
M ořský rybolov se rozlišu-
je na lov v pobřežních vo-
dách a na otevřeném oceánu. 

U pobřeží můžeme lovit jak z lodi, tak 
ze břehu či přístavního mola. Při lovu 
na otevřeném oceánu se už bez lodi neo-
bejdeme. Místo, kde budeme lovit, velmi 
ovlivňuje druhy a velikosti lovených ryb 
– obecně platí, že čím jsme dále od bře-
hu, tím budou úlovky větší. V pobřežních 
vodách jsou spíš menší ryby, ale zase je 
jich mnohem více.

Kde lovit…
Volba místa lovu není jednoduchá: Musíme 
vzít v potaz dobu přílivu a odlivu a jeho výš-
ku. Na tom je závislá síla proudění a množ-
ství potravy, která je volně unášena vodou. 
Kde je ve vodě více potravy, bude i více ryb. 
Důležité je i roční období, síla a směr hlu-
bokomořských proudů, teplota vody a její 
slanost. Lepší šance na úlovek bývají tam, 
kde je něčím narušena jednotvárnost oceá-
nu. Například na rozhraní dvou oceánských 
proudů nebo u osamoceného balvanu na ji-
nak písčitém pobřeží.

… a na co
Nástrahou může být umělá napodobenina ry-
bičky stejně jako krevety či chobotnice, chléb 
a pečivo nebo kousky mušlí, na které uloví-
te malé rybičky žijící na skalnatém pobřeží. 
Velké dravce otevřených oceánů – například 
tuňáky a mečouny – je nejlepší lákat na ryby 
v takové velikosti, kterou byste si dali na gril. 
Pokud uspějete a ulovíte mořskou rybu, ne-
zapomínejte pro samé nadšení na opatrnost. 
Mnohé druhy vás mnohou poranit ostrými 

paprsky ploutví nebo trny na ocase, pří-
padně mohou být jedovaté. Na ryby proto 
zbytečně nesahejte a nejezte, co neznáte. 
A vždycky je dobré se zeptat místních rybá-
řů, co máte s úlovkem udělat. 

Zeleně zbarvená ryba s jemnými šupina-
mi. Na bocích a na břiše přechází zelená 
do žluté. Oblé ploutve jsou černé, typic-
kým znakem je i načervenalá duhovka 
oka. Žije ve stojatých a pomalu tekou-
cích vodách, kde obvykle dorůstá délky 
35 centimetrů a hmotnosti 0,4 až 0,8 kg. 
Rekordní exempláře mohou měřit přes 
půl metru a vážit až 3 kg. 

Lín obecný – 
Tinca tinca
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Mořský rybolov
Chytat nemusíte jen u rybníka. 
Za mořskými rybami vyrážejí 
čeští rybáři nejčastěji 
do Chorvatska a Norska. 

TEXT maRtiN gRÜN  FOTO autOR, pROfimedia.cZ

1 1 . díl

  Jdeme 
    na ryby

Seriál

Videa k seriálu najdete 

ZDE!

www.abicko.cz/JakSeStatRybarem 


