
Pomocný výukový materiál určený pro uchazeče o 
získání prvního státního rybářského lístku - 2022

Něco k zamyšlení, Jozef Kroner: „ Naši dědovia nám nechali vody čisté plné 
šantivého života. Lenže čo my necháme našim vnukom? Lebo niet nič 
strašnějšího, jako keď zomiera rieka. Protože s riekou zomiera aj člověk.“



HLAVA OCASTRUP

Ryby dýchají  

pomocí žaber, 

žábra jsou 

překryty skřely.

Postranní čára 

slouží k detekci 

pohybu.

Přechod mezi trupem a ocasem tvoří ocasní násadec.

Povrch těla ryb 

je pokryt 

šupinami.

pstruh obecný forma potoční



 párové –prsní a břišní

 nepárové – hřbetní, tuková, ocasní a řitní

pstruh obecný forma potoční

hřbetní

ocasní

tuková

prsní
břišní

řitní



XY (cm)

Postup měření: na zvlhčenou podložku rozložíme metr, rybu měříme vždy od rypce po konec 

ocasní ploutve, odečteme hodnotu na metru v centimetrech.

1 m = 100 cm = 1000 mm

Přední část 

rybí tlamy 

neboli 

rypec.

Konec ocasní 

ploutve.



 páření u ryb se nazývá tření

 samice (jikrnačka) vypouští do vody jikry, samec (mlíčňák) vypouští mlíčí –
mluvíme o vnějším oplození (k oplození dochází mimo tělo samice).

 z oplozených jiker se líhne plůdek, tomuto procesu říkáme kulení plůdku

 místo, kde dochází ke tření ryb se označuje jako trdliště

 některé druhy ryb kvůli tření táhnou z moře do sladké vody (anadromní druhy 
ryb, např. losos) nebo naopak táhnou ze sladké do slané (katadromní druhy ryb, 
např. úhoř)

kapří plůdek





kapr obecný f. šupinatá

Kapr obecný se dostal do 

Evropy díky Římanům. 

Největší rozmach jeho 

chovu proběhl v 15. a 16. 

století a to i díky Jakubu 

Krčínovi z Jelčan a 

Sedlčan – nejvýznamnější 

rybníkář u nás.



kapr obecný f. lysá

Samice u ryb je 

označována jako 

jikrnačka.

Samec u ryb je 

mlíčňák.

Rozmnožování u 

ryb říkáme tření.



kapr obecný - řádkáč

Kapr obecný je v 

našich 

podmínkách 

nejhojněji 

vyskytovanou 

ušlechtilou 

rybou.



sumec velký

Sumec velký je naší 

největší dravou rybou, 

dorůstá délky přes 250 cm 

a dosahuje váhy větší než 

100 kg.



štika obecná

Štika obecná se řadí mezi 

dravé ryby a patří mezi 

nejdokonalejší lovce v naší 

vodní říši a je proto právem 

označována královnou vod. 

Ve své tlamě má přibližně 

700 zubů.



candát obecný

U některých druhů ryb je 

hřbetní ploutev rozdělená 

na přední a zadní část. 

Candát obecný je 

charakteristické pro své 

velké zuby tzv. psí zuby.



amur bílý

Amur bílý patří 

mezi nepůvodní 

druhy ryb, jeho 

potravou je 

především vodní 

rostlinstvo.



okoun říční

Okoun se řadí do 

stejné čeledi jako 

candát obecný -

okounovití. Trofejní 

kusy dosahují délky 

větší než 40 cm.



lín obecný

Oranžové oko je 

charakteristické pro 

skoro zlatou rybu 

našich vod. Lín patří 

kaprovité druhy ryb s 

typickými masitými 

vousky 



bolen dravý

Bolen dravý je 

příbuzný kapru, 

přesto je dravou 

rybou.



perlín ostrobřichý

Perlín je typickým a 

hojným zástupcem 

druhem ryb, které 

označujeme názvem 

„bílá ryba“.

„Bílá ryba“ - označujeme druhy ryb, které 

nemají stanovenou nejmenší lovnou délku 

a nepatří zároveň mezi celoročně hájené. 

Často slouží jako nástražní ryby při lovu 

dravých ryb.



plotice obecná

Hojně vyskytující 

se rybí druh. 

Vhodná jako 

nástražní ryba pro 

lov dravých ryb.



cejn velký

Zástupce kategorie 

„bílých ryb“. Hojně se 

vyskytující druh.



ouklej obecná

Skvělá nástražní ryba 

pro lov dravých ryb. 

Výtěr probíhá na 

štěrkových podložích.



karas obecný

Karas obecný je v 

současnosti masivně 

potlačen invazivním 

druhem karasem 

stříbřitým.

Karas obecný či karas stříbřitý 

je velmi podobný kapru 

obecnému. Mezi hlavní 

rozlišovací znak patří 

nepřítomnost vousků u karase 

na rozdíl od kapra.



hrouzek obecný

Pro hrouzka jsou 

charakteristické dva 

vousky a spodní ústa, 

která ukazují, že jde o 

rybu žijící u dna.



tolstolobik bílý

Nepůvodní druh ryb. 

Živí se především 

filtrováním vody, kde 

získává plankton.

Zajímavost: plankton – živočichové vznášející 

se volně ve vodním sloupci.

Bentos – živočichové obývající dna rybníků, 

jezer.



úhoř říční

Úhoř má hadovité 

tělo. Zajímavostí u 

úhoře je, že výtěr 

probíhá v 

Sargasovém moři.



mník jednovousý

Některé ryby mají k 

rozpoznání kořisti 

vousy. Pro mníka je 

charakteristický spodní 

vous. Mník se řadí mezi 

treskovité druhy ryb.



jelec tloušť

Jelec je stavbou těla 

podobný amuru

bílému, jelec má 

ovšem intenzivně 

oranžové břišní a 

řitní ploutve.



střevle potoční

Střevle potoční patří 

mezi celoročně 

chráněné druhy na 

rozdíl od její příbuzné 

střevle východní.



ostroretka stěhovavá

Ostroretka stěhovaváOstroretka pochází z 

čeledi kaprovitých druhů 

ryb, vyskytuje se hojně v 

moravských či 

slovenských řekách.



jeseter malý

Jeseteři patří 

vývojově mezi 

jedny z nejstarších 

ryb našich vod. 

Jeseter malý jako 

jedna z mála 

našich ryb nemá 

zcela kostěnou 

páteř.



hrouzek Kesslerův

Celoročně hájený, 

příbuzný hrouzku 

obecnému.



parma obecná

Velmi bojovná ryba, 

obývající především 

tekoucí vody.



tolstolobec pestrý

Tolstolobec

pestrý je druhově 

příbuzný 

tolstolobiku

bílému.



hořavka duhová

Pro hořavku je 

charakteristické, že 

své jikry klade do 

lastury škeble 

rybniční.



jelec jesen

V našich vodách 

se vyskytují hned 

tři druhy jelců: 

jelec tloušť, jelec 

jesen a jelec 

proudník.



podoustev říční (nosák)

Podoustev žije 

často v hejnech v 

parmovém či 

cejnovém pásmu 

proudných řek.



pstruh duhový

Pstruh duhový je 

nepůvodní druh v našich 

vodách původem z 

Ameriky. V současnosti je 

však již nedílnou součástí 

našich P revírů. 



drsek menší

Drsek je druhově 

příbuzný okounu 

říčnímu. Podobně 

jako okoun nebo 

candát má dělenou 

hřbetní ploutev.



sekavec písečný

Sekavec písečný obývá 

nejčastěji pomalu 

tekoucí a mělké vody s 

písečným či kamenitým 

dnem. Zdržuje se 

převážně u dna, do 

kterého se rád 

zahrabává.



hlavatka obecná

Hlavatka je 

největší 

evropskou 

lososovitou 

rybou. 



siven americký

Siven patří mezi nepůvodní 

druhy ryb. Jeho 

poznávacím znakem jsou 

bílé lemy břišních, prsních 

ploutví a řitní ploutve.



ježdík žlutý

Ježdík žlutý 

patří mezi 

celoročně 

hájený rybí

druh.



ježdík obecný

Ježdík obecný je druhově 

příbuzný okounu a slouží 

jako regulátor stavu 

bílých ryb a tvoří značnou 

část potravy dravých ryb.



piskoř pruhovaný

Piskoř pruhovaný patří 

mezi ohrožené a celoročně 

hájený rybí druh. 

Zvláštností je, že kyslík 

dokáže přijímat pomocí 

žaber, ale i polykáním 

vzdušného kyslíku.



vranka obecná

Oba druhy vranek patří 

mezi celoročně hájené 

druhy ryb.

vranka pruhoploutvá



škeble rybniční rak říční
perlorodka říční

skokan hnědýropucha obecná



rákos vodní kosatec žlutý
stulík žlutý

orobinec širokolistý lakušník vodnírdest kadeřavý



potápka roháč kormorán velký kachna divoká

volavka popelaváracek chechtavý ledňáček říční



bobr evropský mlok skvrnitý potápník vroubený

okružák ploský plovatka bahenní vydra říční



 při výkonu rybářské práva se rybáři řídí zákonem č. 99/2004 Sb. o 
rybářství ve znění pozdějších změn a doplňků, dále vyhláškou č. 197/2004 
Sb., kterou se provádí zákon o rybářství a tzv. bližšími podmínkami 
výkonu rybářského práva stanovené příslušným uživatelem rybářského 
revíru

 člen rybářského uskupení (ČRS, MRS či R-S Napajedla-Spytihněv) musí 
rovněž respektovat příslušné stanovy a jednací řád

 bližší podmínky výkonu rybářského práva (dříve známy pod označením 
rybářský řád) – je soubor zpřísňujících opatření, které jsou uvedeny výše 
uvedených dokumentech – upravují nejmenší lovnou délku pro přisvojení 
úlovku, provoz loděk, zavážení návnad a nástrah atd. Současně jsou 
nutnou součástí při výdeji povolenky na daném rybářském revíru.

 územní svazy sdružují místní organizace v rámci své územní působnosti



pstruhové (P) rybářské revíry mimopstruhové (MP) rybářské revíry 

Rybářský revír je část vodního útvaru povrchových vod (např. rybník, řeka, potok atd.) o 

výměře nejméně 500 m² souvislé vodní plochy umožňující život rybí obsádky a vodních 

organizmů, vyhlášená rozhodnutím příslušného orgánu státní správy rybářství dle § 19 až 24.

Osoba provádějící lov v rybářském revíru je povinna mít u sebe rybářský lístek, 

povolenku k lovu, doklad totožnosti, peán a míru pro zjištění délky ryb (metr) a na 

požádání je povinna je předložit ke kontrole rybářské stráži, rybářskému 

hospodáři, po případně jeho zástupci nebo osobám pověřeným příslušným 

uživatelem rybářského revíru nebo orgánům Policie ČR.



 od 1. ledna do 15. června jsou v MP revíru hájeny tyto druhy:

štika obecná

candát obecný

bolen dravý

sumec velký

okoun říční

 od 1. září do 30. listopadu je v rybářském revíru hájen:

úhoř říční

 od 1. ledna do 15. března je v rybářském revíru hájen:

mník jednovousý

Tyto druhy označujeme jako

dravé druhy ryb, jelikož jejich

potravou jsou nejčastěji jiné

ryby.



 od 1. září do 15. dubna jsou v rybářském revíru hájeny tyto druhy:

pstruh obecný

losos obecný (atlantský)

 od 1. prosince do 15. června je v rybářském hájen:

lipan podhorní

 od 1. ledna do 30. září je v rybářském hájena:

hlavatka podunajská

 od 16. března do 15. června jsou v rybářském revíru hájeny tyto druhy:

ostroretka stěhovavá

parma obecná a parma východní

podoustev říční

vyza a jeseter

+ v MP revíru jsou hájeny tyto druhy ryb:

jelec jesen a jelec tloušť



 vranka obecná

 vranka pruhoploutvá

 hrouzek Kesslerův

 hořavka duhová

 střevle potoční

 cejn perleťový

 drsek menší

 drsek větší

 ježdík žlutý

 mihule potoční

 plotice lesklá

 ostrucha křivočará

 ouklejka pruhovaná

 piskoř pruhovaný

 sekavčík horský

 sekavec písečný

 současně jsou hájeny všechny druhy ryb nedosahující nejmenší lovné délky 

S takto výše uvedenými druhy ryb je nutné zacházet s co největší opatrností bez jakékoliv 
nadbytečné manipulace na břehu – nešetrné zacházení s rybou je považováno za hrubé 

porušení povinností každého rybáře !!!



 bolen dravý – 40 cm

 candát obecný – 45 cm

 kapr obecný – 40 cm

 lín obecný – 20 cm

 jelec tloušť – 30 cm

 jelec jesen – 25 cm

 hlavatka obecná (podunajská) – 65 cm

 lipan podhorní – 30 cm

 parma obecná – 40 cm

 pstruh obecný – 25 cm

 siven americký – 25 cm

 sumec velký – 70 cm

 úhoř říční – 50 cm

 losos obecný (atlantský) – 50 cm

 mník jednovousý – 30 cm

 štika obecná – 50 cm

 jeseter malý – 30 cm

 podoustev říční  (nosák)– 25 cm

Pozor, výše uvedené nejmenší lovné délky vychází z definice zákona o rybářství, v reálném případě jsou 
na většině rybářských revírů nejmenší lovné délky odlišné (nikoliv však nižší než výše uvedené), 

současně v některých případech platí i horní lovná míra – nejčastěji u kapra!!!



všeobecně zakázané způsoby lovu

 lov pomocí výbušných, otravných a omamných 
látek

 používání k lovu bodců, lapaček, udic bez 
prutů, dále vidlic a rozsošek, jakož i střílet 
ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry, do rukou 
a do ok

 užívat k lovu ryb elektrického proudu, lovit 
ryby pod ledem

zakázané způsoby lovu v rybářském 
revíru 

 lov vybraných druhů ryb po dobu jejich hájení

 lov vybraných druhů ryb, které nedosáhly nejmenší 
lovné míry 

 lov mimo povolené denní doby lovu v kalendářním 
roce

 lov ryb do slupů a vrší

 lov ryb v rybím přechodu nebo do vzdálenosti 50 m 
nad a pod ním

 lov ryb v plavebních komorách

 lov z obytných lodí, z plavidel veřejné dopravy

 lov ze železničních a silničních mostů

 lov v místech, kde se ryby nahromadily za 
mimořádného stavu vody (např. povodně)

 lov ryb pomocí elektrického proudu (tzv. elektrický 
agregát) je povolen pouze při splnění bezpečnostních 
předpisů (využití elektrického agregát je často 
využíváno na malých potocích k odlovení nežádoucích 
druhů ryb nebo rybích násad)



MP rybářský revír

 lov ryb na položenou

 lov ryb na plavanou

 lov přívlačí od 16. června do 31. prosince

 lov ryb muškařením či na umělou mušku 

 lov čeřínkováním od 16. června do 31. prosince

 v MP  si může lovící přivlastnit nejvýše 7 kg všech 
druhů ryb; v tomto úlovku smí být nejvýše dva kusy 
tzv. vyjmenovaných druhů ryb: kapra štiky, sumce, 
bolena, candáta anebo jejich kombinace

 v případě, že si lovící přisvojil rybu, která váží více 
než 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov

P rybářský revír

 lov přívlačí od 16. dubna do 31. srpna

 lov na umělou mušku od 16. dubna do 30. listopadu

 v případě lovu jiných ryb než lososovitých (pstruh, 
lipan siven apod.) je povolen lov i na položenou či 
plavanou, ale pouze na nástrahy rostlinného původ

 v P revíru si osoba provádějící lov přisvojit v jednom 
dnu nejvýše tři kusy lososovitých druhů ryb (pstruh, 
lipan, hlavatka, siven atd.) mimo síhů (síh maréna a 
síh peleď se nepovažují v úlovcích za ryby lososovité 

 v případě ulovení v P revíru štiky, tlouště, okouna, 
sumce, bolena nebo candáta je lovící si tuto rybu 
přivlastnit

Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k 

lovu, do které uvede datum, druh ryby, její délku a hmotnost. V případě úlovku 

vyjmenovaných druhů ryb a ryb lososovitých zapisuje lovící do povolenky výše uvedené 

informace bezprostředně po ulovení těchto druhů ryb.

V revír Morava 11A se mezi vyjmenované druhy ryb řadí i amur bílý.



mimopstruhové (MP) revíry:

V měsících říjnu, listopadu prosinci, lednu, únoru a březnu  se loví v době od 5:00 h do 22:00 h.

V měsících dubnu, květnu červnu, červenci, srpnu a září se loví v době od 4:00 h do 24:00 h.

pstruhové (P) revíry:

duben: 6.00 - 20.00 hodin

květen: 6.00 - 21.00 hodin

červen a červenec: 5.00 - 22.00 hodin

srpen: 6.00 - 22.00 hodin

září: 7.00 - 20.00 hodin

říjen: 7.00 - 19.00 hodin

listopad: 7.00 - 17.00 hodin



LOV NA PLAVANOU

Sestava udice pevným splávkem. Sestava udice s klouzavým splávkem.

Při lovu na plavanou použijeme nejvýše dvě udice. Na každé udici jsou nejvýše dva

návazce s jednoduchými háčky nebo jeden návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem.

Při lovu na plavanou lovící zachovávají mezi sebou vzdálenost min. 3 m. Pohyb

nástrahy může lovící aktivně ovlivnit.

Rozlišujeme dva základní způsoby plavané:



Sestava udice s 

klouzavým splávkem. Sestava udice s pevným splávkem.



Při lovu na položenou použijeme

maximálně 2 udice. Na každé udici jsou

nejvýše dva návazce s jednoduchými háčky,

nebo jeden návazec s dvojháčkem nebo

trojháčkem. Při lovu na položenou

zachovávají lovící mezi sebou vzdálenost

min. 3 m. Pohyb nástrahy lovící aktivně

neovlivňuje.



Při lovu přívlačí se použije 1 udice, která je při lovu

držena v ruce, jiná udice není nastražena. Lov spočívá

v aktivním vedení nástrahy vodním prostředí. Jako

nástraha se použije umělá nebo mrtvá nástraha. Při

lovu nechávají lovící mezi sebou minimální vzdálenost

20 m.



Při lovu do čeřínku nesmí být nastraženy žádné další

udice. Maximální povolená plocha čeřínku je 1 m². Lov

čeřínkováním je povolen od 16. 6. do 31. 12. Lov

čeřínkováním slouží především pro ulovení

nástražních ryb při lovu dravců.



Při lovu muškařením se použije pouze 1

udice, která je při lovu držena v ruce. Na

udici jsou nejvýše dva návazce s

jednoduchými háčky nebo jeden návazec s

dvojháčkem nebo trojháčkem. Za nástrahu

se použije i živý nebo mrtvý hmyz. Při lovu

zachovávají lovící mezi sebou rozestup

nejméně 20 m.

Při lovu na umělou mušku se použije pouze

1 udice, která je při lovu držena v ruce. Na

udici jsou nejvýše 3 návazce s

jednoduchými háčky. Za umělou mušku se

považuje nástraha imitující hmyz nebo jiné

organizmy.

Při obou způsobech lovu zachovávají lovící

mezi sebou rozestup nejméně 20 m, pokud

se nedohodnou na menší.

lipan podhorní

Lov na umělou mušku 

na řece Vltavě.



Rybářská stráž je oprávněna od osoby lovící v 

rybářském revíru či na rybnících požadovat 

předložení příslušných rybářských dokladů, které ji 

k tomuto opravňují. Jedná se zejména o státní 

rybářský lístek, povolenku k lovu a průkaz 

totožnosti.

Rybářské stráž musí nosit na viditelném místě 

odznak rybářské stráže a prokazovat se průkazem

rybářské stráže.

Rybářská stráž je oprávněna z důvodu závažného 

porušení pravidel lovu ryb odebrat povolenku k lovu 

či uložit blokovou pokutu.



datum název

úseku

druh počet

kusů

délka

(cm)

váha

(kg)

kontrola

2. 3. U jezu kapr 1 50 3 07305

2. 4. Bezedné

3. 5. Pěnné 07305

Každý rybář, aby mohl lovit ryby musí vlastnit rybářský lístek a platnou 

povolenku a záznam o úlovcích, která je platná pro daný rybářský revír.



slepá ramena:

 Německé 11 ha

 Pod zahrádkami 5 ha

 Pěnné 10 ha

 Stará Morava 8 ha

šterkopískoviště:

 Bezedné 16 ha

 U jezu 20 ha

Rybářský revír je část vodního útvaru povrchových vod (např. rybník, řeka, potok atd.) o 

výměře nejméně 500 m² souvislé vodní plochy umožňující život rybí obsádky a vodních 

organizmů, vyhlášená rozhodnutím příslušného orgánu státní správy rybářství dle § 19 až 24.



U některých druhů ryb je stanovena nejmenší lovná délky k ponechání si úlovku.

U kapra obecného platí v našem revíru i horní míra.

druh ryby nejmenší lovná délka (cm)

KAPR OBECNÝ 45 až 65 

ŠTIKA OBECNÁ 60

SUMEC VELKÝ 80

CANDÁT OBECNÝ 50

BOLEN DRAVÝ 40

AMUR BÍLÝ 55

ÚHOŘ ŘÍČNÍ 55

LÍN OBECNÝ 20

Tyto druhy ryb označujeme 

jako vybrané druhy ryb.

V 1 kalendářním dnu si může 

lovící přivlastnit max. 2 ks 

těchto druhů ryb, za dodržení 

podmínky, že 1. ulovený ryba 

má hmotnost menší než 7 kg. 

Úlovek lína je omezen na 5 ks 

v rámci 1 kalendářního dne, 

ovšem za dodržení podmínky 

maximálního váhového limitu 

7 kg.



K vylovení ryby na břeh využíváme vždy podběrák. 

Pokud je to možné rybu vyháčkováváme již ve vodě bez zbytečné manipulace na 
břehu, zvláště pokud ryba je hájena anebo nedosahuje nejmenší lovné délky.

Rybu klademe na vhodný terén jako je tráva či zvlhčená podložka. 

Na břehu manipulujeme s rybou co nejrychleji a vždy s navlhčenými rukami.

Rybu vracíme šetrně v podběráku zpět do vody.

Se všemi ulovenými rybami zacházíme vždy šetrně !!!

Pokud si ulovenou rybu přisvojíme, provedeme evidenci úlovku do povolenky a rybu 
vložíme do vlastního vezírku.

vezírek



Mládež do věku 15 let loví na jednu udici.

Mládež do 15-ti let je povinna lovit za přímého 
dohledu dozoru.

Dozor může provádět zákonný zástupce (rodiče, 
prarodiče) nebo držitel státního rybářského lístku 

starší 16-ti let.

Mládež může v měsících červenci a srpnu lovit v 
počtu dvou od 6:00 do  20:00 h bez dozoru na 

určených úsecích lovných úseků.

U vody udržujeme pořádek, chováme se slušně, 
neničíme okolní přírodu a s ulovenými rybami 

zacházíme s maximální šetrností.



Podběrák – slouží k 

šetrnému vylovení 

ryb.

Metr – slouží k určení 

délky ryb.

Peán – pomůcka k 

šetrnému vyproštění 

háčku.

• Obsah povinné výbavy každého rybáře se může mírně lišit s ohledem na konkrétní rybářský 

revír, kde provádí lov ryb!



prut

naviják

vlasec
háček

olůvko



jednoháček

postup
navázaný háček



PETRŮV ZDAR!


