
ZÁVERY z konferencie 

Súčasnosť a perspektíva lipňa tymiánového (Thymallus thymallus), 
konanej dňa 31. októbra 2018 v Žiline 

 Na základe odprezentovaných príspevkov na konferencii v oblasti ochrany druhu, chovu a lovu vrátane 

obhospodarovania rybárskych revírov s výskytom lipňa na Slovensku, a na základe odbornej diskusie sa 

účastníci seminára  zjednotili v názore, že lipeň tymiánový (Thymallus thymallus) dosiahol na lokalitách jeho 

pôvodného výskytu svojou početnosťou úroveň ohrozeného druhu a z niektorých lokalít vymizol. 

Je preto nevyhnutné, aby zástupcovia Slovenského rybárskeho zväzu vyvinuli maximálne úsilie o prijatie 

účinných opatrení vedúcich k zastaveniu tohto zhoršujúceho sa trendu. 

Prioritným cieľom bude zabezpečenie trvalo udržateľného stavu pôvodných, voľne žijúcich populácií lipňa 

tymiánového v Slovenských riekach, na lokalitách kde sa v minulosti bežne vyskytoval a kde sú k tomu 

vhodné prírodné podmienky prostredia.  

Účastníci konferencie sa stotožňujú s cieľmi Rámcovej smernice o vodách (2000/60/ES), tj. dosiahnuť 

dobrý stav vôd na Slovensku. 

Na konferencii bolo konštatované, že pokračujúca degradácia stavu lipňa je výsledkom dlhodobého 

pôsobenia viacerých faktorov, pričom sa jedná o zložitý proces, ktorý presahuje možnosti riešenia užívateľa, tj. 

Slovenského rybárskeho zväzu.  

Oblasť opatrení, ktoré sú v rukách užívateľa SRZ na rybárskych revíroch s výskytom lipňa tymiánového: 

 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 tymiánového  

- stanovením zníženého počtu denného limitu počtu privlastnených si lipňov 

- zvýšená ochranu neresísk lipňa s prebiehajúcou prirodzenou reprodukciou 

   

 iniciovať vznik aktívnej pracovnej skupiny pri SRZ za účelom vypracovania variantných spôsobov 

obhospodarovania revírov zamerané na ochranu druhu, ochranu biotopov, udržateľný chov lipňa a 

zarybňovanie rybárskych revírov s výskytom lipňa tymiánového, 

 

 rybárskym hospodárom SRZ navrhnúť postupy realizáciou ktorých sa podporí autoreprodukcia druhu a tak 

prirodzený výskyt lipňa v našich riekach, čo vytvorí predpoklad na zlepšenie súčasného stavu, 

 

 navrhujeme vyhlásiť nadchádzajúce obdobie rokov 2019-2020 ako ROK LIPŇA, s výzvou CHRÁŇME LIPŇA, 

pričom počas tejto kampane sa bude zvýšená pozornosť venovať osvete, 

 

 naďalej na vhodných úsekoch rybárskych revírov vyhlasovať  „chránené rybárske oblasti“, „neresiská a 

zimoviská rýb“ a tiež podporovať vznik úsekov s režimom „chyť a pusť“, 

 

  propagovať problém úbytku pôvodných reofilných druhov rýb na Slovensku  a snažiť sa zvýšiť záujem 

verejnosti a tiež pracovníkov štátnej správy o rybárstvo na Slovensku, 

 

 



 

 v oblasti chovu a umelej reprodukcie lipňa je potrebné každoročne zabezpečiť dostatok násad lipňa, 

pričom zvýšené požiadavky klásť na kvalitu násad. Za týmto účelom je potrebné vypracovať koncepciu 

odchovu lososovitých druhov rýb vrátane lipňa v podmienkach SRZ, pričom pri odchove preferovať 

prírodné prostredie a násady z lokálnych liahní v rámci jednotlivých povodí, 
 

  zarybňovanie násadami lipňa prispôsobovať miestnym podmienkam s cieľom čo najväčšej adaptability 

násad na nové prostredie po vysadení, zarybňovať všetkými vekovými kategóriami od rychleného Lir až po 

Li1+; preferovať vysadzovanie násad v mesiacoch máj až august. 
 

 

Oblasť opatrení, ktoré musí užívateľ rybárskych revírov riešiť v spolupráci s ostatnými štátnymi 

inštitúciami na území Slovenska: 

 presadzovať  myšlienku Integrovanej ochrany prírody a krajiny v jednotlivých povodiach s výskytom lipňa, 
 

 zefektívniť spoluprácu so správcom vodných tokov zameranú na ochranu rybárstva, pričom požadovať 

realizovanie nevyhnutných prác v korytách tokov citlivo s ohľadom na ichtyofaunu riek, vykonávať ich 

mimo obdobia prirodzenej reprodukcie pôvodných druhov rýb a práce vykonávané po znížení 

povodňových prietokov realizovať ako systematické  opatrenia v spolupráci s užívateľom rybárskeho 

revíru; podporovať myšlienku komplexnej revitalizácie poškodených úsekov vodných tokov, vrátane 

tvorby umelých neresísk na lokalitách s výskytom generačných rýb, 
 

 vzhľadom k absencii rybárskeho aplikovaného výskumu na Slovensku vyvinúť úsilie na zvýšenie 

finančných prostriedkov pre túto oblasť. Ichtyologický výskum má významný dosah aj na iné 

antropogénne vplyvy a okrem rybárstva má dopad aj  na celkový výsledok hodnotenia vodných útvarov 

v rámci implementácie Rámcovej smernice o vodách EÚ (monitoring ekologického stavu vôd na 

Slovensku),   
 

 spolupodieľať sa na vzniku NÁRODNÉHO PROGRAMU na ochranu vybraných pôvodných druhov 

rýb(vrátane lipňa tymiánového) a podporu zachovania ich genofondu s cieľom ochrany a obnovy 

biodiverzity vo vodných tokoch na Slovensku, 
 

 spracovávať projekty na cielený monitoring prirodzených neresísk lipňa, na ochranu a zlepšenie jeho 

prirodzených biotopov, 
 

 v spolupráci s kompetentnými vyvinúť snahu o cielenú reguláciu rybožravých predátorov na lokalitách 

s výskytom pôvodných druhov rýb, 
 

 podporovať opatrenia na spriechodňovanie migračných bariér na rybárskych revíroch v SR a aktívne 

postupovať proti výstavbe nových bariér, snažiť sa o úpravu hydrologických režimov pod veľkými 

priehradami s cieľom zvýšiť ochranu rybárstva a obmedzovať zásahy do dna vodných tokov, 
 

 podporovať opatrenia a presadzovať záujmy ochrany vodných biotopov v jednotlivých povodiach pred 

vysokým výskytom sedimentov, 
 

 v súvislosti s prebiehajúcou klimatickou zmenou podporovať a presadzovať pri akýchkoľvek úpravách a 

zásahoch do vodných tokoch (i vysychajúcich) také opatrenia, aby populácie rýb dokázali prežiť aj v čase 

extrémneho sucha. 
 

 

V Žiline: 31.10.2018 


