
Lov na dírky zima 2016-2017, Pancíř II 

 

Zahájení  neděle 1. ledna 2016 ve 13:00 hod 

Konec: dle počasí a síly ledu 

 

 

Další lov bude každou sobotu a neděli do odvolání. 

Doba lovu:                SO, NE v době od 09:00 do 16:00 hod. 

Cena povolenky:        250 Kč 

Pravidla při lovu dle "Bližších podmínek" a upřesnění na místě lovu. 

Ponechané ryby na jednu povolenku: 

 3x pstruh duhový míra min. 25cm nebo 

 1x kapr obecný míra min. 40cm - max. 60cm 

Při ponecháni si lososovité ryby každý další kapr musí být puštěn nebo si lovící zaplatí další 

povolenku. Při ponechání třech ks pstruha duhového je možné ponechat si další rybu po 

zaplacení další povolenky. 

 Způsoby lovu: lov na jeden prut, nástraha pouze s jednoháčkem bez protihrotu 

Povinná výbava: vyprošťovač háčků 

podložka pro odháčkování ulovené ryby - možnost zapůjčit 

Bližší podmínky pro lov na dírkách: 

 Zákaz lovu bez dozoru správce revíru 

 Zákaz vnadění a lov s krmítkem 

 Lov povolen pouze na háčky bez protihrotu  (lze pod dozorem správce zmáčknutím 

upravit na místě) 

 Zákaz lovu na živou nebo mrtvou rybičku na dírkách 

 Ponechaná lososovitá ryba se neprodleně usmrtí a zapíše do příjmového dokladu 

 Ryba vláčená po ledu nebo uchopená suchou rukou nesmí být vrácena do vody a 

lovící musí postupovat jako v předcházejícím bodu 

 Povinnost uchování příjmového dokladu o zaplacení povolenky - na požádání předloží 

kontrole a odevzdat po ukončení lovu se záznamem počtů a velikosti ponechaných ryb 

 Při porušení bližších podmínek rybolovu propadá denní povolenka bez náhrady 

 Povinnost udržovat pořádek  na stanovišti 

 Vzdálenost mezi lovícími je min. 3m 

 V zájmu bezpečnosti zákaz nadměrného shlukování na jednom místě 

Správce revíru si vyhrazuje právo na případné změny. Aktuální stav je možné sledovat na 

stránkách http://rybari.ivancice.cz. 

Případně další informace, např. o lovu v zimě za nepříznivých povětrnostních podmínek 

získáte na tel. 603831636, nebo 603976011. 


