
Příloha č. 1 

Obchodní podmínky 

Návštěvní řád 

1. Tento návštěvní řád je součástí obchodních podmínek. 
2. Návštěvní řád tvoří nedílnou součást rybářského řádu. Držitel povolení k rybolovu je povinen se s ním před 

započetím lovu seznámit a dodržovat ho.  
3. Návštěvní řád je závazný i pro další osoby pobývající nebo pohybující se v prostoru rybářského revíru. Souhlas se 

seznámením s návštěvním řádem je vysloven automaticky při vstupu do prostoru rybářského revíru. 
4. Na rybářském revíru jsou umístěny informační cedule označující prostor se všeobecným zákazem vstupu a rybolovu. 
5. Držitelé povolení a další osoby se pohybují nebo pobývají v prostoru rybářského revíru na vlastní nebezpečí, kdy každý 

odpovídá za případnou majetkovou škodu, která mu vznikla, nebo újmu na svém zdraví samostatně. 
6. Nocování ve vlastních stanech, obytných přívěsech apod., parkování, je povoleno jen na místech k tomu určených. 
7. Osoby nelovící ryby (např. rodinní příslušníci lovícího, doprovod apod.), nesmí nijak blokovat místa k rybolovu. 

Návštěvníci revíru se musí chovat tak aby nerušili ostatní lovící nezpůsobili škodu jiné osobě a neohrozili zdraví své i 
jiné osoby. Každý lovící je povinen tyto osoby seznámit s návštěvním řádem. 

8. Na revíru platí zákaz ponechávání obytných přívěsů nebo karavanů apod., stanů a všech automobilů po dobu delší, 
než je doba vymezená povolením k rybolovu. 

9. V rybářském revíru smějí být umísťovány pouze karavany nebo obytné přívěsy určené pro osobní   automobily (nikoliv 
maringotky, buňky apod.) a opatřené platnou státní poznávací značkou. 

   10.  Na celém rybářském revíru a v jeho okolí platí zákaz rušení nočního klidu  (22,00 – 06,00 hod.), zákaz volného  
          pobíhání psů a zákaz vstupu s loveckými zbraněmi. Psi nesmí nijak ohrozit ani obtěžovat ostatní osoby. 
          Majitel psa  zodpovídá za úklid exkrementů.  
   11. V celém areálu revíru  je nutné dodržovat pořádek a  čistotu. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu,    

       odhazovat je do vody a rovněž ponechávat odpadky v okolí revíru . Vzniklý odpad je nutné odvézt a náležitě  
       zlikvidovat. Při  příchodu k vodě provede oprávněný k lovu nejprve prohlídku místa lovu a je-li přidělené  
       stanoviště  znečištěno, je povinen tuto skutečnost nahlásit  osobně v kanceláři na váze v revíru ještě před  
       započetím lovu  nebo sms zprávou ( tel: 604 269 904).          

   12. Je zakázáno jakkoliv poškozovat rostoucí porosty. Při likvidaci havárií a při mimořádných událostech jsou lovící  
          povinni řídit se pokyny pověřených osob.  

13. Z hlediska bezpečnosti lovících a ochrany jejich majetku jsou všichni návštěvníci revíru povinni zamykat také          
       příjezdovou závoru k revíru vždy mimo pracovní dobu a pokud nebude uvedeno jinak. Pracovní doba je 

       pondělí –pátek  od 6,00 hod. – 15,30 hod. 
14. Držitel povolení nebo další osoby, které se pohybují nebo pobývají v prostoru rybářského revíru, udělují   
       v rámci účinnosti tohoto návštěvního řádu výslovný souhlas k tomu, aby osoba pověřená  uživatelem revíru   
       mohla provést preventivní nebo následnou kontrolu vozidel, přívěsů apod.v rámci ochrany  soukromého  
       vlastnictví uživatele revíru. 
 15. Je zakázáno volné rozdělávání ohňů mimo zařízení k tomu určených(grily). 

    16. Do prostoru rybářského revíru je možné vstupovat jen vstupní bránou (zelená brána), kterou je držitel  
      povolenky povinen uzamykat při každém průchodu. Zakazuje se přelézat a  podlézat oplocení a jiným   
      způsobem jej poškozovat. 

    17. Návštěvnící  mohou vjíždět s motorovými vozidly do prostoru revíru jen s  platnou povolenkou. Zakazuje se  
     „nepřiměřený pohyb s vozidly v areálu revíru“. Vozidla se pohybují jen  po označené komunikaci. Zakazuje se  
      opakovaně vjíždět a vyjíždět z revíru. V případě potřeby opakovaných  jízd je majitel vozidla povinen  
      parkovat na označeném parkovišti mimo areál revíru. Porušení zákazu opakovaných jízd se pokládá za  
      hrubé porušení návštěvního řádu.  Za motorová vozidla návštěvníků provozovatel  rybářského revíru  
      nezodpovídá.  

    18. Pro pohyb silničních vozidel v revíru platí „Přednost zprava“ 
  19. Za zapůjčené zařízení k užívání ( přístřešek, el. přípojka, WC) zodpovídá držitel povolení k rybolovu. Při  
       příjezdu i před ukončením pobytu v areálu je povinen  uvědomit správce revíru o  všech vzniklých závadách.   

    20. Pitná voda je dostupná v areálu revíru. Universální klíč od brány je součástí povolenky. 
    21. V areálu je monitorovací systém, který sleduje hranice rybářského revíru. Nesleduje jednotlivá lovící místa. 
 


