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Úvod 

 

Ve svém volném čase se věnuji několika koníčkům. Rád hraju fotbal nebo stolní te-

nis. Věnuji se požárnímu sport, kde trénujeme požární útoky s vodou, učíme se uzly, 

orientaci na mapě a topografii. Od jara do podzimu jezdíme na závody. Kromě toho 

také chodím rybařit. Nedělám to na profesionální úrovni, ale chytám ryby rád. Proto 

jsem se rozhodl vybrat si téma rybářství pro svou ročníkovou práci. Popíšu vám ná-

stroje a různé vybavení, které se při rybaření dá používat. Také různé druhy háčků a 

návnad. Dále vám řeknu o rybách, které jsem ulovil. V závěru se zmíním o nejzná-

mějších sladkovodních rybách a uvedu, v jakých podmínkách se nejlépe chytají kon-

krétní druhy ryb.  

Doufám, že práce se vám bude líbit a třeba někoho pro rybaření nadchnu. 
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Nástroje 
teleskopický prut 1  

 

 

splávek 2                                   

 
podběrák3  

 

naviják4 

 
 

háček 5         

 

 

 

olůvka 6                 

vězírko7                        

 

 

 

návnada8  

                                                             

1 https://www.snapsik-store.cz/MINI-RYBARSKY-PRUT-s-navijakem-PREMIUM-do-kapsy-skladaci-pekny-darek-d382.htm 
2 https://www.fidr.cz/Splavek-FM-Stika-10g-d345.htm 
3 podberaky-mivardi-podberak-metal-pro-210-cm-3-dily-70-x-70 

4 /www.maxim-pneu.cz/cz/navijaky-dragonwinch/prenosne/718753-rucni-navijak-540kg-dragon-winch-dwk-12-ocelove-lano.html 

5 https://www.relax-eshop.cz/relax/eshop/31-1-RYBARENI/0/5/15045-Rybarsky-hacek-bez-protihrotu 
6 https://www.mrk.cz/clanek.php3?id=378 
7 https://www.rybarskepotrebymilan.cz/e-shop/udice/pouzdra-na-pruty/j-f-t-ta%C5%A1ka-na-pruty-4-komory-180cm-premium-black 

8 https://www.caperlan.co.uk/natural-boilies-3-kg-carp-fishing-pellets-id_8176360 
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Druhy háčku 

Háček s protihrotem  - vhodný k lovení 
skoro všech druhů ryb9.                                                  

 

 

 

 

 

Troj háček – používá se na lov štiky10.      

  

 

 

Peří háček - je malý a používá se na lov 
malých ryb, např. okounků11.  

 

 

             

                                                             

9 http://www.inrybareni.cz/rybarsky-hacek-robinson-limerick-188db/ 
10 https://www.rybarskymarket.cz/Trojhacky-c4_35_2.htm 

11 http://www.dx.com/cs/p/fishing-hook-barb-no-4-anchor-feather-hooks-silver-white-2-pcs-394662#.Wv282qSFPIU 
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Druhy návnad 

Boiles12 - Cca 1 cm velké kuličky s různými 
příchutěmi. 

 

 

 

 

 

Rohlík, chleba13 - Na rohlík nebo chleba se 
dá chytit kapr, karas, cejn. 

 

 

 

 

 

Přívlač - malá plastová rybka14. Na přívlače 
se dá chytit štika nebo také sumec.  

 

 
Malá živá rybka. 15 

Na malou živou rybku se dá chytit štika nebo 
sumec. 

 

 

 
                                                             

12 https://www.baitology.com/product/first-price-boilies/ 

13 http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/na-vasi-strane/pozor-na-bily-chleba-a-rohliky-10-nejcastejsich-omylu-o-pecivu-video.html  

14 https://www.decathlon.cz/sada-pn-na-privlac-id_6532483.html 

15 https://www.rybarskyrozcestnik.cz/chytat-dravce-na-zivou-ci-mrtvou-rybicku-nebo-jen-na-umele-nastrahy-je-lov-na-zivou-
nastrahu-prezitek/ 
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Druhy ryb, které jsem ulovil 

Nejčastěji chodím rybařit u nás v Šošůvce do lomu. Kromě toho jsem ryby lovil také 
ve Vysočanech a na Suchým. 

Vysočany – jsou tam kapři. Vysočanský rybník se k lovu ryb využívá posledních pár 
let. 

Suchý- je to větší rybník než ve Vysočanech. Můžeme tam ulovit sumce, kapra nebo 
okounka.  

 

Co jsem ulovil? 

Nejčastěji chytám kapry. Můj největší úlovek byl chycen právě  v šošůvském lomu, 
kde jsem chytil kapra obecného neboli lysce. Byl dlouhý 87,7 cm.   

Dále jsem chytil štiku obecnou, karase, cejna velkého, okouna, amura bílého a ploti-
ce. 

 

Nejlepší místa na lovení 
Kapři se nejlépe chytají na mělkém dnu rybníka. Štiku nejlépe ulovíte vláčením po 
hladině.  

Sumec se chytá ve vodě, kde jsou spadlé stromy, moc dobře se jim tam líbí. Cejn a 
karas se nejlépe loví se splávkem.    
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Sladkovodní ryby16 
Sladkovodní ryba je ryba, která žije ve sladkých vodách jako jsou třeba řeky, jezera 

a rybníky se slaností menší než 0,05 %. 41 % všech známých druhů ryb se nachází 

ve sladkovodním prostředí.  

Mnoho druhů ryb se rozmnožuje ve sladké vodě, ale přitom většinu svého dospělého 

života tráví v moři. Některé druhy ryb se naopak rodí ve slané vodě, ale většinu do-

spělého života stráví ve sladkých vodách. O takových rybách se říká, že migrují. Patří 

mezi ně např. losos, pstruh a úhoř. 

Úhoř říční17 

 

Mezi sladkovodní ryby patří například: Amur bílý, Candát obecný, Candát východní, 

Cejn perlovitý, Cejn velký, Jeseter malý, Jeseter velký, Kapr obecný - šupinatý, Kapr 

obecný- lysec, Kapr obecný-hladký, Karas obecný, Lín obecný, Okounek pstruhovitý, 

Plotice obecná, Pstruh obecný, Sumec velký, Štika obecná nebo Vyza velká. 

 Lín obecný18  Jeseter 19 

 

                                                             

16 https://cs.wikipedia.org/wiki/Sladkovodn%C3%AD_ryba 

17 http://www.greenpeace.org/czech/cz/Kampan/Archiv---kampan/Branime-nase-oceany/ohrozene_druhy/cerveny-seznam-ohrozenych-
ryb/uhor/ 

18 https://cs.wikipedia.org/wiki/Sladkovodn%C3%AD_ryba 

19 https://cs.wikipedia.org/wiki/Sladkovodn%C3%AD_ryba 
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Vybral jsem si některé sladkovodní ryby, o kterých napíšu něco víc. 

 
Kapr obecný20 
potrava: všežravec 

délka života: 40 let 

 

Délka  

běžná velikost: 40-65 cm 

maximum: 110cm 
 
Hmotnost                                                           

průměrná: 1,5 až 5 kg  

obvyklé maximum: do 20 kg  

rekordní hodnoty: kolem 30 kg  

 
Typické znaky 
velké zlaté šupiny 

dva páry vousků  

velká vysunovatelná ústa  

dlouhá hřbetní ploutev  

Výskyt v ČR 
Vyskytuje se téměř všude a je pro rybáře vysazován i do míst, která mu příliš nevy-

hovují. Na většině míst se nerozmnožuje a jeho výskyt je podmíněn vysazováním. 

Velké exempláře pocházejí z velkých rybníků a z dolních toků velkých řek (např. Du-

naj).  

 

 
 
 
                                                             

20 https://www.mrk.cz/r/atlasy/atlas_ryb/maloostni/kaproviti/kapr_obecny/ 
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Štika obecná21 
potrava: dravec 

délka života: 15 let 

běžná velikost: 40 až 70 cm 

maximum: přes 140 cm   

 
Hmotnost 
průměrná: 0,7 až 3 kg  

obvyklé maximum: kolem 16 kg  

 

Typické znaky 
protáhlé tělo  

zelené zbarvení se světlými skvrnami  

velká hlava s prostornou tlamou plnou zubů 

Výskyt v ČR 
Naše nejznámější dravá ryba vyskytující se ve většině našich revírů. Dorůstá poměr-

ně velkých rozměrů, rychle roste a je schopna lovit i značně velkou kořist. 

Optimálně jí vyhovují rozlehlé mělké nádrže (Lipno), většina řek a zarostlé tůně a 

ramena. Důležitý je dostatek úkrytů a vodního rostlinstva. Na mnoha revírech je jedi-

ným původním velkým predátorem regulujícím stav drobnějších druhů ryb.  

 

Karas obecný22 
potrava: všežravec 

délka života: 10 let 

běžná velikost: 15-30 cm 

maximum: 45 cm 

 

Hmotnost 
průměrná: 0,1 až 0,5 kg  

                                                             

21 https://www.mrk.cz/r/atlasy/atlas_ryb/bezostni/stikoviti/stika_obecna/ 

22 https://www.mrk.cz/r/atlasy/atlas_ryb/maloostni/kaproviti/karas_obecny/ 
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obvyklé maximum: do 1 kg  

rekordní hodnoty: kolem 2 kg 

 
Typické znaky 
vysoké ploché tělo, vyklenutá hřbetní ploutev, drsné kosti, chybí vousky 

Výskyt v ČR 
Tůně, rybníky a jiné stojaté vody na většině našeho území. Dokáže přežít i ve vodách 

s minimálním obsahem kyslíku. Je to velmi odolná ryba. Podobá se kaprovi, ale ne-

má vousky. 

 
Plotice obecná23 
 
potrava: všežravec 

délka života: 18 let 

běžná velikost: 15-30 cm 

maximum: 50 cm 

 
Hmotnost 

průměrná: 0,1 až 0,4 kg  

obvyklé maximum: do 1 kg  

rekordní hodnoty: přes 1,5 kg    

 
Typické znaky 
mírně zploštělé tělo, střední ústa, červená duhovka oka  

 

Výskyt v ČR 

Naše nejběžnější ryba, vhodná pro začínající rybáře. Vyskytuje se ve většině sladko-

vodních toků a stojatých vod a snese i vody v mírném stupni devastace. 

                                                             

23 https://www.mrk.cz/r/atlasy/atlas_ryb/maloostni/kaproviti/plotice_obecna/ 
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Okoun říční24 
potrava: dravec 

délka života: 15 let 

běžná velikost: 15 až 30 cm 

maximum: 60 cm 

 

Hmotnost 
průměrná: 0,1 až 0,4 kg  

obvyklé maximum: do 1 kg  

rekordní hodnoty: kolem 3 kg     
 
Typické znaky 
na dravce vysoké tělo  

dvě výrazné hřbetní ploutve,  

 první s trny  

velká tlama s blanitými okraji  

tmavé pruhy na bocích (5 – 9)  

červené ploutve (břišní, řitní, 

ocasní) 
 
Výskyt v ČR 
Běžná naprosto nezaměnitelná menší dravá ryba s výraznými pruhy na bocích obý-

vající většinu našich vod. Největší okouni se zdržují v nádržích (Orlík, Lipno).  

 

                                                             

24 https://www.mrk.cz/r/atlasy/atlas_ryb/ostnoploutvi/okounoviti/okoun_ricni/ 
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Závěr 
 

Během své ročníkové práce jsem se dozvěděl mnoho dalších informací ohledně ry-

bářství. Doufám, že jsem vám toto téma trochu objasnil a že teď najdu v Šošůvce u 

lomu mnohem víc rybářů než doteď. Získané informace určitě využiju ve svůj pro-

spěch.  

 

 

Resumé  
I chose the topic of fishing for my final work. I'll describe the tools and the various 

equipment you can use for fishing, how to prepare the equipment for fishing and the 

suitable location for fishing. 

Fishing is also about discovering different types of fish and their location in depth. 
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