
§ 18 ods. 5 vyhlášky 

 

Otázka (SRZ – Rada, Žilina): 

 

§ 18 ods. 5 vyhlášky – muškárenie pri love hlavátky 

V zmysle § 18 ods. 5 vyhlášky lov rýb muškárskou udicou v lipňových vodách s 

použitím strímra nad 10 cm ako nástrahy sa považuje za lov rýb muškárením pri love hlavátky. 

 V zmysle § 17 písm. d) zákona o rybárstve je na lipňových vodách zakázané 

používať pri love muškárením iné ako umelé muškárske nástrahy s veľkosťou viac ako 10 cm. 

 V zmysle § 19 písm. b) zákona o rybárstve pri love hlavátky sa zakazuje loviť 

hlavátku inak než prívlačou alebo muškárením na umelé nástrahy menšie ako 15 cm. 

 Z vyššie uvedených ustanovení zákona o rybárstve vyplýva, že na lipňových 

vodách nemožno použiť nástrahu väčšiu ako 10 cm, pričom vyhláška to v ustanovení § 18 

ods. 5 povoľuje. 

Otázka: Môže loviaca osoba použiť v zmysle § 18 ods. 5 vyhlášky pri love hlavátky nástrahu 

o veľkosti 12 cm? 

Otázka č. 2: Môže loviaca osoba použiť pri love hlavátky nástrahu o veľkosti 16 cm, aj keď 

je to § 17 písm. d) zákona o rybárstve nepovoľuje? 

 

Odpoveď: 

 Loviaci pri love hlavátky muškárskou udicou v lipňových vodách použiť ako nástrahu 

strímer o veľkosti 12 cm – nemôže. Ustanovenie § 18 ods. 5 vyhlášky vo svojej časti „... 

s použitím strímra nad 10 cm ako nástrahy sa považuje za lov muškárením pri love hlavátky“ 

k úvahe o možnosti použitia nástrahy o veľkosti napr. 12 cm skutočne môže zvádzať. Potrebné 

je však brať do úvahy, že ustanovenie má za cieľ zdôrazniť, že použitie umelej nástrahy 

maximálne do 10 cm sa vzťahuje výlučne na držiteľov povolení na lipňové vody, aby sa tak 

u nich eliminovali úlovky hlavátky. Ustanovenie § 19 písm. b) zákona vo vzťahu k držiteľom 

povolení na lov hlavátky „len“ spresňuje, že loviť hlavátku inak než prívlačou alebo 

muškárením na umelé nástrahy menšie ako 15 cm sa zakazuje. Ustanovenie § 17 písm. d) 

zákona zase vo vzťahu k držiteľom povolení na lipňové vody takpovediac potvrdzuje význam 

ustanovenia § 18 ods. 5 vyhlášky, t. j. že takýto „muškári“ nemôžu pri love muškárením 

používať umelé nástrahy väčšie ako 10 cm. 

 Ako sme vyššie uviedli, ustanovenie § 17 písm. d) zákona sa vzťahuje k držiteľom 

povolení na lipňové vody, podľa ktorého „muškári“ nemôžu pri love muškárením v lipňových 

vodách používať umelé nástrahy väčšie ako 10 cm. Naopak z ustanovenia § 19 písm. b) zákona, 

ktoré sa na rozdiel od ustanovenia § 17 písm. d) zákona vzťahuje na držiteľov povolenia na lov 

hlavátky jednoznačne vyplýva, že pri love hlavátky sa zakazuje loviť inak než prívlačou alebo 

muškárením na umelé nástrahy menšie ako 15 cm, t. z. že pri love hlavátky môžu použiť 

nástrahu napríklad o veľkosti 15 cm a viac. Ustanovením je sledovaná aj istá ochrana iných 

lososovitých druhov rýb, ktoré spravidla v rybárskych revíroch s výskytom hlavátky žijú.  

 


