
Závery 

zo Seminára k problematike lipňových vôd 

konaného dňa 7.9.2016 v Žiline 

 Na základe odprezentovaných príspevkov ohľadom obhospodarovania lipňových rybárských revírov, 

ako aj reprodukcie a odchovu lipňa tymiánového a na základe odbornej diskusie sa účastníci seminára  

zjednotili v názore, že je nevyhnutné aby Slovenský rybársky zväz ako najvýznamnejší uživatel rybárských 

revírov na Slovensku venoval tejto problematike zvýšenú pozornosť a prijímal účinné opatrenia na 

zlepšenie aktuálneho stavu. 

Na seminári bolo konštatované, že pokračujúce zhoršenie stavu ichtyofauny lipňových vôd je zložitý 

problém (na seminári odzneli negatívne faktory, ktoré ovplyvňujú výskyt lipňa) a na jeho riešenie musí byť 

vypracovaná Komplexná štúdia zameraná na obhospodarovanie lipňových vôd, pričom sa využijú najnovšie 

skúsenosti a vedecké poznatky. Vypracovaná štúdia ako aj jej závery budú slúžiť pre potreby ZO SRZ. 

Pozornosť je potrebné venovať najmä:  

 v oblasti ochrany lipňa tymiánového je potrebné do pripravovanej novely zákona o rybárstve          

a vykonávacej vyhlášky presadiť niektoré opatrenia na ochranu lipňových vôd vrátane lipňa 

tymianového, pričom je dôležité presadzovať opatrenia na zabránenie zhoršovania súčasného stavu 

vrátane ochrany vodných biotopov, ochranu rybárstva a tiež niektoré opatrenia na ochranu 

reofilných druhov pri výkone rybárského práva (napr. zvýšenie lovnej miery lipňa na 35 cm). 

Za týmto účelom účastníci seminára zašlú svoje návrhy k zákonu a vyhláške v termíne do 30.9.2016 

na sekretariát Rady SRZ 

 

 systém a spôsoby obhospodarovania rybárských revírov s výskytom lipňa orientovať na prevenciu a 

obmedzovanie negatívnych vplyvov, ktoré znižujú prirodzenú reprodukciu lipňa a tiež jeho 

prirodzený výskyt v našich riekach; naďalej na vhodných úsekoch rybárskych revírov vyhlasovať  

„chránené rybárske oblasti“, „neresiská a zimoviská rýb“ a tiež podporovať úseky s režimom „chyť a 

pusť“ a aktualizovať lokality „Vody vhodné pre život a reprodukciu rýb“  

 

 pre potreby získavania informácií o stave ichtyofauny je možné využívať údaje z evidencie pri 

organizovaní športových podujatí organizovaných Slovenkým rybárskym zväzom-Rada Žilina 

Odborom športovej činnosti (LRU-mucha) 

 

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

pričom zvýšenú pozornosť je potrebné venovať najmä jej kvalite. Za týmto účelom vypracovať 

koncepciu odchovu násad lososovitých druhov rýb vrátane lipňa a to aj vrátane cenotvorby 

 

 zarybňovanie násadami lipňa prispôsobovať miestnym podmienkam s cieľom čo najväčšej 

adaptability a prežitia násad po vysazení 

 

 zarybňovať všetkými vekovými kategóriami od rychleného Lir až po Li1+; vysadzovanie násad 

sústreďovať prevažne na obdobie od mája do 15. septembra 



 

 

 naďalej účinne bojovať proti rybožravým predátorom; za týmto účelom spracovať metodický pokyn 

pre výpočet škôd a začať vyčísľovať škody aj na rybárskych revíroch 

 

 presadzovať  myšlienku Integrovanej ochrany prírody a krajiny v jednotlivých povodiach  

 

 propagovať SRZ a snažiť sa zvýšiť záujem o rybárstvo, a to aj od pracovníkov štátnej správy  

 

 zefektívniť spoluprácu ZO SRZ so správcami vodných tokov 

 

 spracovať projekty (napr. z Environmentálneho fondu), na podporu zarybňovania, príp. 

rekonštrukciu rybochovných zariadení SRZ a po vhodnej analýze pripraviť aj viacročný projekt na 

zlepšenie prirodzených biotopov vrátane monitoringu ichtyofauny lipňových vôd 

 

 SRZ má tiež možnosť využívať príjem finančných prostriedkov prostredníctvom 2% dane    

 

 

Uvedené návrhy budú poskytnuté na nadchádzajúce zasadnutie Rady SRZ. 
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