
Záznam z prvého zasadnutia pracovnej skupiny LIPEŇ, konanej dňa 8. apríla v Žiline 

 

Prítomní: Ing. Peter Bienek, Ing. Branislav Košťan, Mgr. Dušan Jaššo, Ing. Jaroslav 

Hlavatý, Miroslav Žubor, Ing. Tibor Krajč   

 

Pracovné stretnutie bolo zvolané na základe Záverov z konferencie o lipňovi, ktorá sa konala 

31. októbra 2018 v Žiline, 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“. 

Úvodné pracovné stretnutie bolo zamerané na aktuálny stav, nakoľko sa nachádzame v neresovom 

období, pričom sa na niektorých riekach už lipeň neresí a taktiež prebieha umelá reprodukcia lipňa na 

niektorých výrobných strediskách SRZ a tiež u niektorých chovateľov rýb na Slovensku.   

 

CIEĽ STRETNUTIA: 

1) Vznik pracovnej skupiny LIPEŇ – pričom sa jedná o „nulté“ stretnutie. 

2) Cieľom stretnutia je prejsť si schválené závery z konferencie o lipňovi a dohodnúť ďalší 

postup jednotlivých činností. 

3) Ďalším cieľom je informovať členov pracovnej skupiny o pripravovaných aktivitách SRZ v roku 

2019 

4) Dohodnúť postup a prezentovať ROK LIPŇA (2019-2020) v rámci SRZ a v médiách aj pre laickú 

verejnosť 

Stretnutie zvolal a viedol Tibor Krajč, pracovník Odboru tečúcich vôd a výroby pri Sekretariáte Rady 

SRZ. V úvode vysvetlil a pripomenul dôvod vzniku pracovnej skupiny LIPEŇ, odvolávajúc sa na Závery 

z konferencie. Členovia skupiny súhlasili s jej vznikom a zároveň súhlasili s členstvom v tejto skupine. 

Bolo dohodnuté, že počet členov nie je stanovený, pracovná skupina je otvorená a môže do nej 

vstúpiť každý, kto má záujem o túto problematiku. Bolo dohodnuté, že sa okrem iných aktívnych 

rybárskych hospodárov SRZ osloví aj RNDr. Jaroslav Černý, ktorý sa problematike lipňa venoval veľa 

rokov. 

Pracovná skupina si pripomenula závery z konferencie. Hneď prvý bod záverov analyzovala 

podrobnejšie: 

Zo záverov: 

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  

- stanovením zníženého počtu denného limitu počtu privlastnených si lipňov 

 - zvýšenou ochranou neresísk lipňa s prebiehajúcou prirodzenou reprodukciou  



Bolo konštatované a pozitívne vyhodnotené, že lovná miera lipňa uvedená vo 

vyhláške č. 381/2018 Z.z. je stanovená na 33 cm. Na základe uvedeného je teda možné 

hodnotiť, že sa podarilo ochrániť ďalší ročník generačných rýb, ktoré sa takto majú možnosť 

minimálne 2-3x za život neresiť a dať tak základ pre zachovanie pôvodného genofondu lipňa 

na našom území.  

Zároveň bolo konštatované, že niektoré ZO SRZ majú záujem chrániť lipňa aj ďalším zvýšením 

najmenšej lovnej miery, ktorú majú stanovenú na 40 cm (napr. MsO Ružombeok a MO Dolný 

Kubín). 

Množstvo denného úlovku lipňa sa znížilo zo 4 kusov lipňa na 2 kusy na deň oproti pôvodnej 

vyhláške platnej do konca roka 2018. Pri tejto príležitosti sa diskutovalo o možnosti stanoviť 

maximálne množstvo úlovkov lipňa na jedno lipňové povolenie. Touto témou sa zaoberala aj 

Zarybňovacia komisia a množstvo úlovkov na jedno povolenie a zároveň ceny povolení budú 

prerokované na júnovom zasadnutí rady SRZ v roku 2019. 

Otázkou prirodzenej reprodukcie sa skupina venovala najmä z pohľadu ochrany neresísk 

lipňa. Boli uvedené viaceré príklady ešte prebiehajúcej prirodzenej reprodukcie lipňa na 

rybárskych revíroch SRZ. Bolo konštatované, že je žiaduce zmonitorovať tieto neresiská lipňa 

a pozornosť venovať ich zvýšenej ochrane. Za týmto účelom budú oslovení rybárski 

hospodári jednotlivých ZO SRZ s výskytom lipňa o podanie informácie o prebiehajúcom 

prirodzenom nerese lipňa v našich vodách. 

Zároveň bolo dohodnuté, že na ďalšom stretnutí sa odprezentujú výsledky úlovkov 

a zarybnenia lipňom v revíroch SRZ v posledných rokoch. 

 

V ďalšej časti bolo dohodnuté, že je potrebné pri príležitosti akcie ROK LIPŇA (2019-2020) 

vypracovať Správu o stave lipňa v revíroch SRZ a naznačiť ďalšie smerovanie. Do materiálu je 

potrebné rozpracovať aj ďalšie body záverov konferencie. 

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. 

Je pripravených viacero výskumných úloh, najmä pokračovanie prác na rieke Poprad. Tu sa 

výskum zameria v roku 2019 aj o potravnú analýzu a ponuku pre lipňa v rieke Poprad, pričom 

sa budú v pravidelných intervaloch odoberať a analyzovať vzorky bentosu. Naďalej sa bude 

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

oslovená Jihočeská univerzita v Českých Budějoviciach, Fakulta rybárstva a ochrany vôd. 

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. 



Obdobným spôsobom za 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 NO SRZ Trstená s prosbou o spoluprácu. 

Poslednou diskutovanou témou bola propagácia lipňa ako pôvodného, avšak 

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 na najbližšom stretnutí pracovnej skupiny (zač. mája 2019) budú dohodnuté 

konkrétne aktivity zamerané na propagáciu druhu, práce s mládežou prostredníctvom lipňa 

ako aj niektoré ďalšie činnosti z aktivít, ktoré SRZ vykonáva.  

V prípade záujmu je pracovná skupina otvorená aj pre ďalších jej členov. Kontakt: 

krajc@srzrada.sk 

 

Na záver, bolo všetkým prítomným poďakované za ich prístup a bolo dohodnuté, že sa tento 

zápis zo stretnutia rozpošle naprieč ZO SRZ a záujemcom o túto problematiku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Tibor Krajč     


