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Príloha č.2 

USMERNENIE 

k obhospodarovaniu rybárskych revírov Rady SRZ v režime"CHAP" 

 

ÚVOD: V roku 2002  vstúpil do platnosti zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, 

ktorý  umožnil vznik rybárskych revírov s režimom bez privlastnenia si úlovku, tzv. „ CHAP“ (chyť a pusť). 

V súčasnosti je v užívaní SRZ celkovo 48 takýchto revírov. Po viac ako 10 rokoch je možné konštatovať, že 

väčšina týchto revírov priniesla očakávaný prínos, avšak objavili sa aj niektoré problémy pri ich 

obhospodarovaní. 

Rada SRZ na svojom februárovom zasadnutí konanom  dňa 13.2.2016, prijala uznesenie č.12/2016 

o vypracovaní materiálu týkajúceho sa zarybňovania revírov Rady SRZ s režimom „CHAP“.  

Uznesenie č. 12/2016 Rada SRZ ukladá OTV vypracovať metodiku pre zarybňovanie revírov Rady SRZ s účelom 

bez privlastnenia si úlovku, ktorá bude tvoriť prílohu Smernice na prerozdeľovanie finančných prostriedkov z predaja 

povolení na rybolov do zarybňovacích fondov a stanoviť výšku zarybnenia pre Zemplínsku Šíravu.  

Cieľom tohto materiálu je zanalyzovať niektoré ukazovatele pri obhospodarovaní revírov s režimom 

CHAP a navrhnúť niektoré riešenia na zlepšenie atraktívnosti revírov Rady SRZ. 

 

 

§ 8 zákona o rybárstve  

Rybárske revíry s režimom bez privlastnenia si úlovku 

(1) Ministerstvo na návrh užívateľa môže v záujme umožnenia lovu jednotlivých druhov rýb trofejných veľkostí vyhlásiť 

časti rybárskeho revíru, prípadne celý rybársky revír za revír s režimom bez privlastnenia si úlovku. 

 

(2) Užívateľ je povinný označiť hranice rybárskeho revíru podľa odseku 1 tabuľou s nápisom "Lovenie rýb a ich 

púšťanie". 

 

(3) V rybárskom revíri s režimom "Lovenie rýb a ich púšťanie" je zakázané ulovenú rybu si privlastniť. 

 

V  zmysle  § 5,odstavec 2 vyhlášky  č. 185/2006 Z.z.  k zákonu o rybárstve : 

 Zarybňovací plán rybárskeho revíru obsahuje minimálne zarybnenie, ktoré je uvedené v prílohe č. 2. Minimálne 

zarybnenie sa nevykonáva v každom roku pre rybárske revíry bez privlastnenia si úlovku a pre chovné rybárske 

revíry. Ak užívateľ minimálne zarybnenie nevykoná, uvedie to v zarybňovacom pláne rybárskeho revíru. 

 

 V súčasnosti máme na Slovensku vyhlásených 41 samostatných rybárskych revírov s režimom „chyť 

a pusť“. Zároveň na 5 úsekoch vodných tokov Orava (2), Turiec (2) a Nitra (1) sú časti vodných tokov v režime 

CHAP. Samostatnú skupinu revírov CHAP tvoria 2 štrkoviská (Madunice a Unín), ktoré sú súčasťou samostatných 

lovných kaprových revírov. Celkovo sa teda jedná o 48 vodných plôch v tomto režime. Zoznam revíroch CHAP je 

uvedený podľa krajov v prílohe č. 3. 
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Dôvody pre vyhlasovanie revírov „CHAP“ 

 

 Zvýšenie atraktivity rybárskych revírov, návštevnosti 

 Zvýšenie množstva trofejných rýb, najmä kapra 

 Finančný príjem za hosťovacie povolenia 

 Zvýšenie množstva generačných rýb 

 Podpora prirodzenej reprodukcie pôvodných druhov rýb 

 Hľadanie optimálneho spôsobu obhospodarovania rybárskych revírov 
 

 

NEGATÍVA spôsobu využívania revírov CHAP 

 Za súčasných legislatívnych podmienok na uzavretých vodách sa jedná      

o dlhodobo neudržateľný spôsob obhospodarovania rybárskych revírov 

 Cenotvorba za povolenie na rybolov je pomerne zložitá 

 Starnutie populácií rýb  

 Nemožnosť odlovu nežiadúcich a dravých druhov (napr. sumec)  

 Nespokojnosť niektorých členov SRZ 

 Zvýšené požiadavky na zarybňovanie 

 

 

 

Tečúce vody – rieky 

 Najčastejšie sa vyhlasujú úseky CHAP v dĺžke niekoľko kilometrov s cieľom podporiť výskyt 

generačných rýb s následným prirodzeným neresom, čo prináša zvýšenie atraktívnosti rybárskeho revíru. 

Na Slovensku máme v súčasnosti 23 vodných tokov v režime CHAP. Sú to najmä rieky Orava, Váh, Kysuca, 

Hron, Hornád, Poprad, Nitra, Belá a i. 

 

Stojaté vody – VN, štrkoviská, odstavené ramená 

 Uzavreté vodné plochy sa vyhlasujú ako revíry „CHAP“ s cieľom zvýšiť atraktivitu revíru, častokrát 

zameranú na výskyt kapra rybničného vo väčších veľkostiach s potenciálom častejšieho trofejného úlovku. 

Nie všetky vody však vyhovujú tomuto účelu, pričom niektoré revíry s režimom CHAP boli v posledných 

rokoch už prinavrátené späť na lovné. Medzi najčastejšie aktuálne problémy sa radí najmä výskyt sumca, 

ktorý predačným tlakom znižuje cielenú obsádku kapra. Ďalším pomerne veľkým problémom je, že na 

uzavretých vodách v zmysle zákona o rybárstve nie je povolený celoročný rybolov.  
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SRZ Rada Žilina má v užívaní 3 rybárske revíry s režimom „CHAP“: 

 

 časť revíru Orava č. 2 

 VVN Bešeňová 

 VN Zemplínska Šírava 

 

Rieka Orava, rybársky revír - Orava č. 2 

Z celkovej dĺžky 16,5 km stredného úseku rieky Orava je spodný úsek rybárskeho revíru č. 3-2720-6-1 (od 

ústia Raciborského potoka po lavičku pre peších v obci Dolná Lehota) vyhlásený za úsek CHAP. Tento úsek 

v dĺžke 3,7 km predstavuje viac ako 20 % rybárskeho revíru Orava č. 2.  

 

Tab.č.1: Minimálne a skutočné zarybnenie na rybárskom revíri Orava č. 2 

Minimálne 
zarybnenie 2016 

Li1 Pp1  H2 Pp2 Pds1 SPOLU  

40 
000ks 

-  80 kg - 40 000 ks 13528 €  

        

Skutočné 
zarybnenie 

Li1 (ks) Pp1 (ks) H2 (kg) Pp2  (kg) Li2 (kg) SPOLU 

2011 33330  80 700 78500 27 135 € 

2012 40000   80 459 40000 19 533 € 

2013 41000 55000 80   200 55870 32 554 € 

2014 25000   80 1877 64000 29 562 € 

2015 60000  51250 80 950 33750  37 118 € 

 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 
Návštevnosť 1 098 1339 942 1 175 1 036 

 

Záver a návrh opatrení pre revír Orava č. 2:    

1. Vyhodnocovať každoročný  predaj hosťovacích povolení za predchádzajúci rok, ako aj údaj 

o návštevnosti rybárskeho revíru. 

2. Podporovať výskyt pôvodných druhov rýb pravidelným zarybňovaním najmä lipňom , mrenou 

severnou, podustvou severnou, pstruhom potočným a hlavátkou. 

3. Analyzovať úlovky na lovnej časti revíru. 

4. Snažiť sa o koordináciu postupov pri ochrane a zarybňovaní rieky Orava ako celku. 
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Rybársky revír VVN Bešeňová 

Vyrovnávacia vodná nádrž Bešeňová rybársky revír č. 3-6040-4-4 pod VN Liptovská Mara je 

reprezentatívny revír Rady SRZ. Cielene bol zmenený charakter tejto vody z kaprovej na lososovú -

pstruhovú vzhľadom k podmienkam tejto nádrže. Na tento reprezentatívny revír sa vzťahujú len denné 

a sezónne povolenia na lov rýb a Zvláštne povolenie. 

Hlavným cieľom tohto revíru CHAP je zvyšovanie atraktivity a využitie potenciálu tejto pstruhovej 

vodnej plochy s výskytom lososovitých druhov, najmä pstruha potočného a pstruha dúhového. 

V roku 2015 sa tu predalo celkove 588 denných povolení na rybolov a 46 sezónnych povolení. 

Pričom príjem za tieto povolenia bol v hodnote 7357 EUR. Hodnota pravidelného ročného zarybňovania 

predstavuje hodnotu cca 7 000 EUR. 

Tab.č.2: Minimálne a skutočné zarybnenie na rybárskom revíri VVN Bešeňová  

Minimálne 
zarybnenie 

Pp1 Pd1 SPOLU  

15000ks 10000 ks 3250 €  

Skutočné 
zarybnenie 

Pp2 (kg) Pd2 (kg) Li2 (kg) SPOLU 

2011 300 1200 30 5 235 € 

2012 300 1500   8 220 € 

2013 300 1200 50 8 000 € 

2014 300 1100 30 7 318 € 

2015 300 1200   7 170 € 
 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 
Návštevnosť 918 300 290 389 265 
Vydané povolenia    765 (60 sez.) 588 (46 sez.) 
Príjem za povolenia    9306 € 7357 € 

Z prehľadu evidencie návštevnosti je zrejmé, že tieto údaje sú zjavne podhodnotené. Dôvodom je pomerne 

nízka návratnosť hosťovacích povolení. Od roku 2016 bude evidencia návštevnosti u  členov SRZ vedená 

v Zázname o dochádzke k vode,  a tak by údaj o návštevnosti mohol byť presnejší.  

 

Problematické oblasti: 

 pomerne krátka rybárska sezóna (16.4.-30.9., t.j. 168 dní lovu) 

 prirodzená reprodukcia cieľových druhov neprebieha, veľké kolísanie vodnej hladiny 

 nepresná evidencia návštevnosti 

 zarybňovanie 2-3 x ročne (jar a jeseň) tržným Pp2a Pd2 

 veľký výskyt kormorána veľkého, pre ktorého sú cielené druhy vhodným zdrojom potravy 

 zákaz používania akéhokoľvek plavidla z dôvodu bezpečnosti občanov, čo čiastočne znižuje 

plnohodnotné rybárske využitie a atraktivitu revíru 

 

Záver a návrh pre VVN Bešeňová:    

1. Vyhodnocovať predaj hosťovacích povolení za predchádzajúci rok ako aj údaje o návštevnosti 
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2. Podporovať výskyt pôvodných druhov rýb pravidelným zarybňovaním najmä pstruhom potočným, 

pstruhom dúhovým a lipňom 

3. Pri úprave legislatívy na revíry CHAP presadiť predĺženie rybárskej sezóny o mesiac október  

 

Rybársky revír č. 4-4030-1-4 VN Zemplínska Šírava 

Zmena režimu z lovného na revír „bez privlastnenia si úlovku“ na tomto rybárskom revíri bola uskutočnená 

od roku 2005 z dôvodu zákazu konzumácie rýb následkom zaznamenaného zvýšeného obsahu PCB látok 

(polychlórovanébifenyly) v sedimente, ako aj v svalovine viacerých druhov rýb.Výsledky  analýz rýb  z  nádrže  

poukazujú  naďalej na  vysoké prekročenie súčtu  komplexu  šiestich  sledovaných  kongenerov  PCB (norma 125 

nanogramov, naproti  tomu zistené  parametre  nad  1000 nanogramov PCB). Väčšina  rýb  je  chronicky  otrávená  

PCB  a  ak  sa  nekontaminované ryby vysadia do VN v krátkej dobe sa u nich prejavíkontaminácia (už do jedného 

roka po vysadení). Na vodnej nádrži v prípade priaznivého stavu vodnej hladiny prebieha každoročne prirodzený 

neres. Straty na ichtyofaune počas roka môžu dosahovať úroveň 20 % (rybožravépredátory, únik dnovou výpusťou, 

pytliactvo, prirodzená mortalita), pričom ročná produkcia a reprodukcia túto stratu každoročne v prípade priaznivých 

podmienok nahradí. Podpora zarybňovania by sa tak mala sústrediť najmä na cielene vyhľadávané a držiteľmi 

zakúpených povolení lovené druhyrýb. 

Rybožravé predátory – v oblasti sa vyskytuje viacero rybožravých predátorov. Početnejšie sú najmä volavky 

a kormorán. 

Čo sa týka úniku rýb dnovou výpusťou ryby  pudovo  cítia zmenu rýchlosti prúdenia a  tomuto  sa podvedomé  

bránia a  nemajú tak dôvod unikať. Ak dochádza  k  strhávaniu  rýb,  tak  sa  jedna  skôr  o juvenilné (nižšie vekové  

kategórie rýb), nie  však vo  veľkom množstve. 

Do pytliactvaradíme najmä privlastňovanie si úlovkov na revíri CHAP, pričom tento stav by sa mal obmedziť. 

Pred rokom 2005 sa tento rybársky revír zarybňoval bežným štandardným spôsobom, pričom sa prihliadalo 

na jeho rozlohu a každoročný prehľad o zaznamenaných privlastnených úlovkoch. 

Po roku 2005 sa viackrát prispôsobovalo minimálne zarybnenie ako aj zarybňovacie plány. Prehľad 

o minimálnom zarybnení ako aj skutočnom zarybnení tohto rybárskeho revíru v rokoch 2011-2015 je uvedené v tab. 

č. 3. 

Tab.č.3: Minimálne a skutočné zarybnenie na rybárskom revíry VN Zemplínska Šírava  

Minimálne 
zarybnenie od 

r. 2015 

K2 A2-3 Ka2-3 Zu1 Š1 SPOLU 

4030kg 0 0 7000 500 15482 € 

           

Skutočné 
zarybnenie 

K2 A2-3 Ka2-3 Zu1 Š1 SPOLU 

2011 1180 1200 600   500 17 647 € 

2012 1130 1500   23 000 500 14 731 € 

2013 1130 1200 1 000 22 300 1 300 21 526 € 

2014 1130 1100 6000 Uo 26000 500 15 160 € 

2015 11990 1200   11700 1000 41 145 € 

 

 

V roku 2015 platili na tento rybársky revír nasledovné druhy povolení na rybolov: 

 denné povolenie za 10€ 
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 sezónne povolenie za 17 € 

 denné NEČLEN SRZ za 17€ 

 týždenné NEČLEN SRZ za 70€ 

 zväzové kaprové povolenie 

 zvláštne povolenie  

 

V roku 2015 sa predalo na VN Z. Šírava 470 sezónnych povolení v hodnote 17 €,čím sa získali prostriedky 

v hodnote 7990 EUR.   

Rok 2012 2013 2014 2015 

Návštevnosť 8404 6608 8046 8500 

 

Návštevnosť sa pohybuje na úrovni 8500 ročných návštev, držiteľmi platných povolení na rybolov. 

Problematické oblasti: 

 nemožnosť celoročného rybolovu 

 od roku 2016 bude evidencia návštevnosti výhradne na ZO SRZ, z ktorých členovia na vodnú nádrž chodia 

loviť (Povolenie formou známky do Záznamu) 

 zarybňovanie v posledných rokoch len vo výške minimálneho zarybňovania  

 pomerne zložitý výkon kontroly nelegálneho lovu (odnášanie úlovkov) z dôvodu veľkej rozlohy (cca 3 500 ha) 

 

Hlavný cieľ : 

- napriek hendikepu (PCB), ktorý VN Zemplínska Šírava má, je naším cieľom zvýšiť atraktivitu tohto rybárskeho 

revíru a prostredníctvom evidencie návštevnosti tento stav každoročne vyhodnocovať 

 

- plniť stanovené minimálne zarybňovanie pre tento revír a zarybnenie počas rokov 2016 - 2018 navýšiť až na 

úroveň 30 000 EUR ročne 

 

- priebežne kontrolovať stav vývoja ichtyofauny, zbierať údaje z prieskumov, ako aj z organizovaných pretekov 

napr. „Zemplínsky kapor“ 

 

- po troch rokoch vyhodnotiť tento stav 

 

 

Zarybňovanie 

 Každoročné zarybňovanie bude prispôsobované aktuálnym podmienkam na vodnej nádrži. Plniť budeme 

minimálne zarybňovanie v súlade s výsledkami ichtyologického prieskumu. Tento odzrkadlí vývoj ichtyofauny najmä 

v predchádzajúcich rokoch a poslednú reprodukčnú sezónu. Ak sa bude  v  revíri  vyskytovať väčšie množstvo 

sprievodných  druhovrýb,  bude potrebné zvýšiť podporu dravých druhov, napr. aj zarybňovaním. Je potrebné 

maximálne využívať potenciál  v  prirodzenej  reprodukcii  rýb, zarybňovanie by malo vyslovene smerovať na 

zvyšovanie atraktívnosti revíru. Táto vodná nádrž má potenciál veľkých medziročných prírastkov u kapra a má tak 

predpoklad na naplnenie nášho cieľa. Základom však je funkčná kontrolná činnosť členmi rybárskej stráže a podpora 

prirodzenej reprodukcie. 

 

Záver a návrh pre VN Zemplínsku Šíravu: 
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1. Vyhodnocovať predaj hosťovacích povolení za predchádzajúci rok. 

2. Apelovať na ZO SRZ, aby dôsledne uvádzali údaje o návštevnosti na VN Zemplínska Šírava. 

3. Dodržiavať režim CHAP u členov a nečlenov SRZ, toto dôsledne kontrolovať pri výkone činnosti RS. 

4. Priebežne realizovať monitoring na predmetnom rybárskom revíri ako aj viesť evidenciu zaznamenaných 

úlovkov zo športových podujatí. 

 

Uznesenie na 3-ročné obdobie (2016 - 2018) týkajúce sa výšky zarybnenia VN Zemplínska Šírava: 

Uznesenie č. 53/2016 

Rada SRZ:  

1. berie na vedomie usmernenie k obhospodarovaniu rybárskych revírov Rady SRZ v režime „CHaP“ 

2. schvaľuje zarybnenie pre VN Zemplínska Šírava vo výške 30 000 EUR z finančných 

prostriedkov zo zarybňovacieho fondu na kaprové revíry Rady a obhospodarovanie ostatných revírov Rady SRZ 

v režime „CHaP“ v súlade so Smernicou na prerozdeľovanie finančných prostriedkov z predaja povolení na rybolov do 

zarybňovacích fondov v zmysle prijatého usmernenia. 

 

Vyhodnotenie dotazníka k revírom CHAP 

V mesiaci apríl 2016 bol na ZO SRZ rozposlaný dotazník týkajúci sa rybárskych revírov CHAP. Z 36 oslovených ZO 

SRZ nám svoje odpovede poslalo 30 organizácií.  

Z dotazníka vyplynulo, že 43 % respondentov má skúsenosti s revírom CHAP od 3 – 10 rokov a 23 % nad 10 rokov. 

Hlavným cieľom na vyhlásenie takéhoto režimu bolo podpora generačných rýb (55 % odpovedí) a 27,6 % bolo s cieľom 

zvýšenia  atraktívnosti rybárskeho revíru.  

Na otázku či splnilo vyhlásenie revíru CHAP očakávanie užívateľa až 60 % odpovedalo kladne! 

Pri otázkach týkajúcich sa zarybňovania revírov CHAP až 50 % odpovedalo, že plnia minimálne zarybnenie každoročne 

a takmer 28 % sa vyjadrilo, že zarybňujú minimálne každé 2-3 roky. Pri zarybňovaní kaprom približne polovica 

preferuje menšie násady s možnosťou využitia prirodzenej potravy a druhá polovica dáva prednosť zarybňovaniu 

väčšími rybami. Okrem kapra sa zarybňujú revíry CHAP dravými druhmi násad a na vodných tokoch sa preferujú 

prirodzene reofilné druhy. 

Nakoľko neexistuje na revíroch CHAP spätná väzby vo forme úlovkov na týchto revíroch až 83 % respondentov 

považuje návštevnosť ako hlavný ukazovateľ efektívnosti a kvality revíru. 

V návrhoch na zlepšenie stavu sa objavili aj nasledovné podnety:  

- je potrebné mať možnosť niektoré druhy z rybárskeho revíru odloviť (napr. sumec) 

-podľa platnej legislatívy je takmer nemožné efektívne obhospodarovať  revíry CHAP (napr. celoročný lov) 

- požiadavka, aby sa finančné prostriedky za predané povolenia na rybolov vracali do daného rybárskeho revíru (napr. 

aj vo forme zvýšeného zarybnenia) 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 


