
Záznam z druhého zasadnutia pracovnej skupiny LIPEŇ, konanej dňa 16. mája 2019  

v priestoroch rybného zariadenia v Hnusne  - MO SRZ Podbrezová  

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny   

 

Pracovné stretnutie Pracovnej skupiny Lipeň (PS Lipeň) bolo zvolané po dohode so zástupcami MO SRZ 

Podbrezová do priestorov rybného zariadenia v Hnusne, kde nás privítali predseda p. Oroš a tajomník MO 

SRZ Podbrezová p. Kobela a stručne predstavil činnosť MO SRZ Podbrezová. Zároveň uviedli, že rieka Hron 

je pre nich dominantný revír, ktorý je vyhľadávaný rybármi z celého Slovenska a preto vítajú aktivity 

zamerané na ochranu a podporu lipňa tymiánového.  

Následne sa slova ujal p. Krajč, odborný pracovník Rady SRZ, ktorý oboznámil prítomných s programom 

stretnutia PS Lipeň. Oboznámil prítomných a zhrnul závery z Konferencie o lipňovi, ktorá sa konala 31. 

októbra 2018 v Žiline. Uviedol priebežné plnenie úloh, kde jedným z bodov bolo: „Iniciovať vznik aktívnej 

pracovnej skupiny pri SRZ za účelom vypracovania variantných spôsobov obhospodarovania revírov zamerané na 

ochranu druhu, ochranu biotopy, udržateľný chov lipňa a zarybňovanie rybárskych revírov s výskytom lipňa 

tymiánového“. 

PS Lipeň je otvorená, tzn. že každý kto prejaví záujem sa môže jej zasadnutia zúčastniť. Rieši aktuálne problémy 

a otázky vyplývajúce so záverov konferencie. 

Čo sa doposiaľ podarilo? 

V oblasti ochrany lipňa tymiánového je potrebné do pripravovanej vyhlášky k zákonu o rybárstve presadiť niektoré 

opatrenia na ochranu druhu lipeň tymiánový a to hlavne prostredníctvom: 

- úpravy lovnej miery chrániť generačné stáda lipňa  

Bolo konštatované, že v roku 2018 bolo ulovených a privlastnených v rybárskych revíroch SRZ viac ako 4000 ks lipňa, 

čo predstavuje potenciálne generačné ryby; lovná miera sa prostredníctvom vyhlášky k zákonu o rybárstve u lipňa 

zvýšila z 27 cm na 33 cm, pričom podľa aktuálnych požiadaviek od ZO SRZ na obdobie rokov 2020-2022, plánujú tieto 

zvýšenie lovnej miery na 35 cm, v niektorých prípadoch na 40 cm. 

 

 

 

Bolo dohodnuté, že na ďalšom stretnutí sa odprezentujú všetky výsledky úlovkov a zarybnenia lipňom 

v revíroch SRZ v posledných  10 rokoch. 



 

- stanovením zníženého počtu denného limitu počtu privlastnených si lipňov 

Na základe § 14 ods. 2 vyhlášky č.381/2018 Z.z. k zákonu o rybárstve bol povolený limit zo 4 ks znížený na 2 kusy na 

deň (na jedno povolenie!). Z uvedeným súvisí čiastočne aj cenotvorba lipňových zväzových povolení najmä pre 

členov SRZ, z tých ZO SRZ ktoré nemajú lipňové vody. Uvedenej problematike bude potrebné venovať zvýšenú 

pozornosť. 

 

 

 - zvýšenou ochranou neresísk lipňa s prebiehajúcou prirodzenou reprodukciou  

V tejto oblasti sekretariát Rady pripravuje metodiku na monitoring neresísk a podľa tejto metodiky budú zmapované 

neresiská lipňa v jarnom období 2019. 

 

CIEĽ STRETNUTIA: 

1) Stretnutie pracovnej skupiny LIPEŇ – jedná sa o druhé stretnutie. 

2) Prejsť schválené závery z Konferencie o lipňovi a dohodnúť postup u jednotlivých činností. 

3) Informovať členov PS Lipeň o pripravovaných aktivitách SRZ v roku 2019 na rieke Poprad, Hron a Orava 

4) Prediskutovať postup pri prezentovaní vyhláseného ROKU LIPŇA (2019-2020) v rámci SRZ a tiež v médiách aj 

pre laickú verejnosť 

Tibor Krajč postupne vyzýval prítomných členov PS Lipeň a požiadal ich aby diskutovali k otvoreným témam. Na rieke 

Hron bolo cieľom poznať spôsob obhospodarovania lipňových vôd, výskyt prirodzeného neresu lipňa a tiež spôsob  

zarybňovania lipňom.  

Na úvod bloku bol oslovený tu prítomný Dr. Černý, ktorý informoval o pôsobení v Laboratóriu rybárstva 

a hydrobiológie v Bratislave (cca r. 1980), pričom uviedol, že jeho pozornosť sa venovala práve lipňovi 

a experimentov v súvislosti s prechodom na umelú výživu. K roku 1985 vo svojich prácach sústredil takmer všetky 

dostupné literárne zdroje o lipňovi. Uviedol, že jeho práce sú v elektronickej podobe k dispozícii a rád ich SRZ 

poskytne. Zároveň spomenul, že po zániku rybárskeho výskumu na Slovensku, je potrebné začať s lokálnymi 

experimentmi a mať snahu o výmenu informácií. Táto cesta sa mu javí ako najvýhodnejšia v dnešnej dobe. Zároveň 

poznamenal, že pre potrebu monitorovania neresísk doporučuje využiť lietajúce dróny, čo prinesie pomerne rýchle a 

efektívne poznatky v tejto oblasti.  

V ďalšej časti diskutoval p. Košťan st., ktorý naznačil najvýznamnejšie problémy v chovoch  a v prirodzenej 

reprodukcii. Ako najvýznamnejší faktor uviedol znižovanie diverzity odchovávaných násad lipňa a zároveň naznačil 

cestu používať pri umelej reprodukcii samcov z voľných vôd. Pripomenul, že na Konferencii o lipňovi bolo uvedené, 

že pre potreby Rámcovej smernice sa vykonáva pravidelný monitoring, a bolo by potrebné tieto údaje pre SRZ získať. 

Ďalej uviedol, že pozoruje migráciu rýb na rieke Turiec a v súvislosti s novovybudovaným rybovodom spozoroval 

výskyt podustvy, nosáľa, lipňa, hlavátky a beličky. Doporučuje presadzovať časti revírov ako CHaP, časti revírov ako 

CHRO, a zvyšné nech ostanú lovné. 

 Pán Šteller, rybársky hospodár MO SRZ Podbrezová uviedol, že pôsobí ako RH už 20 rokov a podľa neho 

najvýznamnejším faktorom, ktoré negatívne ovplyvňujú výskyt lipňa sú predátory – vydra. Lovnú mieru majú podľa 

vyhlášky 33 cm, čo je postačujúce. Zarybňujú lipňom každoročne v auguste až septembri vo veľkosti 11 cm. Uviedol, 

že prostriedkov na zarybnenie je lipňom je stále menej a musia dotovať lipňové vody z kaprových povolení. Pán 

Kobela uviedol, že chovné revíry sa zarybňujú sporadicky a preto je potrebné pravidelne kontrolovať túto činnosť. 

Zároveň uviedol, že významné neresisko lipňa je na toku Čierny Hron, ktorý však nie je revírom SRZ. Pán Kobela 

preverí možnosť spolupráce. 



Pri tejto príležitosti sa diskutovalo o možnosti stanoviť maximálne množstvo úlovkov lipňa na jedno lipňové 

povolenie, hlavne v súvislosti so zvýšenou ochranou lipňa a lovnou mierou lipňa. Touto témou sa zaoberala 

aj Zarybňovacia komisia. Množstvo úlovkov na jedno povolenie a ceny povolení budú prerokované na 

júnovom zasadnutí rady SRZ v roku 2019. 

Zástupca MsO SRZ Banskej Bystrice p. Styk (RH) uviedol, že pred 7 rokmi, po vzore MsO SRZ Žilina vyhlásili 

časť revíru na Hrone za CHaP. Toto sa im osvedčilo a zmeny v revírovaní na roky 2020-2022 nepožadujú. 

Lipňa zarybňujú z viacerých zdrojov a to na jar a aj na jeseň. Prirodzená reprodukcia prebieha, miera lipňa 

35 cm. Požaduje rozbor chemických ukazovateľov a doporučuje osobný kontakt s rybárskymi hospodármi. 

Zástupca MO SRZ Brezno p. Nosko (RH) uviedol, že u nich prirodzená reprodukcia prebieha, výsledkom 

čoho sú početné úlovky lipňa. Zarybňujú na jeseň (august-september). Lovnú mieru majú podľa vyhlášky 33 

cm, čo je postačujúce. Ako požiadavku prostredníctvom ichtyológa navrhujú na niektorých úsekoch neresiská so 

zákazom rybolovu v jarných mesiacoch.   

V ďalšej časti p. Hlavatý predstavil správu z neresu reofilných druhov na rieke Orave v tomto roku (2019). 

Uviedol dátumy a teplotu vody pri ktorej sa jednotlivé druhy rýb neresili. Spozoroval neresiská lipňa, 

podustvy a hlavátky. 

Člen PS Lipeň p. Mucha uviedol, že bude dobré ak prevezme záštitu nad týmito aktivitami rada SRZ 

a v spolupráci s výskumnými ústavmi a inými inštitúciami aby riešili problematiku poklesu lipňa v našich 

vodách na odbornej úrovni a na základe poznania a vedeckých publikácií. Uviedol, že považuje za dôležité 

opierať naše ďalšie činnosti o výsledky z monitoringu pre RSV (Rámcová smernica o vode). Uviedol, že pri 

avizovaných zmenách v revírovaní by bolo potrebné prehodnotiť aj minimálne zarybňovanie lipňových vôd. 

Odporučil k neresiskám vypracovať dotazník pre ZO SRZ a tiež vypracovať metodiku na ochranu a vznik 

generačných stád lipňa v našich riekach.   

Pán Šubjak uviedol svoj pohľad na problematiku lipňa. Uviedol, že sa slabo až nedostatočne prezentuje 

rybárstvo a naše aktivity na Slovensku. Navrhol aby sa do Spoločného rybárskeho poriadku doplnili 

niektoré činnosti na ochranu lipňa, ktoré zviditeľnia tento druh medzi členmi SRZ. Vyzval na odborné články 

o lipňovi, o manipulácii s rybami. Upozornil na skutočnosť, že na pstruhových vodách s výskytom lipňa by 

malo byť brodenie v apríli zakázané!  

Pracovná skupina diskutovala aj k problematike požiadaviek niektorých ZO SRZ o zmenu charakteru revírov 

z lipňovej vody na vodu kaprovú. Pracovná skupina sa zjednotila v názore, že meniť charakter je posledná 

možnosť a nateraz nepovažuje zmenu charakteru revírov za optimálne riešenie a túto zmenu 

nedoporučuje.       

 

Na prvom stretnutí PS Lipeň bolo dohodnuté, že je potrebné pri príležitosti ROK LIPŇA (2019-2020) 

vypracovať Správu o stave lipňa v revíroch SRZ. Do materiálu bude potrebné rozpracovať aj ďalšie body 

záverov konferencie, okrem iného aj alternatívne spôsoby obhospodarovania lipňových vôd. 

Okrem iného bola diskutovaná problematika jednotlivých revírov SRZ s výskytom lipňa. V rámci 

pripravovaných aktivít, pracovník Sekretariátu predstavil aktivity na rok 2019 v oblasti LIPŇA na Slovensku. 

Aj v tomto roku (2019) budú pokračovať výskumné úlohy, najmä pokračovanie prác na rieke Poprad, 

pričom sa pridá aj rieka Hron a Orava. Objavujú sa aj požiadavky od ZO SRZ na rieke Váh aby aj ich úsekom 

bola venovaná zvýšená pozornosť pri príležitosti Rok Lipňa.  



Zástupca Muškárskeho klubu z Dolného Kubína p. Plančo diskutoval k problematike nedostatku vody 

a poznamenal, že úspech našich aktivít bude závislí najmä na dostatku vody. Zároveň upozornil na 

dôležitosť stabilizácie prietoku na rieke Orava, najmä počas obdobia reprodukcie rýb. Prítomným vysvetlil 

postoj vo veci pripomienkovania Manipulačného poriadku na VS Orava –Tvrdošín, ktorý SRZ riešil v roku 

2018-2019. Zároveň zvýraznil potrebu riešiť efektívne otázku rybožravých predátorov. 

 

Na riekach Poprad a Hron sa výskum zameria v roku 2019 aj o potravnú analýzu a ponuku pre lipňa v týchto 

riekach, pričom sa budú v pravidelných intervaloch odoberať a analyzovať vzorky bentosu. Zároveň sa bude 

porovnávať potravná ponuka s obsahom žalúdkov lipňov zaznamenaných pri odlovoch lipňa na rieke 

Poprad v máji a septembri 2019. Výsledky budú prezentované na WORKSHOPE organizovanom Radou SRZ 

koncom roka 2019. 

Naďalej sa bude rozvíjať spolupráca s vedeckou obcou u nás a v zahraničí. Opätovne bola na spoluprácu 

Slovenským rybárskym zväzom oslovená Jihočeská univerzita v Českých Budějoviciach, Fakulta rybárstva 

a ochrany vôd.  

Obdobným spôsobom, ako v roku 2018, sa začne v roku 2019 monitoring aj na rieke Hron od Banskej 

Bystrice po Brezno. S aktivitami zameranými na ochranu lipňa sa začne aj na rieke Orava, pričom pozornosť 

sa bude venovať zmene  systému zarybňovania. Pre túto oblasť sa oslovia obidve MO SRZ Dolný Kubín 

a MO SRZ Trstená s výzvou na spoluprácu. 

Poslednou diskutovanou témou bola propagácia lipňa ako pôvodného a ohrozeného druhu našej 

ichtyofauny. Bolo pripomenuté, že ROK LIPŇA vnímame ako výzvu na realizovanie aktívnych činností 

zameraných na jeho ochranu a zlepšenie jeho stavu. Bolo dohodnuté, že pri tejto príležitosti spracujeme 

reklamný banner k téme ROK LIPŇA a tento rozdistribuujeme na ZO SRZ, ktoré majú lipňové vody s cieľom 

informvať členov SRZ. Niektoré reklamné bannery sa umiestnia aj na vybrané frekventované miesta pre 

laickú verejnosť. Zároveň sa na stránke Rady SRZ vytvorí odkaz na ROK LIPŇA, kde sa zverejnia aktuálne 

informácie. Prezentovanie našich aktivít bude aj prostredníctvom relácie Na rybách  - Petrov zdar, a do 

niektorých aktivít chceme zapojiť aj deti základných škôl na Orave.  

Otvorila sa aj otázka výsledkov ichtyologických prieskumov na revíroch SRZ. Bolo dohodnuté, že SRZ 

požiada Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave o zverejnenie týchto údajov a pripravíme ich 

praktické využitie pre SRZ. Zároveň spracuje sekretariát databázu do ktorej sa tieto výsledky (a iné) budú 

sústreďovať.  

Pán Bienek navrhol, že by ako merateľný ukazovateľ pre hodnotenie stavu lipňa mohli poslúžiť aj 

výsledky bodovacích pretekov LRU-Mucha a preto preverí program, ktorý sekcia LRU-MUCHA používa pre 

tento účel. 

Ďalšie stretnutie PS Lipeň bude v mesiaci september 2019.  

Na záver, bolo všetkým prítomným poďakované hostiteľom (MO SRZ Podbrezová) a účastníkom za 

ich prístup a bolo dohodnuté, že sa tento zápis zo stretnutia rozpošle naprieč ZO SRZ a záujemcom o túto 

problematiku. 

 

Zapísal: Tibor Krajč     


