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Úvod 

Téma závěrečné práce „Rybaření“ jsem si vybral, protože mám rád život kolem vody. Voda je 

jeden ze živlů, který mě od mala přitahuje. Chvíle strávené na rybách patří k nejhezčím 

okamžikům mého života. K rybaření mě přivedl můj otec, který je nadšeným rybářem, a je již 

od roku 1984 členem MO ČRS Libice nad Cidlinou. Já jsem s pokusy o ulovení prvního kapra 

začal ve čtyřech letech. Zpočátku mi chyběla trpělivost a správná technika, ale s tátovou pomocí 

jsem to zvládl k prvnímu úlovku. Rybolov je nádherný koníček a čas na rybách ubíhá pomaleji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 - Já s prvním úlovkem. 
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1. Historie 

1.1 Svět 

Už starověcí Číňané, Egypťané, Řekové a Římané chytali ryby pomocí udic s háčky. Také 

američtí indiáni, kteří vynalezli umělé dřevěné rybky. Umělé mušky se poprvé objevily ve 2. 

století v Thrákii. Dávnou tradici mají i kovové třpytky, nejstarší doklady jsou již z 11. století. 

První kniha o sportovním rybolovu, The Treatyse on Fysshynge with an Angle, byla napsána v 

Anglii roku 1496 a její autorkou byla řadová sestra Juliana Bernersová. Větší známosti však 

dosáhl spis The complete Angler od Isaaca Waltona z roku 1653. 

1.1.1 Paleolit 

Nejstarší období, kdy je možno zmapovat rybaření, je paleolit (starší doba kamenná). První 

lovci byli neandrtálci. Rybaření bylo jedním z hlavních zdrojů obživy. Neandrtálci lovili hlavně 

harpunami vyrobenými z klacků nebo kostí. Ty byly velmi úzké a měly jednu až dvě řady 

háčků, aby nabodnutá ryba pevně držela a nesklouzla z harpuny zpět do vody. 

1.1.2 Neolit 

V období neolitu (mladší doba kamenná) kolem roku 8 000 před n.l. se již vyskytovaly způsoby 

lovu velmi podobné těm dnešním. Chytání ryb bylo populární a patřilo mezi nejoblíbenější 

způsob získávání potravy. V této době byl rybolov stejně důležitý jako klasický lov. 

V období starověkého Egypta tvořily ryby největší složku potravy. Přitom je velmi zajímavé, 

že z náboženského hlediska lidé považovali ryby za živočichy podřadné. Staří Egypťané 

vynalezli spoustu nových rybářských potřeb a metod rybaření. Využívali k lovu lodě, sítě, 

košíky, harpuny. Dokonce se ujaly i první udice s háčky. Odkazy na podobný způsob rybolovu 

najdeme kromě starého Egypta i v Číně, starověkém Řecku, Římě a v židovských spisech. 

Za zmínku rozhodně stojí vynalézavost Římanů, kteří lovili pstruhy na umělé mušky. Kromě 

jiného také organizovali soutěže v rybaření, a dokonce psali o rybách a rybolovu básně. Oproti 

rybářům z Říma, typický čínský rybář měl prut z bambusu, vlasec z hedvábí a jako nástrahu 

většinou používali vařenou rýži. 
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1.2 Česká republika 

Na našem území byli lovci ryb prokazatelně již v době paleolitu, tedy v období 40 000 až 10 

000 před n.l. Nejdříve používali jen bodné zbraně, tedy oštěpy a šípy, a to i na lov ryb.  Později 

se naučili vyrábět háčky z kostí, a tak začalo první chytání ryb na nástrahu. Opravdový rozmach 

rybářství započal v době vynálezu zpracování kovu, tedy v době bronzové a později i v době 

železné. 

Již z dob Velké Moravy jsou dochovány také nálezy rybářských sítí a vrše, což dokládá tehdejší 

masový lov ryb. Také to dokazuje, že ryby byly poměrně významnou složkou tehdejší potravy. 

Období středověku do rybolovu přineslo něco nového. Doposud bylo maso ryb jídlo sprosté, 

tedy jídlo chudých, ovšem po příchodu křesťanství se staly ryby postním jídlem. Rybářství se 

začalo dále rozvíjet a zároveň štěpit, protože v našich končinách nebylo moře a vodní toky 

nestačily zásobovat rybami. Mniši z klášterů začali budovat u svých klášterů rybníky. Tuto 

znalost si přivezli z Francie. Voda v rybnících pro ně měla dvojí užitek – popoháněla jejich 

mlýnská kola sloužící na mletí mouky, zároveň v rybnících začali chovat ryby. Právě v tomto 

období se začaly tvořit dějiny rybníkářství. Rybářství se začalo štěpit na dvě samostatná odvětví 

– na říční rybářství a rybníkářství. 

Obrázek 2 - Háčky z trní. 

Obrázek 3 - Háčky ze dřeva, parohu a železa. 
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První vzdělávací zařízení, tedy škola pro profesionální rybáře, byla otevřena na našem území v 

roce 1920 ve Vodňanech. V roce 1996 byla založena Vyšší odborná škola vodního hospodářství 

a ekologie. Od roku 1951 bylo otevřeno rybářské učiliště v Třeboni, které v současnosti funguje 

a jmenuje se Střední odborná škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína. Vysokoškolské 

vzdělání pro rybáře pak zajišťovaly (a dodnes zajišťují) vysoké školy zemědělské v Praze a 

Brně. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 Říční rybolov – sportovní rybaření 

První sportovní klání v chytání ryb bylo písemně doloženo v 1. století našeho letopočtu. Toto 

klání se konalo v Římě k poctě boha Vulkánu, ovšem ryby se rozhodně nepouštěly, nýbrž pak 

sloužily jako pohoštění při obětní hostině. 

Ale až v roce 1496 byla vydána první kniha o sportovním rybaření. První sportovní rybáři příliš 

nepodporovali činnost profesionálních rybářů, protože to pro ně byli ti, co ničí v řekách rybí 

obsádku. Tyto spory trvaly až do roku 1948, tedy do doby, kdy platil zákon umožňující 

profesionálním rybářům chytat na řekách pro obživu. 

2. ČRS – Český rybářský svaz 

Český rybářský svaz je spolek, jehož posláním je zejména vykonávat rybářské právo ve smyslu 

zákona o rybářství.  Sdružení se kromě rybářství věnuje ochraně přírody, udržování přirozené 

biodiverzity, práci s mládeží a v neposlední řadě zaštiťuje závodní lov, což zahrnuje plavanou, 

muškaření, přívlač a feeder, a také rybolovnou techniku. Čeští sportovci jsou v těchto 

disciplínách na mezinárodním poli poměrně úspěšní. 

Obrázek 4 - Rybářská škola Vodňany. 



9 

 

Český rybářský svaz vznikl v roce 1968 rozdělením tehdejšího Československého svazu rybářů 

na Slovenský rybářský zväz a Český rybářský svaz. V současnosti patří Český rybářský svaz 

mezi největší zájmová sdružení v České republice. 

 

 

 

 

 

2.1 MO ČRS Libice nad Cidlinou 

V roce 2013 jsem se stal členem rybářského kroužku, který patří pod rybářský spolek. Rybářský 

spolek vznikl v průběhu roku 1920 a svoji činnost, v tehdejší době značně jednoduchou a 

omezenou, rozvinul se až v roce 1921. U zrodu tohoto spolku stáli tito občané Libice nad 

Cidlinou: Jan Nejepinský, Karel Bláha, Jan Fořt a Karel Nedoma. 

Chytalo se hlavně na čeřeny, vrše a takzvané „šňůry“. Řeka Cidlina byla v této době čistá a 

bohatá hlavně na parmy, štiky, boleny, candáty, kapry, líny, okouny, cejny, úhoře i raky. Velkou 

zásobárnou ryb bylo i Labe, do kterého se Cidlina vlévá. Labe bylo bohaté i na sumce. U 

soutoku s Labem stávala v této době lávka, kde se shromažďovalo velké množství ryb, a tak se 

zde lovilo a chytalo celé noci. V tuto dobu byl v Libici cukrovar, který taky platil nájem vody 

obci jako náhradu za škody způsobené v době řepných kampaní. Při těchto kampaních 

docházelo pravidelně k otravám řeky Cidliny a obyvatelé Libice a okolí měli úplné rybářské 

hody. Omámené ryby chytali do košů, napichovali na bodce a chytali do drátěných ok. V této 

době se již začalo chytat na pruty, ale množství úlovků nebylo ještě omezováno. Z příjmu za 

lístky hradil spolek obci nájem za vodu a opatřoval si nejnutnější inventář. 

V roce 1933 byl v obci založen řádný rybářský spolek, v jehož čele stáli páni František Šulc, 

Jan Plechatý, Josef Jeník, Václav Veselý a František Jiráček. V této době měl spolek své 

stanovy a výdej povolenky byl vázán členstvím ve spolku. Přecházelo se již na opravdu 

sportovní rybaření, tj. na dva pruty, i když stále setrvávalo ještě chytání na čeřeny, jak ze břehu, 

tak i z loděk. Tyto způsoby lovu však byly postupně spolkem zrušeny. Chytáním na pruty začal 

Obrázek 5 - Logo Českého rybářského svazu. 
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rybářský spolek poskytovat vyznavačům rybařiny požitky nejen po stránce estetické, ale i po 

stránce turistické. Vlastní chov ryb spolek neprováděl, jelikož k tomu neměl možnosti. 

Po skončení 2. světové války v roce 1945 byl ustaven nový výbor rybářského spolku v čele s 

předsedou Františkem Jandusem. V této době měl spolek 30–40 členů. K ochraně povodí byli 

tehdy spolkem určeni porybní, kteří dbali na dodržování podmínek lovu a množství ulovených 

ryb. Rovněž rybí obsádky byly zajišťovány od jiných rybářských spolků. Tento spolek trval až 

do roku 1953, kdy došlo rozhodnutím Poříčního rybářského svazu v Chlumci nad Cidlinou ke 

sloučení s rybářským spolkem v Žehuni. 

Na základě stále se zvyšujícího zájmu o rybařinu byla v roce 1961 se souhlasem tehdejšího 

Oblastního výboru v Kolíně znovu ustavena místní organizace Československého svazu rybářů 

v Libici nad Cidlinou. Zásluhu na tomto osamostatnění a oddělení má organizace Žehuň. Právě 

na schůzi v Žehuni bylo oznámeno ustavení místní organizace a došlo k rozdělení povodí 

Cidliny a Lánské struhy. Výbor si vytyčil nové cíle – zejména odchov rybí obsádky v návesních 

rybnících (v Pátku, Okřínku, Libici nad Cidlinou a v Opolanech). Kdo chtěl tedy lovit ryby, 

musel být členem organizace Rybářského svazu. Nárok na povolenku měl jen ten člen, který 

zaplatil členský příspěvek, měl platný rybářský lístek a plnil řádně členské povinnosti. Do 

členských povinností patřilo odpracování stanoveného počtu brigádnických hodin a návštěva 

členských schůzí. Chytalo se podle vydaného rybářského řádu na dva pruty a úlovky byly 

evidovány v přehledech o úlovcích, které byly předány na konci roku zpět organizaci, což 

podmiňovalo vydání povolenky na příští rok. 

V průběhu roku 1961 požádala organizace MNV Libice o pronájem altánu u jezu, který po 

úpravách sloužil jako klubovna a skladiště inventáře. Organizace taktéž dostala od MNV Pátek 

k používání malé sádky po panu Vošickém, u kterých byl vybudován první výtěrový rybníček. 

Již v následujícím roce se organizace začala zabývat odchovem kapřího plůdku, na čemž měl 

zásluhu především pan Karbusický z Pátku. Kromě toho dostala organizace do užívání i 

rybníček Steklice. 

Jelikož se odchov kapřího plůdku začal dařit a nebyl žádný chovný rybník, byla podána žádost 

na ONV Nymburk o úpravu těžní jámy po cihelně u „Nových Mlýnů“ podle původního projektu 

po panu Vošickém. Po dokončení prací získala organizace rybník o rozloze 0,7 ha. Ve 

spolupráci s STS Okřínek se tento rybník začal využívat od roku 1964. Zároveň se v tomto roce 

zrodil nápad, jak upravit slepé rameno Cidliny, aby z něj mohl být vybudován další chovný 
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rybník pro MO. Od myšlenky ke skutkům nebylo daleko a hned v tomto roce byl požádán 

Oblastní výbor v Praze o provedení projektové dokumentace a rozpočtu. Vše proběhlo bez 

problémů, a tak se v tomto roce začalo hned s vlastními pracemi na rybníce, které si dodnes 

nese své jméno „Rameno“. Celá tato velmi náročná práce (jak na mechanizační prostředky, tak 

i ruční práce) hlavně při úpravě břehů trvala 3 roky. Rybník byl uveden do provozu v roce 1966, 

kdy zde bylo odpracováno 6 550 hodin, a tím organizace získala druhý chovný rybník o rozloze 

0,6 ha. Zároveň se stavbou rybníka „Nové Mlýny“ probíhala ještě jedna akce, a to v roce 1962, 

kdy byl v obci Odřepsy svépomoci odbahněn rybníček „Hliňák“ o rozloze 0,2 ha. Při dalším 

zajišťování rybochovných zařízení došlo i na stavbu nového rybníka v Odřepsech, a to právě 

pod již zmiňovaným rybníkem Hliňák. Tento rybník se začal stavět v průběhu roku 1973. 

Rybník dostal název „Zdar“ a má rozlohu 1 ha. 

V těchto všech získaných rybochovný zařízení se organizace začala intenzivněji zabývat 

odchovem hlavně kapra, lína a cejna velkého. Za údržbu rybáři ještě obhospodařovali rybníček 

u katolického hřbitova zvaný „Knitlák“ a využívala se i obecní požární nádrž. Všechna tato 

zařízení na chov ryb měla dohromady 3,9 hektarů, a proto řeka Cidlina dostávala od místních 

rybářů po odlovu chovných rybníků nové kapří osazenstvo. 

I přes skutečnost, že řeku potkalo několik nemalých otrav, a tím došlo i k nemalým ztrátám na 

rybách, byly na řece uloveny pěkné úlovky.  Úlovky sumců na Cidlině byly vzácností, a jen 

díky soutoku s Labem se zde tato krásná ryba občas vyskytla až do roku 1940. Po válce totiž 

docházelo k postupnému znečišťování Labe a častějším otravám jeho přítoků. Tímto se celé 

povodí začalo připravovat o velké bohatství, které v našich řekách bylo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 6 - Logo MO ČRS Libice na Cidlinou. 
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3. Rybářské revíry 

Rybářský revír je úsek tekoucí vody (řeka, potok), stojaté vody (rybník, jezero, tůň, …), 

případně kombinace obou typů vod, kde zpravidla smí provádět lov ryb na udici držitel 

povolenky, kterou mu vydal uživatel revíru. Rozdělují se podle typu na pstruhové revíry a 

mimopstruhové revíry. Na obou typech platí dle Rybářského řádu odlišná pravidla. 

• svazové revíry: obhospodařuje Český rybářský svaz a Moravský rybářský svaz 

• revíry samostatně hospodařících MO: obhospodařuje příslušná místní organizace 

• soukromé revíry: obhospodařuje majitel revíru (fyzická nebo právnická osoba) 

4. Rybářský řád 

Lov ryb a vodních organismů smí být prováděn v rybářském revíru zpravidla lovem na udici 

nebo jiným způsobem lovu, který stanoví příslušný rybářský orgán. V rybářském revíru může 

jednotlivá oprávněná osoba provádět lov nejvýše na 2 udice. 

Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít u sebe rybářský lístek, 

povolenku k lovu (nejde-li o uživatele rybářského revíru), popřípadě doklad o udělení výjimky 

podle odstavce 4 nebo 5 § 13 zákona č. 99/2004 Sb. a na požádání je předložit rybářské stráži, 

rybářskému hospodáři, popřípadě jeho zástupci nebo osobám pověřeným příslušným 

rybářským orgánem nebo orgánům Policie České republiky. 

Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence k lovu datum lovu, rybářský revír, počet, 

druh a hmotnost ulovených ryb. 

Povolený způsob lovu v rybářském revíru je lov ryb na udici, a to lov na položenou, lov na 

plavanou, lov přívlačí, lov na umělou mušku, lov muškařením, čeřínkováním nebo jiným 

způsobem lovu stanoveným příslušným rybářským orgánem (§ 13 odst. 1 zákona). 

Místa k lovu nesmí být vyhrazována. Při lovu ryb na udici z plavidla musí být pojíždění a 

přistávání plavidla prováděno tak, aby zbytečně nerušilo ostatní osoby provádějící lov ze břehu. 

Lov ryb na udici, na plavanou, na položenou nebo čeřínkováním může být prováděn jen za 

předpokladu, že osoba provádějící lov je u udic přítomna tak, aby s nimi mohla bez prodlení 

manipulovat. Nesmí být použit systém samoseku. 
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Ulovené ryby v rybářském revíru, které: 

a) nedosahují nejmenší lovné míry, 

b) byly uloveny v době hájení, 

c) jsou chráněny podle zvláštních právních předpisů 

musí být šetrně vráceny zpět do rybářského revíru, v němž byly uloveny. 

V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dnu, i 

když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. V tomto úlovku smí být 

nejvýše dva kusy kapra, štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace. Byla-li si osobou 

provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím 

přisvojením denní lov. Přisvojené druhy ryb uvedené v odstavcích 2 a 3 zapisuje osoba 

provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. Ostatní druhy ryb zapisuje po skončení nebo 

přerušení lovu před odchodem od vody. 

Při lovu v rybářském revíru a rybníkářství se zakazuje 

a) používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek, 

b) používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále vidlic a rozsošek, jakož i 

střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry, do rukou a do ok, 

c) užívat k lovu ryb elektrického proudu, lovit ryby pod ledem. 

V rybářských revírech se zakazuje lov 

a) vybraných druhů ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich rozmnožování, 

b) vybraných druhů ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry, z důvodu ochrany těchto druhů 

ryb, 

c) mimo denní doby lovu ryb v kalendářním roce z důvodu ochrany rybí obsádky, 

d) za použití jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb nebo sítí, které nejsou od sebe vzdáleny 

alespoň 50 m, nebo zabraňovat tahu ryb po i proti vodě, 
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e) z lodí obytných, z plavidel veřejné dopravy a ze zvláštních plovoucích zařízení využívaných 

k přepravě materiálu, 

f) v plavebních komorách, 

g) v blízkosti přehradních hrází nejméně 100 metrů od hrázového tělesa, 

h) ze silničních a železničních mostů, 

i) v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu vody nebo při škodlivém 

znečištění vody a též ryby shromážděné k přezimování a rozmnožování, lovit rybí plůdky, 

pokud tato opatření nečiní uživatel rybářského revíru k záchraně ryb nebo k jejich přenesení do 

jiných vod, 

j) ryb do slupů, vrší, 

k) v rybím přechodu nebo do vzdálenosti 50 m nad ním a pod ním. 

5. Druhy nejběžněji lovených ryb 

Kapr obecný 

Kapr je hejnová ryba. Vytírá se tedy v hejnech, jikry klade na zatopené vodní rostliny. Ovšem 

kapr je tak žádanou rybou, že jen spoléhat na přírodu nelze, a proto se každý rok vysadí do 

svazových vod stovky tun kapra, který byl uměle rozmnožen a vypěstován v chovných 

rybnících. 

Kapr obecný dorůstá délky do 1,2 metrů a váhy pod 40 kg, ale to jsou vzácné trofejní kusy. 

Běžně se u nás dají chytit kapři velcí těsně pod 1 m, kteří váží do 20 kg, kapři kolem 35-60 cm 

o váze kolem 2-4 kg jsou pak zcela běžným úlovkem šikovného rybáře. Kapr se dožívá 25-30 

let, pokud není uloven člověkem, nebo ho v mládí nedostanou volavky, či dravé ryby. 

 

 

 

 

 Obrázek 7 - Kapr obecný. 
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Jak se loví: 

Kapr obecný se většinou chytá na položenou, ovšem dá se chytnout i na plavanou. Kapr zabere 

nejčastěji navečer a ráno. A na co bere? To je také úsměvná otázka, protože kapr je všežravec 

a bere téměř na všechno, pokud zrovna má chuť. Pomáhá zakrmování lovného místa. Kapr se 

naučí na lovné místo připlout. Nejoblíbenějšími nástrahami jsou žížaly, červy, kukuřice, rohlík 

nebo chleba, těstoviny, peletky, boilies. 

Amur bílý 

Tento druh ryby byl vyšlechtěn v Rusku a postupným dosazováním se dostal do většiny řek a 

rybníkům po celé Evropě. Vysazuje se cíleně do zarostlých vod, kde s velkou oblibou 

konzumuje vodní porost a zbavuje tak vodní plochy travin a rákosu. K trávení rostlinné potravy 

mu slouží jeho prodloužené střevo. Amur dokáže denně zkonzumovat i trojnásobek své váhy. 

Může dorůstat až 150 cm a dosáhnout až 40 kg. 

 

Obrázek 8 - Amur bílý. 

 

Jak se loví: 

Dá se chytit na plavanou, nebo také na těžko, na položenou, jak na pečivo, tak na kukuřici, na 

těsto, kolínka nebo salátový list. Na těžko se nejvíce osvědčilo ovocné boilies, nebo v sezóně 

přímo ovoce – špendlíky, třešně apod. Pozor! Je to velký bojovník, proto je potřeba vybavení, 

jako na velké kapry. 
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Lín obecný 

Vyskytuje se v pomalu tekoucích a stojatých vodách. Je cennou hospodářskou rybou chovanou 

v kaprovitých rybnících. Z Česka se vyváží i do zahraničí. Byly vyšlechtěny zlaté a modré 

barevné odchylky. Uměle byli získání kříženci s kaprem, tolstolobikem bílým a tolstolobcem 

pestrým. Průměrná váha lovených ryb je mezi 0,25 až 0,40 kg. 

 

Obrázek 9 - Lín obecný. 

 

Jak se loví: 

Kdo má rád lov na plavanou, potvrdí, že lov línů patří k nejkrásnějším. Lovit můžeme na 

nástrahy běžně používané k lovu kaprovitých ryb. Lín je však zdatný bojovník.  

Bolen dravý 

Bolen dravý je jediný náš zástupce dravé kaprovité ryby. Bolen je dravec, který nezapře své 

jméno. Je hezké pozorovat jeho výpady do hejn malých ryb, při nichž se projevuje údery ocasu 

o vodní hladinu a upoutá tím nejednoho rybáře. Žije ve středních a dolních úsecích řek, v tůních 

a mimopstruhových nádržích. Pro bolena jsou u nás vymezeny takzvané evropsky významné 

lokality jako součást chráněných území Natura 2000. Jeho lov je upraven rybářským řádem. 
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Obrázek 10 - Bolen dravý. 

 

Jak se loví: 

Bolena můžeme lovit jak přívlačí, tak muškováním, ale vždy je třeba ho vyprovokovat přesným 

hodem do bezprostřední blízkosti jeho žravých úst. 

Okoun říční  

Okoun říční je menší dravá ostnoploutvá ryba. Vyskytuje se v tekoucích vodách, žije však i ve 

stojatých vodách. Průměrná váha lovených ryb je 0,20 – 0,30 kg. Okounovi chybí velké zuby a 

silný stisk v čelistech, což nahrazuje polykacím reflexem – chycenou kořist nesaje a ihned 

posunuje do jícnu.  

 

 

 

 

 

 

Jak se loví: 

Dá se chytit na všechny známé techniky chytání, ovšem nejoblíbenější je chytat okouny 

přívlačí. Také se dá chytit na mušky, či při plavané nebo položené s háčkem s menší žížalou, 

nebo jinou živočišnou návnadou. 

 

 

Obrázek 11 - Okoun říční. 
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Cejn velký 

Cejn velký představuje hojnou hejnovou rybu dolních toků řek a stojatých vod. Celkové 

zbarvení je šedomodré až nahnědlé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak se loví: 

Záběr cejna se projeví položením splávku. Důvodem je spodní postavení úst, kdy ryba nasává 

nástrahu ze dna. Chytá se na červy, kroupami, ale nevadí mu kolínka, kukuřice a rohlíky. 

Plotice obecná (lidový název „červenoočka“) 

Párové a řitní ploutve bývají lehce nažloutlé až načervenalé, rovněž i duhovka oka má své 

typické načervenalé zbarvení. Obvyklá velikost činí 15–30 cm. Plotice je používána jako 

nástraha při lovu dravých ryb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12 - Cejn velký. 

Obrázek 13 - Plotice obecná. 
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Jak se loví: 

Bere po celý den i v zimě na všemožné nástrahy od bílých červů přes pečivo až po umělou 

mušku. 

Sumec velký 

V tekoucích vodách žije hlavně v cejnovém pásmu s členitým dnem, vyskytuje se však i ve 

stojatých vodách. Je to sportovně i hospodářsky cenný druh, významný regulátor plevelných 

ryb. Průměrná váha lovných ryb je 8-10 kg. Břišní část těla je válcovitá a přechází v delší ocasní 

násadec, který je z boků zploštělý. Hlavu má shora zploštělou, malé oči, koncová široká ústa, 

na horní čelisti má pár delších vousů, na dolní čelisti dva páry kratších vousků. Dosahuje běžně 

celkové délky 100-150 cm, rekordní exempláře mohou mít až nad 200 cm.   

 

Obrázek 14 - Sumec velký. 

 

Jak se loví: 

Lovíme většinou na položenou, klidně s kaprářským náčiním. Zabere jak na živou rybku, tak 

na žížaly, nebo tam, kde se hodně zakrmuje, i na bouillies či pelety. Pokud jdete na sumce 

cíleně, pak se vyplatí pořídit si náčiní na sumce, tedy speciální pruty, silony nebo šňůry nad 30 

kg a také odolné navijáky. Velké kusy se loví nejčastěji tzv. na trhačku s kačenou, pod kterou 

se ve vodním sloupci houpá přiměřeně velká živá rybka, nebo klubko žížal. Oblíbené je i 

chytání sumců na podvodní splávky nebo na rybky umístěné pod tzv. tyčovou bójkou dlouhou 

většinou 1 m. Hlavně menší kusy, tak do 1 metru, se také běžně chytají i při vláčení na větší 

wobblery, třpytky či plandavky.  

 



20 

 

Štika obecná 

Štika obecná patří na území Evropy jednoznačně mezi nejznámější dravé sladkovodní ryby. Má 

schopnost přizpůsobit se životu v nejrůznějších podmínkách. Žije od pstruhových potoků přes 

tůně, rybníky, nížinné řeky a přehrady, až po brakické vody proslazených mořských zálivů.  

 

 

 

 

 

 

 

Jak se loví: 

Štiky se loví na menší kačeny se živou rybkou zavěšenou ve vodním sloupci, s dlouhými pruty, 

kdy se kačena nechá jen kousek od špičky prutu, nebo aktivněji, kdy zavěšenou rybku pouštíme 

i s kačenkou po proudu, nebo ji necháme jen tak pohupovat v klidnější vodě. Velmi oblíbené je 

štiky chytat také na mrtvou rybku, nebo umělou nástrahu vláčenou podél břehu, tedy pomocí 

prutu určeného k vláčení. Všechny metody mají jedno společné – návnada musí být navázána 

na lanko, nebo jiné návazce určené k chytání štik. Štiky mají tak silné a ostré zuby, že 

překousnou i více tonážní vlasec. 

  

Obrázek 15 - Štika obecná. 
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6. Rybářské vybavení 

Rybářská výbava se rozděluje na povinnou a tzv. doplňkovou výbavu. Do povinné rybářské 

výbavy patří rybářský prut s navijákem, podběrák, vezírek, pean, metr a rybářské doklady 

(povolenka, ryb, lístek, členská legitimace, ...). 

 

 

Obrázek 16 - Teleskopický rybářský prut s navijákem. 

 

 

Obrázek 17 - Podběrák na ryby. 

 

 

Obrázek 18 - Vezírek. 
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Obrázek 19 - Pean. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 22 - Rybářské doklady. 

7. Závěr 
 

Rybaření je můj koníček. Kdo zná tu vášeň, když pořádný kapr rozjede cívku navijáku a vy 

očekáváte trofejní úlovek? 

Tak proto jsem si vybral toto téma mé závěrečné práce, abych ukázal, že cesta na ryby byla, je 

a bude cestou do přírody. A aby bylo kam chodit, je třeba přírodu chránit a starat se o svá 

loviště.  

  

Obrázek 20 - Skládací metr. Obrázek 21 - Svinovací metr. 

Obrázek 23 - Já s poslední ulovenou rybou. 
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