B) KAPROVÉ REVÍRY S REŽIMOM LOVU
„LOVNÉ“
Číslo

Názov revíru

Obdobie lovu

Rozloha

1-1260 VEĽKÉ AXI
celoročne
15 ha
Ostatná vodná plocha štrkoviska pri obci Vysoká pri Morave
vrátane jamky pri čerpačke. Zákaz lovu rýb z ostrovov a
miest, ktoré sú označených tabuľami „chránená rybia
oblasť“.

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

Miesta na lov sa nesmú žiadnym spôsobom
vyhradzovať. Po ukončení lovu je každý povinný po sebe
zanechať čistotu a poriadok. Ak loviaci má lovné miesto
označené bójkou je povinný ju po ukončení lovu
vytiahnuť z vody.
Zákaz táborenia a kladenia ohňa na všetkých
revíroch MsO SRZ Záhorie.
Uznesením č. 70/2018 Rada SRZ určila platnosť a
rozsah miestnych, zväzových, sezónnych povolení na vody
kaprové pre deti, dospelých členov i nečlenov, na všetky
revíry SRZ.
Rozsah platnosti týchto povolení bol upravený tak, že
držiteľ uvedených povolení je oprávnený privlastniť si v
jednom kalendárnom roku, spolu maximálne 40 ks kapra
rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca
veľkého, lieňa sliznatého alebo aj ich kombináciu.
Privlastnením si 40-teho kusa niektorej z uvedených
rýb platnosť povolenia končí.
A) KAPROVÝ REVÍR S REŽIMOM LOVU

Obdobie lovu

1-0330 LÁBSKE JAZERO
1.6.- 14.3.
Vodná plocha prírodného jazera pri obci Láb.

1-1200 ŠTVOREC
celoročne
3 ha
Ostatná vodná plocha štrkoviska pri obci Vysoká pri Morave.

1-0170 HORNÁ RUDÁVKA
1.6.-14.3.
Vodná plocha pri obci Vysoká pri Morave.

5 ha

1-0060 DOLNÁ RUDÁVKA
1.6.-14.3.
Vodná plocha pri obci Vysoká pri Morave.

3 ha

1-1482 VYSOČANSKÝ KANÁL celoročne
9 km
Od zaústenia do Zohorského kanálu po vyústenie z Dolnej
Rudávky.
1-0210 BALATÓN
1.6.-14.3.
2 ha
Vodná plocha od vyústenia z Dolnej Rudávky po vtok do
rieky Moravy.
1-1230 TONIŠOVÉ JAZIERKO 1.6.- 14.3.
Ostatná vodná plocha pri obci Vysoká pri Morave.

0,5 ha

1-1150 ŠTRKOVISKO Záhorská Ves celoročne 3 ha
Ostatná vodná plocha štrkoviska pri obci Záhorská Ves.
1-0570 RAŠELINOVÉ JAZIERKO celoročne
1 ha
Ostatná vodná plocha prírodného jazera pri obci Záhorská
Ves.
1-0230 OBLOZ
1.6.- 14.3.
Vodná plocha jazera pri obci Záhorská Ves.

0,5 ha
15 ha

Rozloha

1-1290 VN CENTNÚZ
1.6.- 14.3.
Vodná nádrž na Zohorskom kanále.

3 ha

1-1390 VN ROHOŽNÍK
1.6.- 14.3.
Vodná nádrž pri obci Rohožník.

10 ha

„CHYŤ A PUSŤ“
Názov revíru

1-1090 TROJUHOLNÍK
celoročne
1 ha
Ostatná vodná plocha štrkoviska pri obci Vysoká pri Morave.

1-1010 ŽIDOVKY
celoročne
90 ha
Ostatné vodná plocha štrkoviska pri obci Vysoká pri Morave.

Platné od 01.01.2019

Číslo

1-0360 MALÉ AXI
celoročne
2,5 ha
Ostatná vodná plocha štrkoviska pri obci Vysoká pri Morave.

Zákaz lovu rýb zo strany ktorá susedí so Zohorským
kanálom (od lesa), v úsekoch na prítokovom a odtokovom
kanály, ktoré sú označené tabuľami „chránená rybia
oblasť“. A taktiež nahadzovanie návnady a nástrahy do
oblastí, ktoré spadajú do tejto oblasti.
Podmienky lovu:
1. Lov na položenú, plávanú len na jednoháčik bez proti hrotu;
2. Lov povolený len z označených miest č. 1 až 12;
3. Pri uvoľňovaní háčika a manipulácii s ulovenou rybou
je loviaci povinný používať podložku na to určenú.
S ulovenou rybou zaobchádza s náležitou
opatrnosťou a bezodkladne ju pustí späť do vody.
4. Zákaz používať na udici spletanú šnúru.
5. Invázne druhy rýb je možné privlastňovať.
6. Zakazuje sa chytať na živú a mŕtvu rybku alebo jej
časti

1-1330 VN KUCHYŇA
1.6.- 14.3.
12 ha
Vodná nádrž pri obci Kuchyňa.
Zákaz lovu rýb zo severného brehu v úseku označenom
tabuľami „chránená rybia oblasť“.
1-1360 VN LOZORNO II.
1.6.- 14.3.
35 ha
Vodná nádrž nad obcou Lozorno.
Zákaz lovu rýb v úseku označenom tabuľami „chránená
rybia oblasť“.
1-1250 VACHÁLKOV RYBNÍK 1.6.- 14.3.
1,5 ha
Vodná plocha prírodného jazera pri meste Stupava.
1-0470 PIESKOVŇA
celoročne
12 ha
Vodná plocha pieskoviska pri obci Plavecký Štvrtok.
Zákaz lovu rýb zo severného brehu v úseku označenom
tabuľami „chránená rybia oblasť“.

Číslo

Názov revíru

Obdobie lovu

1-0240 OSMIČKA
1.6.- 14.3.
Vodná plocha pri obci Plavecký Štvrtok.

Rozloha
0,5 ha

1-0930 ŠTRKOVISKO Jakubov I. celoročne
24 ha
Ostatná 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 II. celoročne
2 ha
Ostatná vodná plocha štrkoviska pri obci Jakubov.
Zákaz lovu rýb z ostrova, ktorý je označený tabuľami
„chránená rybia oblasť“.
1-0250 PRUXE
celoročne
Vodná plocha na Zohorskom kanále pri obci Jakubov.

0,5 ha

1-0150 FELD
1.6.- 14.3.
1 ha
Vodná plocha slepého ramena kanála Malina pri obci Jakubov.
1-0220 ČIERNY FELD
1.6.- 14.3.
Vodná plocha jazera pri obci Jakubov.

D) KAPROVÉ REVÍRY BEZ REŽIMOM LOVU
„CHOVNÉ“
Revírne číslo

1-1430
VÝVRAŤ č. I.
Vodná plocha nádrže pri obci Rohožník.

1-1480 ZOHORSKÝ KANÁL č. I
celoročne
17 km
Vodný tok od zaústenia do kanálu Malina po vyústenie z VN
Centnúz.
1-1481 BEZEDNÉ
1.6.- 14.3.
3 ha
Vodná plocha jazera pri Zohorskom kanáli v k.ú. Stupava.
4 km

1-0400 MORAVA č. II
*celoročne
27 km
Hlavný tok rieky Moravy od Marcheggského železničného mosta po
riečny km 33,3 (katastrálna hranica obcí Záhorská Ves a
Suchohrad) a všetky ramená, slepé ramená, mŕtve ramená a iné
vodné plochy v inundačnom priestore rieky Moravy č. II ako sú
(Šrek, Majsterka, Stará Morava atď.),*kde platí všeobecný zákaz
všetkých druhov rýb v období od 15.3. do 31.5.. V oblasti NPR
Horného a Dolného lesa je celoročný zákaz lovu rýb. Tok rieky
Moravy tvorí štátnu hranicu s Rakúskom. Na vodnej ploche Šrek a
Majsterka je všeobecný zákaz lovu od 15.3. do 30.6.. Na ramene
Stará Morava je lov možný len na lovných miestach v
bezprostrednej blízkosti cyklistického chodníka.
C) PSTRUHOVÉ REVÍRY LOVNÉ
Držiteľ povolenia si môže privlastniť v jednom kalendárnom roku
spolu najviac 40 kusov pstruha potočného, alebo lipňa
tymiánového, alebo ich kombináciu.
Názov revíru

Obdobie lovu

1-0350 LOZORŇANSKÝ POTOK 16.4.- 30.9.
Od ústia do kanálu Malina po plot zvernice.

1 ha

Denný čas lovu rýb na:
Pstruhových vodách v mesiacoch
1. apríl a september od 6.00 do 20.00 hod.,
2. máj a august od 5.00 do 21.00 hod.,
3. jún a júl od 4.00 do 22.00 hod.
4. november a december od 7:00 do 19:00
Kaprových vodách v mesiacoch
1. máj 4.00 do 24.00 hod.,
2. jún, júl, august, september, október
od 00.00 do 24.00 hod.,
3. november, december, január, február, marec
od 6.00 do 21.00 hod.

1-0310 KANÁL MALINA č. II
celoročne
20 km
Vodný tok od cestného mosta Jakubov – Záhorská Ves po pramene.

Číslo

Rozloha

0,5 ha

1-0300 KANÁL MALINA č. I
celoročne
27 km
Vodný tok od ústia do rieky Moravy po cestný most Jakubov –
Záhorská Ves.

1-1490 ZOHORSKÝ KANÁL č. II
celoročne
Od zaústenia do VN Centnúz po vyústenie z Pruxe.

Názov revíru

Rozloha

Lovná miera a obdobie lovu
vybraných druhov rýb
Druh

Obdobie lovu

min. lovná miera

amur biely
celoročne
60 cm
boleň dravý
1.6.-14.3.
40 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.
25 cm
jalec tmavý
1.6.-14.3.
30 cm
jeseter malý, sibírsky
1.6.-14.3.
45 cm
kapor rybničný
*1.6.-14.3.
40 cm
*neplatí na ostatných vodných plochách (štrkovne, pieskovne)
lieň sliznatý
1.6.-14.3.
30 cm
mieň sladkovodný
16.3. -31.12.
35 cm
mrena severná
1.6.-14.3.
40 cm
nosáľ sťahovavý
1.6.-14.3.
30 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.
70 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.
50 cm
zubáč volžský
16.6.-31.12.
35 cm

5 km

1-0850 STUPAVSKÝ POTOK č. 1 16.4.- 30.9.
5 km
Od ústia do kanála Malina po vyústenie vôd z rybničnej sústavy.
Malý park.
1-0851 STUPAVSKÝ POTOK č. 2 16.4.- 30.9.
5 km
Od bezpečnostného prepadu pod hotelom Stupava až po pramene.
1-1350 VN LOZORNO I. Lintavy
16.4.- 30.9.
Vodná nádrž na Lozorňanskom potoku pri obci Lozorno.

2 ha

1-1331 POTOK JAVORINKA
16.4.- 30.9.
Od zaústenia do VN Kuchyňa po pramene.

4 km

MsO SRZ ZÁHORIE
Staničná č. 5
900 51 ZOHOR

tel.: 02 65961 238
e-mail: info@srz-zahorie.sk
web-stránka: www.srz-zahorie.sk

Úhyn rýb, pytliactvo, ale i ďalšie závažné zistenia hláste na
niektoré uvedené telefónne číslo.
0903 612 033 – predseda MsO
0918 487 947 – hospodár MsO
0905 529 981 – vedúci rybárskej stráže MsO

