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Zarybňovací plán MOSRZ 2020 
 

Minimálna zarybňovacia povinnosť je 20 000 ks lipeň tymiánový roček a 20 000 
ks pstruh potočný roček, resp. prepočet na inú vekovú kategóriu. 

 
Dôležité úlohy pri zarybňovaní:  
 

1. zarybňovať naše revíry násadou mladej vekovej kategórie 
2. zarybňovať celoplošne na miestach s vhodným prístupom 
3. zarybňovať vlásočnice a prítoky riek 

 

 
 
 
 

Povodie Belej je sústava rôzne veľkých potokov a potôčikov, ktoré sú vhodné na 
vysádzanie vekovo mladých rýb, hlavne pstruha potočného. Niektoré potoky využijeme na Pp 
rýchlený, niektoré na Pp vačok a inde Pp ikry. V rámci brigád sa pokúsime zarybniť potoky a 
potôčiky, ktoré máme v užívaní. Pstruh potočný migruje do týchto prítokov kde sa neresí, preto 
zarybňovať mladou rybou v hlavnom toku Belej nedosahuje také dobré výsledky ako pri 
využívaní jej prítokov. Neres lipňa tymiánového prebieha v samostatnom toku Belej, preto 
zarybňovanie násadou lipňa do Belej nepredstavuje až také riziko pre prežitie mladej rybky, 
ako u pstruha potočného. Avšak v prípade vysokých, až povodňových prietokov na Belej, môže 
dôjsť k značnému poklesu rybej obsádky rôznej vekovej kategórie. 
 
 

 

Povodie Váhu
revír druh ryby počet prib. Cena násady

p. Hlboký Pp vačok 5 000 ks 59,40 €
Hybica Pp rýchlený 12 000 ks 528,00 €
Hybica Li 7-8 cm 5 000 ks
Hybica Pp ikry 10 000 ks 100 € (sponzorsky)

Váh 22a Pp rýchlený 5 000 ks 220,00 €
Váh 22a Li 7-8 cm 17 800 ks
Váh 22b Li 7-8 cm 1 200 ks 242,88 €
Váh 22a Li2+ 1133 ks
Váh 22b Li2+ 950 ks
Váh 22a Pd2+ 640 kg

SPOLU: 11 260,1 €

1 012,00 €

3 602,72 €

1 838,25 €
1 541,55 €
1 746,30 €

Povodie Belej
revír druh ryby počet prib. Cena násady

2 000 ks 88,00 €
8 000 ks 352,00 €

p. Krivuľa 21 000 ks 210 € (sponzorsky)
p. Krivuľa 5 000 ks 59,40 €

8 200 ks 82 € (sponzorsky)
p. Mlynica 35 600 ks 356 € (sponzorsky)

12 000 ks 542,40 €
2 000 + 5 000 + 3 600 ks 23,76+220+36 €

p. Suchý hrádok 25 000 ks 297,00 €
Belá 1a Li 7-8 cm 22 000 ks
Belá 1b Li 7-8 cm 3 000 ks 607,20 €
Belá 1a Pd2+ 290 kg

SPOLU: 7667,22 €

p. Brezinka Pp rýchlený
p. Dovalovec Pp rýchlený

Pp ikry 
Pp vačok

p. Landerovec Pp ikry 
Pp ikry 

p. Račkov Pp rýchlený
p. Rakytinský Pp vačok + rýchlený + ikry

Pp vačok
4 452,80 €

1 024,66 €



 
                    
 

V rámci revírovania MOSRZ LH je povodie Váhu tvorené riekou Váh, Hybicou a 
Bociankou. Od sútoku Váhu a Hybice nepritekajú do Váhu skoro žiadne vhodné potoky na 
vysádzanie rýb. Aby sme maximálne využili možnosti povodia na zarybnenie, tak na 
prístupných úsekoch Hybice nasadíme mladého pstruha potočného a lipňa tymiánového. Váh, 
ktorý nie je taký dravý ako Belá, nám taktiež umožňuje vysádzať mladého pstruha potočného 
aj do jeho hlavného toku. Prítok Váhu, Hlboký potok, sa dobre javí ako potok na odchov Pp 
vačok do veku polročka a ten sa na jeseň odloví a vypustí do hlavného toku. 
 
 

 
Bocianka a jej prítoky sú typickým pstruhovým potokom s výskytom lipňa 

tymiánového. Tento potok si ešte uchováva prirodzený charakter väčšieho potoka, čo ho 
predurčuje na vysádzanie pstruha potočného-rýchlený a prítoky Bocianky sú vhodné aj na Pp-
rýchlený, na Pp vačok, alebo Pp ikry. Vzhľadom na prístupnosť sa Bocianka môže zarybňovať 
skoro po celej dĺžke. Pre posilnenie populácie lipňa tymiánového, ktorý sa v Bocianke aj neresí, 
nasadíme lipňa v mladej vekovej kategórii. Ako násada rastie a hľadá si nové miesta na život, 
tak z Bocianky migruje aj do Váhu. 
 
 
SPOLU ZA VŠETKY NÁSADY: 22.661,72 € + sponzorky 1.000,- €. 
 

 

Povodie Bocianky
revír druh ryby počet prib. Cena násady

p. Chopcovica Pp rýchlený 500 ks 22,00 €
p. Čertovica Pp ikry 10 400 ks 104 € (sponzorsky)
p. Čertovica Pp rýchlený 2 000 ks 88,00 €
p. Fišiarsky Pp vačok 5 000 ks 59,40 €
p. Grúňový Pp ikry 10 400 ks 104 € (sponzorsky)

p. Kliesňová Pp vačok 5 000 ks 59,40 €
p. Michalovský Pp vačok 15 000 ks 178,20 €

Bocianka Pp vačok 5 000 ks 59,40 €
Bocianka Pp rýchlený 28 000 ks
Bocianka Li rýchlený 6000 ks
Bocianka Li 7-8 cm 1 000 ks 202,40 €
Bocianka Li2+ 380 ks 619,20 €

SPOLU: 3734,4 €

1 232,00 €
1 214,40 €


