
J ednotlivé disciplíny rybolovné tech-
niky (RT) neboli castingu se vyvíje-
ly postupně a jsou odrazem reálné 

rybářské praxe. První tři – muška na cíl, 
muška do dálky jednoruč a muška do dál-
ky obouruč – jsou odvozeny od potřeby 
muškařů nahazovat mušku co nejpřesně-
ji a zároveň co nejdál. Další disciplíny jsou 
určené pro udice se smekacími navijáky, 
nebo s multiplikátory. Zátěž na přesnost 
(Arenberg) prověří schopnost ovládání 
udice ve všech směrech házení. Závodník 
obchází terč a trefuje ho z několika stano-
višť. V zátěži na cíl zase z jednoho místa 
trefuje pětici terčů umístěných v různých 
vzdálenostech. Soutěží se také v dálce jed-
no i obouruč.

Soutěže
Celý rok je rozdělen na zimní a letní se-
zonu podobně jako v atletice. V zimě se 
trénuje a závodí v halách a v létě na ote-
vřených travnatých plochách, nejčastěji 
fotbalových hřištích.
V rámci ČRS je pořádána spousta závodů 
v rybolovné technice – od přeborů míst-
ních organizací přes okresní a krajská kola 
až k Mistrovství České republiky. Ti nej-
lepší pak ČR reprezentují na Mistrovstvích 
světa a v mezinárodních závodech a pravi-
delně vozí světové tituly. Rybolovná tech-
nika byla také začleněna do celostátní do-
vednostní soutěže mladých rybářů Zlatá 
udice. Tam musí účastníci prokázat nejen 
technické schopnosti z RT, ale i z praktic-
kého lovu na plavanou a splnit vědomost-
ní zkoušku ze znalostí rybářské tematiky.

Náčiní
Ačkoli má rybolovná technika odrážet 
realitu, používané náčiní se poněkud liší 
od toho, na které se skutečně loví. Ma-
sově vyráběné udice a navijáky pro sou-
těžní účely obvykle nestačí, závodníci si 

je proto vyrábějí sami 
nebo využívají pro-
dukty malých specia-
lizovaných firmiček. 

Jedna z našich nejbarevnějších ryb: 
Ploutve jsou načervenalé, na bocích se 
táhnou výrazné tmavé příčné pruhy. 
Šupiny jsou drobné a ostré. Tělo je vy-
soké se dvěma samostatnými hřbetními 
ploutvemi. Dorůstá do maximální délky 
okolo 50 cm. Vyskytuje se v početných 
hejnech ve všech typech našich vod 
s výjimkou horských bystřin. 

Okoun říční – 
Perca fluviatilis
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Rybolovná technika

I rybáři mají 
čistokrevnou 
sportovní 
disciplínu. 
V rybolovné 
technice nejde 
o lov ryb, ale 
o přesnost, 
rychlost a dálku. 
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  Jdeme 
    na ryby

Seriál

Videa 
k seriálu 
najdete 

ZDE!

www.abicko.cz/JakSeStatRybarem 


