Mapa revírov, chránených území a schválených prístupových
5. Stupeň ochrany
komunikácii k revírom MsO SRZ Záhorie
Medzihrádzny priestor inundácie Moravy,
1-0310

kde nie je povolený vjazd motorovým vozidlom.
1-0400

Číslo revíru SRZ
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Komunikácia prístupná motorovým
vozidlom pre držiteľa platného
povolenia na rybolov
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celom úseku Moravy
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V zmysle zákona 543/2002 Z.z. v oblasti 2. stupňa ochrany je zákaz
vjazdu motorovým vozidlom, okrem vyznačených trás na mape,
kde bola udelená výnimka pre držiteľov povolení na rybolov.
V oblasti 3. stupňa ochrany je zakázané táborenie, stanovanie,
bivakovanie a kladenie ohňa, pohybu chodcov mimo vyznačených
1-1330
turistických chodníkov.
V oblasti 5. stupňa ochrany je nad rámec zákazov stanovených v 2.
a 3. stupni, zákaz lovu a usmrcovania živočíchov (lovu rýb).
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V pstruhových vodách sa zakazuje
loviť viac než jednou udicou, loviť inak ako muškárením alebo prívlačou,
používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti,
používať pri love prívlačou viac ako jednu nástrahu,
loviť ryby pod ľadom, loviť viac ako tri dni v týždni,
1-1331
akékoľvek vnadenie a zakrmovanie rýb,
používať pri love muškárením iné ako umelé mušky v počte väčšom
než tri a iné ako muškárske náradie,
používať pri love sbirolino, bublinu, bavorské drievko a ich
napodobeniny s rovnakou funkciou okrem vodných nádrží a ostatných
vodných plôch,
používať ako nástrahu akékoľvek cestá, pasty, granule, pelety, syr,
červy a hmyz v živom alebo mŕtvom stave vo všetkých vývojových
štádiách, ikry a všetky napodobeniny ikier.

V kaprových vodách sa zakazuje loviť
na viac ako dve udice, na háčiky s väčším počtom hrotov ako tri,
na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti od 15. 3. do 31. 5.,
na invázne nepôvodné druhy rýb alebo ich časti,
na viac ako dva háčiky na jednej udici pri love na položenú a pri love na plávanú,
pri love muškárením používať iné ako umelé mušky v počte väčšom než tri a iné ako muškárske náradie,
na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti s celkovou dĺžkou menšou ako 10 cm,
prívlačou a muškárením s použitím strímra alebo inej napodobeniny rybky od 15. marca do 31. mája,
pri love prívlačou na viac ako jednu udicu s viac ako jednou nástrahou, s väčším počtom háčikov ako tri,
ryby pod ľadom, ak ide o vodné toky, vodné nádrže, slepé ramená,
mŕtve ramená alebo odstavené ramená,ryby z rybárskeho člna vrátane zavážania
a zanášania návnad a nástrah a používať zavážaciu loďku v rybárskych revíroch
s výmerou menšou ako 10 ha okrem vodných útvarov trvalo tečúcich povrchových vôd,
na vodných nádržiach od 1.1.a do 31. 5..
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NPR Horný les celoročný zákaz lovu
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Na vodných nádržiach a vodných tokoch
v správe SVP, š. p. Banská Štiavnica platí zákaz
lovu rýb z priehradného telesa vodnej stavby,
vo vodnej stavbe a jej funkčných objektoch, vo
vzdialenosti tabuľou vyznačenej od priečnej
vodnej stavby (ako napr.: hať, malá vodná
elektráreň,
elektráreň,
plavebná
komora
a pod.) nad a pod ňou. Platí zákaz vjazdu
motorovými vozidlami na korunu hrádze a na pätu
hrádze v zmysle § 55 ods. 1 zákona č. 364/2004
Z. z. o vodách a zákaz parkovania motorových
vozidiel na ochranných hrádzach a v ochrannom
pásme, mimo miest na to určených.
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Zakazuje sa loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny od západu slnka do času osvetlenia miesta lovu slnečným svetlom,
loviť jednotlivé druhy rýb v čase ich individuálnej druhovej ochrany, loviť ryby mimo určeného denného času lovu rýb,
privlastniť si ulovené ryby nedosahujúce najmenšiu lovnú mieru a presahujúce najväčšiu lovnú
mieru a nad určený počet alebo hmotnosť, začať lov bez zapísania dátumu a čísla revíru alebo
skončiť lov bez zapísania počtu a hmotnosti privlastnených rýb do záznamu, alebo bez
vyškrtnutia príslušných kolónok, ak nedošlo k privlastneniu žiadnej ryby.

1.rameno
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Obmedzenie lovu v inundácii Moravy
Ochranná zóna - oranžová výplň - Majsterka, Šrek, Močidlo
Nariadenie vlády č. 145/2015 Z. z.,
ktorým sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie
Zákaz lovu rýb od 15.3. do 1.7.

2.rameno
3.rameno

NPR Dolný les celoročný zákaz lovu
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Ochranná zóna - červené šrafovanie - Stará Morava
hniezda Orla kráľovského a Haje červenej
Zákaz lovu rýb od 1.2. do 15.8.

!!!UPOZORNENIE!!! Lov zakázaným spôsobom a v chránených územiach sa považuje za trestný čin pytliactva v zmysle §310 Trestného zákona, bez ohľadu na to, či je loviaci držiteľom platného povolenia na rybolov.

MIESTNY RYBÁRSKY PORIADOK
A PREHĽAD RYBÁRSKYCH REVÍROV OBHOSPODAROVANÝCH MsO SRZ ZÁHORIE, NA KTORÝCH SA VÝKON RYBÁRSKEHO PRÁVA RIADI ZÁKONOM O RYBÁRSTVE č. 216/2018 Z.z. A VYKONÁVACOU VYHLÁŠKOU č. 381/2018 Z.z.

Platný od 01.01.2020

Charakter a označenie rybárskeho revíru
KAPROVÉ VODY - Vodné toky (tečúce vody, vrátane
kanálov a prietočných ramien). Lov rýb s možnosťou
ich privlastnenia je povolený celoročne za dodržania
individuálnej ochrany, vrátane kapra.
KAPROVÉ VODY - Vodné nádrže a slepé, mŕtve a
odstavené ramená. Všeobecný zákaz lovu rýb od 15.
3 do 31.5. Počas ostatných mesiacov roka je lov rýb s
možnosťou ich privlastnenia povolený za dodržania
individuálnej ochrany, vrátane kapra.
KAPROVÉ VODY - Ostatné vodné plochy (napr.
jazerá, štrkoviská, prepadliny, pieskovne, hliniská,
rašeliniská, bočné vodné nádrže, požiarne a
priemyselné nádrže). Lov rýb s možnosťou ich
privlastnenia je povolený celoročne za dodržania
individuálnej ochrany, na kapra rybničného sa
individuálna ochrana nevzťahuje, okrem revírov ChaP.
PSTRUHOVÉ VODY - Vodné útvary (tečúce vody,
vodné nádrže, bočné vodné nádrže a jazerá).
Všeobecný zákaz lovu rýb od 1. 10. do 15. 4. Lov rýb s
možnosťou ich privlastnenia povolený za dodržania
individuálnej ochrany.
CELOROČNÝ ZÁKAZ RYBOLOVU
Lovné miery platné pre revíry MsO Záhorie a obdobie lovu
Druh

Obdobie lovu min.
max.
s privlastnením lov. miera lov. miera
amur biely, čierny
celoročne
60 cm
boleň dravý
1.6.-14.3.
50 cm
hlavátka podunajská *1.11.-31.12. 80 cm
*len na osobitné povolenie, v hraničných vodách od 1.9.
jalec hlavatý
1.6.-14.3.
35 cm
jalec tmavý
1.6.-14.3.
35 cm
jalec maloústy
1.6.-14.3.
25 cm
jeseter malý, sibírsky 1.6.-14.3.
60 cm
80 cm
kapor rybničný
*1.6.-14.3.
45 cm individuálna
*na ostatných vodných plochách
lov možný celoročne
lieň sliznatý
1.6.-14.3.
35 cm
40 cm
mieň sladkovodný
16.3. -31.12. 35 cm
mrena severná
1.6.-14.3.
50 cm
nosáľ sťahovavý
1.6.-14.3.
30 cm
ostriež zelenkavý
celoročne
10 cm
pleskáč siný
1.6.-14.3.
25 cm
pleskáč tuponosý
1.6.-14.3.
25 cm
pleskáč vysoký
1.6.-14.3.
30 cm
pleskáč zelenkavý
celoročne
15 cm
podustva severná
1.6.-14.3.
30 cm
pstruh dúhový
celoročne
27 cm
pstruh jazerný
16.4.-31.8.
50 cm
pstruh potočný
16.4.-31.8.
27 cm
sumec veľký
16.6.-31.12.
90 cm
šťuka severná
1.6.-31.12.
60 cm
tolstolobik biely, pestrý celoročne
45 cm
úhor európsky
celoročne
50 cm
zubáč veľkoústy
16.6.-31.12.
60 cm
zubáč volžský
16.6.-31.12.
35 cm
Invázne nepôvodné druhy rýb, ktoré možno loviť od 1.
januára do 31. decembra: býčko čiernoústy, hlavatý,
nahotemenný, piesočný, amurský; hrúzovec sieťovaný;
pichľavka siná; slnečnica pestrá; sumček čierny; sumček
hnedý; amur biely; amur čierny; ostračka veľkoústa; tolstolobik
biely, pestrý.

Množstvo úlovkov a ich evidencia
Loviaci si môže privlastniť počas jedného dňa lovu, aj keď loví vo
viacerých rybárskych revíroch, najviac jeden kus jesetera malého,
jesetera sibírskeho, sumca veľkého, alebo dva kusy úhora
európskeho, kapra rybničného, mieňa sladkovodného, zubáča
veľkoústeho, zubáča volžského, šťuky severnej, lieňa sliznatého,
mreny severnej, pstruha jazerného, pstruha potočného, lipňa
tymiánového; k týmto úlovkom si môže privlastniť taký počet pstruha
dúhového, sivoňa potočného, podustvy severnej alebo nosáľa
sťahovavého aby celkový počet privlastnených rýb neprekročil
počet štyri kusy a celková hmotnosť nepresiahla 5 kg. Tieto ryby
sa zapisujú do záznamu o úlovkoch okamžite po ulovení. Taký počet
všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 5 kg;
celková hmotnosť rýb privlastnených v jednom dni sa nevzťahuje na
invázne nepôvodné druhy rýb. Privlastnením si povoleného počtu
alebo hmotnosti rýb sa denný lov rýb skončí. Loviaci zapisuje
každú privlastnenú rybu, ktorá má ustanovenú lovnú mieru do
samostatného riadku záznamu, s uvedením druhu ryby, jej dĺžky a
hmotnosti, pričom pri pokračovaní lovu opätovne zaznačí dátum a
číslo rybárskeho revíru do ďalšieho riadku záznamu. Privlastnené
druhy rýb, ktoré nemajú stanovenú lovnú mieru, zapisuje loviaci do
samostatného riadku záznamu tak, že v príslušnom riadku záznamu
pri druhu ryby uvedie „ostatné“ a zároveň uvedie ich celkovú
hmotnosť. Privlastnené invázne nepôvodné druhy rýb zapisuje
loviaci do samostatného riadku záznamu tak, že v príslušnom riadku
záznamu uvedie druh ryby, množstvo a ich celkovú hmotnosť. Deti
od 3 do 6 rokov taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková
hmotnosť nepresiahne 1 kg alebo 1 kus kapra rybničného, lieňa
sliznatého, zubáča veľkoústeho, zubáča volžského, šťuky severnej,
sumca veľkého, boleňa dravého, podustvy severnej, nosáľa
sťahovavého, mreny severnej, lipňa tymiánového alebo lososovitých
druhov rýb. Ak si ako prvú privlastní rybu, ktorej hmotnosť je väčšia
ako 1 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby.
Loviaci od 6 do 15 rokov taký počet všetkých druhov rýb, ktorých
celková hmotnosť nepresiahne 3 kg alebo 1 kus druhov rýb ako
deti. Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku
presiahne 3 kg, môže si privlastniť túto poslednú ulovenú rybu. Ak si
ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je
väčšia ako 3 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus
ryby. Loviaci vo veku od 15 do 18 rokov, ktorý je držiteľom
povolenia alebo osobitného povolenia, môže loviť ryby ako plnoletá
osoba. Ak si loviaci neprivlastnil žiaden úlovok, vyznačí túto
skutočnosť bezprostredne po skončení lovu rýb v zázname
vyčiarknutím všetkých kolónok v príslušnom riadku, okrem kolónky
určenej na záznamy kontrolného orgánu. Za prerušenie lovu sa
považuje znefunkčnenie prostriedkov určených na lov rýb v
príslušnom dni lovu, pričom takéto prerušenie lovu nie je považované
za vyhradzovanie si miesta lovu.
Váhu rýb je možné zistiť aj na základe prepočítavacej tabuľky v
brožúre povolenia na rybolov.
Loviaci si na jedno kaprové povolenie môže privlastniť maximálny
počet 40 ks rýb kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky
severnej, sumca veľkého, lieňa sliznatého, pstruha potočného,
pstruha dúhového a lipňa tymiánového. Privlastnením si
určeného počtu rýb na jedno povolenie platnosť povolenia zanikne.
Zakúpením známky zväzové povolenie na rybolov sa povolené
množstvo úlovkov nenavyšuje. Na jedno miestne pstruhové
povolenie si môže loviaci privlastniť maximálny počet 40 ks rýb
pstruha potočného, pstruha dúhového a lipňa tymiánového.

Pri love na plávanú a položenú pri uvoľňovaní háčika a
manipulácii s ulovenou rybou je loviaci povinný používať
rybársku podložku (ustanovená maximálna lovná miera)

Kmax - maximálna lovná miera kapra rybničného

Číslo

Názov revíru

Charakter Kmax Rozloha

1-0330 LÁBSKE JAZERO
4,7 ha
Revír - ChaP - „Chyť a pusť“
Vodná plocha prírodného prietočného jazera pri obci Láb. Zákaz
lovu rýb zo západného brehu (od lesa), v úsekoch na prítokovom
a odtokovom kanále, ktoré sú označené tabuľami „chránená rybia
oblasť“. A taktiež umiestňovanie nástrahy do oblastí, ktoré
spadajú do tejto oblasti.
Zakazuje sa privlastniť si ulovenú rybu, okrem invazívnych
nepôvodných druhov, používať ako nástrahu živú a mŕtvu rybku
alebo jej časti.
Odporúčané podmienky lovu:
1. na lov používajte len jednoháčik bez protihrotu;
2. lovte len z označených miest č.1 až 12;
3. nepoužívajte na udici spletanú šnúru a helikoptérovú montáž.
1-0240 PREPADLINA OSMIČKA
Vodná plocha prepadliny pri obci Plavecký Štvrtok.

0,5 ha

1-0930 ŠTRKOVISKO JAKUBOV č. 1
70 cm 27 ha
Vodná plocha štrkoviska pri obci Jakubov.
Zákaz lovu rýb z ostrova, v jeho blízkom okolí a z miest, ktoré sú
označené tabuľami „chránená rybia oblasť“.
1-0940 ŠTRKOVISKO JAKUBOV č. 2
4 ha
Vodná plocha štrkoviska pri obci Jakubov.
Zákaz lovu rýb z ostrova, ktorý je označený tabuľami „chránená
rybia oblasť“.
1-0250 PRUKSE
Vodný tok na Zohorskom kanáli č.2 pri obci Jakubov.

1 ha

Číslo Názov revíru

Charakter

Kmax Rozloha

1-1260 ŠTRKOVISKO VEĽKÉ AXI
70 cm
15 ha
Vodná plocha štrkoviska pri obci Vysoká pri Morave vrátane
jamky na severozápadnej strane. Zákaz lovu rýb z ostrovov a
miest, ktoré sú označených tabuľami „chránená rybia oblasť“.
1-0360 ŠTRKOVISKO MALÉ AXI
Vodná plocha štrkoviska pri obci Vysoká pri Morave.

2,5 ha

1-1090 ŠTRK. TROJUHOLNÍK
Vodná plocha štrkoviska pri obci Vysoká pri Morave.

1,5 ha

1-1200 ŠTRKOVISKO ŠTVOREC
Vodná plocha štrkoviska pri obci Vysoká pri Morave.

3 ha

1-1010 ŠTRK. NA ŽIDOVKÁCH
70 cm
Vodná plocha štrkoviska pri obci Vysoká pri Morave.

46 ha

1-0170 HORNÁ RUDÁVKA
Vodný tok pri obci Vysoká pri Morave.

-

5 ha

1-0060 DOLNÁ RUDÁVKA
Vodný tok pri obci Vysoká pri Morave.

-

3 ha

1-1482 VYSOČANSKÝ KANÁL
9 km
Od vyústenia z Balatónu po zaústenie do Zohorského kanálu.
1-0210 BALATÓN
Vodný tok od vyústenia z Dolnej Rudávky po vtok do
Vysočanského kanálu.
-

0,5 ha

1-0220 ČIERNY FELD
0,5 ha
Vodná plocha jazera pri VN Centnúz smerom k obci Jakubov.

1-1150 ŠTRK. ZÁHORSKÁ VES
Vodná plocha štrkoviska pri obci Záhorská Ves.

3 ha

1-0300 KANÁL MALINA č. 1
80 cm 27 km
Od ústia do rieky Moravy po cestný most Jakubov – Záh. Ves.

1-0570 RAŠELINISKO ZÁH. VES
Vodná plocha rašeliniska pri obci Záhorská Ves.

1 ha

1-0310 KANÁL MALINA č. 2
80 cm 20 km
Od cestného mosta Jakubov – Záhorská Ves po pramene.

1-0230 SR OBLOZ
Vodná plocha slepého ramena pri obci Záhorská Ves.

0,5 ha

1-1290 VN CENTNÚZ
Vodná plocha nádrže na Zohorskom kanále.

70 cm

15 ha

1-1390 VN ROHOŽNÍK
Vodná plocha nádrže pri obci Rohožník.

70 cm

10 ha

1-0150 FELD
1 ha
Vodná plocha slepého ramena kanála Malina pri obci Jakubov.

1-1480 ZOHORSKÝ KANÁL č. 1
80 cm 17 km
Od zaústenia do kanálu Malina po vyústenie z VN Centnúz.
1-1481 BEZEDNÉ
Vodný tok pri Zohorskom kanáli v k.ú. Stupava.

3 ha

1-1490 ZOHORSKÝ KANÁL č. 2
80 cm
Od zaústenia do VN Centnúz po vyústenie z Prukse.

4 km

1-0400 MORAVA č. 2
80 cm 27 km
Hlavný tok rieky Moravy od Marcheggského železničného mosta
po riečny km 33,3 (katastrálna hranica obcí Záhorská Ves a
Suchohrad). Súčasťou toku sú aj všetky ramená, slepé ramená,
mŕtve ramená a iné vodné plochy v inundačnom priestore rieky
Moravy č. 2 ako sú Šrek, Majsterka, Stará Morava atď., kde platí
všeobecný zákaz lovu v období od 15.3. do 31.5., vo vyznačených
oblastiach individuálne viz. mapa na druhej strane. Tok rieky
Moravy tvorí štátnu hranicu s Rakúskom.
1-0350 LOZORŇANSKÝ POTOK
Od ústia do kanálu Malina po plot zvernice.
1-0850 STUPAVSKÝ POTOK
Od ústia do kanála Malina po pramene.

5 km
10 km

1-1350 VN LOZORNO I. Lintavy
2 ha
Vodná plocha nádrže na Lozorňanskom potoku pri obci Lozorno.
1-1331 POTOK JAVORINKA
Od zaústenia do VN Kuchyňa po pramene.

4 km

1-1230 TÓNIŠOVÉ MR
Mŕtve rameno pri obci Vysoká pri Morave.

2 ha

1-1330 VN KUCHYŇA
70 cm
12 ha
Vodná plocha nádrže pri obci Kuchyňa.
Zákaz lovu rýb zo severného brehu v úseku označenom
tabuľami „chránená rybia oblasť“.
1-1360 VN LOZORNO II.
70 cm
35 ha
Vodná plocha nádrže pri obci Lozorno.
Zákaz lovu rýb v úseku označenom tabuľami „chránená rybia
oblasť“.
1-1250 VACHÁLKOV RYBNÍK
Bočná vodná nádrž pri meste Stupava.

-

1,5 ha

1-0470 PIESKOVŇA Pl. ŠTVRTOK
12 ha
Vodná plocha pieskovne pri obci Plavecký Štvrtok.
Zákaz lovu rýb zo severného brehu v úseku označenom
tabuľami „chránená rybia oblasť“.
1-1430 VN VÝVRAŤ č. 1
Revír -Chovný Vodná plocha nádrže pri obci Rohožník.

1 ha

© MsO SRZ ZÁHORIE, Staničná č. 5, 900 51 ZOHOR e-mail: info@srz-zahorie.sk, www.srz-zahorie.sk, Úhyn rýb, pytliactvo, ale i ďalšie závažné zistenia hláste na 0903 612 033 – predseda, 0918 487 947 – hospodár, 0905 529 918 – vedúci rybárskej stráže

