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Mestská organizácia SRZ v Trenčíne k zabezpečeniu jednotného výkonu 
rybárskeho práva na revíroch MsO vydáva rybársky poriadok, v zmysle zákona 

o rybárstve č.139/Z.z. 2002 a vykonávacej vyhlášky 185/ 2006  Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky, ktorými  sa vykonávajú ustanovenia
 zo zákona o rybárstve a vykonávacej vyhlášky. Ďalej s prihliadnutím na zákony

 o ochrane prírody a krajiny 543/2002 a zákon o vodách 364/2004.
Uvedením do platnosti stráca platnosť miestny rybársky poriadok platný od 1.1.2012

Zoznam rybárskych revírov MsO SRZ  Trenčín

Vody pstruhové:
Drietomica  r. č. 2-0380-4-1,  Chocholnica r. č. 2-0250-4-1, potok Kľúčové r. č. 

2-1042-4-1, Kochanovský potok r. č. 2-1041-4-2, Kubranský potok r. č. 2-1110-4-2, 
Ľuborčiansky potok 2-1161-4-1, Orechovský potok r. č. 2-2021-4-1, Selecký potok 

r. č. 2-2630-4-1, potok Súčanka 2-2730-4-1, Svinica č. 2 r. č. 2-2750-4-1, Teplička r. č. 
2-4300-4-1, Turniansky potok r. č. 2-4340-4-1, Vlára r. č. 2-4450-4-1, Vlára č. 2 r. č. 

2-4451-4-2, Zlatovský potok r. č. 2-5591-4-2.                

Vody kaprové:
VN Baračka r. č. 2-4480-1-1, Enkláva r. č. 2-0630-1-1, Gabajove štrkoviská r. č. 

2-0641-1-1, Jazierko Skalka r. č. 2-0880-1-1, O.R. Kľúčové r. č. 2-1670-1-1, Štrkovisko 
Bodovka r. č. 2-2980-1-1, Štrkovisko Ľuborča r. č. 3601-1-1, Štrkovisko Nemšová r. 
č. 2-3750-1-1, Štrkovisko Nozdrkovce r.č. 2-3771-1-1, VN Svinica r. č. 5310-1-1, O.R. 

Trenčianske Kaskády r. č. 2- 4330-1-1, Váh č. 8 r. č. 2-4430-2-1.

Popis pstruhových revírov a úpravy lovu

potok Drietomica – r. č. 2-0380-4-1
Od ústia do rieky Váh po hranicu s ČR. Do revíru patrí prítok Liešna, od ústia po 

štátnu hranicu s ČR. Pravostranný prítok  Brúsne,  a ľavostranný prítok Dúbravka, 
od ústia po pramene, predstavujú chovnú časť revíru.

Odstavné rameno Trenčianske Kaskády – r. č. 2-4330-1-1
Štyri vodné plochy o výmere 10 ha, nachádzajúce sa pri čistiarni odpadových vôd 
Kostolná- Záriečie, medzi Vážskym kanálom a riekou Váh, na jeho pravom brehu. 

Zakazuje sa  lov rýb z priestoru medzi druhým a tretím štrkoviskom, medzi tretím a štvrtým 
štrkoviskom, a v priestore od Váhu na štvrtom štrkovisku. Zákazy sú vyznačené tabuľami. 

Na kazete č. 4 po toku Váhu povolený lov od 1.6.

Váh č. 8 – r. č . 2-4430-2-1 / H /
Čiastkové povodie Váhu a Vážsky kanál od prvého mosta nad hydrocentrálou v Novom 

Meste nad Váhom po diaľničný privádzač Nemšová – Dubnica nad Váhom mimo vodnej 
plochy Enklávy v  k. ú. Trenčianska Teplá, ktorá predstavuje samostatný rybársky revír, 
hranica revírov je vyznačená plávajúcimi bójami. Tabuľami vyznačené zimoviská rýb

 sú na obidvoch stranách v úseku od hate Trenčianske Biskupice po poslednú kamennú 
hrádzu, od cestného mosta Bierovce po ústie Turnianskeho potoka, od ústia Orechovského 

potoka po železničný most vrátane zátoky Váhu, zákaz lovu rýb od 1.1. do 15.3. V úseku
 od starého mosta za obcou Zamarovce po diaľničný privádzač Nemšová -  Dubnica nad 
Váhom - výskyt hlavátky. Zákaz lovu z verejne neprístupných a oplotených pozemkov.

Spoločný úsek revíru Váh a Vážsky kanál s MsO SRZ Nové Mesto nad Váhom
Čiastkové povodie revíru Váh a Vážskeho kanála r. č. 2- 4420-1-1 Váh č. 7. Spoločný úsek 

od prvého mosta nad hydrocentrálou v Novom Meste nad/ Váhom po úroveň ústia 
Bošáckeho potoka. Platia miestne povolenia na lov rýb pre vody kaprové vydané MsO SRZ 

Trenčín. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ostatné ustanovenia:  

Počas lovu a po jeho ukončení je loviaci povinný udržiavať na stanovišti lovu poriadok.
Označenie miesta lovu a vnadenia na vodnej hladine, ako aj pomôcky pri love 

na trhačku je povinný loviaci po ukončení lovu odstrániť.

Upozornenie:

Podľa  § 3 ods.8 Zákona o rybárstve 139/2002 Z. z. sa do rybárskych revírov zahŕňajú 
prítoky vodných tokov, ak nie sú ako také vyhlásené za rybárske revíry.

Porušenie miestneho rybárskeho poriadku bude disciplinárne stíhané podľa disciplinárne-
ho poriadku v zmysle zákona o rybárstve 139/2002 Z. z. a vykonávacej vyhlášky 185/2006.

Schválené výborom MsO  -  SRZ  v Trenčíne 

Telefónne čísla:

Funkcionári MsO – SRZ Trenčín: Ing. Jozef Lauš /predseda/ 0905 496 619, 
Roman Sokol /podpredseda/ 0903 726 891, Ivan Remenec /tajomník/ 0903 310 858,

 Viktor Kukučka /hlavný hospodár/ 0949 227 967,
 Inšpekcia životného prostredia Žilina 0903 770 065.



Popis kaprových revírov a úpravy lovu

VN - Baračka – r. č. 2-4480-1-1
Vodná plocha o výmere 8ha v katastri obce Omšenie. Zakazuje sa lov rýb vo vývare. 

Zakazuje sa vjazd motorových vozidiel na korunu hrádze. Zakazuje sa lov rýb
 vo vzdialenosti menšej ako 30m od telesa priehrady.

Enkláva – r. č. 2-0630-1-1
Vodná plocha o výmere 11 ha v katastrálnom území obce Trenčianska Teplá je prepojená 
Vážskym kanálom /r. č. 2-4430/. Hranica revíru Enkláva od Vážskeho kanála je označená 
plávajúcimi bójami, zákaz vjazdu motorových vozidiel na hrádzu v úseku od skúšobnej 

dráhy po tzv. „Špicu“, t.j. medzi Vážsky kanál a breh Enklávy.

Gabajove štrkoviská – r. č. 2-0641-1-1
Štyri vodné plochy o výmere 7ha, v katastri obce Skalka nad Váhom, nachádzajúce

na ľavom brehu Váhu, medzi Váhom a diaľničným úsekom Trenčín - Dubnica nad Váhom.

Jazierko Skalka – r. č. 2-0880-1-1
Vodná plocha o výmere 2,5ha, v katastri obce Zamarovce. Nachádzajúca sa pri vodnej 

elektrárni Trenčín, na ľavom  brehu rieky Váh.

Odstavné rameno Kľúčové – r. č. 2-1670-1-1
Vodná plocha o výmere 2,5ha v katastri obce  Kľúčové. Nachádzajúca sa na pravom brehu 

rieky Váh.

Štrkovisko Bodovka – r. č. 2-2980-1-1
Vodná plocha o výmere 13 ha nachádzajúca sa v katastri obcí  Trenčianske Stankovce, 

Krivosúd Bodovka pozdĺž cesty medzi uvedenými obcami. Vodná plocha oproti 
hospodárskemu objektu MsO SRZ a označený úsek v tzv. „Bachore“ sú určené na chov rýb

 s celoročným zákazom lovu.

Štrkovisko Ľuborča – r. č. 2-3601-1-1
Vodná plocha o výmere 2,5ha nachádzajúca sa v katastri obce Ľuborča. Pri čističke 

odpadových vôd na pravom brehu rieky Váh.

Štrkovisko Nemšová – r. č. 2-3750-1-1
Vodná plocha o výmere 3,2ha  sa v katastri mesta Nemšová, nachádzajúca sa na pravom 

brehu riečky Vlára.

Štrkovisko Nozdrkovce – r. č. 2-3771-1-1
Vodná plocha o výmere 5,25ha nachádzajúca sa v katastri  Trenčianske Biskupice na ľavom 

brehu rieky Váh. Na kratšej strane revíru  od rieky Váh je vyhlásené neresisko rýb, z tohto 
brehu je všeobecný zákaz lovu rýb po celý rok. Úsek je vyznačený tabuľami. Revír

 je majetkom SRZ MsO Trenčín. Celoročne zakázaný lov rýb z verejne neprístupných
 a oplotených pobrežných pozemkov.

VN - Svinica  – r. č. 2-5310-1-1
Vodná plocha o výmere 13ha  v katastri obce Svinná. Nachádzajúca sa na pravej strane 

cesty 2.triedy, medzi Trenčianskym Jastrabím a Svinnou. Zakazuje sa lov rýb
 vo vzdialenosti menšej ako 30m od telesa priehrady. Zakazuje sa lov rýb vo vývare. 

Zakazuje sa kladenie ohňa mimo vyhradených ohnísk. Zákaz používania spaľovacích motorov
na člnoch – 4. ochranné pásmo.

potok Chocholnica – r. č. 2-0250-4-1
Od ústia do rieky Váh, po pramene, ľavostranný prítok Tarabove od ústia po pramene, 

predstavuje chovnú časť revíru. Do revíru patria Melčický a Ivanovský potok od ústia po 
pramene.

potok Kľúčové – r. č. 2-1042-4-1
Od ústia do odstavného ramena VK- Kľúčové r. č. 2-1670-1-1,  po pramene.

Kochanovský potok – r. č. 2-1041-4-2
Od ústia do VP Chocholnica r. č.2-0250-4-1, po pramene predstavuje chovný revír.

Kubranský potok – r. č. 2-1110-4-2
Od ústia do VP Teplička r. č. 2-4300-4-1, po pramene je odchovným zariadením 

RADY SRZ.

Ľuborčiansky potok – r. č. 2-1161-4-1
Od ústia do rieky Váh pri Nemšovej časť Ľuborča, po hranicu pozemkov Štátnych lesov SR, 

v dĺžke asi 6 km. Hranica revíru so ŠL SR je vyznačená revírnou tabuľou. Pravostranný prítok 
Závadka od ústia po pramene predstavuje chovnú časť revíru.    

Orechovský potok – r. č. 2-2021-4-1
Od ústia do rieky Váh v Trenčíne časť Orechové po pramene.

Selecký  potok – r. č. 2-2630-4-1
Od ústia do VK Bodovka r.č. 2-2980-1-1, po pramene. Do revíru patrí pravostranný prítok 

Sedličanka. Pravostranný prítok Hankov potok predstavuje chovnú časť revíru.

potok Súčanka – r. č. 2-2730-4-1
Od ústia do rieky Váh pri obci Skalka nad Váhom po pramene. Ľavostranné prítoky Hlboké, 
Nestora, Závrská, Cverenkársky potok, Depšinský potok a pravostranný prítok Biely potok 

od ústia po pramene predstavujú chovnú časť revíru.

potok Svinica č. 2 – r. č. 2-2750-4-1
Od železničného mosta  Svinná – Ruskovce po pramene. Do revíru patria ľavostranné 

prítoky Jastrabský a Svitavský potok.  Ľavostranné prítoky Neporadzský - Cípec, 
 a  Mitický potok od ústia po pramene predstavujú chovnú časť revíru.

potok Teplička – r. č. 2-4300-4-1
Od ústia do rieky Váh po pramene. Ľavostranný prítok Bystrina a pravostranný prítok 

Kamenica predstavujú chovnú časť revíru. Do revíru patrí Opatovský potok, predstavuje 
chovný revír.

Turniansky potok – r. č. 2-4340-4-1 
Od ústia do rieky Váh po pramene. Pravostranný prítok Soblahovský potok a potoky 

ústiace do rieky Váh od obce Beckov po Trenčín, predstavujú chovnú časť revíru.
Vlára – r. č. 2-4450-4-1

Čiastkové povodie potoka Vlára od ústia pri meste Nemšová po hranicu s Českou 
republikou. 

Vlára č. 2. – r. č. 2-4451-4-2
Ľavostranné prítoky rieky Vlára r. č. 2-4350-4-1,  Sietne,  Kornačka a pravostranné prítoky 

Rajkovský,  Čaganovský potok, od ústia do VP - Vlára po pramene predstavujú chovný  
revír.

Zlatovský potok – r. č. 2-5591-4-2
Od ústia do VP- Drietomica po pramene, vrátane prítokov predstavuje chovný revír.


