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Rybárstvo nie je len bezduché vy-
sedávanie pri vodných zdrojoch. 
Hoci sú rybári zdrojom mnohých 

vtipov a  veselých príhod, faktom zo-
stáva, že tí ozajstní vykonávajú veľmi 
záslužnú a  neoceniteľnú prácu. Preto 
ma veľmi teší, že rybárskym zanieten-
com sa podarilo zmapovať históriu, 
zakladanie i súčasnosť dvoch nezisko-
vých občianskych združení pri príle-
žitosti 50. výročia založenia miestnej 
organizácie Slovenského rybárskeho 
zväzu v  Orlove a  poľského wentkár-
skeho zväzu v Muszyne. 

Dnes rybárov z  oboch strán hrani-
ce spájajú nielen ryby a  vášeň k  nim. 
Spoločné stretnutia, cezhraničné akcie 
a  rybárske výlety prerástli až do  veľ-
kých rodinných priateľstiev. K zblíženiu 
občanov z dvoch krajín prispelo nielen 
rybárstvo, hraničná rieka Poprad, ale 
hlavne blízkosť našich národov v jazy-
kovej bariére,  kultúre, vierovyznaní či 
obchodnej výmene. 

Som rád, že táto kniha si pripomína 
históriu a rybárov, ktorí by inak svojím 
pokojným a  tichým prístupom - ta-
kým charakteristickým pre rybárstvo, 
upadli do zabudnutia. Som rád, že ry-
bári na slovensko-poľskom pohraničí 
nezabúdajú na minulosť a  úctivo si 
spomínajú na tých, ktorí pred piatimi 
desaťročiami organizácie zakladali 
i na ďalšie generácie, ktoré ich budova-
li. Boli a sú to ľudia, ktorí sa bez ohľadu 
na honorár dobrovoľne s hrdosťou ve-
novali a  i dnes venujú svoj drahocen-
ný čas rozvoju rybárstva. Ich hlavnou 
úlohou bolo a je vštepiť deťom a mlá-
deži vzťah a úctu k prírode, ktorej člo-
vek je súčasťou.

Preto mi dovoľte, vám - slovenským 
i poľským rybárom bez rozdielu, zaže-
lať do ďalších rokov spolupráce pria-
mu ochranu patróna rybárov sv. Pet-
ra, čisté vody plné rýb, pevné zdravie 
a krásne chvíle strávené pri vode s  je-
dinečnými úlovkami.

Peter Chudík 
predseda Prešovského samosprávneho kraja

PETROV ZDAR
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Začiatky každého rybára sú rôzne. Vnú-
torné až vrodené presvedčenie, pevné 
rozhodnutie s  odvahou a  potrebnou 

vášňou to konečne skúsiť. Mnohokrát otec či 
dedo dali vnučke, synovi vyloviť prvú rybu 
a potom sa to nedalo zastaviť. Kúpila sa udi-
ca, naviják, silón a  háčik. Pripravilo krmivo, 
návnady a išlo sa na prvú rybačku. Rybačky 
boli a sú spojené s množstvom krásnych zážit-
kov. Skoro každy si pamätá na svoj najväčší 
úlovok a určite nezabudne ani na rybu, ktorá 
ušla alebo odtrhla silon. V srdci každého rybá-
ra je tá kapitálna, ktorú dlho a ťažko zdolával. 
To bolo radosti z dosiahnutého šťastia! Mnohí 
sa nevedeli vynadívať na krásu farieb lipňa, 
hlavátky, kapra, pstruha potočného - veď 
každá ryba prináša svoje čaro i krásu.

Po prijatí zákona o rybárstve č. 139 z roku 
2002 a  vykonávacej vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia SR č. 185 z roku 2006, 
platí, že každé dieťa do 15 rokov musí byť 
pri love rýb v doprovode dospelého rybára. 
V prihláške sa musí uviesť zákonný zástupca 
dieťaťa, ktorý svojim podpisom berie priamu 
zodpovednosť i ochranu nielen pri vode, po-
čas výkonu rybárskeho práva, ale i po jeho 
skončení. Prihlášku je potrebné odoslať do 
miestnej organizacie SRZ v  Orlove. Súčas-
ťou prihlášky je tiež súhlas so spracovaním 
osobných údajov, a  to mena, priezviska, 
adresy trvalého pobytu, dátumu narodenia 
a zamestnania.

Výborom odsúhlasenému uchádzačovi 
príde oznámenie o prijatí a  termínoch ko-
nania skúšok. Je dôležité a veľmi potrebné, 
aby každý novoprijatý člen poznal druhy 
rýb, lovné miery, dobu hájenia aj ich 
ochranu. Musí vedieť kedy je zákaz lovu, 
a to vtedy, keď sa ryby množia a privádza-
jú nové potomstvo. Dôležité je tiež vedieť 
správne zaobchádzať s  rybou hneď po 
ulovení. Ak ryba nedosiahne lovnú mie-
ru, musí sa chytiť namočenými rukami 
a uvoľniť háčik. Potom sa ryba môže vrá-

tiť naspäť do vody. Okrem toho je potreb-
né vedieť, v ktorých mesiacoch, koľko dní 
v týždni, v ktorých hodinách je možné loviť 
v kaprových, lipňových a pstruhových vo-
dách. Ďalej musí každý rybár vedieť, koľko 
akých rýb si môže v daný deň privlastniť. 

Aká je povinná výbava rybára? Meter, 
uvoľňovač háčikov a podberák. Ak ulove-
ná ryba spĺňa lovnú mieru a  chce si ulo-
venú rybu ponechať, nesmie ju týrať. Buď 
ju usmrtí alebo živú uchováva v  sieťke 
vo vode. Nesmie chýbať ani ročný alebo 
trojročný lístok vydaný v mieste bydliska 
obecným či mestským úradom. Loviaci ry-
bári sú zodpovední za udržiavanie poriad-
ku a  čistoty vo svojom okolí pred lovom, 
pri love i po jeho skončení. Musia dodržia-

vať zákonom stanovené vzdialenosti me-
dzi loviacimi, ak sa vopred nedohodnú. Tu 
ma napadá napísať moju dlhoročnú skú-
senosť, že mnoho priateľstiev vzišlo práve 
na rybačke medzi ľuďmi, ktorí by sa možno 
nikdy nespoznali, aj keď sú z jedného mes-
ta. Jednoduchým oslovením, zoznámením, 
aj z  racionálného dôvodu, že vám berú 
a mne nie, ponúknutím tej super návnady 
s patričnou oslavou neskoršieho úspechu. 

Vzajomným upozorňovaním na nové pri-
jaté pravidlá, predpisy. Každý člen pri prebe-
raní si dokladov v  organizácii obdrží zákon 
o  rybárstve s  vykonávajúcou vyhláškou, 
miestnymi i zväzovými poriadkami a  je po-
vinný sa nimi riadiť.

Povinná výbava rybára 
- podberák, uvoľňovač háčikov a meter

AKO SA STÁŤ RYBÁROM
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SVÄTÝ ŠIMON PETER APOŠTOL
PATRÓN A OCHRANCA RYBÁROV

Narodil sa v Betsaide pri Tiberiatskom jazere. Jeho otec sa volal Ján (Jonáš). Spolu s ním 
a s bratom ONDREJOM, tiež apoštolom, boli rybármi. Zomrel v Ríme v 64 roku n. l.

Podľa Matúšovho evanjelia, keď sa Ježiš pýtal učeníkov za koho ho pokladajú, Šimon 
odvetil za všetkých, že ho pokladajú za SPASITEĽA, SYNA BOHA ŽIVÉHO. Ježiš ho za to 
Božské vnuknutie vyhlásil za blahoslaveného, oslovil ho aramejskym menom „Kéfas“ 

(t. j. SKALA), čo znamená po grécky PETER, že na „TEJ SKALE“ postaví jeho nezničiteľnú 
cirkev, ktorú nepremôžu ani brány smrti, dá mu „kľúče od kráľovstva nebeského“ 

a moc zväzovať a rozväzovať.


ICHTHYS (v polatinčenom tvare sa používa aj ICHTYS) je slovo z gréčtiny ΙΧΘΥΣ, 
ktoré v preklade znamená ryba.

Je to však tiež skratka gréckych slov: 
Iesus - Christos - Theos - Hyos - Sótér

(Ježiš Kristus Boží syn Spasiteľ)

Petrov zdar!!! 
Týmto vznešeným, výrazným priam vyzývajúcim 
pozdravom sa stále lúči a vítá množstvo rybárov 

na Slovensku, Poľsku i celom svete.
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Spoločné dedičstvo slovensko-poľ-
ského pohraničia po oboch bre-
hoch rieky Poprad, ktorá napriek 

tomu, že tvorila a  tvorí hranicu medzi 
dvoma suverénnymi štátmi a  dvoma 
národmi, tvorili ju aj obyčajní ľudia síd-
liaci na jej brehoch, žijúci a  pôsobiaci 
v pohraničných obciach a mestečkách.
Spoločný záujem, láska k  prírode, ry-
bárstvu a k rieke Poprad vytvorili zák-
ladný predpoklad k hlbšiemu poznaniu 
a  zbližovaniu a  to nielen rybárov, ale 
aj ich rodín, priateľov a ďalších spolo-

čenstiev. Toto dianie v minulosti, ale aj 
dnes chce priblížiť táto publikácia.

Verím, že sa nám to podarilo, aj keď 
len v  obmedzenom rozsahu, hlavne 
kvôli rôznorodosti jej podôb. Práve 
táto rôznorodosť a  teraz už dostupné 
možnosti ďalšej spolupráce vytvárajú 
predpoklady pre jej ďalší rozvoj, budo-
vanie, ale aj zviditeľňovanie.

Chcem sa poďakovať hlavne za vy-
tvorenú možnosť vydať takúto pub-
likáciu, ale aj všetkým, ktorí prispeli 
svojim dielom k jej vydaniu.

JUDr. Peter Timočko
starosta obce Orlov
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ladný predpoklad k hlbšiemu poznaniu
a  zbližovaniu a  to nielen rybárov, ale
aj ich rodín, priateľov a ďalších spolo-

tvorenú možnosť vydať takúto pub-
likáciu, ale aj všetkým, ktorí prispeli 
svojjim dielom k jej jj vyydaniu.
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 Roky 1947-1965

Od roku 1947 rieku Poprad od Po-
dolínca obhospodarovali tri ry-
bárske spolky. Stará Ľubovňa - 

po most v Plavnici, Prešov - po štátnu 
hranicu po obidvoch stranách a spolok 
Ľubotín - od ústia Hradlovej (terajšej 
Ľubotínky) celú pravú stranu toku rie-
ky po obec Ruska Voľa Nad Popradom. 
Vtedy obyčajný občan do spolku ne-

HISTÓRIA RYBÁRSTVA  
NA ORLOVE

Rieka Poprad bola v minulosti veľkým bohatstvom nielen pre vrchnosť, ale 
aj chudobných. Spolu s lesmi, poliami i pastvinami dávala živobytie jed-
noduchým ľudom. Platy poddaných boli mnohokrát iba naturálne dávky 

ako ryby, drevo, mlieko či mäso. Z rozprávania predkov i historických záznamoch 
vyplýva, že sa platilo mýto, splavovalo drevo. Namiesto mostov sa z brehu na 
breh prepltilo kompou. Zo Severného Mora cez rieku Vislu až k nám migrovali 
lososy. Neboli priehrady, čističky, chemické postreky, riad sa umýval pieskom, 
množstvo lúk a menej políčok s pevnými medzami nedovolilo kalom zakaliť pri-
ezračný tok úžasnej rieky plnej rýb. Vtedy ryby v rieke lovila celá obec. V plytči-
nách ženy a deti, v hlbočine muži. Ryby sa delili podľa počtu osôb, detí v rodine.
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Drevený krytý most cez rieku Poprad z roku 1886, 
ktorý bol zničený v závere 2. sv. vojny v r. 1945 

nemeckými vojakmi pri ustúpe
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mohol byť prijatý, patrili tam vlastníci 
pôdy, lesov a obecná šľachta. 

V roku 1950 bol založený Jednotný 
rybársky zväz v Žiline. Jednou s jeho 
úloh bolo nové členenie revírov, spo-
jené s  povinnosťou zakladať Ľudové 
rybárske spolky. Vtedy spolok v  Ľu-
botíne pričlenili k sabinovskej orga-
nizácii na žiadosť člena zväzu v Žiline 
Antona Trojanoviča. V  roku 1951 sa 
s  rybármi Františkom Jackom, Ale-
xandrom Lendackým, Mikulášom 
Takáčom a ďalšími svojpomocne po-
stavila prvá rybárska chata v Orlove 
s 13 posteľami. Postavená bola počas 
hospodárskej krízy z  materiálu, za-
kúpeného na výstavbu hydinárskej 
farmy v Orkucanoch. V šesťdesiatych 
rokoch vznikali mnohé miestne orga-
nizácie. Vtedy časť nadšených rybá-

rov, ešte členov v  Sabinove a  Starej 
Ľubovni cítila veľkú potrebu a skoro 
pol roka pripravovala vznik Orlovskej 
organizácie. Nakoľko vtedajšie vede-
nie MO ČSRZ v  Sabinove pri množ-

Rybársky lístok z roku 1922

Pohľad na regulovanú upravenú časť 
rieky Poprad pod železničným mostom,
v pozadí obec Orlov
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Jozef Ilenčík
(1.1.1913 - 29.2.1996)
Bol dušou a motorom orlovskej orga-
nizácie, čestným členom rady, veľmi 
zdôrazňoval výchovu mladej gene-
rácie. V  rokoch 1965 - 1977 pracoval 
ako tajomník, v rokoch 1977 - 1996 bol 
hlavným hospodárom.

Po jeho smrti bolo organizovaných 
10 miestnych úvodných májových 
pretekov s názvom IN MEMORIAM JO-
ZEFA ILENČÍKA. Mal rád ľudí, dokázal 
ich pozorne počúvať a hľadal najlepšie 
cesty napredovania.
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Rybolovné právo po 2. svetovej vojne bolo 
vydané 10. mája 1946 Okresným národným 
výborom v  Sabinove Michalovi Volkovi, 
predsedovi urbárskeho spolku v Ľubotíne, na 
zriadenie menšieho rybníckého hospodárstva 
toku Hartlok (dnešný potok Ľubotínka).
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stve obhospodarovaných miestnych 
revírov nevenovalo patričný záujem 
pre rozvoj nových pridelených reví-
rov. Ďalej pribudli vznikajúce revíry 
a to na štrkovisku Andrejovka a časti 

štrkoviska Orlov (z ťažby štrku) ako 
aj štrkovisko Ľubotín (vznikajúce pri 
výstavbe železničnej trate k  stanici 
v obci Plaveč).

Mapka orlovských revírov z 10.5.1946
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Aladár Pavlík
(30.4.1927 - 20.5.2005)
Predsedu orlovskej organizácie vyko-
nával 33 rokov, v období 1965 až 1998.
Funkciu účtovníka vykonával ako čest-
ný člen v rokoch 1999-2005. Popri rybár-
čeniu sa venoval najmä poľovníctvu.

Pavol Gaboš
(16.1.1928 - 15.10.2009)
Bol zakladajúcim členom MO v Orlo-
ve. Jeho synovia Peter a Pavol i vnuci 
kráčajú v jeho šľapajách.
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Roky 1965-2013
Miestna organizácia Československé-
ho rybárskeho zväzu v  Orlove bola 
založená 17. júla 1965. Poverený ta-
jomník krajského výboru ČSRZ v Ko-
šiciach Ladislav Lemák a pritomní 
členovia MO ČSRZ v  Sabinove: Ulič-
ný, Ján Grančay, Boris Ivanovič, Pa-
vol Gaboš, Ladislav Adreánsky, Cyril 
Gajdoš, Juraj Šofranko, Alexander 
Vojtko, Tibor Bicko, Aurel Lorman 
a  ďalší z MO ČSRZ v  Starej Ľubovni: 
Jozef Ilenčík, Vladimír Gladiš, Ala-
dár Pavlík, Ján Diňa, Juraj Diňa, Ján 
Žiak a  iní (spolu 21 prítomných) hla-

Pohľad na rieku Poprad od železničnej 
stanice v Plavči na Ľubotín

Vysadzovanie ročka hlavátky z dreve-
ného suda do rieky Poprad, 1970
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sovaním, jednomyseľne na 
1. členskej schôdzi založili 
miestnu rybársku orga-
nizáciu v  Orlove. Ľubomír 
Hužvík, vtedy člen MO ČSRZ 
v Přerove (loviaci ryby v Or-
love) zabezpečil na požiada-

Ján Diňa
(5.11.1933 - 19.5.2000)
Ján Diňa spolu s  bratom Jurajom, ot-
com a  dedom boli vášniví rybári. Po 
vzniku orlovskej organizácie viedol 
hospodársky úsek. Od roku 1965 do 
roku 1977 bol hlavným hospodárom na 
štrkoviskách a  rieke Poprad. Na pstru-
hových vodách mu pomáhal Ján Žiak. 
Veľmi rád rozprával rybárske príbehy 
plné zážitkov. Bol rozhodným člove-
kom. Raz zrušil brigádu v  zbere komu-
nálneho odpadu. Presunul brigádnikov 
zlovovať plodík šťuky, ktorý zostal po 
opadnutí vody uväznený mimo jazera. 
Vtedy povedal: „Život je dôležitejší ako 
odpad“. Bol miestnym kantorom.
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nie právne služby príchodom právni-
ka zo svojej MO.

Na tejto schôdzi bol zvolený 5 člen-
ný výbor. Prvým predsedom MO ČSRZ 
v Orlove sa stal Aladár Pavlík, tajom-
níkom Jozef Ilenčík, hospodármi Ján 
Diňa a  Ján Žiak. Tibor Bicko sa stal 
členom výboru. Po čase výbor dopl-
nili členovia Pavol Gaboš a Alexander 
Vojtko.

Odvtedy pracovali a  postupne do-
plňovali výbor – Cyril Gajdoš, Július 
Kľoc, Ján Kovaľak, Mikuláš Sasarák, 
Mikuláš Balún, Mikuláš Somič, Ma-
rián Fuchs, Ladislav Motýľ, Štefan 
Plavnický, Rudolf Vojtek, Pavol Fuchs, 

Pavel Švec, Jozef Maček, Ján Mertin, 
Jaroslav Jurkovský, Vladimír Vatraľ, 
Zdenko Mucha, Ján Pivovarník, Jozef 
Husovský a Jozef Cabrnoch.

Lubomír Hužvík
(11.3.1940 Přerov, ČR)
Pri zakladaní organizácie prispel tým, 
že zabezpečil právnika z rodného mesta. 
V roku 1975 mu na návrh Jozefa Ilenčíka 
bolo členskou schôdzou odsúhlasené 
čestné členstvo MO SRZ v Orlove. Záro-
veň je aj členom PZW kola v Muszyne. Je 
držiteľom ocenenia za najväčší úlovok 
hlavátky podunajskej (dlžka 120 cm, 
hmotnosť 20,3 kg) na rieke Poprad. Do-
dnes je aktívnym rybárom, býva v dre-
veničke oproti kostolu v Orlove.

Ladislav Andreánsky
(14.8.1934)
Patrí medzi zakladajúcich členov 
MO v Orlove, dodnes je aktívnym ry-
bárom.

Lubomír Hužvík s úlovkom hlavátky

L. Andreánsky s úlovkom hlavátky

Skúšky mladých 
rybárov v Plavči

Skúšky rybárov v Orlove
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Ladislav Motýľ
(15.4.1952)
V rokoch 1977 - 1998 vykonával funkciu 
tajomníka MO SRZ v  Orlove, v  rokoch 
1998 - 2005 bol jej predsedom. V období 
2002 - 2006 bol členom Rady SRZ v Ži-
line. Z  titulu vykonávaných funkcií sa 
veľmi pričinil pri budovaní priateľských 
družobných vzťahov medzi MO SRZ 
Orlov a  PZW KOLO Muszyna. Ako člen 
Rady SRZ sa zasadil pre výrazne väčšie 
zarybnenie lipňových vôd rieky Poprad, 
hlavne k  navýšeniu fi nančných zdrojov 
či prideleniu dotácii z environmentálneho 
fondu po ľadochodoch či povodniach. Pri 
organizovaní pretekov, príprave a výdaji 
stravy na členských schôdzach mal opo-
ru v manželke Anne.
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Kapor rybničný pred vážením. Do orlov-
ských štrkovísk sa dováža z CHKO Třeboň-
sko z mesta Kardašová Řečice

Zarybňovanie lipňom tymianovým

Rybárska chata v Plavči
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Július Kľoc
(1.6.1933-23.8.1996)
Po vzniku orlovskej organizácie dlho-
dobo vykonával funkciu účtovníka. 
V 80-tych rokoch pracoval aj v krajskej 
kontrolnej komisii. Rád chodil na ryby 
s manželkou Annou a deťmi.

Mikuláš Somič
(10.4.1948-10.7.2001)
Pracoval ako člen výboru na hospo-
dárskom úseku od roku 1993 - 1997.

Presmerovanie vyústenia 
zemiakového potoka 
do štrkoviska  Orlov

Navýšená protipovodňová hrádza 
medzi Ľubotínkou a štrkoviskom 

Ľubotín (aj foto dole).

Povodeň zo 4.6.2010
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Ján Kovaľak
(30.10.1932)
V kontrolnej komisii pracoval v rokoch 
1980 - 1985, členom výboru bol od r. 
1986 do roku 2002. Ako hlavný hospo-
dár pracoval v rokoch 1991 - 1998. Rád 
sa venoval muškáreniu, jeho koníček 
podporovala i manželka Mária.

BEZ HISTÓRIE 
BY NEBOLA SÚČASNOSŤ

Za polstoročie obetavej práce sa 
patrí poďakovať zanieteným rybá-
rom v  kontrolných, disciplinárnych 
i novovytvorených mnohých pracov-
ných komisiách. Tie sa venovali de-

Protipovodňová horná hrádza 
na Andrejovke odoláva ľadovcom

Vlievajúci tok rieky Poprad 
do štrkoviska Orlov prináša 
množstvo kalov (aj foto vpravo)

Budovanie spodnej hrádze 
na Andrejovke

Vybudovaná ochranná 
hrádza na Orlove
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ťom a mládeži, rybárskej stráži, širokej 
osvete na Slovensku i  za hranicami. 
Za toto obdobie sa na hospodárskom 
úseku urobilo množstvo práce pri vy-
kupovaní pozemkov, vodných plôch, 
budovaní, údržbe či obnove zvere-
ných revírov. 

Mikuláš Balún
(21.11.1935-22.10.2011)
Patril k  zakladajúcim členom MO  
v  Orlove. Venoval sa najmä mlá-
deži, agitoval k  činnosti a  rozvoju. 
Mnohých oslovil svojim zodpo-
vedným prístupom k  vykonávanej 
funkcii. Bol trpezlivý, predvídavý. 
Potichu budoval organizáciu ako 
materiálne pri vybavovaní, legali-
zácie rybárskej chaty v Plavči, tak 
pri rozširovaní členskej základne. 
So svojou manželkou Kristínou uči-
li na základnej škole. Od r. 1996 do 
roku 2002 vykonával funkciu ta-
jomníka. Jeho ďalším koníčkom bol 
folklór. Jeho mottom bolo dostať 
deti a mládež do prírody a k vode. 
V závere svojho života jednou rukou 
na vozíčku obetavo maľoval krásne 
obrazy, ktorými obdarovával svo-
jich známich a blízkych.

Budovanie štrkoviska Plaveč 
(Jozef Nemergut  pri úprave brehu)

Pôvodný stav štrkoviska Plaveč

V bagri s 19 m dlhým ramenom 
sedí Jozef  Regeš

Jozef Beňadik s kráčajúcim 
bagrom
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Ján Mertin
(15.10.1938)
Od roku 1999 - 2002 vykonával funk-
ciu predsedu kontrolnej komisie, v ro-
koch 2002 - 2006 bol tajomníkom MO 
ZRZ v  Orlove. Bol a  je človekom, na 
ktorého sa vždy dalo a dá spoľahnúť.

Pavol Fuchs
(16.1.1959)
V rokoch 1999 - 2001 pracoval ako po-
mocný hospodár, od r. 2001 pracuje 
ako člen výboru poverený výdajom 
členských známok a povoleniek. Jeho 
vášnivým koníčkom okrem rybárčenia 
je chov holubov.

Štrkovisko Ľubotín

Úprava cesty štrkovisko Orlov

Oprava pretrhnutej hrádze Ľubotín

Maľovanie a príprava tabúľ pred ich 
osadením k revírom
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Kŕmenie rýb pšenicou, 
štrkovisko Ľubotín
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Ľudovít Jurínyi
(18.12.1956)
Zasadil sa o vytvorenie územného plá-
nu pre zriadenie rybárskej chatovej ob-
lasti na Orlove.

Pavel Švec
(27.1.1964)
Členom SRZ je od roku 1978. V rokoch 
1994-1998 bol predsedom kontrol-
nej komisie v MO SRZ v Orlove. Od 
roku 1999 dodnes zastáva funkciu 
hlavného hospodára. Svoj voľný čas 
zanietene venuje ochrane, obnove 
a  rozširovaniu revírov a  celkovému 
zarybneniu.
Venuje sa brigádnickej činnosti a rozvíja-
niu dobrých susedských vzťahov s okoli-
tými rybárskymi organizáciami.
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Rudolf Vojtek
(19.2.1951)
V rokoch 1982 - 2005 vykonával funk-
ciu podpredsedu MO SRZ v Orlove, od 
roku 2005 doteraz je predsedom. V ro-
koch 2006 - 2010 bol členom Rady SRZ 
v Žiline. Vytvoril nadštandardné vzťahy 
so susedskou organizáciou v Starej Ľu-
bovni. Spolu s Michalom Dicom vyko-
nal mnoho úsilia pri vytváraní zmlúv 
na vykupovanie pozemkov. Ako člen 
Rady SRZ sa zasadil za väčšie zaryb-
nenie celého úseku rieky Poprad. V spo-
lupráci s Radov SRZ v Žiline a PZW bol 
garantom vypracovania medzinárod-
nej zmluvy na hraničnej vode.

Štefan Plavnický
(5.12.1947)
Člen výboru MO SRZ Orlov, v  rokoch 
1973 - 2005 pracoval ako pokladník.

Kontrola ikier po výtere zubáča na 
Ľubotíne

Údržba brehových častí si vyžaduje 
kosenie 4 krát v roku
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To bolo spojené s každoročným pravi-
delným zvyšujúcim sa mnohodruhovým 
zarybňovaním. Jednalo sa o   viaceré  
vekové kategórie rýb, tak v  kaprových, 
lipňových, pstruhových či hlavátkových 
revíroch.

Mnoho brigádnických hodín bolo 
vynaložených pri odstraňovaní škôd 
po ničivých povodniach, pri budovaní 
chát v Plavči, Orlove a Andrejovke, pri 
stavaní umelých neresísk, výpustov či 
prítokov vôd pre okysličenie viacerých 
revírov. Ďalej pri budovaní pstruhové-
ho štrkoviska Plaveč. Potom pri piatich 

Pri zvýšenej hladine uložené lomo-
vé kamene výrazne okysličujú rieku
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Jozef Maček
(16.9.1969)
Členom výboru sa stal 3.3.2001, keď 
bol výborom navrhnutý a  členskou 
schôdzou kooptovaný za 9. člena vý-
boru po smrti Jána Diňu. Od roku 2002 
pracoval ako pomocný hospodár do 
roku 2006. Od tohto roku doteraz pra-
cuje ako pokladník a  správca chát 
v Plavči a Orlove.

Jaroslav Jurkovský
(12.5.1966)
Od roku 2002 do roku 2006 pracoval 
ako člen kontrolnej komisie MO SRZ 
Orlov, v  rokoch 2006 - 2010 ako ta-
jomník. Doteraz sa venuje športovej 
činnosti, má na starosti muškárske 
družstvo MO SRZ v Orlove.
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Zdenko Mucha
(22.1.1968)
Členom výboru je od roku 2006. Od 
roku 2010 doteraz vykonáva funkciu 
tajomníka.

Ján Pivovarník
(10.7.1956)
Od roku 2010 doteraz vykonáva funk-
ciu podpredsedu MO SRZ v Orlove.

Miroslav Jaščur
(7.2.1961)
Predseda kontrolnej komisie od roku 
2006 - 2010.

protipovodňových hrádzach, dvoch na 
štrkovisku Ľubotín a štrkovisku Andre-
jovke a jednej na štrkovisku Orlov.

Vybudovalo sa mnoho ciest okolo 
revírov a vykonávala sa ich následná 
údržba.

Počas brigád sa osadzovali infor-
mačné revírne tabule, ukladali sa 
umelé neresiská, stavali sa hrádze, 
kaskády i rybársky prístrešok, realizo-
val výrub drevín, lovili sa ryby agre-
gátom, zakrmovali sa ryby, rúbal i re-
zal sa ľad v zimnom období.

Prevádzali sa viacnásobné kosby 
trávnatých brehových častí rybníkov, 
okolo chát, úsekov pred každoročnými 
pretekmi dospelých a deti.

Okrem týchto spomínaných činností, 
ktoré boli vymenované sa každoročne 
pripravovali členské schôdze a  v po-
sledných rokoch aj plesy.

Výbor reprezentoval organizáciu 
na schôdzach aj rybárskych prete-
koch v okolitých organizáciach ako aj 
v  zahraničí. Okrem toho sa vykonalo 
množstvo iných dôležitých prác. Za 
čo ďakujem všetkým členom výbo-
ru ako aj týmto členom v organizácii, 
ktorí pracovali a pracujú. Sú to: Milan 
Kriš, Miroslav Jaščur, Pavol Gaboš, 
Ľubomír Hanzilko, Marek Široký, Mi-
lan Šido, Martin Polák, Peter Zozom, 
Martin a Richard Vorobel, Michal Dic, 
Róbert Plaskoň, Pavol Leško, Radoslav 
Komloš, Marek Madzik, Milan Bedlo-
vič, Ľubomír Nemčík, Miroslav Kolárik, 
Marián Rusinko, Marián Mamrák, Ján 
Demek, Ján Jurčík, Dušan Borecký, 
Ján Lišivka, Ján Pčolka, Ivan Gernát, 
Ján Orenič, Andrej Loš, Ján Vasiľ, Cy-
ril Tencer, Jozef Hrivňák, Pavol Šimko, 
Erik Zbiňovský, Vladimír Hec, Vladimír 
Cehelský, Jaroslav Trojanovič, Marko 
Galmiš, Jozef Karšai, Jozef Dobránsky, 
Milan Roman, Milan Kekelly, Pavol 
Jeleň, Peter Bujnovský, Miroslav Fi-
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Jozef Cabrnoch
(8.11.1956)
Členom výboru je od roku 2010 dote-
raz. Pracuje ako pomocný hospodár, 
svojimi dlhoročnými skúsenosťami 
z veterinárskeho lekárstva a rybárstva 
zodpovedne zastáva svoju funkciu pri 
celkovej ochrane a  rozvoji rybárstva. 
Je vášnivým kaprárom, venuje sa 
hlavne lovu amurov.

Vladimír Vatraľ
(30.7.1957)
Od roku 2006 do roku 2010 pracoval 
vo výbore MO SRZ v Orlove ako pod-
predseda. Od roku 2010 doteraz ako 
člen výboru. 

šman, Milan Kalakaj, Jozef Vandžura, 
Štefan Murcko, Albín Krajči, Milan Gu-
man, Peter Hermeľ, Milan Ižarik, Vla-
dimír Heteš, Pavol Orság, Juraj Petruf, 
Miroslav Ildža, Kováčovci, Inášovci, 
Falatkovci, Mlynaričovci, Bebkovci, 
Gabošovci, Fabianovci, Štefaňákovci, 
Berdisovci, Štefančíkovci, Argalašov-
ci, Petríkovci, Troščákovci, Kanašovci, 

Členská schôdza MO SRZ Orlov

Detské preteky sú výnimočné tým, že ka-
ždý účastník dostane cenu. Tí najlepší ry-
bárske náčinie.
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Milan Kriš
(7.9.1935)
Predseda kontrolnej komisie od roku 
1986 - 1993.

Jozef Husovský
(25.4.1957)
Členom výboru je od roku 2010 doteraz. 
Je vedúcim rybárskej stráže, má na sta-
rosti ochranu všetkých revírov. Svojou 
pracovitosťou a  čestnosťou príkladne 
pomáha aj na hospodárskom úseku.

Pavol Gaboš
(1.10.1959)
Predseda kontrolnej komisie od roku 
2010 doteraz.

Knapíkovci, Kopčíkovci, Šoltýsovci, 
Dziakovci, Diňovci, Poradovci, Filič-
kovci, Vojtkovci, Fuchsovci, Feckovci, 
Kurejovci, Štefaničovci, Draganovci, 
Molčanovci, Trudičovci, Mačekovci, 
Brtaňovci, Rusnáčikovci, Timočkovci, 
Strakovci, Kľocovci, Koščovci, Šimovci, 
Nemergutovci, Miroslav Duraník, Jozef 
Želinský, Juraj Miženko, Marián Trnov-
ský, Ján Tupta, Štefan Mathé, Marián 
Hasara, Peter Hady, Jaroslav Divoký, 
Peter Tuhrinský, Richard Oriňák, Vla-
dimír Orlovský, Miroslav Kravec, Peter 
Juhás, Peter Ondrejička, Peter Andraš-
čík, Milan Pacolt, Ľudovít Jurínyi, Jo-
zef Beňa, Mikuláš Čižmár, Ján Mucha, 
Jozef Norko, Peter Biatt, Pavol Hajduk, 
Rudolf Bilý, Milan Šalapa, Jozef Hodo-
ši, Peter Mikita, Maroš Dopirák, Štefan 
Keda a mnoho ďalších.

Aj tým patrí moje poďakovanie.

Rybársky ples v Ľubotíne

Úprava cesty po povodni
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(1) Loviaci pred začatím lovu rýb zapisuje do 
záznamu čitateľne bez možnosti vymaza-
nia každý deň lovu s  uvedením dátumu 
a  čísla rybárskeho revíru, v  ktorom bude 
lov vykonávať.

(2) Loviaci si môže privlastniť v jednom dni, aj 
keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, 
najviac
a) dva kusy kapra rybničného, zubáča veľ-

koústeho, šťuky severnej, sumca veľkého 
alebo liena sliznatého, prípadne kombi-
náciu dvoch kusov týchto druhov,

b) štyri kusy lososovitých druhov rýb, 
lipňa tymiánového, podustvy severnej 
alebo mreny severnej, prípadne kombi-
náciu týchto druhov, alebo

c) taký počet všetkých druhov rýb, kto-
rých celková hmotnosť nepresiahne 7 
kg.

(3) Ak privlastnením si poslednej ulovenej 
ryby hmotnosť úlovku podľa odseku 2 
písm. c) presiahne 7 kg, loviaci si môže pri-
vlastniť túto poslednú ulovenú rybu, bez 
ohľadu na jej hmotnosť.

(4) Ak si loviaci ako prvú privlastní rybu 
ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je 
väčšia ako 7 kg, obmedzuje sa jeho denný 
úlovok na tento jeden kus ryby.

(5) Loviaci zapisuje ulovené a privlastnené ryby 
do záznamu, v  ktorom uvedie druh ryby, jej 
dĺžku a  hmotnosť. Každú ulovenú rybu uve-
denú v odseku 2 písm. a) a b) zapisuje loviaci 

 §14 - vykonávacej vyhlášky 185/2006 Z. z.
MNOŽSTVO ÚLOVKOV A ICH EVIDENCIA

 §10
 Lov rýb v  rybárskych revíroch podľa zákona 
o rybárstve č. 139/2002 Z.z.
(1) Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych 

revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi 
platného rybárskeho lístka a platného po-
volenia na rybolov.

(2) Rybársky lístok vydáva obec, v  Bratislave 
a v Košiciach mestská časť na základe ústnej 
žiadosti fyzickej osobe, ktorá je spôsobilá na 
právne úkony. Rybársky lístok sa vydáva
a) trojročný,
b) ročný,
c) mesačný,
d) týždenný.

(3) Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok 
môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.

(4) Vydanie rybárskeho lístka je výkonom 
štátnej správy a podlieha poplatku podľa 
osobitného predpisu. 13

(5) Povolenie na rybolov vydáva užívateľ.
(6) Loviť a  privlastňovať si ryby v  rybárskych 

revíroch môžu aj osoby, ktoré sú držiteľmi 
platného osobitného povolenia na rybolov 
vydaného ministerstvom.

(7) Súčasťou povolení na rybolov je záznam 
o dochádzke k vode a úlovkoch (ďalej len 
„záznam“).

(8) Ak sa rybársky revír alebo jeho časť nachádza 
v chránenom území s piatym stupňom ochra-
ny,7 musí mať užívateľ okrem dokladov uve-
dených v  odseku aj udelenú výnimku podľa 
osobitného predpisu.14

(9) Povolenie na rybolov vydáva užívateľ v li-
mitovanom počte v nadväznosti na analý-
zu úlovkov a zarybňovací plán.

(10) Doklady podľa odsekov 1 a 6 je osoba povinná 
mať počas lovu rýb pri sebe a pri kontrole ich 
predložiť na požiadanie príslušníka Policajného 
zboru, príslušníka obecnej polície alebo členovi 
rybárskej stráže.

(11) Rybársky lístok a povolenie na rybolov sú 
verejné listiny a sú neprenosné.

7) § 17 a 18 Zákona NR SR č. 287/1994 Z.Z.
13) Zákon Národnej rady Slovenskej republi-
ky č. 145/1995 Z. z. o  správnych poplatkoch 
v znení neskorších predpisov. 
14) § 17 ods. 3 písm. f) a §20 ods. 2 zákona Národ-
nej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.Z.

PODMIENKY LOVU RÝB
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do záznamu okamžite po jej privlastnení. Os-
tatné druhy rýb loviaci zapisuje do záznamu 
po skončení alebo prerušení lovu. Ak loviaci 
nemal alebo si neprivlastnil úlovok, vyznačí 
túto skutočnosť po skončení lovu rýb v zázna-
me vyčiarknutím príslušných kolónok.

(6) Loviaci od 3 do 6 rokov môže loviť ryby vý-
lučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je dr-
žiteľom povolenia, a to s jedným rybárskym 
prútom bez navijaku. Privlastniť si môže 
v  jednom dni taký počet všetkých druhov 
rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 
1 kg; ak privlastnením si poslednej ulovenej 
ryby hmotnosť jeho úlovku presiahne 1 kg, 
môže si privlastniť túto poslednú ulovenú 
rybu. Ak si ako prvú privlastní rybu ktorého-
koľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 1 
kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento 
jeden kus ryby. Záznam za loviaceho od 3 do 
6 rokov vedie sprevádzajúca plnoletá osoba, 
ktorá je držiteľom povolenia alebo osobitné-
ho povolenia.

(7) Loviaci od 6 do 15 rokov môže loviť ryby 
výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá 
je držiteľom povolenia, a to s jedným rybár-
skym prútom s  navijakom alebo bez navi-
jaku. Privlastniť si môže v jednom dni taký 
počet všetkých druhov rýb, ktorých celková 
hmotnosť nepresiahne 3 kg alebo 2 kusy 
kapra rybničného, lieňa sliznatého, zubáča 
veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľ-
kého, boleňa dravého, lipňa tymiánového 
alebo lososovitých druhov rýb. Ak privlast-
nením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť 
úlovku presiahne 3 kg, môže si privlastniť 
túto poslednú ulovenú rybu. Ak si ako prvú 
privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej 
hmotnosť je väčšia ako 3 kg, obmedzuje sa 
jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby. 
Za správne vedenie záznamu za loviaceho 
od 6 do 15 rokov zodpovedá sprevádzajúca 
plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia 
alebo osobitného povolenia.

(8) Loviaci od 15 do 18 rokov môže loviť ryby 
ako plnoletá osoba, ktorá je držiteľom po-
volenia, alebo osobitného povolenia.

(9) Privlastnením si povoleného počtu 
a hmotnosti rýb denný lov rýb končí.

(10) Loviaci pri love rýb medzi sebou udržia-
vajú vzdialenosť najmenej tri metre, ak 
sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. 
Pri love prívlačou alebo muškárením lo-
viaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť 
najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na 
menšej vzdialenosti. Miesta na lov sa ne-
smú žiadnym spôsobom vyhradzovať.

(11) Privlastnené ryby v  živom stave sa pre-
chovávajú v  dostatočne priestranných 
sieťkach alebo v iných zariadeniach, ktoré 
zaručujú ich minimálne poranenie.

(12) Ak sa loviaci rozhodne privlastnenú rybu 
neprechovávať v  živom stave, dbá o  to, 
aby ju bez týrania usmrtil. Usmrtené ryby 
sa uchovávajú tak, aby bola možná kon-
trola ich lovnej miery.

(13) Ak loviaci rybu v mieste lovu vyčistí a zba-
ví vnútorností, jej zvyšky nesmie vhodiť do 
vody, ani nechať na mieste lovu. Loviaci 
nesmie znečisťovať okolie miesta lovu, 
vodnej plochy a pobrežných pozemkov.

(14) Ryby ulovené v  čase ich individuálnej 
ochrany alebo ryby, ktoré nedosahujú 
najmenšiu lovnú mieru, loviaci s náležitou 
opatrnosťou ihneď pustí späť do vody, a to 
aj vtedy, ak sú akokoľvek poranené - platí 
to aj pri ostatných vodných organizmoch. 
Ak nemožno takejto ulovenej rybe uvoľniť 
háčik bez jej poranenia, loviaci prestrihne 
nadväzec a rybu pustí späť do vody i s há-
čikom.

(15) Loviaci pri love musí mať meradlo potreb-
né na zistenie dižky ulovenej ryby, uvoľ-
ňovač háčikov a podberák.

(16) Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený 
záznam do 15. januára nasledujúceho 
roka po skončení jeho platnosti užívate-
ľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj 
vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie 
vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povole-
nia do stanoveného termínu záznam ne-
odovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie 
na nasledujúci rok.
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Dňa 7grudnia 1963 odbylo sie 
w  Muszynie Walne Zgromadze-
ne czlonkóv PZW z  terenu Mu-

szyny na którym wybrano pierwsze 
wladze Kola w skladzie:
– Prezes: Ignacy Bujarski
– VicePrezes: Stanislav Koczocik 
– Sekretarz: Zygmunt Bajcer
– Skarbnik: Andrzej Bujarski
Odraz czlonkowie Zradu: 
Jerzy Barszcz, Zenon Nasilowski, Ju-
liusz Handler, Jerzy Cieciwa, Stani-
slaw Matuszek, Józef Kamyk.

V ciagu 50 lat istnienia Kolem sterovali 
Prezesi:

Ignacy Bujarski 
od 1963-1970 i od 1973 – 1977 

11 lat

Mieczyslav Bujarski 
– od 1970 – 1973 

- 3 lata

Karol Tomiczek
od 1977 – 1981

4 lata

Zbigniew Tokarczyk
od 1981 – 1996

15 lat

Marian Kocot
od 1996 -2000

4 lata

Robert Homa
od 2000 do chwili obecnej

13 lat 

HISTÓRIA PZW W MUSZYNE
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Sprava Ignác Bujarski, Lubomír Hužvík, Jozef Ilenčík, Milan Skržek, 
Karol Tomiczek, Zdeněk Markovič, Vladimír Tiefebach, Ján Bartalský. 

Pred lovom hlavátky v Muszyne, 16.11.1977.

V strede predseda PZW Muszyny Karol Tomiczek, druhý zľava Jozef Ilenčík, 1978.
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Spoločné slovensko-poľské preteky, 1977. Vpravo sedí s megafónom J. Ilenčík, 
vpravo hore stojí predseda MO v Orlove Aladár Pavlík.

Spoločná opekačka po pretekoch.
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V  roku 1972 Kolo nasze nawiaza-
lo wspóluprace z  Kolem Slowackim 
w Orlowie. Wspólupraca ta stwardza-
la moźliwść wymiany pogladów i do-
świadczeń, nawiazywania  przyjaźni 
nie tylko wedkarzy z obu stron Popra-
du, ale takźe ich rodzin.

Za zmarnowana sznasze naleźy 
uznać idee uregulowania przepisów, 
regulaminów polowu na rzeke gra-
nicznej Poprad.

Rybolówstwo w  Polsce jako pierw-
sza forma obecnego wedkarstwa istni-
la jako źródlo zdobywania pozywienia.
Prawo polowu ryb nadawali wladcy. 
Przywilej taki nadal Novemu Saczowi 
w 1292 roku Waclaw II. Zorganizowa-
nie formi dzialania przyjelo powolane 
do źycia w  1879 r. Krajowe Towarzy-
stwo Rybackie z siedziba w Krakowie.
Towarzystwo takie w  Nowym Saczu 
powolano w 1879 r. Wedkarstwo jako 
sport w Polsce zaistnialo z chwila po-
wolania Towarzystwa Milośników 
Sportu Wedkarskiego w  roku 1933, 
które na zjeźdze delegatów w  1950 r. 
powolalo POLSKI ZWIAZEK WEDKAR-
SKI. W  czasie najwiekszego rozkwitu 
PZW liczyl kilkaset tysiecy czlonków 
i byl jedynym zwiazkiem w PRL, który 

swe istnienie zawdzieczal prace dziala-
cza bylo podziekowanie oraz nagroda 
w  postaci dyplomu czy zwiazkowego 
odznaczenia, dlatego tej dzialacze PZW 
to prawdziwi spolecznicy.

Prvé spoločné stretnutie rybárov z Muszyny a Orlova v roku 1972.

Ignacy Bujarski vyhodnocuje 
rybárske preteky.
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Poľsko-slovenský výlet rybárov z Muszyny a Orlova 
na priehradu Czorszin a  hrad Niedzica (2001).

Výter podustvy severnej na sútoku Muszynky a rieky Poprad.
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Stretnutie slovensko-poľských rybárov v roku 2013 na rybárskej chate v Muszyne.

Aj dnes preteky končia spoločnou opekačkou, 2012.
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Zarząd kola PZW Muszyna od 2013

Prezes Zarządu Kola
Robert HOMA

V-ce Prezes Zarządu Kola 
mgr. inż Jacek SOBAS

Sekretarz Zarzadu Kola
mgr. inż Jan GRABIEC

Gospodarz Kola
Jan JANUS

Członek Zarządu Kola
Rzecznik Dyscipinarny

mgr. Piotr RUTKA

Skarbnik Zarządu Kola
Zygmund WOJCIK

Członek Zarządu Kola d/s zaryniania i ochrony wód
Rafał mgr. BOŁOZ
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1.  Štrkovisko Andrejovka ... 4-2580-1-1
- rozloha revíru: 16,4 ha
- rybársky revír sa nachádza medzi obcami Andrejovka, Čirč

2.  Štrkovisko Ľubotín ... 4-2710-1-1
- rozloha revíru: 7,2 ha
- rybársky revír, sústava 5 štrkovísk sa nachádza medzi obcami Ľubotín, Orlov

3.  Štrkovisko Orlov ... 4-2720-1-1
- rozloha revíru: 18,1 ha
- rybársky revír sa nachádza medzi obcami Plaveč, Orlov

 ZOZNAM KAPROVÝCH 
LOVNÝCH REVÍROV

Štrkovisko Orlov
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Na týchto kaprových revíroch je povolený skorší lov rýb od 15. 5. v roku na zá-
klade ministerstvom povolenej výnimky. Pri ulovení cennej ryby, ktorá zjav-
ne nedosahuje lovnú mieru, je potrebné mokrou rukou pri uvoľňovaní háčika 

nevyberať rybu z  vody von. Pri uvoľňovaní zubáča veľkoústeho a  šťuky severnej 
(lov na rybku) odstrihnúť silón.

 § 16 zákona o rybárstve
V kaprových vodách sa zakazuje
d) loviť na rybku alebo prívlač od 1. februára do 15. júna.

Štrkovisko Orlov

Štrkovisko Ľubotín
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1.  Štrkovisko Andrejovka

Štrkovisko Anrejovka, v pozadí pohorie na slovensko-poľskej hranici.

Andrejovka z výšky.
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Záchrana loviaceho rybára. Počas povodní rieka Poprad vybrežuje zo svojho koryta 
a zalieva štrkovisko Andrejovka.

Andrejovka v zime.
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Jozef Husovský pri jarnom kŕmení.

Západ slnka nad Andrejovkou, dole jarné zarybnenie.
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2.  Štrkovisko Ľubotín ... 4-2710-1-1

Východ slnka.

15. máj je začiatkom kaprovej sezóny.
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Pohľad na štrkovisko Ľubotín zo železnice.

Pohľad z hrádze, dole Ján Jurčík (24.6.1954 - 18.6.2013) s úlovkom amura.
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Pohľad na zaplavené neresisko.

Ukladanie neresísk Odbahňovanie revíru

Odber okysličenej vody z potoka 
Ľubotínka... ... prítok do štrkoviska Ľubotín
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Zimné prevzdušňovanie revíru.

Pohľad od neresiska, hore úlovok šťuky severnej.
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3.  Štrkovisko Orlov ... 4-2720-1-1

Jeseter sibírsky sa na Orlove loví spôsobom „chyť a pusť“. Vo vode vidieť pšenicu vo 
vreciach, ktorá po napučaní bude loďkou vyvezená ako krmivo pre ryby.

Letecký pohľad na štrkovisko Orlov, kde žije i úhor európsky.
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Pohľad z Orlova na Plaveč, hore kapitálny úlovok kapra (15,10 kg).

Pleskáč vysoký, v pozadí obec Orlov.
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Nedeľné odpoludnie po rybárskom dni.

Oceňovanie detí po pretekoch v máji 2013.
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Prezentácia pred pretekmi.

Jozef Nemergut, bývalý
správca chaty v Plavči

Súbor Kalina zachováva miestne ľudové tradície.
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Umelé neresiská sa ukladajú na jar do vody, kde ryby vkladajú ikry a mlieč 
(svoje potomstvo).

Orlovské úlovky, zľava hore kapor lysec, kapre riadkovce, 
vpravo dole boleň dravý. 
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Vďaka mohutným telesným roz-
merom a  vznešenému vzhľadu 
zvykneme považovať hlavátku za 

kráľovnú našich vôd. Rozšírenie na Slo-
vensku: Dunaj, Dunajec, Morava, Váh, 
Orava - Kysuca, Turiec, Hron, Poprad, 
Hornád, Nitra.

Hlavné biotopy výskytu: 
Podhorská zóna riek s  chladnou a  pre-
kysličenou vodou a  štrkopieskovým 
dnom. Preferuje členitý prirodzený tok. 

HLAVÁTKA PODUNAJSKÁ
(Hucho hucho)

Kráľovná slovenských vôd

Rod: Bezostné
Čeľaď: Lososovité
Potrava: dravec
Dĺžka života: 30 rokov
Pohlavná dospelosť: 3. - 4. rok
Doba rozmnožovania: apríl a máj



50

Rybárstvo a európska rieka Poprad

50

Osídľuje aj údolné nádrže s  chladnou 
vodou.

Popis
Dorastá do 1,3 m  a  20 - 25 kg, vzácne 
do 1,8 m a 60 kg. Telo má štíhle, hnedé 
alebo medenočervené až fi alovočierne, 
posiate oblými alebo ixovitými čiernymi 
škvrnami. Prierez tela je kruhovitý. Pre-
chod hlavy a  chrbta je hladký, takmer 
v priamke. Análna plutva je jednofareb-
ná a chvostová plutva bez bodiek.

S výnimkou útlej mladosti, keď sa živí 
len drobnou planktonickou a  bentic-
kou potravou, veľmi rýchlo prechádza 
na vyslovene dravý spôsob obživy.

Neresí sa na jar. V  dôsledku silného 
znečisťovania a  úprav vodných tokov, 
zanikajú jej neresiská, takže jej hrozí vy-
hynutie. V mnohých vodách sa udržiava 
iba vďaka umelému chovu. Má veľmi 
kvalitné mäso.
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Úryvok z  knihy Lubomíra Hužvíka 
„Hlavátka, ryba mého života“

Začátky nebyly jednoduché. Hla-
vatka je totiž jedna z nejkompli-
kovanějších ryb. Nedá se srovnat 

s  jinou rybou, ale o tom právě ryba-
řina je. V této situaci jsem na to začal 
jít vědecky. Přečetl jsem o  královně 
všechno, co se mi dostalo do ruky, vy-
metl jsem antikvariáty a v této dávno 
minulé době mi žena říkala, že jsem se 
snad zbláznil. Sehnal jsem mimo jiné 
svázané ročníky „Rybářských věst-
níků“, (předchůdce časopisu „Rybář-
ství“) a spoustu knih, ve kterých byla 
byť jen zmínka o  hlavatce. Pomalu 
ale důsledně jsem chytal rozumy od 
hlavatkových odborníků především 
na Slovensku. To začalo pomalu ale 
jistě přinášet ovoce. Druhou hlavatku 
jsem chytil o  dva roky později, v  27 

letech. Měla něco přes metr a mé se-
bevědomí pomalu stoupalo... Tehdy 
jsem již pro své hlavatkové toulky 
získal kamarády v  Přerově, své zná-
mé rybáře Milana, Zdeňka, Honzu 
a  Vladimíra. V  této sestavě jsme vy-
drželi jezdit na hlavatky desítky let. 
Bohužel, dva již zemřeli a tak se kolem 
této ryby vytvořila nová skupina lidí, 
se kterými jezdím dodnes. Hodně věcí 
se od našich začátků změnilo, ale to 
podstatné – hlavatka – zůstala. Krás-
né je, že se dokážeme v průběhu roku 
scházet, udělat si pěkný večer samo-
zřejmě „o hlavatce“. V zimě, když spo-
lu vyjedeme na ryby tak bereme toto 
setkání především jako společenskou 
záležitost. Určitě není to nejdůležitější 
chytit rybu za každou cenu, ale pobýt 
v krásné přírodě s krásnými lidmi. Až 
naposled lovit a případně ulovit, uvá-
žit, zda rybu vzít, nebo pustit. V  dal-

Lubomír Hužvík, autor knihy a hlavátke podunajskej
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ších letech jsem již jako zaběhnutý 
hlavatkář, chytal trofejní ryby skoro 
každý rok. Setkával jsem se se špičko-
vými slovenskými hlavatkáři, se kte-
rými jsem lovil matečné ryby pro hla-
vatkové líhně. Od těchto rybářských 
osobností jsem chytal „rozumy“, díval 
se, jak to na lovu dělají a snažil držet 
krok v  poctivosti, férovosti a  všech 
vlastnostech, nejen rybářských. 
Vzhledem k mému mládí se mi to da-
řilo. Vedu si od roku 1965 rybářský 
deník, do kterého si dodnes zapisuji 
po jednotlivých dnech celý pobyt při 
lovu hlavatky. Především tyto údaje: 
tlak vzduchu, teplotu vzduchu, teplotu 
vody, průběh počasí, směr a sílu větru 
a stav vody. Samozřejmě také jméno 
řeky, na které lovím. Pokud jsem měl 
záběr, tak na co, jak probíhal, v jakém 
úseku řeky, či v proudu, za proudem, 
v tišině, přesný čas záběru a spoustu 
dalších podrobností, které pro někoho 
nejsou podstatné. Jak jsem v průběhu 
let zjišťoval, důležité jsou a mají vliv 

na pravděpodobnost úlovku. Svý-
mi články v časopisu Rybářství jsem 
navnadil pár správných rybářů, kteří 
si mě našli. I  když jsem záměrně ne-
uváděl jména a  úseky řek, kde jsem 
lovil, dnes se na těchto řekách každo-
ročně setkáváme a mnozí již mají na 
svém kontě nádherné úlovky. Všichni 
dobří hlavatkáři se řídí svými zkuše-
nostmi, ale ne všichni je předávají dál. 
Chci v této knížce udělat výjimku. Vá-
žený čtenáři, zkus mě nebrat jako hla-
vatkového odborníka, to v  žádném 
případě nejsem, ale jako normálního 
rybáře, který prošel kousek krásných 
hlavatkových řek v  Evropě a  rád se 
s tebou podělí o své zkušenosti. Zkus-
te si z přečteného něco vybrat, přidejte 
něco svého a hlavně odvahu s výdrží! 

Dnes máme všichni možnost, pokud 
máme čas a peníze, si zajet na ryby, 
kam ve světě chceme. Stalo se to mó-
dou a movití rybáři se předhánějí, kte-
rý z nich zažil lepší a vzdálenější ryba-
řinu. Já si ale myslím, že to ve většině 

Lubomír Hužvík s Jozefom Husovským, 2012.
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případů není to pravé, co se v rybařině 
dá zažít. Také jsem na vlastní kůži za-
žil a přežil zájezdy do cizích zemí, jízdy 
autokarem a viděl, jak se rybaří v cizi-
ně. Nestěžuji si, viděl jsem překrásnou 
přírodní scenérii třeba v Norsku, nebo 
ve Švédsku, projel jsem Podkarpat-
skou a Zakarpatskou Ukrajinu a další 
evropské státy, nachytal jsem bezpo-
četně pstruhů a  lipanů. I  nějakou tu 
polystyrenovou přepravku mořských 
ryb. Ale že by mě ta mořská rybařina 
nadchla? Třeba tak zvané „jeřábová-
ní“ na těžkého pilkera ve 100m hloub-
ce z loďky na moři. Tak to tedy já za 
sportovní rybařinu nepovažuji. I když 
se člověk nadře jako kůň, je to jen zá-
vod, kdo víc a kdo větší. Podle mého 
gusta je nejpěknější rybařina na krás-
né neregulované horské řece. 

Bohužel takové řeky u nás v České 
republice skoro nejsou a již nikdy ne-
budou. Měl jsem na Slovensku počát-
kem šedesátých let dobrého přítele. 
Když jsem začal jezdit na slovenské 
řeky, tak mě zaujalo jeho vyprávě-
ní o  královně ryb – hlavatce. Hodně 
o  ní věděl, znal se i  se slovenským 
hlavatkářem č. 1, panem Samuelem 
Ivaškou. Já tehdy o hlavatce nevěděl 
vůbec nic, objevoval jsem krásy vá-
zání mušek, muškaření a hlavní mou 
rybou byli pstruh a  lipan. Jelikož mi 
pan Josef (tak se můj přítel jmenoval) 
nabídl hlavatkovou povolenku tehdy 
za směšných 50 Kč, tak jsem souhlasil 
a  řekl, že to zkusím. Něco málo jsem 
o hlavatce přečetl, připravil si rybář-
ský „cajk“. To byl tehdy štípaný prut 
„Šimek“ a naviják s křížovým navíje-
ním TAP, pár třpytek a  nějaký silon. 
Moje první „hlavatkovaná“ byla na 
řece Poprad v  oblasti osady Orlov. 
V  60. letech min. století se hlavatka 

lovila na Slovensku poslední tři mě-
síce v  roce, tj. říjen, listopad a  prosi-
nec. Já jsem lovil v polovině října za 
hustého sněžení a pak i sněhové váni-
ce. Během asi jedné hodiny jsem měl 
úspěch. Hned napoprvé jsem ulovil 
hlavatku na třpytku „Heinz“. Nestá-
lo mě to ani velkou námahu a  tak 
jsem usoudil, že je to velmi jednodu-
ché Tak se ze mě stal v  pětadvaceti 
letech hlavatkový „mistr světa“. Pan 
Josef, když jsem mu děkoval a vracel 
povolenku s vyplněnými údaji o rybě, 
jen pokýval hlavou a  bylo na něm 
vidět, že má podobnou radost, jako 
jsem měl já při lovu. Když jsem mu 
hlásil, že si za rok přijedu pro druhou 
hlavatku, jen se usmál a  řekl, že to 
tak jednoduché nebude. Povolenku 
že mi zajistí, ale chytit druhou hlavat-
ku v životě hned další rok, že je skoro 
nemožné. Já se tomu tehdy smál, ale 
on měl bohudík pravdu. Od té doby 
jsem jeho rady i  samotnou rybu za-
čal brát vážně. Jak říkal pan Josef 
„První vyhrání z kapsy vyhání“. Znám 
spoustu podobných příkladů mezi ry-
báři. Druhou hlavatku se jim většinou 
již ulovit nepodařilo ani po několika 
letech, a po několika pokusech vzda-
li lov hlavatky docela. Ono to totiž 
vcelku není vůbec jednoduché. Ulovit 
tuto rybu chce spoustu předpokladů 
a  okolností. To všechno mi došlo až 
v pozdějších letech. Od své první hla-
vatkové návštěvy na Slovensku jsem 
díky svému příteli získával povolenku 
každým rokem a nevynechal dodnes 
ani jeden. Pokud se udržím na nohou, 
budu za touto krásnou rybou jezdit až 
do smrti. Můj slovenský přítel Josef 
před pár lety zemřel a  já doufám, že 
se dívá se Sv. Petrem, jak zúročuji to, 
co mě naučil.
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V  českých a  moravských řekách 
v  minulém století, jak znám z  litera-
tury, byly také na zkoušku vysazeny 
hlavatky do různých řek. Nemělo to 
však žádný efekt. Buď se vychytaly 
jako „velcí pstruzi“, nebo zmizely ne-
známo kam. Těch pár hlavatek, co se 
dnes chytí v průběhu roku ve Vltavě, 
nebo Dyji nemá prakticky žádný vý-
znam. Vynaložené úsilí není úměrné 
konečnému důsledku. Hlavatka zde 
nemá vhodné životní podmínky, ať si 
to někdo přizná, nebo nepřizná. Jedna 
z nejúspěšnějších introdukcí hlavatky 
na Moravě byl úspěch na přehradě 
Bystřička v letech 1979 - 1985. Místní 
organizace v čele s panem hospodá-
řem Čermákem ji dokonce vytírala. 
Několikrát jsem s  ním hovořil a  do-
konce proběhlo školení o  hlavatce 
v líhni pana Ivašky na Slovensku. Na 
Bystřičce byly uloveny pěkné kusy 
5 – 11 kg. Po uvedeném období však 

hlavatka zmizela a  již se neobjevila. 
Královna vod potřebuje především 
velkou hlubokou řeku s čistou vodou, 
neregulovanou, bohatou kyslíkem, 
plnou ryb, které jí slouží za potravu 
a  také kulisu kolem vody. To zna-
mená hory a  lesy. Zároveň, pokud 
se v  řece přirozeně vytírá, potřebuje 
k  sobě ostroretku stěhovavou, která 
se vyskytuje původně tak jako hla-
vatka v  přítocích Dunaje a  Dunaji 
samotném. Proto se také dříve nazý-
vala Hlavatka podunajská. V nynější 
době byl název změněn na Hlavatka 
obecná, protože se dnes v Evropě vy-
skytuje i v řekách, které se do Dunaje 
nevlévají. Samozřejmě byla do těchto 
řek vysazena, ale daří se jí v nich stej-
ně, jako ostroretce stěhovavé. Tyto 
dvě ryby prostě patří k sobě. Obě byly 
vysazeny i do řek tekoucích na sever, 
do Wisly. Jsou to především řeky Du-
najec, Poprad a San.
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Aj kráľovná po ulovení, ktorá dosiahla lovnú mieru, si zaslúži život.
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Rieka severného Slovenska a  juž-
ného Poľska. Celkovo dlhá 154 
km (z toho v Poľsku 59 km), vlieva 

sa do Dunajca medzi Starym a Nowym 
Saczom. Ako jediná odvádza vody slo-
venských tokov do Baltského mora. 
Povodie Popradu má rozlohu 2081 km2.

Pramení vo výške 1965 m n. m. a za jej 
pramenný tok sa považuje Hincov po-
tok. Zľava priberá z  Popradského ple-
sa vytekajúci Ľadový potok a  od ich 
sútoku už preteká Mengusovskou do-
linou ako Poprad. Zbiera menšie toky 
zo severného úbočia Kozích chrbtov, 
z južného úbočia Vysokých Tatier, z Be-
lianskych Tatier a z  okraja Levočských 
vrchov. Medzi Podolíncom a  Hniezd-
nym sa dolina zužuje a  má charakter 
priečneho prielomu s  meandrami, od 
Starej Ľubovne po Orlov tečie Poprad 
v  erózno - denudačnej brázde. Na 26 
 kilometrovom úseku okolo Piwnicznej 
tvorí hraničnú rieku s Poľskom.

Vzhľadom na vodný režim patrí k  rie-
kam snehového typu s vysokými vodný-
mi stavmi v  apríli až júli, minimálnymi 
prietokmi v januári a februári. Priemerný 
ročný prietok pri ústí je 20 m3/s.

Poprad preteká rovnomenným mestom 
Poprad, ktoré je najväčším mestom na 
jeho brehoch. V  časti Matejovce je jeho 
priemerný ročný prietok 3,31 m³/s (mini-
málny prietok je 1,10 m³/s a maximálny 
prietok je 243 m³/s).

Pri meste Nowy Sącz v Poľsku sa vlieva 
do Dunajca. Dunajec sa vlieva do Visly 
a  tá do Baltského mora, je teda tokom 
III. rádu. Rieka Poprad je tok s najväčším 
spádom na Slovensku (1 567 výškových 
metrov).

Po obec Čirč v okrese Stará Ľubovňa pre-
teká len územím Slovenska. Medzi Rus-
kou Voľou nad Popradom a  Muszynou 
(dĺžka 5,1 km) a medzi Legnavou a Mníš-
kom nad Popradom (dĺžka 26 km) tvorí 

RIEKA POPRAD

Plaveč Kurčín
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hraničnú rieku s Poľskom. Celková dĺžka 
hranice tvorenej riekou Poprad je 31,1 
kilometrov (hranicu netvorí len v  okolí 
poľského mesta Muszyna). Od Mníška 
(379 m n. m.) odteká do Poľska, kde ústi 
do Dunajca.

Významnejšie pravostranné prítoky rieky 
Poprad sú Mlynica, Vrbovský potok, Ľu-
bica, Jakubianka, Ľubotínka a Čirčianka. 
Významnejšie ľavostranné prítoky rie-
ky Poprad sú Velický potok, Slavkovský 
potok, Studený potok, Kežmarská Biela 
voda a Biela.

Sútok potoka Ľubotínka a rieky 
Poprad, vľavo štrkovisko Orlov

Lo
v 

hl
av

át
ky

Úsek pred hranicou
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 ZOZNAM LIPŇOVÝCH 
LOVNÝCH REVÍROV
  Rieka Poprad - číslo 2 B ... 4-1951-6-1

Rybársky revír Vnútroštátna voda

● dĺžka revíru: 12,5 km
● úsek začína od Údolského mosta v smere dolu tokom, ktorý tečie vedľa obcí Plav-

nica, Hromoš, Plavec, Lubotín, Orlov, Čirč
● úsek končí pri sútoku Chotárneho potoka pod obcou Ruská Voľa nad Popradom
● lov Hlavátky možný na mŕtvu rybku, prívlač a muškárením pre držiteľov Vnútro-

štátnych hlavátkových povolení od 1.11. do 31.12. maximálne 1 kus ulovenej Hla-
vátky za sezónu

● lov rýb od 1.6. do 31.12. možný s povolením na vody lipňové, to sa nevzťa huje pre 
lov Hlavátky podunajskej

Začiatok revíru pod údolským mostom.
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Vzácna mihuľa riečna sa na Slovensku vyskytuje prakticky len v menších prítokoch 
rieky Poprad. Zlovená pri prehadzovaní toku pod Hromošom, rok 2013.

Úsek rieky Poprad pod Plavnicou.
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Výlov rýb elektrickým agregátom pod Plavnicou.

Úsek rieky Poprad nad Plavčom.
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Úsek rieky Poprad pod plavečským hradom. Zarybňovanie podustvou severnou.

Úsek rieky Poprad nad plavečským mostom.
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Rieka Poprad – pohľad z hradu.

Rieka Poprad pod plavečským mostom.
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Rieka Poprad pod sútokom Ľubotínky.

Jarné hromadenie ľadov v Plavči.



Rybárstvo a európska rieka Poprad

65

Rieka Poprad pod železničnou stanicou v Plavči. 

Brehová časť medzi riekou Poprad a štrkoviskom Orlov rozkvitla harmančekom.
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Regulovaná časť rieky je vyhlásená za prírodný chránený areál s výskytom bobra 
vodného, vydry riečnej a množstva vzácnych druhov vtákov.

Úsek medzi Plavčom a Orlovom.

Úsek rieky nad Orlovom
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Zarybňovanie dvojročnou hlavátkou

Zarybňovanie lipňom tymiánovým,
v pozadí poškodený most po 
povodni zo 4.6.2010

Úsek rieky nad orlovským mostom.
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Úsek rieky pod súčasným orlovským mostom.

Úsek pod obcou Orlov.
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Úsek rieky pred Andrejovkou.

Úsek rieky pod chatou Dáša.
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Úsek rieky vedľa štrkoviska Andrejovka.

Zarybňovanie nosáľom sťahovavým.
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Nad lávkou.

Úsek rieky pred Čirčom.
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Sútok Čirčanky.

Hrádza malej vodnej elektrárne (MVE) Čirč z lomového kameňa vo výške brehových 
častí spôsobuje zaplavovanie štrkoviska Andrejovka.
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Pod colnicou a MVE.

Úprava pretrhnutej brehovej časti pri MVE.
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Pod zákrutou.

Pod rampou, zarybňovanie 3-ročným pstruhom potočným.
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Peter Mikita a Tomaš Paločko 
s uloveným kormoránom.

Vrbou porastené brehové časti 
obhospodaruje bobor vodný.

Ukladaním mohutných lomových kameňov priamo do stredu toku rieky výrazne 
zvyšujeme okysličenie vody. Priestor za kameňom sa stáva životným priestorom pre 

ryby a úkrytom pred ľadochodmi.
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DENNÝ ČAS LOVU RÝB
vnútroštátne lipňové vody

január -

február -

marec -

apríl -

máj -

jún 4.00 - 22.00 hod.

júl 4.00 - 22.00 hod.

august 4.00 - 22.00 hod.

september 5.00-21.00 hod.

október 5.00 - 21.00 hod.

november 7.00- 19.00 hod.

december 7.00- 19.00 hod.

Najmenšie lovné miery rýb 
na rieke POPRAD
Druh ryby Lovné dĺžky

vnútroštátne č.: 
2 B-4-1951-6-1

Amur biely 60 cm
Boleň dravý 40 cm
Hlavátka 
podunajská

80 cm

Jalec hlavatý 20 cm
Jeseter malý 45 cm
Kapor rybničný 40 cm
Lieň sliznatý 25 cm
Lipeň 
tymianový

30 cm

Mrena severná 40 cm
Mrena škvrnitá 25 cm
Nosáľ 
sťahovavý

25 cm

Pleskáč vysoký 30 cm
Podustva 
severná

30 cm

Pstruh dúhový 25 cm
Pstruh jazerný 45 cm
Pstruh potočný 28 cm
Sivoň potočný 25 cm
Sumec veľký 70 cm
Šťuka severná 60 cm
Tolstolobik 
pestrý

45 cm

Úhor európsky 45 cm
Zubáč veľkoústy 50 cm

 Spôsob merania
Lovná miera rýb sa meria od predného konca 
hlavy po koniec najdlhšieho lúča narovnanej 
chvostovej plutvy.

Hlavátka po zarybnení. 
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  RIEKA POPRAD - ČÍSLO 2 A ... 4-1950-6-1
Rybársky revír Hraničná voda

● Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej ochrany jednotlivých dru-
hov rýb. Lov povolený sedem (7) dní v  týždni. Pri love muškárením je povolené 
používať maximálne dve umelé mušky na náväzci. 

● dĺžka revíru: 3,5 km
● úsek začína od sútoku Chotárneho potoka pod obcou Ruská Voľa nad Popradom 

v smere dolu tokom, ktorý tečie pod Orlovskou Magurou cez údolie Kurčín
● úsek končí na sútoku Smrečanského potoka na Zadnom Kurčíne - označený infor-

mačnou tabuľou
● lov povolený privlačov Pstruha potočného a dúhového od 16. 4. do 31. 8.
● je zakázané používať blyskáč väčší ako číslo 3 a vobler s telom väčším ako 8 cm
● lov rýb možný s povolením na vody lipňové, to sa nevzťa huje na lov Hlavátky
● lov Hlavátky možný pre držiteľov Hraničných hlavátkových povolení 
 od 1. 9. do 31.12.
● zákaz lovu na mŕtvu rybku

Začiatok hraničného úseku na sútoku Chotárneho potoka pod Leluchowom.
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Zarybňovanie podustvou severnou. Miloš Podrazil zlovujúci podustvu 
severnú k zarybneniu.

Úsek rieky za prvou lúkou.
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Zarybňovanie hraničného úseku, vľavo 2-ročnou hlavátkou, 
vpravo ročným pstruhom potočným

Úsek rieky pod Leluchowom, zarybňovanie 3-ročnou hlavátkou.
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Janíkov stôl.

Predný Kurčín pod druhou lúkou.
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Pod vysokým brehom.

Zadný Kurčín pod skládkou dreva.
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Prúd rieky na hranici je ideálnym domovom hlavátky podunajskej.

Úsek rieky pod treťou lúkou. Vľavo lipeň tymiánový.
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Koniec hraničného úseku rieky Poprad pod Smrečanským potokom.

Nad sútokom Smrečanského potoka.
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Najmenšie lovné miery rýb 
na rieke POPRAD
Druh ryby Lovné dĺžky

Hraničné vody č.: 
2 A-4-1950-6-1

Amur biely neuvedený
Boleň dravý 40 cm
Hlavátka 
podunajská

80 cm

Jalec hlavatý 25 cm
Jeseter malý neuvedený
Kapor rybničný 35 cm
Lieň sliznatý 25 cm
Lipeň 
tymianový

30 cm

Mrena severná 40 cm
Mrena škvrnitá 25 cm
Nosáľ 
sťahovavý

30 cm

Pleskáč vysoký 25 cm
Podustva 
severná

30 cm

Pstruh dúhový 25 cm
Pstruh jazerný neuvedený
Pstruh potočný 28 cm
Sivoň potočný 25 cm
Sumec veľký neuvedený
Šťuka severná 45 cm
Tolstolobik 
pestrý

neuvedený

Úhor európsky neuvedený
Zubáč veľkoústy 45 cm

DENNÝ ČAS LOVU RÝB
hraničné lipňové vody

január 7.00 - 17.00 hod.

február 7.00 - 17.00 hod.

marec 5.00 - 20.00 hod.

apríl 5.00 - 20.00 hod.

máj 4.00 - 22.00 hod.

jún 4.00 - 22.00 hod.

júl 4.00 - 22.00 hod.

august 4.00 - 22.00 hod.

september 5.00 - 21.00 hod.

október 5.00 - 21.00 hod.

november 6.00- 18.00 hod.

december 6.00 - 18.00 hod.

Kormorán veľký sa dokáže pri love rýb po-
noriť v mori až do hĺbky 40 m. V 5 m hlbo-
kej rieke Poprad spôsobuje veľké škody.
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Pstruhový revír, štrkovisko Plaveč 4-2721-4-1
Najmenšie lovné miery rýb 
na štrkovisku Plaveč
Druh ryby Lovné dĺžky

Pstruh dúhový 25 cm

Pstruh jazerný 45 cm

Pstruh potočný 25 cm

Sivoň potočný 25 cm

Denný čas lovu rýb
VODY PSTRUHOVÉ

Január

Február

Marec

Apríl 6:00 19:00

Máj 5:00 21:00

Jún 4:00 22:00

Júl 4:00 22:00

August 5:00 21:00

September 6:00 19:00

Október

November

December
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Každoročné úvodné otvorenie rybárskej pstruhovej sezóny je spojené 
s modlitbou duchovného správcu orlovskej farnosti Petra Iľka a rybárou.
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Rozlúčka na Orlove.

Brigáda na výstavbe orlovského prístrešku.
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V 250 hektárom chovnom rybníku Holná v CHKO-Třeboňsko sa chovajú ryby, 
ktoré putujú do kaprových vôd v Orlove.
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Rieka Poprad pred Muszynou.

Poľsko-slovenské Dni rybárskej tradície, 2013.
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Vychladené kurča umyjeme studenou vodou 
a ponecháme, aby sa voľne osušilo. Pripraví-
me si grilovacie korenie, ktoré obsahuje jedlú 
soľ, mletú rascu, mletú sladkú papriku, mleté 
čierne korenie a  mletú šalviu. Kurča posy-
peme grilovacou zmesou zvonku aj zvnútra. 
Takto pripravené kurča ponecháme v chlade 
4 až 6 hodín, aby koreniny pôsobili. 

Pripravíme si kvalitné ohnisko tak, aby po 
čase vznikla hrubšia pahreba. Pri príprave 
ohniska použijeme skôr tvrdšie drevo. Ak je 
iba mäkké, grilovanie sa trochu predľži.

Umyté ošúpané zemiaky nakrájame na 
väčšie kúsky, posolíme, posypeme celou 
rascou a vysypeme na panvicu okolo sto-
jana pod kurča.

Panvicu položíme do pripravenej pahre-
by a prikryjeme železným pozinkovaným 
vedrom (Orlovskou rybárskou mikrovl-
nou). Okolo vedra nahrnieme žeravé uh-
líky, na ktoré budeme postupne ukladať 
tenké drievka tak, aby nebol plameň veľ-
mi silný. Podľa veľkosti kurčaťa pečieme, 
grilujeme asi 50 – 60 minút. 

Po uplynutí času skontrolujeme, či je 
kurča upečené. Kliešťami odstránime ved-
ro a panvicu vyberieme z pahreby na pri-
pravený stôl. Pre dobrú chuť k nemu pri-
pravíme zeleninový šalát a prílohy podľa 
vlastnej chuti. 

Prajeme dobrú chuť! 

RYBÁRSKE RECEPTY

RYBÁRSKA MIKROVLNKA JANKA TUPTU
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Do rozohriatej masti pridáme očistenú 
a  pokrájanú cibuľu a  pražíme ju do zla-
tova. Umyté a osušené mäso z rozličných 
častí diviaka nakrájame na malé kúsky, 
ktoré vložíme do pripravenej cibule. 

Za stáleho miešania asi päť minút mäso 
zbelie, čím nedôjde k úniku bielkovín, ale 
k  ich zrazeniu. Pridáme sladkú papriku, 
ktorú po necelej minúte zalievame vriacou 
vodou v  primeranom množstve. Pridáme 
soľ, čierne korenie, mletú rascu, cesnak 
a feferóny.

Do pripraveného mäsa vlejeme potreb-
ný objem vriacej vody (ak prilievame stu-
denú varenie sa predlžuje), aby sme po 
necelej hodine varenia nemuseli pridávať 

ďalšiu. Na drobno nakrájané zemiaky roz-
delíme na polovicu. Jednu časť použijeme 
okamžite na rozvarenie a  zahustenie. Ak 
sa rozhodneme nezahusťovať zemiakmi, 
zahusťuje sa vychladenou, na oleji usma-
ženou hladkou mukou. Druhú časť ze-
miakov vložíme do gulášu 10 minút pred 
ukončením, podľa toho, ako je uvarené 
mäso.

Dochucujeme rozdrveným cesnakom, 
majoránku a  vloženým konárikom jad-
lovca. 

Vrchnú červenú tukovú zložku počas za-
husťovania oddelíme do hrnčeka. Po pät-
nástich minútach ju vložíme späť a  tým 
zabránime jej vstrebaniu do zmesi.

GULÁŠ Z DIVIAKA OD VLADA KANAŠA 
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Umytého vypitvaného kapra naporcuje-
me, natrieme rybárskou koreninovou 

zmesou, ktorá obsahuje jedlú soľ, sušený 
cesnak, bazalku, mletý zázvor, horčicové 
semienka, cukor, cibuľu, petržlen a rozma-

rín. Takto pripravenú rybu necháme postáť 
2 až 6 hodín. Potom vyprážame na panvici 
v rozpálenom tuku do mäkka. Po vypražení 
pokvapkáme citrónovou šťavou. Podáva-
me so zemiakmi alebo chlebom. 

PEČENÝ KAPOR RUDOLFA KOVÁČA 

K údenému kolienku, rebierku či krko-
vičke vložíme cibuľku, struk cesna-

ku, zeler, mrkvu, petržlen, kaleráb. Za-
lejeme vodou, pridáme celé čierne, nové 
korenie, troška soli a pripravíme asi dva 
litre vývaru. Údeninu pokrájame na koc-
ky. Vo vedľajšom hrnčeku uvaríme suše-

né hríby. Na rastlinnom tuku v  panvici 
osmažíme hladkú múku, ktorú necháme 
vychladiť. Do vývaru vlejeme liter jušky 
z  kyslej kapusty a  dáme variť. Vriacu 
zmes zahustíme múkou, vložíme do nej 
údeninu, prípadne huby a dochutíme ve-
getou .

HORNOŠARIŠSKÁ MAČANKA S HUBAMI OD RÓBERTA PLASKOŇA
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ÚDENÝ KAPOR OD PAVLA GABOŠA

Umytého vypitvaného kapra naporcu-
jeme a vložíme do slaného nálevu na 

6 až 8 hodín. Potom nasoleného kapra 
umyjeme v studenej vode a osušíme. Na-

trieme rozdrveným cesnakom a  rybácim 
korením. Udíme v rybárskej udiarničke na 
bukových pilinách.

LETNÁ PRAŽENICA Z HRÍBOV OD JOZEFA HUSOVSKÉHO

Cibuľku usmažíme. Hríby varíme pät-
násť minút v posolenej vode. Slaninku 

s precedenými hubami trocha popražíme, 
vlejeme vajíčka a miešame.

Jemne dosolíme, prídame trochu mleté-
ho čierného korenia. Podaváme s  kyslou 
uhorkou a chlebíkom.



94

Rybárstvo a európska rieka Poprad

94

Umyté vypitvané pstrhy zalejeme 
slaným roztokom, ktorý pripravíme 

z  päť litrov prevarenej a  vychladenej 
vody, v  ktorej rozpustíme pol kila soli. 
Do nálevu pridame rozdrvenný cesnak 
s  bobkovým listom. Nasledujúci deň 
pstruhy uložene v  chladnej miestnosti 
vyberieme a  umyjeme studenou vodou. 
V  ďalšej studenej vode ich asi hodinku 
ponecháme máčať, aby z nich vyšla nad-
bytočná soľ. Ryby vyložíme na rošt, aby 

preschli. Potom do rastlinného tuku vsy-
peme koreninovú zmes na prípravu rýb, 
ktorá obsahuje čerstvú jedlú soľ, sušený 
cesnak, bazalku, mletý zázvor, horčicové 
semienka, cukor, tymián, petržlen, cibu-
ľu a rozmarín. Touto pripravenou zmesou 
pstruhy natrieme viac zvnútra ako zvon-
ku. Ukladáme s roztiahnutými bruškami 
na udiarensku roštu. Vkladáme do bu-
kom rozohriatej udiarne a udíme do zla-
tova. 

ÚDENÉ PSTRUHY OD PAVLA ŠVECA

Udiareň mimo ohniska

Piecka

Ša
m

ot
ov

á 
ud

ia
re

ň 

Vysolené pstruhy 
na rošte pred 

údením

Vyúdené pstruhy necháme vychladnúť 
do rána na rošte, potom ich vložíme 

do prepravky.
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Vypitvané v chladnej vode umyté plo-
tice vložíme na jeden deň do slaného 

nálevu (nálev pripravíme podobný ako 
na pstruhy). Na druhý deň plotice umyje-
me studenou vodou. Do hrnca dáme vodu 
s octom v pomere dva ku jednej, necháme 
prevariť spolu s trochou cukru podľa chu-
tí. S  chladným nálevom plotice zalejeme 

a  necháme v  chladnej miernosti najme-
nej desať dní. Z kyslých plotíc vyberieme 
chrbtovú kosť, ryby narežeme na plátky, 
pridáme majonézu, biely jogurt, naklada-
nú mrkvu, uhorku, hrášok. Všetko okorení-
me, pokvapkáme citrónovou šťavou a roz-
miešame. Potom necháme trocha postáť 
v chladničke a konzumujeme.

ŠALÁT S KYSLÝCH PLOTÍC

Do vriacej osolenej vody vložíme viac 
druhov očistených rýb ( jalec, pleskáč, 

podustva, mrena, plotica). Po piatich mi-
nútach ryby vyberieme vonku a necháme 
vychladiť, tak aby sme mohli mäso odde-
liť od kostí. Vývar precedíme a  ponechá-
me v hrnci.

Na masle podusíme na kocky nakrája-
nú mrkvu, petržlen, zeler a  pridáme celú 
rascu. Po piatich minútach to zalejeme po-
lovicou vývaru. Na oleji udusíme do zlato-

va cibuľku, pridáme petržlenovú a zelero-
vú na drobno pokrájanú vňať a rozdrvené 
dva strúčky cesnaku. Do toho prilievame 
taký objem druhej časti vývaru, aby vý-
var nebol príliš silný. Vývary spojíme.

Do posekaného rybacieho mäsa, z  kto-
rého sme vybrali kosti, vsypeme detskú 
krupicu, polohrubú múku, čierne mleté 
korenie, vegetu a trocha soli. Takto pripra-
venú zmes pretláčame cez sitko do vriace-
ho vývaru.

HALÁSZLÉ OD PAVLA LEŠKA
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Ryby vo vodách našich revírov
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1. Jeseter malý / Jesiotr
2. Boleň dravý / Boleń
3. Hlavátka podunajská / Głowacica
4. Podustva severná / Świnka
5. Jalec hlavatý / Kleń
6. Lipeň tymiánový / Lipień
7. Sivoň potočný / Pstrag źródłany
8. Jalec maloústy / Jelec
9. Plotica červenooká / Płoć
10. Pstruh potočný ikernačka / Pstrag potokowy
11. Karas striebristý / Karaś
12. Mrena severná / Brzana
13. Pstruh dúhový / Pstrag teczowy
14. Pstruh potočný mliečak / Pstrag potokowy
15. Karas koi / Karaś
16. Nosaľ sťahovavý / Certa
17. Pstruh jazerný / Troć jeziorowa
18. Zubáč volžský
19. Nosaľ sťahovavý / Certa
20. Mieň sladkovodný / Mietus
21. Zubáč veľkoústy / Sandacz
22. Lieň sliznatý / Lin
23. Ostriež zelenkavý / Okoń
24. Belička európska / Piekielnica
25. Síh marená / Sieja
26. Kapor rybničný-lysec / Karp- odmiana lysca
27. Štuka severná / Szczupak
28. Pleskáč vysoký / Leszcz
29. Kapor rybničný-šupináč / Karp-odmiana łuska
30. Čerebľa pestrá / Strebla potokowa
31. Kolok veľký
32. Sumec veľký / Sum
33. Tolstolobík biely / Tolpyga biala
34. Amur biely / Amur bialy
35. Pĺž severný / Koza
36. Šabľa krivočiara / Ciosa
37. Úhor európsky / Wegorz
38. Lopatka dúhová / Róźanka
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Dnes žijeme v  dobe, kedy človek 
nehľadí na skutočný význam 
uchovania a  ochrany prírody, 

ktorá je tak veľmi dôležitá pre zacho-
vanie samotného bytia. V krátkej vidi-
ne fi nančného zisku úplne na niekoľko 
hodín zastaví živý tok rieky vzdúvaním 
hladiny pred MVE, bez zachovania sa-
nitačného prietoku. Výstavbou po sebe 
idúcich MVE vzdutím vody dochádza 
k  jej otepľovaniu a k  zmene charakte-
ru podhorského pstruhovo-lipňového 
toku na kaprový, v ktorom začínajú do-
minovať nepôvodné druhy rýb. Dokáže 
vypustiť škodlivé chemické látky, ktoré 
smú byť skladované len v špeciálnych 
nádobách v  uzavretých chránených 
priestoroch s  prísnym manipulačným 
poriadkom. Zlou poľnohospodárskou 
činnosťou, orbou strmých lúk i polí bez 
medzí, dokonca aj vlásočníc dochádza 
po prívalových dažďoch k odplavova-
niu živín spolu s kalmi a tie zabahňujú 
a zanášajú toky a živé pramene v nich. 
Mnohokrát hustota kalu úplne udusí 
niekoľko ročné kategórie cenných dru-
hov lososovitých rýb. Projektované re-
gulácie rozširujú a zrýchľujú toky s be-
tónovým dnom kde neexistuje život. 
V  pôvodných meandrujúcich úsekoch 
sa výrazne spomaľoval prúd vody 
narážaním na udržiavané vŕbové po-
rasty a v ich koreňových sústavách sa 
neresili pôvodne druhy rýb. Tie slúžili 
aj ako úkryt pred predátormi, akými 
sú vydra riečna či kormorán veľký. Pre 
ochranu brehových častí a tokov treba 
prijať rázne zákony a jasné postihy. Aj 
malá bloková pokuta od poriečneho 
či policajta v minulosti zabránila hro-
madeniu sa množstva komunálneho 
či stavebného odpadu pri tokoch. Tie 
smerovali do zberných dvorov. Stav 
a doba si vyžaduje, aby plechovky od 

piva a  plastové fľaše boli zálohova-
né - vratné, ako v mnohých krajinách. 
Celoročné omladzovanie vŕbových 
porastov s  prihliadnutím na zatiene-
nie toku zo slnečnej strany má veľký 
význam, aby nevznikali veľké výmole 

s rozšírením toku po odplavení prasta-
rých vŕb s koreňovou sústavou počas 
povodní. Výstavbou a  sfunkčnením 
nových čističiek okolo toku rieky Po-
prad sa výrazne zlepšila kvalita vody, 
čo vidieť aj pri enormnom náraste ma-
lých vytretých rýb. Vzťah k prírode sa 
nedá vybudovať za deň. Začína samot-
ným príkladom rodičov, starých rodi-
čov, výučbou od základnej školy po 
vysokú. Veľkú pomoc príroda čaká od 
každého z nás denne s pomocou záko-
nodarcov či duchovenstva. 

Dovoľte mi v  mene nás Orlovských 
rybárov poďakovať Prešovskému sa-

ZÁVEREČNÉ SLOVO AUTORA KNIHY

Komunálny odpad nepatrí do rieky, spôso-
buje veľkú bolesť i mrene severnej.
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mosprávnemu kraju za poskytnutú 
možnosť vydať túto knihu o  histó-
rii a  súčasnosti rybárstva v  Orlove 
a Muszyne.

Chcem poďakovať za päťdesiat ro-
kov obetavej práce vám rybárom, kto-
rí už nie ste medzi nami aj vám, ktorí 
dnes vo svojom voľnom čase v  rámci 
brigád, aj mimo nich, budujete miestnu 
orgánizaciu v Orlove a Muszyne.

Ďakujem za pomoc a spoluprácu pri 
ochrane revírov pracovníkom Obvod-
ného úradu životného prostredia v Sta-
rej Ľubovni, Krajského úradu životného 
prostredia v  Prešove, Štátnej ochrany 
prírody - PIENAPu, Inšpekcii životného 
prostredia v  Košiciach, Slovenskému 
vodohospodárskemu podniku, š. p., 
povodie Popradu a Dunajca, závod 
Poprad, ichtyológom, výskumným 
vedeckým inštitúciám ministerstva 
pôdohospodárstva i životného prostre-

dia SR, pracovníkom rady SRZ v Žiline, 
chovateľom rýb, starostom, poslan-
com obecných úradov, okolitým vý-
borom v  organizáciách SRZ na rieke 
Poprad, susedným organizáciám SRZ 
v  Starej Ľubovni, Sabinove, Bardejo-
ve, Prešove a hlavne priateľom z PZW 
v Muszyne.

Verím, že sa nám, a hlavne generáci-
ám po nás, bude naďalej spoločnými 
silami dariť chrániť prírodu, formovať 
vzťah detí k nej tak, že keď vkročíme do 
lesa či rieky, budeme cítiť vôňu i chuť 
skutočného, pravého, čistého domova, 
blízkosť i  harmóniu prírody a  človeka 
v  lone prekrásnej Božej prírody seve-
rovýchodného Slovenska v  Orlovsko- 
Muszynskej oblasti.

  PETROV ZDAR

Pavel Švec
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