
Zvláštní ustanovení a výjimky pro rybník 
„Rybářská“ 

Revír DYJE 17B pro rok 20
NA TOMTO RYBNÍCE PLATÍ POUZE 

POVOLENKA MO ČRS,z.s.DAČICE

Zvláštní režim "Chyť a pusť" pro vybrané druhy ryb

 Míra kapra - 40cm 
 Míra štiky - 60cm 

 
Ulovením a ponecháním si 2 kusu ušlechtilé ryby končí
 Ulovením a ponecháním: 12 -tého kusu ušlechtilé ryby 

povolenky (pro dospělé) 
  6 -tého kusu ušlechtilé ryby 

povolenky (pro děti) 
Po dosažení tohoto limitu je možné zakoupit novou povolenku.
 Povolen lov na živou a mrtvou rybičku v minimální délce 10 cm
 Je zakázáno krmit suchými neupravenými luštěninami (hrách, 

kukuřice, atd.)!! 
 Lov přívlačí povolen pouze na umělé nástrahy. 
 Zákaz jízdy po hrázi rybníka jakýmkoliv vozidlem (i 
 Udržovat na místě lovu pořádek - jako velmi hrubý přestupek bude 

posuzováno: ponechání odpadků na místě lovu, zvláště skleněných obalů, 
jejich vhazováni do rybníka, stejně jako neodstranění

 Bezpodmínečné nutné je dodržoval povinnost zapsat ulovenou rybu 
ihned po jejím ulovení a rozhodnutí o jejím ponechání!!!

 V případě vracení ulovených ryb zpět do vody si počínat maximálně
šetrně!!! 

OSTATNÍ USTANOVENÍ DLE PLATNÉHO RYBÁŘSKÉHO ŘÁDU

 

Za výbor: MO ČRS,z.s.Dačice ..........                                                           
V Dačicích: 20. 12. 2022 hospodář 

pro rybník 

Revír DYJE 17B pro rok 2023 
NA TOMTO RYBNÍCE PLATÍ POUZE MÍSTNÍ 

DAČICE 
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po hrázi rybníka jakýmkoliv vozidlem (i kolem). 
jako velmi hrubý přestupek bude 

na místě lovu, zvláště skleněných obalů, 
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DLE PLATNÉHO RYBÁŘSKÉHO ŘÁDU 

                                                          Zabloudil Petr 
hospodář  MO Dačice 

 

 

Režim „CHYŤ a PUSŤ“
Týká se těchto 

 Kapr obecný - délka 60 cm a více

 Amur bílý - délka 75 cm a více
 

- výše uvedené druhy ryb dosahující nebo přesahující 
výše uvedené míry musí být po 
popřípadě vyfotografováníšetrně vráceny vodě!!!

- po ulovení ryby přesahující výše uvedené míry 
provést záznam o úlovku do povolenky s poznámkou 
„Ryba vrácena vodě“!!!
nezapočítává 

- doporučuje se pokládat ulovenou rybu n
podložku (speciální podložka, igelit a

- úlovek ponechávat na břehu jenom po nezbytně 
nutnou dobu!!! 

- doporučujeme v zájmu co nejmenšího poškození 
ulovených ryb používat

- výbor MO Vás žádá o zapůjčení případných fotogr
Vašichkapitálních úlovků na revíru "Rybářská" Dyje 
17B. 

Výbor MO Dačice Vám přeje hodn
strávené u vody a bohaté

Režim „CHYŤ a PUSŤ“ 

chto druhů ryb: 

délka 60 cm a více 

délka 75 cm a více 

výše uvedené druhy ryb dosahující nebo přesahující 
výše uvedené míry musí být po ulovení, změření 
popřípadě vyfotografováníšetrně vráceny vodě!!! 
po ulovení ryby přesahující výše uvedené míry 

o úlovku do povolenky s poznámkou 
„Ryba vrácena vodě“!!! Tato ryba se do limitu 

doporučuje se pokládat ulovenou rybu na mokrou 
podložku (speciální podložka, igelit a podobně)!!! 
úlovek ponechávat na břehu jenom po nezbytně 

doporučujeme v zájmu co nejmenšího poškození 
používat háčky bez protihrotů!!! 

výbor MO Vás žádá o zapůjčení případných fotografií 
Vašichkapitálních úlovků na revíru "Rybářská" Dyje 

eje hodně zdraví, příjemné chvíle 
é úlovky v rybářském roce 2023. 


