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Konferencia : Súčasnosť a perspektíva lipňa                          (Ing. Branislav Košťan október 2018)                                                                                    

 Príspevok k dnešnej konferencii sme rozdelili do troch častí. Aj keď názov je Súčasnosť 

a perspektíva lipňa, je dobré spomenúť aj minulosť – hlavne kým si ju pamätáme. V prvej časti sa budeme 

venovať chovu do roku 1989, v druhej po roku 1989 a v tretej stredisku Príbovce.                                                                       

Chovu násad   lipňa sa venovali strediská Považská Bystrica – plôdik sa liahol v Bytči alebo 

v Kubrici, Bytča, Trstená, Dubná Skala, Svit, v menšej miere Banská Bystrica, Rajecké Teplice a Oravský 

Podzámok. Začiatkom 80 – tých rokov bola vybudovaná provizórna odchovňa na dolných kanáloch na 

Podsuchej. Okrem týchto stredísk SRZ sa chovom násad lipňa zaoberali aj MsO Martin a na stredisku chovu 

rýb TANAP-u vo Východnej. V roku 1985 sa začala prevádzka strediska Príbovce, o ktorom si povieme 

viac v ďalšej časti príspevku.  

Odchov násad bol jednoznačne závislý na výsledkoch výterov generačných rýb, odlovených na 

neresiskách pomocou elektrického agregátu. Plôdik sa vysadzoval do pripravených rybníkov, prikrmoval sa 

mixovanou hovädzou slezinou,  neskoršie aj najjemnejšou zložkou z granulovaných krmív Pd2 alebo Pkž . 

Špeciálne kŕmne zmesi sa na odchov násad nepoužívali, aj keď boli k dispozícii na základe devízových 

prídelov dánske krmivá Clark, neskoršie švédske Ewos. 

Odchov na žľaboch sa začal postupne v Bytči a naplno sa rozbehol na stredisku Podsuchá po 

vybudovaní už spomenutej odchovne – na tom istom zdroji vody – prameni, ktorý dodnes slúži na napájanie 

liahne a odchovne na Bielom Potoku. Na žľaboch sa plôdik kŕmil prirodzenou potravou – planktónom, ktorý 

sme lovili do vlečných sieti na priehradách alebo rybníkoch. Dôležitou súčasťou potravy boli varené žĺtka 

a mixované tubifexy  a patentky. Na Podsuchej sa týmto spôsobom podarilo dochovať lipne až do pohlavnej 

zrelosti, vytrieť ich, no žiaľ, výsledky nesplnili očakávanie, pretože oplodnenosť ikier bola nízka ( prakticky 

nulová). 

Sezóna lovu a výterov sa začala tradične po 20 marci na Pružinke v obci Beluša, kde boli 

mimoriadne pekné lipne so žltými bruchami. Podľa počasia sa postupovalo severnejšie na spodný úsek 

Rajčanky po Lietavskú Lúčku, ďalej Varínku až pod obec Belá. Ikry získané z týchto lokalít boli určené pre 

strediská Bytča a Považská Bystrica. Kolegovia príležitostne vylepšovali situáciu dovozom ikier z Moravy – 

z nádrží Šance, Morávka a Žermanice, kde boli lipne odlovované na prítoku do odlovných zariadení. 

Rajčanka ako naj-úživnejšia lipňová voda Slovenska bola zdrojom plôdika aj pre Rajecké Teplice, z rýb 

ktoré ťahali do Porubského potoka. Približne v polovici apríla nasledovala Orava so svojimi prítokmi. 

V spodnej časti sa občas podarilo odloviť a vytrieť ryby na Zázrivianke.  Na Chlebnickom potoku, bola 

nainštalovaná odlovná debna, ikry tam získané boli inkubované v Oravskom Podzámku alebo v Trstenej. 

Stredisko Trstená získavala lipňa najmä zo Studeného potoka a niekedy aj z Mutňanky, kde sa občas 

priplietla aj hlavátka. Rieka Váh – úsek nad Ružomberkom -  bol špecifický lovom oštepárskou metódou – 

anóda sa hádzala čo najďalej pred seba do prúdu a priťahovala sa za prívodný kábel. Sporadicky sa dalo 

niekoľko párov uloviť aj na v toku  Ľubochnianky, prípadne v Korytničanke. Výterové výjazdy sa končili na 

Hnilci v obci Stratená, kde sme mali možnosť stretnúť sa s krížencami s bajkalským lipňom, vysadeným do 

Palcmanskej Maše v roku 1959. Najsilnejší ťah sme zaznamenali v roku 1983, vtedy sme nalovené lipne na 

mieste vytierali do neskorej noci, pustili sme ich späť, avšak ich výskyt sa v ďalších rokoch už nepotvrdil 

a z vodnej nádrže zmizli. Podľa stavu jarných vodných hladín, prípadne množstva získaných ikier sme 

navštevovali napríklad prítoky rieky Poprad – tzv. Schwarzbach a niektoré ďalšie. Problémové určenie 

správneho času na výlov generačných rýb uľahčovalo sledovanie výskytu prvých kvetov prvosienky jarnej 

ako fenologického indikátora neresu lipňa. Po roku 1989 sa rozšírili kapacity na odchov lipňa spustením 

prevádzky strediska Biely Potok v roku 1990. Zakúpením strediska Slovianská dolina v roku 1997 

a vybudovaní rybníkov sa aj tu založil chov generačných lipňov, neskôr rozšírený o odchov násad v spolu- 

práci so školským strediskom v Mošovciach.  
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V tomto období sa chovu lipňov začali venovať aj niektorí súkromní chovatelia, s väčšími či 

menšími úspechmi a relatívne dosť násad sa doviezlo z Poľska. 

Na stredisku Biely Potok sú vďaka prameňu veľmi dobré podmienky na rozkrm a odchov násad. 

V prvých rokoch prevádzky sa postupovalo podobne ako som už spomenul na Podsuchej, neskôr sa kŕmenie 

zjednodušilo používaním špeciálnych kompletných kŕmnych zmesí Perla larva, výrobcu fy Skreting (Trouvit 

), v poslednej fáze odchovu doplnené prirodzenou potravou – patentkami. V súvislosti s chovom lipňov na 

Bielom Potoku je neoddeliteľne spojená vodná nádrž Čierny Váh. V prvých rokoch sme tu výlovy 

realizovali pomocou elektrického agregátu v ústi riečky Ipoltice do nádrže. Lovili sme dovtedy, kým sme sa 

nepotopili. Potom čo nás zobral spätný prúd a bleskovo naplnil čln, potopili sme sa v kompletnom výstroji 

včítane lovákov, no podarilo sa nám šťastlivo vyplávať. Lov agregátom bol nahradený lovom do dvoch 

čereňov 2 x 2 m. Ryby po ulovení boli ihneď triedené na zrelé , nezrelé a samce. Zrelé ryby boli na mieste 

vytreté, ikry oplodnené a po  napučaní prevezené do liahne. Na stredisko boli prevezené tiež nezrelé ryby 

a potrebný počet samcov. Po výtere boli lipne vrátené do nádrže Čierny Váh, prípadne do tajchu nad 

nádržou. Odlovy prebiehali cca 2 týždne, na rozhraní apríla – mája a mali aj určitý spoločenský charakter. 

Zišli sme sa viacerí vedúci stredísk a ďalší spolupracovníci, uvaril sa guláš, prejednali a dohodli sme 

aktuálne výrobné problémy. Výlovy na Čiernom Váhu skončili okolo roku 2010 z dôvodu rapídneho 

poklesu stavu lipňov. 

Stredisko Príbovce začalo s prevádzkou v roku 1985. Prvé ikry sme získali výterom lipňov 

v Kláštore pod Znievom ulovených v potoku Vríca. Časť klasicky odchovaných jesienkov sme vysadili do 

veľkého rybníka (cca 2 ha), kde bol inštalovaný lapač hmyzu, no hlavnou potravou lipňov tu boli rôzne 

štádia vodného mäkkýša kotúľka. V roku 1988 sme na veľkom rybníku na jednom z prítokov vybudovali  

neresový kanál. Upravili a zamedzili sme ďalším prítokom a už v roku 1989 sme začali vytierať vlastné 

generačné ryby s prekvapujúco dobrou kvalitou ikier. V období medzi rokmi 1985 – 1989 sme potrebné ikry 

získavali odlovom lipňov, ktoré ťahali do Blatnického potoka, odlovom generačných a ich výterom na 

mieste v Turčianskych Tepliciach, ale napríklad aj v Kokave nad Rimavicou.  V jeseni sme tiež realizovali 

odlov lipňov na udice na rieke Orave väčšinou v Sedliackej Dubovej a Dolnej Lehote. Lipne v počte cca 200 

kusov sme umiestnili do zemného rybníka s upraveným prítokom na neres, tu bez prikrmovania prežili do 

jari. Na jar – začiatkom apríla sme do rybníka prisadili väčší počet samcov. Zrelé ikernačky sme odlovovali 

na neresisku a hneď vytierali. Odlov sa vykonával podvečer, v prípade oravských rýb trval asi 10 dní. Po 

dosiahnutí pohlavnej dospelosti u rýb vo veľkom rybníku (od roku 1989), začínal ťah a teda aj výter 29 – 30 

marca. Pár dní pred tým sa dali pozorovať skupiny samcov, ktoré stmavli, ako naháňajú ikernačky. Výtery 

sa končili okolo 1. mája a boli väčšinou niekoľko dní prerušené ochladením po splne mesiaca. Do roku 1992 

sme boli spolu s Čiernym Váhom významný dodávatelia ikier nielen pre Biely Potok, ale aj na ďalšie 

strediská, dokonca aj na export. Po roku 1992 sa začala meniť štruktúra výroby v prospech konzumných rýb 

a zaťaženie vody vo veľkom rybníku sa natoľko zhoršilo, že v priebehu jedného vegetačného obdobia zmizli 

z veľkého rybníka všetky lipne. Museli sme začať s chovom lipňov v malých rybníkoch, nadviazali sme na 

skúsenosti z Podsuchej, avšak výsledkom boli 100 % straty ikier pri inkubácii. Obrat nastal, keď sme začali 

porovnávať obsah viscerálneho tuku v divých a nami chovaných lipňoch. Zistili sme , že naše lipne 

prekrmujeme, pre kvalitu ikier bolo dôležité, aby v jarnom období mali generačné ryby minimum 

vnútorného tuku. Na základe týchto poznatkov sme obmedzili, nie zastavili kŕmenie v zime a na jar pred 

výterom. V tomto čase sme kŕmili dávkami asi 0,1 % mrazenými patentkami, maximálne 2 x týždenne. 

V priebehu leta sme kŕmili granulovanými krmivami s nízkym obsahom tukov, k dispozícii bol lapač hmyzu 

v činnosti od 22 – 01 hod., mrazené patentky a kým bolo dovolené aj mrazené mleté vnútornosti – hovädzia 

pečeň alebo slezina. Tento postup nám neskoršie odobrili aj publikované práce nemeckých autorov. Odlov 

generačných rýb prebiehal podobne ako vo veľkom rybníku v rovnakom časovom horizonte. Spolu bolo na 

odlov na neresiskách upravených  päť rybníkov. Odlovené ryby boli ihneď vytierané a vysadené do ďalšieho 

pripraveného rybníka na prirodzený doneres. Pri tomto spôsobe sa minimalizuje manipulácie s rybami a 

väčšina rýb je v optimálnej zrelosti. Vyžaduje však chov dostatočného počtu samcov, ktoré zabezpečujú 
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vytláčanie zrelých samíc na neresisko. Na začiatku výterov sme 40 – 50 ks samcov, odlovených na 

neresisku, umiestnili v liahni do zakrytého žľabu a tieto sme vysadili v druhej polovici mesiaca, čím sme 

podporili slabnúci ťah a zároveň si zabezpečili dostatok mlieča na oplodňovanie. Straty ikier do štádia 

očných bodov sa pohybovali na úrovni 30 – 35 % a tento stav sa darí dodržiavať doteraz.  

Z dnešného pohľadu bolo lovenie generačných rýb drancovaním vôd, no aspoň sme pracovali 

s relatívne veľkým počtom rýb, čiže bola zachovaná aká – taká diverzita a odchov násad mal prirodzenejší 

priebeh. Po ukončení získavania generačných rýb z voľných vôd, úhynoch a výbere remontných rýb 

z odchovávaných násad sme vytvorili domestikované lipne, ktoré aj vďaka spôsobu odchovu vykazujú nízku 

mieru prežitia a podstate degradujú divo žijúce populácie. K eliminácii tejto situácie sa budeme musieť 

paradoxne vrátiť k odlovu aspoň samcov divých populácii, tieto úvahy však nie sú predmetom môjho 

príspevku. V roku 2014 sa konala v Rychnove nad Knežnou konferencia organizovaná českým rybárskym 

zväzom s podobným zameraním ako dnešná. Chovateľská lobby však zabránila prijatiu záverov alebo 

uznesení. Pevne verím, že my dnes na základe prednesených príspevkov prijmeme závery, ktoré zásadne 

zmenia súčasnú nepriaznivú situáciu.          


