

po skončení  lovu  změří  (zváží)  a  určí  cenu.  Ceny  ryb  jsou  vystaveny  v buňce 
s občerstvením.

4. Lovící je povinen:
• Provádět rybolov pouze v prostoru k rybolovu určeném
• Platí  zákaz  parkovat  auto  na  cestě  podél  lovných  míst  –  auto  musí být 

na vyhrazeném parkovišti.
• Udržovat pořádek
• Maximálně šetrně zacházet s rybou, používat podběrák k vylovení + podložku
• Ponechané ryby uchovávat ve vezírku (zakazuje se zabíjení ryb u vody), ostatní ryby 

IHNED šetrně vracet do vody.
• Uloveného karase stříbrného je zákaz vracet do vody, lovící si jej může ponechat, 

nebo jej odevzdá správci.
• Všechny ulovené kapry menší než 39 cm včetně také nutno odevzdat správci.

5. Za porušení kteréhokoli  z předchozích bodů je rybáři  okamžitě bez náhrady odebrána 
povolenka a je ukončen rybolov.


