
NDCon s.r.o. (dříve Jacobs Consultancy, 
Babtie) byla založena v roce 1996. V roce 2011 
byla společnost prodána a přejmenována na  
současný název NDCon s. r. o.

Nabízíme služby v oblastech:

Životního prostředí

Dopravní infrastruktury 

Vodohospodářské infrastruktury 

Projekčních činností

Konzultačních činností

Inženýrských činností

Realizačních činností

Nově nabízené služby:

Pronájem motorové jachty
Sportovní rybolov ve Volarech v Pošumaví

 Využijte nově nabízený sportovní rybolov  
v areálu rybníků nko a éčko ve Volarech.

w w w.ndcon.cz

Správce (rezervace termínů, dotazy atd.):
Pan Libor Novák

E-mail: LiborNovak111@email.cz | Tel.: 723 667 882
Majitel:

NDCon s.r.o.
Ing. Robert Michek  

E-mail: robert.michek@ndcon.cz | Tel.: 739 062 267 
www.ndcon.cz

Kontaktuje nás!

AREÁL
SPORTOVNÍHO  
RYBOLOVU
VE VOLARECH



SPORTOVNÍ RYBOLOV
Chytáme metodou „Chyť a pusť“ s možností 
odkoupení tržních ryb za standardní ceny. Rybolov 
probíhá 24 hodin denně. Po dohodě je možný 
pronájem rybářského náčiní. Pod velké ryby je 
nutná podložka (možné pronajmutí na místě). 

Lov dravých ryb dočasně zakázán.

TROFEJNÍ RYBY
Kapr  0 – 20 kg
Vyza velká  15 – 40 kg
Jeseter  0 – 50 kg
Štika  0 – 15 kg
Candát  0 – 8 kg
Lín  0 – 2 kg
Amur  0 – 12 kg
Bílá ryba

CENÍK
Povolenka denní 0:00 – 24:00 hod.
600 Kč / rybolov 24 hod. + chata a zázemí

Víkendové a týdenní povolenky 
Dle individuální dohody.

Zapůjčení rybářského vybavení, prodej dřeva 
Dle individuální dohody.

Prodej tržních ryb 
Dle individuální dohody. 

Areál se nachází na samotě na okraji Volar. 
Sportovní rybolov probíhá na éčku – ve  
větším bočním rybníku na Volarském potoce.

K dispozici 2 lovná místa, pro 1 – 3 rybáře 

Dáváme přednost klidu a pohodě  
před kvantitou

Parkování v areálu rybníka, 
přímo u chaty či u vašeho lovného místa

K dispozici dřevěná chata 

Možnost ubytování až pro 5 osob 
– nutné vlastní přikrývky a ložní prádlo

Wi-Fi připojení, elektrická zásuvka

Plynový sporák, kamna na dřevo 

Pergola, udírna, ohniště, gril

Možnost zakoupení dřeva


