Slovenský rybársky zväz
Miestna organizácia
Nové Mesto nad Váhom

MIESTNY
RYBÁRSKY PORIADOK
pre držiteľov povolení na lov rýb
v rybárskych revíroch
MO SRZ Nové Mesto nad Váhom
platný od 1. januára 2020

Slovenský rybársky zväz MO SRZ Nové Mesto nad Váhom na zabezpečenie
riadneho výkonu rybárskeho práva v rybárskych revíroch MO SRZ Nové
Mesto nad Váhom, v súlade so zákonom č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rybárstve“) a vykonávacej
vyhlášky č. 381/2018, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve, vydáva tento
miestny rybársky poriadok (MRP). Tento rybársky poriadok upravuje
rybolov v rybárskych revíroch MO SRZ Nové Mesto nad Váhom uvedených
v ďalšej časti.

Úvodom
Rybárske právo je právo chrániť, chovať, loviť a privlastňovať si ryby –
pričom poradie týchto slov je veľmi dôležité. Príroda nie je
nevyčerpateľná a nezničiteľná a vo svojej obrodnej činnosti nepočíta
s človekom. Ak si chceš zachovať radosť z lovu rýb i do budúcnosti, staň
sa jej ochrancom a pomocníkom. Pamätaj, že len rybu, ktorú pustíš,
môžeš znova uloviť. Staraj sa o čistotu vody a okolitej prírody, čo je
základnou podmienkou života rýb a života vôbec. Správaj sa ako rybár
21. storočia.

Rybárske revíry MO SRZ Nové Mesto nad Váhom
Kaprové vody
č. 2-0450-1-1 Dudváh č. 5a – lovný
Čiastkové povodie Dudváhu od cestného mosta v obci Pobedim po stavidlo
pri vodnom zdroji v Čachticiach a Čachtický kanál od ústia do kanála pod
hydrocentrálou v obci Horná Streda po premostenie, tzv. Černáčkin most v
lokalite Černáčkina.
č.2-1970-1-1 Odstavené rameno Váhu – lovný
Vodné plochy odstavených ramien rieky Váh pri obci Nová Ves nad Váhom,
Lúka nad Váhom a Hrádok (2 ha).
č. 2-2781-1-1 Štrkovisko Potvorice – lovný. Zvýšená minimálna /
maximálna lovná miera v cm: kapor x/65, šťuka 70/x, lieň 40/x
Vodná plocha troch štrkovísk o rozlohe 6,29 ha. (1,99+2,68+1,62)
v katastrálnom území obce Potvorice, revírnymi tabuľami označených ako
kazeta číslo 2, 3, 4.
č. 2-2782-1-4 Štrkovisko Potvorice č.1 – chyť a pusť
Vodná plocha štrkoviska v katastrálnom území Potvorice (2,12 ha).
Kazeta číslo 1, prvá zo severnej strany, prvá od obce Hrádok je revír CHYŤ
A PUSŤ, bez privlastnenia úlovku, lov rýb a ich púšťanie. Ulovená ryba musí
byť v čo najkratšom čase vrátená späť do vody. Doporučujeme používať háčiky
bez protihrotu, podberáky primeranej veľkosti, dezinfekčné prostriedky.
Povinné sú špeciálne podložky pre šetrné zaobchádzanie s ulovenou rybou.

Kazeta č. 2, 3, 4 je lovný revír.
č. 2-2790-1-1 Štrkoviská Považany – lovný. Zvýšená minimálna /
maximálna lovná miera v cm: kapor x/65, šťuka 70/x, lieň 40/x
Vodná plocha materiálových jám – štrkovísk v katastrálnom území obce
Považany (2 ha).

č. 2-2910-1-1 Štrkovisko Beckov – lovný
Vodná plocha materiálovej jamy – štrkoviska v katastrálnom území obce
Beckov (2 ha).
č. 2-4420-1-1 Váh č. 7 – lovný. Zvýšená minimálna / maximálna lovná
miera v cm: kapor x/65, šťuka 70/x
Čiastkové povodie Váhu a Vážsky kanál od hydrocentrály v obci Horná
Streda po prvý most nad hydrocentrálou v Novom Meste nad Váhom (99
ha).
č. 2-5590-1-1 Zelená Voda – lovný. Zvýšená minimálna / maximálna lovná
miera v cm: kapor x/65, šťuka 70/x, lieň 40/x
Vodná plocha štrkovísk v katastrálnych územiach Nové Mesto n.V.,
Trenčianske Bohuslavice a Beckov.

Lososové vody
č. 2-0170-4-1 Bošáčka - lovný
Potok Bošáčka od ústia do Váhu pri Trenčianskych Bohuslaviacich po
hranicu s Českou republikou s prítokmi Predpoloma, Hubotec, Španie
a Sviniarka.
č. 2-0451-4-1 Dudváh č. 5b – lovný
Čachtický kanál od premostenia, tzv. Černáčkin most v lokalite Černáčkina
po horný okraj železničného tunela medzi obcami Čachtice a Višňové.
č. 2-0710-4-1 Hôrčanský potok - lovný
Hôrčanský potok od ústia do Váhu po pramene.
č. 2-0730-4-1 Hrádocký potok - lovný
Hrádocký potok a Lúčanský potok od ústia do odstavených ramien Váhu po
pramene.
č. 2-0960-4-1 Kálnický potok – lovný, chovný
Kálnický potok od ústia do odstaveného ramena po spoločný sútok v doline
pri píle. Prítoky Kňažia, Prostredný potok, Rybnický potok a vlastný

Kálnický potok od spoločného sútoku v doline pri píle po pramene
predstavujú účel využitia chovný.
č. 2-1030-4-1 Klanečnica – lovný, chovný
Potok Klanečnica od cestného mosta v Novom Meste n.V., časť Mnešice po
hranice s ČR v obci Moravské Lieskové a povodie Kamečnice od ústia do
Klanečnice v Novom Meste n. V. po pramene v prítokmi Vrzávka a Javorina.
Prítok Vrzávka od reštaurácie v Cetune po pramene predstavuje účel
využitia chovný.
Rozsah platnosti povolenia na lov rýb v kaprových revíroch:
Miestne aj zväzové kaprové povolenie na lov rýb platí tak, že loviaci si môže
v jednom kalendárnom roku privlastniť spolu maximálne 40 ks kapra
rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého, lieňa
sliznatého, pstruha potočného a lipňa tymiánového alebo ich kombináciu.
Privlastnením si štyridsiateho kusu niektorej z uvedených rýb platnosť
povolenia končí.

Rozsah platnosti povolenia na lov rýb v pstruhových revíroch:
Miestne pstruhové povolenie na lov rýb platí tak, že loviaci si môže v jednom
kalendárnom roku privlastniť spolu maximálne 40 ks pstruha potočného a lipňa
tymiánového alebo ich kombináciu. Privlastnením si štyridsiateho kusu
niektorej z uvedených rýb platnosť povolenia končí.

Upozornenie:
Podľa §14, odsek (20) Vyhlášky MŽP SR 381/2018, je loviaci povinný mať
pri love na kaprových vodách spôsobom na položenú a plávanú so
stanovenou najväčšou lovnou mierou rýb a kaprových vodách s režimom
chyť a pusť aj rybársku podložku.
Miestna úprava:
•
V kaprových revíroch MO SRZ Nové Mesto n. V. kde nie je stanovená
maximálna horná miera, platí ODPORUČENÁ horná miera kapra
rybničného 65 cm. Úlovok presahujúci uvedenú mieru odporúčame
šetrne vrátiť do vody.
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