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Rybářský řád - soukromý revír 

rybník Mírov 
Obsádka: kapr, lín, mník, pstruh duhový (lososovitá forma) 

 
Otevírací doba pro lovící: středa - neděle 10:00 - 19:00 hod. 
 
Cena povolenky: za den na 1.prut  150,-   2.prut  50,-Kč 
  Max. 2 pruty/os. * V ceně povolenky není zahrnuta žádná ryba  * 
 
Půjčovné:  prut 50-, Kč ; podběrák 40-, Kč; kaprová podložka 20-, Kč 
Při znehodnocení je lovící povinen uhradit plnou výši 
poškozeného vybavení!! 
 
1.   Zahájení lovu je v 10:00 hodin 
2.   Ukončení lovu v 19:00 hodin 

(Pokud není z provozních důvodů uvedeno jinak) 
3.   Lovící má povoleno lovit na rybářský prut s jedním návazcem a 

jedním jednoháčkem, - háček musí být bez protihrotu!!! 
4.   K vylovení ryby je lovící povinen použít podběrák - u kapra i 

kaprovou podložku, která je před položením ryby smáčena vodou. 
5.   Při vylovení pstruha duhového je lovící povinen si tuto rybu 

ponechat (žádný pstruh se nevrací), IHNED JEJ USMRTIT a 
ponechat na břehu. Tato ryba NESMÍ přijít do vezírku!!! 

6.   Míra kapra je 40 cm - 65 cm. 
Ponechaného kapra je NUTNÉ umístit do vezírku!!! 

7.   Kapra většího nebo menšího je lovící povinen ihned pustit zpět do 
vody. 

8.   Na jednu zakoupenou povolenku si lovící smí ponechat 2 ks ušlechti- 
lých ryb (kapr, lín, mník), které umístí do vezírku a po té zaplatí. 

9.   Počet ulovených pstruhů není omezen. 
10. Plevelné ryby nebudou evidovány a je možné si je ponechat nebo 
 vrátit zpět do rybníku. 
11. Po skončení lovu je úlovek zvážen a zaplacen dle platného ceníku. 

 
Ceník: 
1 kg pstruh duhový  - forma lososovitá 145,- Kč 
1 kg kapr obecný  míra 40 - 65 cm    95,- Kč 
1 kg lín obecný   míra   od 28 cm  120,- Kč 
1 kg mník jednovousý  míra   od 60 cm  160,- Kč 

Změna cen vyhrazena dle ročního období. 
 

12. Ubytovaný má povolenku na 1 prut zdarma. 
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 Zákaz: vykrvování jakékoli ryby před vážením, lovu na třpytku, 

vláčení, lovu s živou či mrtvou rybkou, vnadění krví, použití háčku 

s protihrotem!!! 

PORUŠENÍ RYBÁŘSKÉHO ŘÁDU, POKUTA 500,- KČ 

A OKAMŽITÉ UKONČENÍ RYBOLOVU!!! 

 

Lov pstruhů - rybník č. 2 - sádky 
1. Obsádka pstruh duhový - forma lososovitá 
2. Lov v doprovodu personálu. 
3. Lov pstruha na jeden prut. Povolen háček s protihrotem. 
4. Cena povolenky  150,- Kč  jeden prut. Možnost doplatit 

rozdíl povolenky z předešlého lovu. Platí ve stejný den koupě. 
    1 kg pstruha duhového 160,- Kč 
5. Odchyt omezen na 17 ks na 1 povolenku. 
 
 

Prodej ryb 
 
Ryby je možné si objednat telefonicky. 
Ceny ryb: 
1 kg pstruh duhový - forma lososovitá - 180,- Kč  
1 kg kapr obecný míra 40 - 65 cm  105,- Kč 
 
Změna cen vyhrazena dle ročního období. 
 
CENA KUCHÁNÍ , DĚLENÍ , PORCOVÁNÍ: 
Pstruh duhový - 1kg/25,- kč  
Kapr 1 kus - čištění 18,- kuchání 30,- dělení 50,- filet 75,- kč 
= Nenásobí se (nesčítá se) = 
 
V Mírově 10. 8. 2015 
 
 
Jednatel: 

Anderle Robert 
Tel.: +420 603 838 731 

 

http://www.rybnikmirov.cz 

http://www.rybnikmirov.cz/

