
    

Pravidlá lovu  pre oddelenú časť rybárskeho 
revíru Štrkovisko Unín , tzv. MALÝ UNÍN 
s režimom bez privlastnenia si úlovku   

„Chyť a pusť“  
  

      Cieľom vytvorenia tohto revíru je vykonávanie 
športového rybolovu v tom najlepšom zmysle slova - teda 
systémom „ Lovenie rýb a ich púšťanie“. V tomto revíri 
nie je dovolené privlastniť si (odniesť) žiadnu rybu, 
teda ani rybu poškodenú, uhynutú a pod.  
Samozrejmosťou je  šetrné zaobchádzanie s rybou, citlivý 
vzťah k okolitej prírode.  V tomto revíri preferujeme 
radosť z pobytu v prírode, aktívny odpočinok a bohaté 
úlovky trofejných rýb pred využitím rybieho mäsa v našej 
kuchyni.  

Preto je každý loviaci v časti revíru č. 2-4120,  nazývanom 
Malý Unín /zapisuje sa do Záznamu o dochádzke k vode 
a úlovkoch ako 2-4120-M/ povinný prispôsobiť 
podmienky a spôsoby lovu nasledovne:   

    a./ Lov rýb na položenú alebo plávanú je povolený na 
dve udice, ktoré sa skladajú z rybárskych prútov s 
navijakom alebo bez navijaku po jednom nadväzci    



    

s jednoháčikom alebo dvojháčikom. Loviacim 
odporúčame použiť jednoháčiky bez protihrotu a dvoj 
alebo trojháčiky s upiľovaným protihrotom.  

    b./ Pri love dravcov je možné použiť ako nástrahu 
rybku, ktorá nemá stanovenú zákonnú mieru a je ulovená 
len v tomto revíri. Na tento účel ulovené nástrahové rybky 
môže preto loviaci dočasne prechovávať v  priechovnici 
na nástrahové rybky v max. množstve 6 ks nástrahových 
rybiek na loviaceho. Po skončení lovu je loviaci povinný 
nepoužité i použité nástrahové  rybky pustiť späť do vody. 
(Toto nebude považované za privlastnenie si rýb.)  

     c./ Pri love prívlačou na umelú nástrahu odporúčame 
taktiež použiť trojháčik (háčiky) bez protihrotov.           
       

Do povinnej výbavy loviaceho v tomto revíri patrí:  
  

1./ Uvoľňovač háčikov.  

2./ Podberák s minimálnou dĺžkou ramien 70 cm, alebo         
kruhový podberák s priemerom minimálne 60 cm.  

  
      Odporúčame používať podložku – (originál podložka, 
nafukovací matrac a pod.) Pozor! Za podložku nemožno 
považovať kus igelitu položený na zemi! 
  

  



    

Upozornenie :  
� V prípade, že loviaci uloví zjavne chorú alebo 

poškodenú  rybu, oznámi toto telefonicky na č. 
0948 036895 alebo osobne na to určenej 
(hospodárovi revíru P. Kapánkovi alebo 
prítomnému členovi rybárskej stráže) , ktorý určí 
ako bude s touto rybou  naložené. V prípade, že nie 
je možne sa spojiť s hospodárom alebo nie je 
prítomný člen RS, je loviaci povinný pustiť túto 
rybu i akokoľvek poranenú späť do vody.  

� Pri love je zakázané používať nástrahy a návnady z 
tvrdých  krmív, plesnivých, kvasiacich, či inak 
znehodnotených. Loviaci je povinný vnadiť len v 
primeranom množstve.  

� V časti revíru  č. 2-4120-M - Malý Unín je prísny 
zákaz požívania  akýchkoľvek vodných plavidiel a 
je zakázaný rybolov v úseku, ktorý je vyznačený 
tabuľami!  

  

        V ostatných prípadoch sa loviaci riadi podľa zákona 
o rybárstve č. 139/2002 Z.z. a podľa vykonávacej 
vyhlášky č. 189/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.  

   


