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Všeobecné podmínky 

1. Před započetím lovu nutno zakoupit povolení k lovu u správce jezera Nebesák a seznámit se s místním rybářským 

řádem! V nepřítomnosti správce volat na tel.: 722 324 771. 

2. Zakoupením povolení a svým podpisem na povolence souhlasíte s dodržováním místního rybářského řádu a s 

prováděnými kontrolami. V případě porušení rybářského řádu bude lovící bez náhrady vykázán z jezera. Svým 

podpisem souhlasíte se zveřejněním fotografií vašich úlovků. 

3. Při lovu minimálně 48 hodin je možno si rezervovat konkrétní místo (mapa jezera). Rezervace míst u správce jezera 

(tel.: 722 324 771). 

4. Každý lovec musí mít u sebe naší platnou povolenku. Povolenka je nepřenosná a platí pouze pro jednu osobu! 

5. Lov povolen: 

• Z hlavních břehů všemi povolenými způsoby. 

• Z bočních stran pouze lov přívlačí a muškařením. 

6. Osoba provádějící lov je povinna: 

• Mít při lovu vyprošťovač háčků (peán), metr, desinfekci na ryby, podběrák s jemnou síťovinou a při lovu kaprů 

s rameny minimálně 80 cm (vše možno zapůjčit u správce jezera). 

• Při jakékoliv manipulaci s rybou je podmínkou co nejšetrnější zacházení, použití podložky typu vanička, nebo 

kolébka a vážící sak. Podložka pod rybou musí být vždy mokrá. 

• Všechny ryby ihned po zvážení a vyfotografování vrátit šetrně zpět do jezera! (max. 5 min.) 

7. Štika nad 80cm a sumec nad 120cm jsou považovány za rybu škodnou a nesmí být vráceny zpět do jezera! Štiky do 

80cm a sumce do 120cm je nutno pustit zpět do jezera. 

8. Vyza velká se nesmí vytahovat na břeh. Veškerá manipulace s rybou včetně focení musí být prováděna ve vodě. 

9. Lov na živou a mrtvou rybku, nebo jejich části je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN! 

10. Dítě do 10ti let může lovit na jeden prut k povolence dospělého zdarma. 

11. Rybář i jeho návštěva jsou povinni umožnit nahlédnutí do auta a osobních věcí ke kontrole. 

12. Návštěvy jsou povoleny pouze za denního světla a po ohlášení správci. Revír je v noci uzamčen. 

13. Vstup na člun a belly-boat povolen pouze na vlastní nebezpečí! 

14. Lov pstruhů povolen pouze přívlačí a muškařením. (neplatí při lovu na dírkách a děti do 10let) 

15. Lov na nástrahy živočišného původu jako žížaly a červi povolen pouze v měsících červen, červenec, srpen, září. Ve 

zbylých měsících roku je lov na nástrahy živočišného původu PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN! 

 

Podmínky pro lov kaprů 

1. Lov povolen na tři pruty, každý maximálně s jedním návazcem, jedním jednoháčkem. Protihroty jsou povoleny. 

2. Lov na nástrahy a návnady rostlinného původu, boilie a pelety povolen celoročně. 

3. Zákaz použití olověné šnůry, pletené šňůry v celém návinu a jako šokovou šňůru. Pletenou šňůru možno použít pouze 

jako návazec pod olovem. 

4. Při lovu na zig-rig nepoužívejte olova těžší než 50 gramů a při použití návazce delšího než 30 cm je nutno použít 

vlasec nebo fluorocarbon. Lov na zig-rig povolen pouze na 1 prut. 

5. Zákaz použití montáže na pevno! Montáž musí být průběžná, kdy po utržení rybě v tlamce zůstane pouze háček! 

Minimální průměr použitého vlasce na navijáku je 0,30 mm. 

6. Přísný zákaz sakování veškerých ryb (ani krátkodobě).  

7. Použití lodě k zavážení návnad a nástrah povoleno. 
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8. Zákaz krmení kukuřicí, veškerými luštěninami a obilovinami mimo řepky. Ke krmení možno použít pouze boilies, 

pelety, vnadící směsi a řepku v celkovém množství maximálně 3kg/osoba/den. 

9. Zákaz označování lovného místa. Zakázaný jsou všechny typy bójek včetně bójek tyčových a markery. 

10. Lov povolen pouze do poloviny jezera (označeno středovými bójemi). 

11. Lovící přes noc musí mít osvětlené lovné místo světlem viditelným z 50ti metrů. 

 

Podmínky pro lov přívlačí a muškařením 

1. Lov povolen pouze na jeden prut. 

2. Lov přívlačí a muškařením povolen celoročně a ze všech břehů. 

3. Všechny třpytky, woblery, twistry a ostatní nástrahy určené k vláčení mohou být opatřeny pouze jedním jednoháčkem, 

dvojháčkem, nebo trojháčkem bez protihrotu! 

4. Při lovu muškařením možno použít maximálně tři mušky bez protihrotu. 

5. Povolen lov z lodě a belly-boatu. Lov povolen pouze v dostatečné vzdálenosti od břehu tak, aby nebyli obtěžováni 

ostatní rybáři. 

 

Chování při lovu 

1. Zakazuje se jakékoliv sekání, ničení a odstraňování příbřežních porostu (stromků, vodní trávy, rákosů). Poškozování 

vodních staveb a břehového opevnění. 

2. Pro vykonání velké osobní potřeby použijte pouze Toi-Toi. Při konání malé osobní potřeby se vzdalte alespoň 50 

metrů od jezera. 

3. Stanování, bivakování je povoleno zdarma s platnou povolenkou. 

4. Doba setrvání na lovném místě je max. 30 min. před a 30 min. po uplynutí povolené doby lovu (viz. povolenka). 

5. Každý rybář, je povinen udržovat na svém lovném místě pořádek. Je zakázáno nechávat odpadky na břehu, nebo je 

házet do jezera. Pytel na odpadky je možno vyžádat u obsluhy jezera. 

6. Při nevhodném chování a nešetrném zacházení s ulovenými rybami bude rybolov okamžitě ukončen, bez náhrady a 

zákazem lovu. 

7. Za případné odcizení věcí a za úrazy neručíme! 

8. Rozdělávání ohňů povoleno pouze na místech tomu určených (ohniště, gril). 

9. Parkování povoleno pouze na vyhrazeném parkovišti. 

 

Doporučení 

Při fotografování s rybou je nutno rybu držet těsně nad podložkou tak, aby při vyklouznutí ryba upadla na podložku, 

která musí být při fotografování pod rybou. Fotografování s rybou zbytečně na břehu neprodlužujte a snažte se rybu co 

nejdříve vrátit vodě. Při fotografování rybu polévejte vodou tak, aby její tělo neoschlo. 
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Ceník povolenek: 

 

Povolenka kaprová „chyť a pusť“ 

• Denní non-stop:   400kč (24 hod.) 

• Třídenní:    1100kč (72 hod.) 

• Týdenní:    2200kč (168 hod.) 

 

Povolenka pro lov přívlačí a muškařením 

• Denní chyť a pusť:  200kč (dle denní doby lovu) 

• Denní s ponecháním úlovku:  350kč (dle denní doby lovu) 

Možnost ponechání 3ks pstruha duhového/sivena do 45 cm. Pstruh obecný je hájený. 

 

Povolenka pro lov na dírkách  

• Denní:    350kč (dle denní doby lovu) 

Možnost ponechání 3ks pstruha duhového/sivena do 45 cm. Pstruh obecný je hájený. 

 

Nabízíme: 

 

• zapůjčení chatky:  300kč/den (pro 2-3 lovící) 

• zapůjčení podběráku:  50kč (jednorázový poplatek) 

• zapůjčení podložky:  100kč (jednorázový poplatek) 

• každá osoba navíc:  50kč/noc 


