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Úvod
V této ročníkové práci se budu zabývat sportovním rybolovem, což je koníček
rozšířený skoro po celém světě. Toto téma jsem si vybral proto, že mě to velmi
zajímá. Seznámím vás s typem vod, rybářskou výbavou, druhem ryb a dalšími věcmi
potřebnými k rybolovu.
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1. Typy vod
Způsob rybolovu závisí také na typu vod.

1.1 Pstruhové pásmo
Charakteristickým znakem pstruhového pásma je bystrý, rychlý tok čisté vody.
Začíná obvykle pod prameny potoků a řek. Ve pstruhovém pásmu žije převážně
pstruh obecný, ale i ostatní lososovité ryby.

1.2 Lipanové pásmo
V tomto pásmu žije převážně lipan podhorní. Kromě něho se zde objevují další
lososovité ryby (pstruh, siven). Z ostatních pásem sem pronikají další ryby. Výbornou
lipanovou vodou je střední část Jizery, Vltava u Lenory a střední úseky některých
moravských řek.

1.3 Parmové pásmo
Parmové pásmo se vyznačuje klidnými toky s kamenitým dnem. V tomto pásmu se
hlavně vyskytuje ryba parma obecná. Parma nesnáší znečištěné vody, což je velkým
problémem této části řek. Vedle parmy tu najdeme kapra, cejna, plotici, okouna i
štiku.

1.4 Cejnové pásmo
Do cejnového pásma patří dolní toky řek, kde je tichá voda, nejsou zde silné proudy
a je tam větší hloubka vody. Na dně řeky se objevuje velké množství živočišných
druhů, které jsou potravou ryb. Hlavním představitelem tohoto pásma je cejn, cejnek,
plotice, kapr, úhoř, štika a další.
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2. Vybavení rybáře
Každý rybář u sebe musí mít platný rybářský lístek a povolenku k lovu. K základním
potřebám rybáře patří samozřejmě rybářská udice, která je tvořena vlascem
s háčkem. Rybářské háčky mají různý tvar a velikost, mohou být i dvojité (dvojháčky)
nebo trojité (trojháčky).
Nejrozšířenějším prutem je prut s navijákem. Rybářské navijáky se rozdělují na
klasické bubínkové, smekací a multiplikátor.

K dalšímu rybářskému vybavení patří peán, metr, podběrák, náhradní silon, splávek,
zátěže a olůvka. Ostatní vybavení závisí na způsobu rybolovu, který chce rybář
provádět.
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3. Způsoby rybolovu
3.1 Lov na položenou
Jde o způsob lovu, při kterém nástraha spočívá na dně, kde ji přidržuje zátěž. Mohou
být použity jen dva pruty, které jsou položeny ve vidličkách. Lze lovit na nástrahu
rostlinného nebo živočišného původu.

3.2 Lov na plavanou
Hlavním způsobem lovu na plavanou je lov se splávkem, ale může být i bez. Loví se
na jeden nebo dva pruty. Nástraha může být unášena proudem, nebo zůstává u dna.
Při lovu mohou být pruty odloženy nebo jsou drženy v ruce.
Lov na plavanou můžemet kombinovat s lovem na položenoJe to lov s jedním
prutem, při kterém je nástraha aktivně vedena vodním sloupcem. Tato metoda se
používá k lovu dravých a lososovitých ryb. Jsou používány mrtvé rybky nebo umělé
nástrahy (napodobeniny rybek nebo hmyzu).

3.4 Muškaření
Lov muškařením je lov na jeden prut, při kterém používáme jako návnadu umělé
mušky. Při tomto způsobu lovu lze použít maximálně dva návazce s jednoduchými
háčky. Lov muškařením je povolen poze na mimopstruhových revírech.
Podle druhu mušek rozlišujeme chytání na suchou mušku a mokrou mušku a
nymfy.Všechny nástrahy by měly napodobovat mrtvý či živý hmyz unášený proudem
na hladině nebo pod hladinou.
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4. Druhy ryb v našich vodách
V našich vodách najdeme spoustu druhů ryb. Mezi nejčastěji lovené ryby patří:

4.1 Kapr obecný
Kapr obecný je naše největší kaprovitá ryba, která se nachází ve všech vodách.
Může dosáhnout až 115 cm a váhy kolem 35 kg. Můžeme ho chytat na položenou a
na plavanou. Jako nástrahu můžeme použít např. rohlíky, těstoviny, kukuřici nebo
žížalu. Rozlišujeme šupináče, lysce, řádkového a hladkého. Zákonná míra kapra je
40 cm.

4.2 Cejn velký
Cejn velký patří mezi významné kaprovité ryby. Je rozšířený ve všech vodních
pásmech. Má vysoké tělo silně zploštělé. Žije obvykle v hejnech. Zákonná míra není
stanovena. Jako nástrahu můžeme použít žížaly, těsta, těstoviny, chleba nebo
rohlíky.

4.3 Amur bílý
Amur bílý k nám byl dovezen z číny v roce 1961, obývá střední a dolní úseky řek.
Je býložravec, požírá vodní vegetaci. Chytíme ho na rostlinnou nástrahu např.
pečivo, listy z vrby, ovoce. Zákonná míra amura je 50 cm.
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4.4 Okoun říční
Okoun říční se vyskytuje ve všech typech vody, v některých vodách se přemnožuje.
V kaprových rybnících je považován za plevelnou rybu. Průměrná váha lovených
okounů je 0,30 kg, ale může dorůst i 3 kg. Nemá zákonem stanovenou míru.
Můžeme ho lovit způsoby na plavanou, položenou nebo vláčením. Za nástrahu
použijeme živé rybky, nebo mušky a žížaly.

4.5 Lín obecný
Lín obecný patří mezi kaprovité ryby. Jeho růst je pomalý, k tomu, aby dosáhl
zákonem stanovené míry (20 cm), potřebuje 4 roky. Má rád teplou vodu. Jako
nástrahu používáme žížaly, červy, rohlíky a těstoviny.

4.6 Candát obecný
Candát obecný je dravá ryba, má rád hlubokou a čistou vodu s tvrdým dnem. Chrání
své jikry, kromě malých zubů má i dlouhé tzv. psí zuby. Váha ulovených candátů je
1,5 až 2,5 kg. Je to naše nejchutnější ryba. Lovíme ho na mrtvé a živé rybky.
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4.7 Štika obecná
Štika je nejznámnější dravou rybou v České republice, kterou najdeme ve všech
typech vod. Na své území nepouští jinou dravou rybu. Loví hlavně kaprovité ryby, ale
klidně sežere žábu, myš a skoro všechno živé ve vodě. Zákonná míra je 50 cm, doba
hájení je od 1.1. do 15.6.

4.8 Sumec velký
Je to naše největší ryba, která žije hlavně v cejnovém pásmu s členitým dnem, ale i
ve stojatých vodách. Průměrná váha lovených sumců je 8 – 10 kg, ale byli uloveni i
obrovští sumci o hmotnosti přes 90 kg a délce 2 m. Zákonem stanovená míra je 90
cm a doba hájení je od 1.1. do 15.6. Loví se na živou nebo mrtvou rybku a rousnice.

4.9 Úhoř říční
Žije v tekoucích a stojatých vodách. Jeho výskyt u nás závisí na umělém vysazování.
Je to noční dravá ryba, a tak ho můžeme ulovit jenom v noci.Jeho pobyt v našich
vodách končí po 8 až 10 letech, kdy se vrací zpátky do moře. Zákonem stanovená
míra je 45 cm.

11

4.10 Pstruh obecný
Patří mezi lososovité ryby, vyskytuje se v bystrých tekoucích vodách. Je zabarvený
podle prostředí, ve kterém žije. Průměrná váha lovených pstruhů je 0,2 až 0,3 kg.
Loví se vláčením na mrtvou rybku nebo třpytku, nebo muškařením na umělou mušku.
Zákonná míra pstruha je 25 cm.
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5. Živočichové a rostliny u vody
5.1 Živočichové u vody
Během rybaření se můžeme setkat se spoustou dalších živočichů. Správný rybář
musí poznat kromě ryb i živočichy, kteří žijí v blízkosti vod.
Ze savců můžeme vidět bobra evropského, ondatru pižmovou nebo vydru říční.
Na hladině vody se můžeme setkat s kachnou divokou, labutí bílou nebo lyskou
černou. V okolí vod můžeme spatřit volavku popelavou, čápa bílého nebo ledňáčka
říčního.
Největším lovcem je kormorán velký, který sežere denně 0,5 kg ryb.
Ve vodě a u vody najdeme také obojživelníky, jako jsou např. skokani, ropuchy a
rosničky.
Největší skupinou jsou vodní bezobratlí, kteří slouží jako potrava ryb. Patří sem rak
říční, škeble rybničná a jiné.

5.2 Rostliny
Ve vodě a jejímu okolí najdeme spoustu rostlin. Vodní rostliny slouží jako potrava
nebo poskytují úkryt nejrůznějším živočichům. Dělíme je do tří skupin.
První jsou rostliny vynořené (nad vodní hladinou). To je například rákos obecný,
orobinec širokolistý nebo ostřice.
Druhou skupinu tvoří rostliny plovoucí. Je to například leknín bílý nebo stulík žlutý.
Třetí skupinou jsou rostliny ponořené, sem patří vodní mor.
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6. Revíry
Tekoucí a stojaté vody jsou rozděleny na pstruhové a mimo pstruhové revíry.

6.1 Pstruhové revíry
Tvoří je hlavně tekoucí vody pstruhového a lipanového pásma. Hlavnímy druhy jsou
zde lososovité druhy ryb. Lov na pstruhových revírech je povolen od 16.4 do 30.11.
Lososovité ryby může rybář lovit nejvýše tři dny v týdnu. Může si ponechat v jednom
dni pouze tři kusy ryb lososovitých včetně lipana.
U nedravých ryb není počet dnů omezen, rybář si může ponechat 7 kg ryb v jednom
dni.
Lov dravých ryb není omezen.
Ponechané ryby musí rybář zapsat do povolenky, kde uvede druh ryby, délku a
hmotnost.

6.2 Mimopstruhové revíry
Lov na těchto revírech je povolen celoročně. Rybář si může ponechat 7 kg všech
druhů ryb. V úlovku ale smí být pouze dva kusy ulovených ryb: štika, candát, sumec,
amur a bolen. Úlovek kapra je omezen na jeden kus denně. Ponechané ryby musí
rybář zapsat do povolenky.
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7. Chování při lovu
Při příchodu k vodě musí rybář do povolenky zapsat datum a název revíru ještě před
začátkem lovu. Rybáři při lovu na položenou a na plavanou musí mezi sebou
udržovat vzdálenost minimálně tři metry. Při lovu přívlačí nebo muškařením je
minimální vzdálenost dvacet metrů. S každou ulovenou rybou musí být zacházeno
opatrně. Ponechané živé ryby se uchovávají ve vezírku. Lososovité ryby a lipan se
nesmí přechovávat živé. Rybář musí na svém místě udržovat pořádek.
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Závěr
Moje ročníková práce byla na téma sportovní rybolov. V této práci jsem se zaměřil na
různé typy vod, vybavení, způsoby rybolovu, ryby v našich vodách, živočichy a
rostliny u vody, revíry a chování při lovu. Jsem rád, že jsem si toto téma vybral,
protože mě rybolov zajímá. Také jsem se dozvěděl nějaké nové věci o sportovním
rybolovu.

Resumé
My year´s work was on the topic of sport fishing. I focused on different types of
waters, equipment, fishing methods, fish in our waters, animals and water plants,
hunting ground and hunting behavior, in this work. I´m glad I chose this topic,
beacuse im interested in fishing. I also learned some new things about sport fishing.
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