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Testy, které budeŠ muset absolvovat, abys získal rybářský
lístek a stal se ělenem ČRS, se skládají ze základních znalostí
z oblasti rybářství, biologie ryb a předpisŮ upravujících lov

ryb' Rybářský lístek ti následně vydá obecní úřad obce
s rozšířenou působností nebo obec s pověřeným obec-
ním úřadem v obvodě, kde máš trva|ý pobyt. Po jeho zi
skání a přijetí za člena ČRS si mŮŽeš u své místní organi-
zace koupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo
pstruhové rybářské revíry. ČRS má několik druhŮ povo|enek

s rŮzným rozsahem platnoSti (celorepublikové, celosvazové,
územnÍ a místní).

Pro začínající malé rybáře, JAKO JSl PRAVE TY, organizuje

Český rybářský svaz (ČRS) rybářské krouŽky mládeŽe'

ZískáŠ zde především vztah k přírodě, praxi v rŮzných

rybolovných technikách' znalosti Ílóry a Íauny a poznáŠ

nejen nové moŽnosti a aktivity, jak trávit volný čas, ale i nové ka-

marády' V celém Čns 1e k dispozici na 600 rybářských krouŽkŮ,

které navŠtěvují děti od počátku školní docházky aŽ do 1B let'

Zlatá udice je praktická a vědomostní soutěŽ s velkou tradicí -
od roku 1974. Má několik kol: místní, okresní, Územní a národní'

Součástí soutěŽe je poznávací a testová část - určování ryb,

rostlin a živočichů a testy, lov ryb udicí na plavanou a rybolov-
ná technika pětiboj. Družstva jsou sloŽena z 6 dětí ve věku od

7 do 18 let a závodí ve 3 kategoriích: Žákyně do l5 let, Žáci do

15 let a dorostenci od 15 let (dívky i chlapci)' Zlatá udice je také

ve formě výukového programu pro PC, který si můŽeš společně
s dalšími programy stáhnout z webových stránek ČRS.
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Závodní sezÓna lovu ryb udicí na plavanou trvá od
dubna do října. Chytáš hlavně na tzv. děličky a biče,
které nemají naviják ani očka. Jsou dlouhé kolem
10 m' přesněji Io záleží na tobě samotném azávodním řádu, kte-
rý upravuje maximálnÍ délku dě|ičky a biče' Při lovu samotném
pouŽíváš několik druhŮ živé nástrahy (červi, žíŽaly, patentky)
arŮzné krmné směsi.

V lovu ryb udicí na umělou mušku jsou dva druhy zá-
vodŮ, a to bud' na stojatých vodách (jezero) nebo te-
koucích vodách (řeka). Na tekoucích vodách se brodíŠ
vodou v tzv. ,,prsačkách" a snaŽíš se ve svém sektoru (Vy_

mezeném místě) přelstít soupeře a chytit co nejvíce ryb. Na
stojatých vodách chytáš ze břehu. Jako nástrahu pouŽíváš
umělé mušky' které napodobují různá vývojová stádia hmyzu
a povětšinou si je budeš vyrábět sám.

V krouŽku se naučíš mnohým praktickým dovednostem. Získáš
zručnost při sestavování udic, vyzkoušíŠ si vázání mušek, výro-
bu splávků, navazování udic, jak správně zdolat rybu a mnoho
dalších zajímavých věcí.
Pokud ulotríš pozoruhodný nebo mimořádný úlovek, namaluješ
obrázek, zaži)eš nevšední zážilek nebo se budeš chtít podělll
s kamarády a čtenáři o tom, jaké zajímavé aktivity děláte v ry-
bářském krouŽku, mŮŽeŠ vyuŽít rubriku věnovanou dětem V ča-
sopise Rybářství.

Rybolovné technice se jinak říká také ,,rybáři na suchu"
a závody se odehrávají na travnatých hřištích. Účelem
je dohodit záIěž či umělou muŠku co nejdále' anebo
co nejpřesněji na terč. Ve tvé (mládeŽnické) kategor
je pět discip|ín: moucha skish, moucha dá|ka, arenberg'
zátěŽ skish a zá1ěž dálka' V zimních měsících si mŮŽeŠ
vyzkoušet halové závody.
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V létě máŠ moŽnost se zúčastnit rybářských táboru
kde si procvičíš praktické dovednosti, Zahraješ hr'
s kamarády, zachytáš ryby a zaŽiješ plno zábavy.
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HurÁ už jsne tadyl
To bude ole

parádlich 14 dní.


