
§ 18 písm. h) zákona 

 

Otázka (člen ZO SRZ): 

 § 18 Zakázané spôsoby lovu rýb v kaprových vodách  h) loviť prívlačou a muškárením 

s použitím strímra alebo inej napodobeniny rybky od 15. marca do 31. mája  

 vyhláška  § 18 Spôsoby lovu rýb   (4) Lov rýb prívlačou je spôsob lovu rýb jednou udicou, 

ktorá sa skladá z rybárskeho prúta s navijakom, vlasca alebo splietanej šnúry a jednej 

vláčenej nástrahy, pri ktorom je nástraha ťahaná prerušovaným alebo súvislým pohybom 

s cieľom podnietiť ryby k záberu. Pri tomto spôsobe lovu nemôže byť súčasne používaná na 

lov ďalšia udica. Lov rýb pomocou bubliny, sbirolina alebo iných obdobných pomôcok sa 

považuje za lov prívlačou  

Podľa tohoto zákona môžem loviť spôsobom na prívlač celý rok ak dajme tomu použijem 

kopýtko, alebo hociaku inú umelú nástrahu ktorá nenapodobňuje rybku? Nakoľko zákon 

zakazuje len strímer a napodobneninu rybky. 

 

Odpoveď: 

 Z § 18 písm. h) vyplýva, že na kaprových vodách v čase od 15. marca do 31. mája je 

zakázaný lov prívlačou, bez ohľadu na použitú nástrahu a lov muškárením s použitím strímra 

alebo inej napodobneniny rybky. Ustanovenie § 18 ods. 5 vyhlášky okrem iného vysvetľuje, čo 

sa za prívlač považuje. V tejto súvislosti sú v ňom uvedené slovné spojenia „a jednej vláčenej 

nástrahy“, alebo „je nástraha ťahaná“, t. z. ide o nástrahu ako takú, bez jej bližšej špecifikácie. 

Účelom poslednej vety dotknutého ustanovenia je „len“ zdôraznenie, že za lov prívlačou sa 

okrem zmienenej štandardnej prívlače a muškárenia s určenou nástrahou, považuje aj lov rýb 

pomocou bubliny, sbirolina, alebo iných obdobných pomôcok.  

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že zákon neumožňuje loviť na kaprových vodách prívlačou 

po celý rok, ak budú pri tomto spôsobe lovu ako nástraha použité „kopýtko“ (Pozn.: 

pravdepodobne ste mali na mysli „ripper“, v prípade ktorej aj tak nesporne ide o umelú 

gumennú nástrahu napodoňujúcu rybku), alebo akákoľvek iná umelá nástraha 

nenapodobňujúca rybku.     

 


