Povolenka pstruhová :
1. Rybolov je povolen po zakoupení povolenky u správce nádrže. Prodej povolenek je na místě.
2. Při nepřítomnosti správce nádrže volejte na tel. čísla: 605 906 093.
3. Povolenými způsoby lovu jsou položená a plavaná.
4. Povoleny jsou nástrahy i návnady rostlinného původu, dále pelety, boilies a krmítkové směsi, lov na
nástrahy živočišného původu (žížaly, červi, nástražní rybky nebo jejich části) a lov do čeřínku je přísně
zakázán.
5. Povolenka opravňuje lovícího ponechat si 1 ks těchto druhů a velikostí ryb:
Kapr 40 cm – 60 cm
Amur 60cm – 70 cm
Ostatní druhy ryb včetně kaprů a amurů jiných než výše uvedených velikostí musí být šetrně puštěny zpět
do vody.
6. Štika je považována za rybu škodlivou a nesmí být vrácena zpět do vody. Ulovení štiky oznámí lovící
neprodleně správci.
7. Ponecháním si 1 kusu ryby (s výjimkou štiky) rybolov končí. V průběhu lovu nesmí lovící ryby zaměňovat.
8. Pokud lovící hodlá v rybolovu pokračovat, je povinen si před jeho zahájením zakoupit novou povolenku!
9. Každý lovící je povinen ulovené ryby, které si ponechá, ihned zapsat do povolenky a na požádání si
ponechané ryby nechat přeměřit správcem přehrady nebo oprávněnou osobou určenou správcem. Lovící je
také povinen na požádání správce ukázat vezírek, tašku, batoh apod.
10. Povolenku musí lovící po skončení lovu ihned vrátit na určené místo, a to i v případě, že si neponechal
žádný úlovek.
11. Parkování je povoleno pouze na parkovišti u haly.
12. Mládež do 15 let loví za stejných podmínek jako dospělí.
13. Platí přísný zákaz lovu ryb na biologickém rybníku nad nádrží Skalička a přísný zákaz kuchání ryb v
celém areálu nádrže.
14. Lov ryb je povolen na průběžnou montáž s jedním návazcem. V případě, že jde o lov ryb s ponecháním
si ulovené ryby, je povolen na dva pruty.
Lov systémem „chyť a pusť“ je povolen na tři pruty. Povoleny jsou háčky bez protihrotu, nebo se
zamáčknutým protihrotem.
15. Při lovu a následné manipulací s rybou musí být použit podběrák a podložka.

Denní doby lovu:
květen, červen, červenec, srpen
Po – Čt a Ne…………… 7 – 20 hodin
Pá – So…………………… 6 – 21 hodin
březen, listopad
Po – Ne…………………… 8 – 17 hodin
duben, září, říjen
Po – Ne…………………… 8 – 17 hodin
Rybolov mimo stanovenou denní dobu lovu je možný po dohodě se správcem nádrže!

