
P ro soutěžení a přebírání zkušenos-
tí je nejlepší sportovní disciplína 
s přehledně stanovenými pravidly. 

Rybáři jich mají spoustu: Těžko by se mohli 
utkat rybáři lovící na řece se zástupci rybo-
lovné techniky, kteří své dovednosti před-
vádí na hřišti. Máme tedy soutěže v rybo-
lovné technice, plavané, mušce, feederu 
a přívlači.  A určitě není daleko doba, kdy se 
do systému soutěží organizovaných ČRS 
zařadí i velmi populární disciplína lovu vel-
kých kaprů. Všechny soutěže jsou rozděle-

né do věkových kategorií 
na seniory a juniory, junior-
ské soutěže jsou přitom dále členěné podle 
věku účastníků. 

Rybářské hry 
ČRS je členem mezinárodních rybářských 
sportovních asociací CIPS a ICSF, které 
spadají spadající pod mezinárodní organi-
zaci olympijských a neolympijských spor-
tů SportAccord. Zaručuje to účast našich 
reprezentantů na Světových rybářských 

hrách (obdoba Olympij-
ských her pro rybáře), kte-
ré se v některém z vybra-
ných států světa pořádají 
jednou za čtyři roky. Jejich 
výsledky jsou vynikající 
a dlouhodobě patří ve vět-
šině disciplín k absolutní 
světové špičce. Jsou také 
vstřícní ke všem ostatním 
rybářům a rádi pomohou 
radou i ukázkou úspěš-
ných závodních technik.

Rozloučení
Jsem moc rád, že jste po celou dobu, 

kdy seriál Jdeme na ryby v časopise 
ABC vycházel, byli s námi. Doufám, 
že jsme stávajícím rybářům pora-
dili co a jak dál, aby byli úspěšnější 
a měli ze svého koníčka maximum 

radosti. A že 
všem, kteří dosud 

nechytali, ale táhne 
je to k vodě, jsme po-

otevřeli dveře do tajupl-
ného rybího světa.  Petrův 
Zdar a snad někdy u vody 
na viděnou! 
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  Jdeme 
    na ryby

Vyznačuje se dlouhým protáhlým tělem 
s malou špičatou hlavou a štíhlým 
ocasem. Po stranách těla je stříbro-
modrý, po návratu z moře do řeky 
postupně tmavne do hnědé barvy. Do 30. 
let minulého století pravidelně lososi 
táhli proti proudu našich největších 
řek na trdliště. V současnosti se čeští 
a němečtí rybáři usilovně snaží o jejich 
návrat do našich vod.

Losos obecný –
Salmo salar
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Rybářský sport
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Lovit ryby znamená sbírat 
zkušenosti, vyhodnocovat je 
a využívat v praxi. A od toho je 
už jen krůček ke srovnávání se 
a soutěžení s ostatními.

Seriál

Videa k seriálu najdete 

ZDE!

www.abicko.cz/JakSeStatRybarem 


