naše naj

PSTRUHOVÉ
REVÍRY SLOVENSKA
Revúca a Čutkovo
V minulom čísle sme
si predstavili rybársku pýchu Liptova
– rieku Váh pod VVN
Bešeňová. V revíroch
ružomberskej organizácie ešte zostaneme
a predstavíme si rieku
Revúcu (revír číslo
3-3220-4-1) a tiež jednu
krásnu malú nádrž
s režimom chyť a pusť
Čutkovo (revír číslo
3-0630-4-4).

R

ieka Revúca pramení
na Donovaloch, oddeľuje
Veľkú Fatru od Nízkych
Tatier a po 33 kilometroch vteká do Váhu
v Ružomberku. Je v prirodzenom
koryte, regulácia sa začína až tesne
pri sútoku. Na Revúcej sa nachádzajú až štyri malé vodné elektrárne
a odchovne rýb, ktoré v čase sucha
odčerpávajú z toku vodu. V minulosti sa využívala na splavovanie dreva,
na to slúžilo aj zadržiavacie vodné
dielo pri Korytnici. Nahromadená
voda sa cez stavidlo nárazovo vypúšťala, vďaka čomu silný prúd dokázal
splaviť drevo až do Ružomberka.

Slovensko sa pýši pstruhovými
revírmi, ktoré bez preháňania patria
k najkrajším na svete. Niektoré TOP
si predstavíme v našom seriáli.
»»» LUKÁŠ SVETLÍK

Rýchly spád bráni rozšíreniu rias,
čo uľahčuje rybolov. Na dne je štrk,
menšie i väčšie kamene a miestami aj
piesok. Takmer všade sa možno
brodiť, väčšinou však v prsačkách.
Rieka je bohatá na ryby a drobné
kôrovce. Z rýb sa tu najčastejšie
stretnete so pstruhom potočným,
lipňom tymianovým, hlaváčom či
pstruhom dúhovým. Pstruhy dúhové
všetkých veľkostných kategórií sa
dajú uloviť poniže ich odchovne
Bohunka – Slovryb. Ústie Revúcej
do Váhu priamo v centre mesta
Ružomberok až po riečny dvojstupeň
pri bývalom závode Sólo je významným neresiskom hlavátky podunajskej

a vyhlásenou chránenou rybou
rezerváciou.
Pozor, MsO SRZ Ružomberok
stanovila pre revír najmenšiu lovnú
mieru lipňa tymianového na 40 centimetrov a pre pstruha potočného
i dúhového 30 centimetrov! Aj vďaka
tomu tu dosahujú rekordné úlovky
pstruha potočného až 60 a dúhového
70 centimetrov. Denné hosťovacie
povolenie na rybolov stojí 15 eur.

MUŠKÁRENIE A PRÍVLAČ
Revúcu obľubujú najmä muškári
a prívlačiari. Ryby sú v nej opatrné, preto treba používať
tenšie vlasce, ideálne od 0,10-
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0,14 milimetra, a primerané, kratšie
prúty na presnejšie nahadzovanie.
Pri muškárení si vystačíme s prútom
AFTMA 4, osobne však preferujem
AFTMA 3, dlhým 7,6 stopy (2,28 m)
na suchú mušku či 9 stôp (2,70 m)
na francúzsku nymfu. Rieka je veľmi
úživná a na každom kameni z dna
nájdeme prilepené desiatky schránok
potočníkov. Odporúčam preto
zvoliť prirodzenú verziu mušiek
tohto schránkového hmyzu,
pupy potočníkov aj suché
mušky potočníka. Úspešné
sú tiež marcovky, klasické
red tagy či pri splavených dúhakoch
aj ružové či oranžové varianty mokrej
bažantej nymfy. Na prívlač sú vhodné
prúty s vrhacou záťažou do 10 gramov a s dĺžkou maximálne dva metre.
Počas jarnej vysokej vody perfektne
fungujú v prúde voblery ako napríklad
Tristan 5,5 cm alebo Illex Tiny Fry
50 v prirodzených farbách pstruha
potočného a dúhového. Po stabilizovaní výšky vodnej hladiny v letných
mesiacoch zasa preferujem rotačku
a gumené nástrahy, ako sú nymfy či
rôzne červy. Ak ste ešte na Revúcej
nelovili, určite sledujte vodný stav
na www.shmu.sk. Ideálna hladina
na vodomernej stanici Podsuchá
je vo výške 45-50 centimetrov.

OSVEDČENÉ MIESTA
Rieka je príťažlivá po celej dĺžke.
Zalesnené časti toku sa strieda-
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Keď radi rybárčite v lone prekrásnej
prírody, tu si prídete na svoje.
jú s lúkami a mokraďami. Vďaka
kvalitnému zarybneniu pstruhom
potočným a lipňom si v Revúcej
rybári zalovia úspešne takmer všade. Menšie pstruhy stoja za takmer
každým väčším či menším kameňom

alebo na hranách prúdov a v zátiší.
Prezrádzanie konkrétnych jám s rybami by mohlo nejedného rybára
pripraviť o zážitok z hľadania a lovu.
Odporučím však aspoň pár úsekov,
ktoré rozhodne stojí za to prejsť.

Koliba Bodega: V jej okolí lovím asi
najradšej. Auto sa dá bezpečne zaparkovať pri kolibe, hneď vedľa
hlavnej cesty. Rieka má v tomto
úseku veľké čaro. Popri vode vedie
cyklistický chodník a na jeseň môžete počas jelenej ruje zblízka stretnúť
ručiaceho jeleňa. Najčastejšie sú tu
úlovky pstruha potočného a lipňa.
Slovryb: Z odchovného zariadenia pravidelne unikajú pstruhy dúhové do toku
Revúcej. Je tu veľký rybársky tlak, hoci
úlovky málokedy dosahujú lovnú mieru
30 centimetrov. Krásne úseky sú aj
nad týmto zariadením. Ryby napríklad
často navštevujú stavidlo, z ktorého sa
odvádza voda pre Slovryb. Parkovať sa
dá pri tomto stavidle alebo priamo pri
Slovrybe na malej odstavnej ploche.
Biely Potok: Táto lokalita sa nachádza
pred Ružomberkom, neďaleko odbočky
na Vlkolínec. Rieka preteká zastavanou
oblasťou, pričom sa tu nachádza aj niekoľko kaskád. Pod piliermi mostov sú
vymleté jamy, ktoré obľubujú menšie aj
väčšie pstruhy. Ulovíte v nich potočáka, dúhaka aj lipňa. Niekomu nemusí
byť príjemné, že mu hneď za chrbtom
domáci kosia trávu, ale pekné úlovky
vedia vynahradiť aj tento diskomfort. Parkovať možno popri rieke.

VODNÁ NÁDRŽ
Revír Čutkovo sa nachádza v jednej z najkrajších dolín Veľkej Fatry.
Pozostáva z desaťkilometrového potoka, ktorý ústi do Váhu v Ružomberku-

-Černovej a z vodnej nádrže s rozlohou 0,5 hektára. Platí tu režim
chyť a pusť. Pred vstupom do doliny
nájdete Kolibu u dobrého pastiera,
kde si môžete kúpiť aj hosťovacie
povolenie za 10 eur na deň. Neďaleko
koliby sa začína najzaujímavejšia časť
revíru – vodná nádrž s krištáľovou
vodou. Rybia osádka pozostáva len
z pôvodných druhov, pstruha potočného, lipňa tymianového, hlaváča
a čereble. Vysadené pstruhy majú
bežne okolo 30 centimetrov, no sú tu
aj velikány nad 60 centimetrov. Lov je
však náročný. Pri muškárení aj prívlači
odporúčam čo najjemnejšiu zostavu
s tenkým silonom. Veľké voblery
a rotačky ani výrazné vzory múch
sa tunajším pstruhom nepáčia. Treba
zjemniť výbavu natoľko, že si ryba pri
dôkladnom skúmaní nástrahy nevšimne nič podozrivé.
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Vážený čitateľ, v súvislosti so spotrebiteľskou súťažou organizovanou spoločnosťou News and Media Holding, a. s., dochádza k spracúvaniu vašich osobných
údajov. Bližšie informácie o podmienkach spracúvania vašich osobných údajov nájdete na našej webstránke https://www.newsandmedia.sk/gdpr/.
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VYHODNOTENIE
Vyžrebovaným výhercom z minulého
kola súťaže, ktorý za správnu odpoveď
získal japonské vlasce Carbotex od firmy
Master Fisch, je Xxxx Yyyyyyy z obce
Zzzzzzz zzz Zzzzzzz.
Gratulujeme!

Sú

Súťažíme o japonské vlasce Carbotex od firmy
Master Fisch (www.rybarskydom.sk). Výhercu
vyžrebujeme spomedzi čitateľov, ktorí nám
do 4. júla pošlú spolu s priloženým kupónom
správnu odpoveď na otázku:
Aká je aktuálne minimálna lovná miera
pstruha potočného i dúhového na rieke
Revúca?

