
Telnických rybářů



1. Základní výbava rybáře - položená
2.Jaké ryby žijí v našem telnickém rybníce –část 2.
3. Chytání na položenou
4.Praktický nácvik montáže na položenou.



ZÁKLADNÍ 
VYBAVENÍ RYBÁŘE

položená







Krmítko feederové



Číhátko padací s provázkem

Čihátka pod prut



Číhátko před špičku





Jaké ryby žijí  
v 

telnickém rybníku



Tělo okouna je krásné – oválné, v bocích zploštělé, dvě hřbetní ploutve poměrně velké. První je větší a má typické 
silné a ostré ostny. I skřele má ukončeny velkým trnem. Hřbet bývá nejčastěji do černa s nazelenalým nádechem v 
olivovém tónu. Typické jsou jeho velké oči (proto okoun). 
Na bocích mívá až 9 svislých černých pruhů. Kromě hřbetních jsou všechny ostatní ploutve jasně červené. Výše 
vyklenutí okouního hřbetu je závislá na úživnosti vod i stáří ryby. Až v osmém roce života dorůstá délky nejvýše 
40cm. 

Víš jak se tato ryba jmenuje ?

OKOUN ŘÍČNÍ



Víš jak se tato ryba jmenuje ?

Krásná okounovitá dravá ryba s podlouhlým válcovitým tělem, špičatou, místně zploštělou hlavou. V čelistech má mnoho 
ostrých zubů, mezi nimiž vyčnívají dva přední zvlášť velké. Hřbet má candát zbarvený do olivově zelena, boky jsou stříbřité i
zlaté a poznamenané osmi i více kolmými temnými pruhy.
Je poměrně choulostivý na nedostatek kyslíku ve vodě. Přesto významně doplňuje štiku v jejím poslání „zdravotní policie“. 
Candát totiž s oblibou požírá uhynulé rybky i jiné vodní živočichy. Patří k nejoblíbenějším úlovkům rybářů a jeho chov je 
rozšířen i v rybničním hospodářství.
Candát má výraznou ostnatou hřbetní ploutev, jako všechny okounovité ryby. Jeho šupiny jsou velmi drsné, a přece jsou 
poměrně choulostivé na dotek lidských rukou. Chytneme-li podměrečného candáta, kterého budeme vracet do vody, neměli 
bychom nikdy zapomenout řádně si namočit ruce při manipulaci s rybou při odstraňování háčku. To platí i o jiných rybách.
Candát dosahuje maximální délky 130cm a hmotnosti až 12kg. Lze jej lovit jak na živou, tak mrtvou rybku. Zabere však i na 
ocásek rybky nebo na větší rousnici. Nejmenší lovná délka je 45cm. Je hájen od 1.ledna do 15.června.

CANDÁT OBECNÝ



Víš jak se tato ryba jmenuje ?

Můžeme se s ní setkat prakticky ve všech pásmech – od nížinných vod po pstruhové revíry, kde je ovšem nežádoucí. Má 
válcovité tělo, šedozelený hřbet, stříbřitě zelené boky s mírným ocelovým nádechem, na bocích nažloutlé příčné pruhy. 
Břicho má bílé a na něm světle šedé skvrny.
Štika patří k našim největším rybám. V posledních letech byla ulovena v přehradní nádrži na Lipně štika, která měřila jeden a
půl metru a její hmotnost přesáhla 24kg. Její nejmenší lovná délka je 50cm. Štika je velmi žravá, na kilogram přírůstku své 
hmotnosti spotřebuje až 7kg jiných ryb.
Je nedocenitelným článkem biologické rovnováhy ve všech vodách. Pohlcuje především plotice, okouny, perlíny, hrouzky, 
proudníky, ježdíky, slunky a z nich pak zejména ty jedince, kteří degenerují, nebo jsou nemocní či poranění. 

Štika obecná



Víš jak se tato ryba jmenuje ?

Má dlouhé tělo s širokou tlamou, jejíž okraje sahají až za oči. V horní čelisti má jamku. Do ní zapadá hrbol na dolní čelisti. 
Tlama je silně rozeklaná. Boky ryby jsou šedé i stříbřité, hřbet šedomodrý.
Bolen dravý žije hlavně ve větších řekách a loví zejména v horních vrstvách vod. Napadá hlučně hejna drobných rybek často 
u samého břehu. Jeho přítomnost ve vodách je proto snadno zjistitelná. Dosahuje značné délky – až 120cm a hmotnosti až 
14kg. Požírá kromě drobných rybek i hmyz padlý na hladinu, v mladším stádiu plankton a drobné larvy hmyzu, ale i plůdek 
jiných ryb. Bolen dravý naznačuje svou existencí, že v místě jeho výskytu je dostatek drobných ryb. 
Bolen dravý i přes svou hlučnost je rybou velmi plachou, a jeho ulovení není proto snadné. Nejlépe zabírá na drobnou živou 
rybku při naprostém tichu na břehu. Pozor na dobu hájení! Smí se lovit pouze v druhé polovině roku (od 16.června do 
31.prosince). Nejmenší lovná délka je 40cm.

BOLEN DRAVÝ



Víš jak se tato ryba jmenuje ?

Výhoda „duháka“, jak se mu v rybářské hantýrce říká, je v možnosti chovat ho jako konzumní rybu. Dá se vykrmit, což u 
pstruha obecného možné není.
V roce 1966 k nám byla dovezena forma duhového pstruha zvaná kamloops. Tento pstruh je velmi žravý, od původního 
duhového se liší větší zavalitostí a zelenavým odstínem. Nejvýraznější je u „duháka“ růžový až načervenalý barevně sytý pás 
na stříbrných bocích. Mezi hřbetní a ocasní ploutví má tukovou ploutvičku. Tělo je poseto čenými tečkami. Čelisti jsou 
vybaveny početnými drobnými zoubky.
Mladší pstruzi loví hmyz, který dopadá na hladinu. Jsou velmi žraví, větší pstruzi – od 30cm délky – loví i rybky. Duhovému 
pstruhovi se daří nejlépe v chladnějších vodárenských nádržích. Dožívá se 6ti let, ojediněle 10ti let. V pátém roce dorůstá 
délky až 50cm a dosahuje hmotnosti přes 1kg. Stanovená nejmenší lovná délka je 25cm.

PSTRUH DUHOVÝ



Víš jak se tato ryba jmenuje ?

Je jediný, který u nás zastupuje rod i druh z čeledi sumcovitých, i když příslušníci této čeledi patří převážně k rybám sladkých
vod. Jsou příbuzní s kaprovitými. 
Sumec má nízkou, širokou hlavu, která přechází v protáhlé tělo. Ocasní cást je zploštělá. Tělo je kryté hladkou kůží bez šupin. 
Nad horní čelistí má dva dlouhé vousy, pod spodní dva páry menších. Oči má velmi malé. Na hřbetě velmi tmavý, většina těla 
je šedomodrá. Na bocích je mramorován, břicho má bílé a skvrnité. Vyskytují se i sumci bílí „albíni“, ale jsou velmi vzácní.
Sumec velký žije v cejnovém pásmu v mírně tekoucích, nebo spíš stojatých vodách. Zdržuje se při dně v členitém prostředí s 
úkryty. Zvykl si na přehradní nádrže. Je to dravá ryba, která se jen v prvních měsících života živí planktonem, později 
objemnější, hrubší potravou. Pozře však vedle ryb, žab, vodních savců a ptactva i červy, žížaly a hmyz. Dožívá se běžně až 40
let. Roste velmi rychle, již v prvním roce dosahuje délky téměř 20cm. V desátém roce již přes metr. Je naší jedinou rybou, 
která může dosáhnout hmotnosti přes 100kg. Jeho nejmenší lovná délka je současně i nejdelší ze všech, které stanovil 
Rybářský rád: 70cm.

SUMEC VELKÝ





RYBÁŘSKÁ TECHNIKA
Položená

Položená, neboli „chytání na těžko“, je oblíbená metoda chytání ryb především u dna, nebo těsně nade dnem. Po 
nahození montáže se prut odloží do vidliček, rybář vypne vlasec, pak jej mírně povolí a pověsí se na něj signalizátor 
záběru. Jakmile ryba nasaje nástrahu a chce s ní odplavat, její pohyb se přenese přes napnutý vlasec na 
signalizátor a záběr se projeví jeho stoupáním, či klesáním, případně také poskakováním. 





Háček s lopatkou Háček s očkem


