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SOUTĚŽNÍ ŘÁD 

Rybářskou soutěž dětí a mládeže „ZLATÁ UDICE“ (ZU) vyhlašuje Odbor mládeže Rady ČRS, a jako 

takový si vyhrazuje právo určovat pravidla této soutěže. 

 Soutěž Zlatá udice slouží k motivaci nových talentů v oblasti sportovního lovu ryb udicí 

a rybolovné techniky a k rozšíření znalostí v oboru rybářství a přírodovědy. 

 Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nad touto soutěží, zavazuje organizátory 

a všechny účastníky k zákazu užívání veškerých alkoholických nápojů, tabákových výrobků a jiných 

omamných látek. (MŠMT Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží 

a přehlídek v zájmovém vzdělávání.) 

 Jedná se o soutěž, která prověřuje znalosti a dovednosti, a má svá specifická pravidla, která se 

v určitých bodech liší od závodních řádů rybolovné techniky (RT) a lovu ryb udicí (LRU). 

I. ÚČAST V SOUTĚŽI 

Soutěže se mohou zúčastnit členové Českého rybářského svazu, a to žáci a žákyně, kteří v daném 

roce konání ZU dosáhnou maximálně 15 let, a dorostenci (dorostenky), kteří v daném roce konání 

dosáhnou maximálně 18 let. 

 soutěží se v kategoriích: 

o jednotlivci -žáci (do 15 let) 

-žákyně (do 15 let) 

-dorost (16 – 18 let) 

o družstva 

SLOŽENÍ DRUŽSTVA 

Družstvo tvoří: 4 žáci, 1 žákyně a 1 dorostenec nebo dorostenka.  

Žáka je možno nahradit žákyní, ale žákyni žákem ne. Dorostence nebo dorostenku je možno 

nahradit žákem nebo žákyní, avšak v tomto případě nemohou již tito závodníci soutěžit v kategorii žáků 

(žákyň). Náhradníkovi jsou ponechána všechna práva, která přísluší jeho věkové kategorii, a současně mu 

není upřeno využívat práva z kategorie, kde byl nominován jako náhradník. 

Součástí družstva při Národním kole ZU jsou dva trenéři a jeden vedoucí družstva. 

II. ORGANIZACE SOUTĚŽE 

Soutěž probíhá v místních, okresních, územních a národním kole. 

A) MÍSTNÍ KOLA - probíhají do poloviny května a zajišťují je místní organizace (MO ČRS). 

Šest nejlepších, to je 4 žáci, 1 žákyně a 1 dorostenec/ka, postupují do okresního kola. Možnost 

úpravy průběhu soutěže, na základě rozhodnutí vedoucího OM a podmínek pořádající místní 

organizace. 

B) OKRESNÍ KOLA - probíhají do konce května a zajišťují je odbory mládeže vybraných MO ČRS 

ve spolupráci s příslušnými odbory RT a LRU.  

Šest nejlepších, to je 4 žáci, 1 žákyně a 1 dorostenec/ka, postupují do územního kola. Možnost 

úpravy průběhu soutěže, na základě rozhodnutí vedoucího OM a podmínek pořádající místní 

organizace. 
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C) ÚZEMNÍ KOLA - probíhají do poloviny června a zajišťují je odbory mládeže příslušných územních 

svazů (ÚS) ve spolupráci s pověřenými MO ČRS a odbory RT a LRU příslušných ÚS. 

Šest nejlepších, to je 4 žáci, 1 žákyně a 1 dorostenec/ka, postupuje do národního kola.  

D) NÁRODNÍ  KOLO - koná se ve druhé polovině června a zajišťuje ho Odbor mládeže Rady ČRS 

ve spolupráci s odborem mládeže pověřeného územního svazu (jím pověřenou místní organizací 

ČRS) a odbory RT a LRU Rady ČRS.  

Povinností pořadatelů jednotlivých nižších kol soutěže ZU je vždy včas seznámit postupující 

účastníky a jejich doprovod s termíny a propozicemi vyšších kol této soutěže - minimálně jeden měsíc před 

termínem závodu. Při národním kole ZU je pořadatel povinen zveřejnit propozice dva měsíce před 

termínem závodu a rozeslat elektronickou i tištěnou formu na jednotlivá ÚS a zástupců Odboru mládeže 

Rady ČRS. Pořadatel si na oddělení sportu a mládeže Rady ČRS zajistí oficiální přihlášku na NK ZU. 

III. JURY 

Rozhodčí komise (JURY) je volena před zahájením soutěže. Složení 5 členů – ředitel závodu, hlavní 

rozhodčí a 3 zástupci ze zúčastněných družstev (zvoleni losováním ). Členové komise musí být přítomni po 

celou dobu závodu. Členové komise musí být během celé soutěže řádně označeni. JURY řeší písemné 

protesty podané vedoucím družstva do 30 minut po vzniku sporné situace. 

IV. TECHNICKÁ USTANOVENÍ SOUTĚŽE 

1. Rybářské znalosti 

Časový limit pro soutěžící v této části soutěže je stanoven na dobu nezbytně nutnou, za dozoru 

rozhodčího (tzn., že soutěžící nebude v žádném případě vázán pevným časovým limitem). 

A. Testy 

Testem se prověřují znalosti rybářského řádu, zákona o rybářství, stanov ČRS, soutěžních 

řádů RT a LRU, morfologie a anatomie ryb, čistoty vod a ochrany přírody a životního prostředí. 

Skladba testových otázek a odpovědí je dána směrnicí pro soutěž Zlatá udice. 

Test má v místních a okresních kolech 25 otázek, v územních a národním kole 50 otázek  

(z přírodovědných znalostí 18 otázek, z chovu ryb 9 otázek, ze zákona o rybářství 11 otázek, 

ze stanov ČRS 4 otázky, ze znalostí z rybolovné techniky 5 otázek a ze závodního lovu ryb udicí 

na plavanou - ZU 3 otázky). Každá správná odpověď se hodnotí 2 body. Obě varianty testů je možno 

vygenerovat v programu Zlatá udice, který je volně stažitelný na webu www.rybsvaz.cz. 

 

Testy rybářských znalostí v místních a okresních kolech připravují příslušné odbory mládeže 

nebo pověřené místní organizace. Testy rybářských znalostí v územních kolech připravují členové 

příslušných odborů mládeže ÚS. 

Pro účely národního kola testy z rybářských znalostí připravuje Odbor mládeže Rady ČRS, 

kdy je před zahájením testové části soutěže generuje pod dohledem JURY přímo z programu Zlatá 

udice.  

B. Poznávání ryb, rostlin a živočichů 

Prověřuje se pomocí živého materiálu, zachovalých preparátů, obrazových karet nebo 

fotogalerií ryb, rostlin a živočichů (například vydaných Radou ČRS a časopisem Rybářství). Pro 

národní kolo je nutné zajistit exponáty ryb a rostlin v živém stavu. (Vzhledem k ročnímu období je 

možné použít výše zmíněné materiály.) 

http://www.rybsvaz.cz/


Směrnice Zlatá udice – SOUTĚŽNÍ ŘÁD 

 
  5 
 

 k poznávání se zadává: 

o v místních a okresních kolech: 15 druhů ryb, 10 druhů rostlin a 10 druhů živočichů. 

o v územních a národním kole: 20 druhů ryb, 15 druhů rostlin a 15 druhů živočichů. 

Každá správná odpověď je celkově za 2 body (určení rodu = 1 bod + určení druhu = 1 bod). 

Podmínkou k získání obou bodů je správná odpověď při určení rodu. Výjimku u poznávání 

ryb tvoří síh a u poznávání rostlin tvoří vrba, topol, dub a ostřice, kde již za správné určení rodu 

získá závodník 2 body. 

Ukázky ryb, rostlin a živočichů v jednotlivých kolech připravují pověření pořadatelé. 

Ti zodpovídají za to, že vybrané ryby, rostliny a živočichové budou v souladu se seznamem v této 

směrnici. Každý živý exponát musí mít dostatečný počet rozlišovacích znaků (2 a více), tak aby jej 

bylo možné určit.  Po ukončení soutěže v poznávání, musí být exponáty zachovány pro kontrolu 

vedoucími družstev.  V případě neprůkazného exponátu,  budou všem účastníkům (u tohoto 

exponátu)  připsány 2 body. 

Možnost úpravy místních a okresních kol na základě místních podmínek pořadatelské 

organizace. 

2. Závodní lov ryb udicí na plavanou pro Zlatou udici 

Při místních, okresních a územních kolech ZU jsou povolené všechny způsoby rybolovu. Záleží pouze 

na pořádající organizaci nebo pořadateli, jaké způsoby rybolovu umožní, kromě lovu ryb udicí 

na plavanou, musí to však předem uvést v propozicích. 

Závod v lovu ryb udicí na plavanou je pořádán dle platného závodního řádu obsaženého v této 

směrnici pro ZU. V územním a národním kole se závodí ve dvou kolech. Pořadatel v propozicích vždy uvede 

charakter závodních úseků povodí. 

Jsou stanoveny 4 sektory pro žáky, 1 sektor pro žákyně a 1 sektor pro dorost.  

3. Rybolovná technika 

Zahrnuje disciplíny 1 – 5 podle mezinárodního závodního řádu pro RT a jeho doplňků. 

V místních a okresních kolech je možné soutěžit pouze v zátěžovém trojboji, v územních 

a národním kole ZU se soutěží v pětiboji. Zjednodušený závodní řád RT je součástí této směrnice. 

4. Všeobecná ustanovení 

Trenér nebo vedoucí má právo být přítomen u závodníka svého družstva při všech disciplinách 
v soutěžích RT i LRU. Během jednotlivých soutěží je zakázáno používání jakýchkoliv elektronických 
komunikačních zařízení pro soutěžící (mobily, vysílačky, MP3 aj.). 

 

O zrušení, přerušení či zkrácení stanovené doby závodu z důvodu nepříznivých klimatických 

podmínek (bouřka), které by přímo ohrožovaly bezpečnost a zdraví soutěžících, rozhoduje JURY. V první 

řadě je třeba dbát na bezpečnost a zdraví dětí a mládeže. 

Doporučení pro případ bouřky: 

A. Bouřka, jež začala před nebo během přípravné doby závodu LRU: 

Závodníci smějí vstoupit do svého úseku a složit si náčiní. Odklad či zastavení přípravy 

oznámí dvojitý signál. Pokud to povětrnostní podmínky a časový harmonogram dovolí, závod může 

poté normálně pokračovat, nebo může být zkrácen (avšak musí trvat minimálně 1 hodinu, jinak by 
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závody byly neplatné). Pokud se počasí nezlepší nebo jestliže neumožní konání závodu časový plán, 

soutěžní kolo se odvolá.  

B. Bouřka, jež začne během závodu LRU: 

Začne-li bouřka během závodu, dvojitý signál oznámí okamžité přerušení soutěže 

a závodníci se musí jít ukrýt. Pokud se povětrnostní podmínky zlepší, první signál povoluje 

závodníkům zaujmout opět jejich pozice a druhý signál o pět minut později ohlásí, že mohou znovu 

lovit. Délka soutěžního kola smí být zkrácena, pokud by časový rozvrh nedovolil pokračovat až do 

konce plánované doby závodu. Soutěžní kolo je platné tehdy, jestliže trvá nejméně polovinu 

stanovené doby závodu.  

C. Bouřka během závodu RT: 

JURY je oprávněna přerušit disciplínu a stanovit nový termín jejího konání. V případě 

nezlepšení podmínek je možné disciplínu zrušit. 

V. HODNOCENÍ 

Hodnocení provádí rozhodčí komise JURY ve spolupráci s výpočetním střediskem (určuje pořadatel). 

JURY ručí za objektivní a spravedlivé hodnocení. V případě zrušení některé z disciplín, z důvodu nepřízně 

počasí, se výsledky zpracují bez těchto výsledků. S výsledky musí být seznámeni vedoucí družstev, a to před 

jejich oficiálním vyhlášením. 

1. Hodnocení jednotlivců 

A. Rybářské znalosti - test a poznávání 

Pořadí jednotlivců se stanoví podle počtu bodů, dosažených z obou částí soutěže 

v příslušné kategorii žáků, žákyň a dorostu. 

Nejlepší umístění má závodník s nejvyšším součtem bodů ve své kategorii. V případě 

stejného bodového součtu získává lepší umístění závodník s větším počtem bodů dosažených 

v poznávání. V případě, že závodníci mají opět stejný počet bodů, získává lepší umístění závodník 

s větším počtem bodů v poznávání ryb. Pokud budou mít stejný počet bodů i v poznávání ryb, 

získávají závodníci stejné  pořadí. 

 Příklad: 1.místo, 1.místo, 3.místo, 4.místo. 

Příklad: 13.místo, 14.místo, 14.místo, 14.místo, 17.místo. 

 

B. Závodní lov ryb udicí pro ZU 

Pořadí jednotlivců v sektoru se stanoví podle počtu  dosažených  bodů, tj. podle hmotnosti 

ulovených ryb v gramech.  Nejlepší umístění  v sektoru má  závodník, který dosáhl nejvíce bodů. 

V případě rovnosti bodů, získávají závodníci stejné pořadí. Další závodník je v pořadí posunutý 

o počet závodníků se stejným pořadím. Příklad:  

 940g, 900g, 900g, 850g = 1. místo, 2. místo, 2. místo, 4. místo  

 940g,  900g,  900g,  900g,  850g = 1. místo, 2. místo, 2. místo, 2. místo, 5. místo 

V případě, že v sektoru bude jeden nebo několik závodníků bez úlovku, bude takové to 

hodnocení: závodníci s úlovkem dostanou pořadí, v jakém se umístili, závodníci bez úlovku 

dostanou pořadí rovnající se počtu závodníků (tj. míst v sektoru). Příklad: 

 7 závodníků v sektoru – 4 ulovili = 1., 2., 3., 4. umístění, ostatní bez úlovku = 7. umístění 

 v  případě, že bude celý sektor bez úlovku, dostávají všichni 7. umístění 
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Pořadí jednotlivců v soutěži se stanoví součtem pořadí závodníka v sektorech (dle kategorií) 

z obou závodů. Nejlepší umístění má závodník s nejnižším součtem pořadí v sektorech. Při rovnosti 

bodů rozhoduje větší hmotnost ulovených ryb v obou závodech. V případě rovnosti hmotnosti 

získávají závodníci stejné umístění. V případě, že někteří závodníci neuloví žádnou rybu v obou 

závodech, dostávají číslo umístění, jako je počet závodníků v této kategorii. Příklad: 

 28 závodníků v kategorii, z toho 16 ulovilo, 12 ne. Čísla umístění jsou 1-16 podle součtu 

pořadí v sektorech (a případně rovnosti podle hmotnosti ulovených ryb), ostatní 17-28 

dostanou číslo umístění 28 podle počtu závodníků v kategorii. 

C. Rybolovná technika 

Pořadí jednotlivců se stanoví podle součtu bodů, dosažených v pětiboji (resp. v trojboji). 

Nejlepší umístění má závodník s nejvyšším počtem bodů ve své kategorii. V případě, že závodníci 

mají stejný počet bodů, mají stejné pořadí. 

D. Celkové hodnocení 

Sčítá se pořadí jednotlivců podle kategorií v RZ, LRU a RT. Stanoví se celkové pořadí 

od nejnižšího součtu pořadí k nejvyšším v kategoriích: žáci, žákyně a dorost. V případě stejného 

součtu pořadí získává lepší umístění závodník, který má lepší umístění v RZ. Pokud je i nadále stejné 

pořadí, mají závodníci stejné umístění. 

Pokud se závodník nezúčastní některé části soutěže, přidělí se mu v této části soutěže pořadí 

posledního závodníka + 1. 

2. Hodnocení družstev 

A. Rybářské znalosti 

Umístění družstev se stanoví součtem pořadí jednotlivců v jednotlivých kategoriích. 

Družstvo s nejnižším součtem pořadí získává nejlepší umístění. V případě stejného součtu pořadí 

získává lepší umístění družstvo s vyšším počtem dosažených bodů ve znalostech. V případě opětné 

shody, získává lepší umístění družstvo s vyšším počtem bodů z poznávání ryb. Pokud je i tento 

součet stejný, získávají družstva stejné umístění. Příklad: 

 1. místo, 2. místo, 2. místo, 4. místo 

B. Závodní lov ryb udicí pro ZU 

Umístění družstva se hodnotí součtem pořadí závodníků v soutěži jednotlivců v LRU.  

Při stejném součtu pořadí získává lepší umístění družstvo s větší hmotností ulovených ryb.  Jestliže 

ani pak není rozhodnuto, mají družstva stejné umístění. 

C. Rybolovná technika 

Umístění družstva se stanoví součtem pořadí jednotlivců v jednotlivých kategoriích. 

Družstvo s nejnižším součtem pořadí získává nejlepší umístění. V případě stejného součtu pořadí 

získává lepší umístění družstvo s vyšším součtem bodů dosažených v soutěži RT. V případě stejného 

součtu bodů mají družstva stejné umístění. 

D. Celkové hodnocení družstev 

Sčítá se umístění družstev v soutěžích RZ, RT a LRU. Družstvo s nejnižším součtem pořadí, 

získává nejlepší umístění. V případě, že součet umístění je stejný, dosáhne lepšího umístění družstvo 

s lepším pořadím v soutěži RZ. Pokud je opět stejné pořadí, mají družstva stejné umístění. 

Organizátoři jednotlivých kol soutěže ZU mohou odměnit nejlepší družstvo věcnými cenami. 



Směrnice Zlatá udice – SOUTĚŽNÍ ŘÁD 

 
  8 
 

3. Výsledková listina 

A. V první části - RZ - obsahuje body, dosažené jednotlivci v testu a poznávací části, jejich součet 

a pořadí jednotlivců podle kategorií. Dále součet bodů a pořadí pro soutěž družstev a pořadí 

družstev v RZ. 

B. Ve druhé části - LRU - obsahuje u každého závodníka zvlášť hmotnost ulovených ryb v gramech 

a pořadí v jednotlivých závodech a sektorech, součet sektorových umístění členů družstva v 

soutěži LRU a celkovou hmotnost ulovených ryb. 

C. Ve třetí části - RT – obsahuje dosažené body závodníků v jednotlivých disciplínách, jejich součet 

ve všech disciplínách a pořadí jednotlivců v kategoriích. Dále součet bodů celého družstva ze 

všech disciplin a jeho pořadí v soutěži RT. 

D. V celkovém hodnocení jednotlivců obsahuje součet umístění jednotlivců ze všech částí soutěže 

a jejich celkové umístění v kategoriích. 

E. V celkovém hodnocení družstev obsahuje součet umístění družstev ze všech částí soutěže 

a jejich celkové pořadí. 

Součástí směrnice jsou vzory jednotlivých výsledkových listin. 

4. Odměny soutěžícím 

Vítězové obdrží podle možností pořadatele poháry, medaile nebo i věcné ceny. 

VI. FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ 

Soutěž je financována z rozpočtu ČRS podle stupně jednotlivých kol. O příspěvek je možno 

požádat Ministerstvo školství, Domy dětí a mládeže, Obecní úřady a další právnické či fyzické osoby. 

VII. PROTESTY A PŘESTUPKY 

A. Přestupky se řeší okamžitě v průběhu soutěže a řeší je rozhodčí. 

B. Protest může podat vedoucí družstva do 30 minut po vzniku sporné situace. O oprávněnosti 

protestu rozhodne JURY.  

C. Protesty podávají  vedoucí družstev  nebo trenéři. Při podání protestu musí být složena kauce 

ve výši 500,- Kč, která bude vrácena v případě, že JURY uzná oprávněnost protestu. V opačném 

případě tato kauce propadá pořadateli.  

VIII. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 

      Organizátor ZU je povinen zajistit pitný režim závodníků po celou dobu konání soutěže a v místě 

konání LRU hygienickou očistu (min. omytí rukou). 

 

IX. SANKCE 

 Sankce jsou uvedeny v Závodním řádu LRU na plavanou pod bodem 17) Protesty, přestupky 

a sankce. 
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ZÁVODNÍ ŘÁD – LOV RYB UDICÍ NA PLAVANOU  

PRO ÚZEMNÍ A NÁRODNÍ KOLO ZU 

Závody  a  soutěže  jsou  pořádány  a organizovány podle schváleného závodního řádu pro ZLATOU 

UDICI, který  schvaluje  Odbor mládeže Rady ČRS. 

1) Pořádání závodů 

        Závody se konají na potocích, řekách, kanálech nebo na vhodných stojatých vodách - jezerech, 

rybnících a přehradách, kde lze chytat po celé délce úseku vhodného pro sportovní rybolov.  

2) Závodní úsek 

    Vybraný závodní úsek má pokud možno probíhat v rovné přímce a všichni závodníci mají mít 

stejné podmínky pro lov. Závodní úsek musí umožňovat umístění každého závodníka tak, aby závody 

nebyly narušovány elektrickým vedením, mosty atd. Životy soutěžících ani diváků nesmí být ohroženy.  

3) Vymezení úseků 

     Vzdálenost mezi jednotlivými soutěžícími (šířka vymezeného stanoviště závodníka) během 

závodu musí být minimálně 10 metrů a maximálně 20 metrů. Každý úsek závodníka musí být ohraničen 

nalevo a napravo.   

Musí být vymezen závodní úsek a soutěžící musí být odděleni od diváků oplocením nebo provazem 

nataženým v odpovídající vzdálenosti od břehu (doporučená vzdálenost je 10 metrů). Mezi závodním 

úsekem a diváky musí být vytvořen průchod pro funkcionáře (dle možností). 

Do ohraničeného úseku závodníka smí, kromě rozhodčích  při kontrole,  vstoupit pouze  vedoucí a 

trenéři družstva, kteří však musí mít viditelné označení stanovující tuto funkci. 

Při závodu je zakázáno používat pojítka pro komunikaci mezi závodníky a mezi závodníky a trenéry. 

4) Vytyčení sektorů 

Na potocích, řekách a kanálech je umístění po proudu (dole po proudu je stanoviště A1). 

Ve stojatých vodách (jezera a rybníky) je číslo úseku A1 situováno vždy nalevo z pohledu na vodní 

plochu a vytyčení sektorů se provádí zleva doprava. 

5) Setkání vedoucích týmů (trenérů) 

 Cílem je výměna informací. Poté proběhnou následující operace: 

A. svolání (prezentace) celků 

B. losování celků – pořadí losování 

C. losování stanovující sektory (A, B, C, atd.) jednotlivých závodníků družstva. V případě neúčasti   

vedoucího týmu či trenéra nebo zástupce celku losuje za ně rozhodčí, příp. zástupce organizátora 

 

6) Losování  

A. Losy musí být v každém kole taženy pod dohledem organizátora nejméně 90 minut před začátkem 
závodu. Losování musí být přítomni zástupci družstev a rozhodčí. U závodu ZLATÁ UDICE  je možno 
losovat tak, že losem je každému družstvu přiděleno číslo úseku, které je totožné pro všechny 
sektory, pokud se tyto nacházejí v jedné přímce bez přerušení. Pravidlem u soutěže je to, že každý 
z celků může vylosovat krajní místo pouze jedenkrát . Organizátor  závodu je povinen dodržovat 
toto pravidlo a  zajistit a uzpůsobit tomu losování. 
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B. Druhý závod se losují čísla v sektorech v obráceném pořadí, než tomu bylo v prvním závodě (pořadí 
losování pro první závod se losuje). Losuje se za účelem umístění závodníků do sektoru. Podle toho, 
zda sektory probíhají v přímé linii, či jsou odděleny, budou celky, které si v prvním kole vylosovaly 
první a poslední číslo každého sektoru, losovat jako první a druzí na řadě, pokud budou odejmuta 
všechna první a poslední čísla krajních sektorů (jde-li o sektory v rovné přímce) nebo všech sektorů 
(pokud jde o sektory oddělené). 

C. Trenéři jsou povinni zaregistrovat vylosovaná čísla svých závodníků a sektory, aby svou informaci 
měli v souladu s oficiálním zápisem losování, pořizovaným organizátorem za dohledu rozhodčího. 
Rozhodčí je ale zároveň povinen zkontrolovat během přípravy, zdali závodníci jsou na místech v 
souladu s vylosováním. Organizátor závodu není za případné záměny odpovědný. 

 

7) Všeobecná doporučení 

Každý závodník má 90 minut na přípravu. Po příchodu na místo konání soutěže musí všechno 

své náčiní umístit do svého vylosovaného úseku, nesmí však před prvním signálem zaujímat svá místa 

v závodních úsecích. Závodníci nesmí před tímto signálem do úseku vstupovat ani si chystat náčiní, a 

to se vztahuje i na všechny pomocníky, které by mohli závodníci mít. Vedoucí i trenér smí v přípravném 

čase pomoci svým závodníkům s úpravou stanoviště v sektoru. 

Po kontrole návnad a nástrah je vnášení jakéhokoliv náčiní a materiálu do úseku zakázáno, 

kromě částí zlomených prutů, které mohou být nahrazeny. Lze  také  pomoci závodníkovi uvolnit části 

prutu, které jsou pevně v sobě zasazené, ale  pouze se souhlasem rozhodčího a mimo sektor. 

A. Návnadu a nástrahy si smí závodník nechat donést v době přípravy, ale musí je dát k dispozici   

     rozhodčím po druhém signálu. Po kontrole návnad a nástrah je zakázáno závodníkům přijímat    

     další nové návnady a nástrahy. 

B. Závodník smí vyrábět vnadící koule nejdříve 25 minut před třetím signálem.  

C. Závodníci se mohou dopravit na místo konání soutěže vlastním dopravním prostředkem, pokud k 
  tomu dostanou od organizátorů povolení. 

 

8) Rozhodčí 

Bude stanoven minimálně jeden rozhodčí pro každý sektor a jeden hlavní rozhodčí. Rozhodčí 

musí dokonale ovládat pravidla soutěže, dohlíží na dodržování závodního řádu a při jeho nedodržení 

provádí opatření v souladu s tímto řádem. 

   Pořadatel určí kontrolní rozhodčí, kteří mají za úkol pomocí nádob s označeným objemem (viz    

dále)   provést kontrolu (kontrole musí být přítomni zástupci jury): 

A. množství krmení se měří přesypáním, sklepáním, nikoliv umačkáním nebo sešlapáním. Pokud má 

závodník více druhů krmiv, měří se tímto způsobem každý druh zvlášť – všechno krmení se měří 

ve stavu připraveném k použití (vlhké a přecezené) včetně štěrku, kukuřičných zrn a pšenice, 

konopného semene a dalších aditiv, která nesmějí škodit fauně a podvodnímu prostředí. Množství 

je omezeno na maximálně 15 litrů pro 2  hodinový závod. Ke kontrole množství krmiva je možné 

předložit i suché „ouklejové“ krmivo. V tom případě, je toto krmivo započteno do celkového 

množství krmiva pomocí klíče – 1 litr v suchém stavu = dvojnásobné množství (tj. 2 litry) ve stavu 

navlhčeném. Po kontrole krmení je zakázáno použití mechanických míchacích prostředků a sít. 

B. množství živých nástrah a návnad je pro všechny závody ZU omezeno na max. 1 litr  

C. z toho malá a velká  patentka JE ZAKÁZÁNA   
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D. že závodník předvede své návnady a krmení ke kontrole v maximálním množství stanoveném 

v programu 

E. že závodník předvede živé návnady a nástrahy o celkovém objemu max. 1 litru 

 

Při kontrole krmení, nástrah a návnad se odebírá bez náhrady eventuální nadbytečné množství. 

 

9) Uchování ryb 

        Úlovky se uchovávají ve vezírku s malými očky. Vezírek musí ležet během závodu pokud možno 

celou svou délkou ve vodě. Není dovolen žádný jiný prostředek pro uchovávání ryb. Závodník, který 

přinese na váhu zmrzačenou rybu, bude potrestán jejím nezapočítáním. 

 

10) Krmení a návnady 

Krmivo a návnada musí být přirozeného původu, složeno z přírodních substancí. Nejsou 

povolena umělá vlákna. Výrobky z kovu jsou přísně zakázány. Žádné nepoužité návnady, nástrahy a 

krmivo se nesmí házet po tréninku či závodě do vody, není-li pořadatelem stanoveno jinak. 

Během závodu povoleno krmení oběma rukama. 

11) Doba závodu 

       Závody se pořádají  v sektorech a to ve dvou kolech po 2  hodinách, v případě přerušení díky  

vyšší moci (bouřka) bude kolo uznáno za platné, pokud bude trvat nejméně 1 hodinu. 

12) Sestavy prutů 

Udice musí být opatřena splávkem (plovákem), jsou povoleny udice jen s jedním háčkem, 

nadměrné zatížení olůvkem (zátěží) je co nejpřísněji zakázáno (zatížení udice tedy nesmí překročit 

nosnost dotyčného plováku). Ryba zaseknutá náhodou na jiném místě než v tlamě se počítá jako 

platný úlovek. 

Je zakázáno používat jako nástrahu umělé mušky, živé nebo mrtvé ryby a jikry, dále tyto umělé 

nástrahy: extrudované nástrahy (pelety, boilis), kuličky krmení. Rovněž je zakázáno používat k lovu 

pouze základní udici (vlasec) bez prutu. Je zakázáno úmyslné "podsekávání" ryb. 

Hlavní zátěž nesmí ležet nuceně na dně, ačkoliv 10 % zátěže se smí ploužit po dně. V případě 

proudu, který se pohybuje jakoukoliv rychlostí, splávek (zátěž) musí mít možnost přirozeného pohybu. 

V případě velmi těžkých splávků a zátěží musí být patrné, že i když se přestane splávek ovládat, 

nepřestane se přirozeně pohybovat spolu s proudem. Přísně zakázány jsou položené udice, klidové 

udice ležící hlavní zátěží na dně, se splávkem nebo bez něho, stranově upevněný návazec nebo 

stranové zatížení olůvkem. 

Nástrahy na háčku musí být napíchnuty, ne jinak připevněny. 

V případě, že rozhodčí zpozoruje nebo je upozorněn na porušování tohoto článku během 

soutěžního kola, má možnost žádat kontrolu rybářova prutu, aniž by čekal na konec kola. V  takovém 

případě je rybáři zakázáno upravovat složení udice (úpravu pozice splávku, odstraňování zátěží, 

zničení udice apod.) Pokud dotyčný závodník odmítne kontrolu nebo upraví udici, řeší tento případ 

rozhodčí. 
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Každý závodník může rozestavit libovolné množství prutů, ale může chytat vždy jen na jeden (smí 

je střídat). Pokud je ke krmení použit krmný kalíšek, může být v jednom okamžiku nad vodou pouze 

jeden prut. 

 

13) Podběrák a manipulace s ním 

 Podběrák může použít jen samotný závodník. Ryby vytahuje závodník bez cizí pomoci.   

14)  Boxy (úseky) 

         Závodníci nesmí přijmout od nikoho žádnou pomoc, jen trenér a vedoucí družstva jsou 

oprávněni vstoupit do úseku závodníků svého družstva a může pouze radit, není mu však dovoleno 

vstoupit do úseku závodníka, který není členem jeho družstva. Výjimka viz bod 7. 

        Jako stanoviště pro závodníky jsou povoleny plošiny o rozměru nejvýše 1 m2, musí být zřízeny v 

přímé linii mimo vodu nebo ve vodě pokud je to nutné (rozhodnutí organizátorů se souhlasem 

rozhodčího). Dodatkové plošiny (odkladový prostor pro materiál) mohou být sestaveny za nebo max. 

v linii s hlavními a smí nést pouze materiál. Pokud je nutné vyznačit linii (provázkem, vytýčením…) 

k zarovnání všech závodníků, musí se tak stát již před závodem. 

15) Signály 

           Vstoupit do svého sektoru smějí závodníci od zahájení přípravné doby – oznámeno prvním 

signálem. Po vstupu do sektoru mohou závodníci začít sestavovat rybářské náčiní, měřit hloubku vody, 

vyzkoušet vlasce a splávky, připravit a do vody vložit vezírek, který může být zatížen pouze vnější 

zátěží. Po druhém signálu mají závodníci 5 minut do začátku kontroly návnad a krmení. Kontrola 

návnad a krmení začíná vždy od pozice, kterou pořadatel určí před zahájením závodu, a to maximálně 

30 minut  po prvním signálu. 

Třetí signál – 10 minut do zahájení závodu, mohou závodníci vnadit podle svého uvážení, např. 
obouruč. Čtvrtý signál stanoví začátek závodu. Pátý signál závodníkům oznamuje, že do konce 
soutěže zbývá již pouze 5 minut. Šestý signál ohlašuje konec závodu. Po tomto signálu se nepočítají 
žádné úlovky mimo ty, které byly vytaženy současně se zazněním signálu, ovšem pokud byla ryba zcela 
zjevně vytažena z vody. 

 

16) Vážení 

     Saky na ryby musí být umístěny tak, aby je rozhodčí viděli. Ryby musí být ponechány ve vodě v 

saku, dokud není závodník vyzván k vážení. 

         Vážení úlovků provádí skupina (1 vážný, rozhodčí, člen bodovací komise – organizátor) 

- jedna osoba váží 

- druhá osoba zapisuje váhu do oficiálního formuláře 

- ostatní provádí pomocné úkony 

- každý sektor má k dispozici jednu váhu, je možná i jedna váha pro celý závodní úsek, ale v tomto 
případě je třeba mít ještě váhu náhradní pro případ poruchy 

- minimální přesnost váhy je na 20 gramů, nejlépe 1 až 2 gramy, výjimečně je možnou použít i váhy 
s přesností na 50 gramů. 
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        Sak na ryby musí zůstat ve vodě až do příchodu skupiny vážných na závodníkův úsek. Po vyzvání 

závodníka vážným jsou ryby přineseny jen v samotném saku k váze. Ryby se váží, nepočítají se. 

Výsledek je oficiálně zapsán, úlovek se po zvážení a podepsání závodníkem vrací ihned do vody.  

Závodník musí být při vážení přítomen, aby si mohl kontrolovat hmotnost svých úlovků. Je 

odpovědný  za  to, že je  jeho  úlovek  správně  zaznamenán  do  přehledu.  Bodovací  lístek  se 

zaznamenanými hmotnostmi závodník podepisuje. Po podepsání všech těchto listin v sektoru 

závodníky se žádné stížnosti ohledně hmotnosti ryb nepřijímají. 

 

17) Protesty, přestupky a sankce 

• Nepovolený způsob lovu (více než 10% zátěže na dně, položená nebo přetížená udice): 
1.napomenutí bez sankce, za každé další v závodě se přičítá k umístění v sektoru číslice 2. Sankci lze 
udělovat opakovaně.         

• Nepovolená pomoc jiné osoby během závodu (manipulace s náčiním, krmením či nástrahou):         
1. napomenutí bez sankce, za každé další v závodě se závodníkovi přičítá k umístění v sektoru číslice 
2. Sankci lze udělovat opakovaně. 

• Přinesení materiálu k LRU do sektoru během závodu:                             
Závodníkovi se přičítá k umístění v sektoru v daném kole číslice 2. 

• Nedodržení délky náčiní:                      
Závodníkovi se přičítá k umístění v sektoru v daném kole číslice 2. 

• Použití nepovolené návnady nebo nástrahy:                             
Závodníkovi se přičítá k umístění v sektoru v daném kole číslice 2 

• Překročení množství návnad a nástrah o více než 10%:                
Závodníkovi se přičítá k umístění v sektoru v daném kole číslice 2. 

• Jiné nevhodné chování závodníka (používání mobilního telefonu nebo vysílačky, kouření cigaret 
v sektoru během závodu):                    
Závodníkovi se přičítá k umístění v sektoru v daném kole číslice 2. 

Je-li umístění závodníka v sektoru po přičtení sankcí vyšší než počet závodníků v sektoru, získává 
závodník v tomto kole umístění rovnající se počtu závodníků v sektoru plus 1. 

18) Délka prutů 

 kategorie žáků / žákyň = dle fyzických dispozic závodníka, maximálně však 11,5 metrů 

 kategorie dorostu = maximálně 11,5 metrů 

Pruty lze opatřit navijákem. 

 

19) Elektrické vedení 

Umístění závodníka ve vzdálenosti menší než 25 metrů, po obou stranách od elektrického 

vedení (dráty, transformátory, stožáry atd.), je přísně zakázáno. 
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ZÁVODNÍ ŘÁD – RYBOLOVNÁ TECHNIKA 

Disciplína č. 1 - Muška na cíl (muška skish): 

Závodník stojí na vyvýšeném podiu a snaží se muškou zasáhnout terče naplněné vodou v určeném 

pořadí. Při suchých hodech musí být, mezi každým hodem, nejméně jedno provození šňůry (mezihod). 

U mokrých hodů není mezi hody povoleno provození šňůry (mezihod), šňůra musí být zkracována jen ležící 

na zemi. Terčů je 5 o průměru 0,6 m, jsou umístěny v různých vzdálenostech od stanoviště závodníka, za 

každý zásah terče získává závodník 5 bodů. Celkový maximální počet bodů je 100. 

Technické parametry nářadí a náčiní 

Prut max. délka 3 m 

Šňůra min. délka 13,5 m 

Návazec min. délka 1,8 m 

Muška barvy bílé, žluté, červené 

Pořadí hodů 
suché hody   2x  3,1,4,2,5 

mokré hody  2x  1,2,3,4,5, 

Čas na disciplínu 5,30 minut 

Rozměr podia 150 cm dlouhé, 120 cm široké, 50 cm vysoké (podium stojí před 3. terčem)   

 

Disciplína č. 2 - Muška do dálky jednoruč: 

Při této disciplíně se závodník snaží z vyvýšeného pódia hodit, v limitu 5 minut, mušku co nejdále. 

Do výsledků se započítávají 2 nejdelší platné hody, každý metr je jeden bod. 

Technické parametry nářadí a náčiní 

Prut max. délka 3 m 

Šňůra 

může být z více kusů 

dorostenci min. délka 13,5 m, max. zátěž 38 g +/- 0,2 g 

žákyně, dorostenky min. délka 13,5 m, max. zátěž 34 g +/- 0,2 g 

Návazec min. délka 1,8 m, max. délka 3m 

Čas na disciplínu 5,00 minut 

Rozměr podia 150 cm dlouhé, 120 cm široké, 50 cm vysoké 

 

Disciplína č. 3 - Zátěž na přesnost (arenberg): 

Závodník se pohybuje po pěti stanovištích umístěných v různých vzdálenostech od cíle. Na každém 

stanovišti má dva hody určeným způsobem (pod rukou, zprava, přes hlavu, zleva, libovolně). Cílem 

je plachta se soustřednými kruhy a závodník se snaží zasáhnout plastovou zátěží střed plachty. Zasažením 

středu plachty získává závodník 10 bodů, dále od středu 8, 6, 4, 2 body. Celkový maximální počet bodů je 

100. 

Technické parametry nářadí a náčiní 

Prut 

min. délka 1,37 m a max. délka 2,5 m 

min. 3 průběžná očka (max. průměr 50 mm) 

koncové očko (max. průměr 10 mm) 

rukojeť max. 1/4 délky prutu 

Zátěž 7,5 g +/- 0,15 g 

Vlasec min. délka 20 m 

Vzdálenost háziště 
od středu terče 

hod pod rukou 10 m, stranový hod z pravé strany 12 m, hod přes hlavu 18 m, 
stranový hod z levé strany 14 m, libovolný hod 16 m 

Čas na disciplínu 5 minut 
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Disciplína č. 4 - Zátěž na cíl (skish zátěž): 

Tato disciplína se podobá disciplíně č. 1 - závodník se snaží libovolným stylem zasáhnout zátěží 5 

terčů (o průměru 0,76 m) v různých vzdálenostech (10 m - 12 m – 14 m – 16 m – 18 m), přičemž stojí za 

startovním prkénkem a pohybuje se po stanovištích. Na každý terč má po 2 hodech v jednom sledu, přičemž 

sledy jsou dva. Za každý zásah terče získává závodník 5 bodů, maximální počet bodů je 100. 

Technické parametry nářadí a náčiní 

Prut 

min. délka 1,37 m a max. délka 2,5 m 

min. 3 průběžná očka (max. průměr 50 mm) 

koncové očko (max. průměr 10 mm) 

rukojeť max. 1/4 délky prutu 

Zátěž: 7,5 g +/- 0,15 g 

Vlasec min. délka 20 m 

Čas na disciplínu 8 minut 

 

Disciplína č. 5 - Zátěž do dálky jednoruč: 

Závodník musí po odstartování, v limitu 1 minuty odhodit zátěž co nejdále do určené výseče. 

Má na to 3 hody, přičemž se započítává nejdelší hod. Výsledný počet bodů je součinem délky nejdelšího 

hodu v metrech x 1,5. 

Technické parametry nářadí a náčiní 

Prut 

min. délka 1,37 m a max. délka 2,5 m 

min. 3 průběžná očka (max. průměr 50 mm) 

jedno koncové (max. průměr 10 mm) 

rukojeť max. 1/4 délky prutu 

Zátěž 7,5 g +/- 0,15 g 

Vlasec 
min. průměr 0,18 mm - bez tolerance směrem dolů, po celé délce stejný, předvaz 
odlišné barvy (signální) o min. průměru 0,25mm 

Rozběh Maximálně 5 m 
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SEZNAM RYB, ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ 

Určeno pro soutěž v rybářských znalostech, čerpáno z obrázkových karet edice Voda a život – Ryby 

a Rostliny a živočichové u vody. Fotografické zpracování v jednotlivých fotogaleriích – Ryby našich vod, 

Rostliny, Živočichové žijící kolem našich vod včetně vývojových stádií hmyzu. 

Číslo 
karty 

RYBY 
Číslo 
karty 

RYBY 

1 Amur bílý 33 Okoun říční 

2 Blatňák tmavý 34 Okounek pstruhový 

3 Bolen dravý 35 Ostroretka stěhovavá 

4 Candát obecný 36 Ostrucha křivočará 

5 Candát východní 37 Ouklej obecná 

6 Cejn perleťový 38 Ouklejka pruhovaná 

7 Cejn siný 39 Parma obecná 

8 Cejn velký 40 Parma středomořská 

9 Cejnek malý 41 Perlín ostrobřichý 

10 Drsek menší 42 Piskoř pruhovaný 

11 Hlavačka mramorovaná 43 Plotice obecná 

12 Hlavatka obecná 44 Podoustev říční 

13 Hořavka duhová 45 Pstruh duhový 

14 Hrouzek běloploutvý 46 Pstruh obecný - f. mořská 

15 Hrouzek dlouhovousý 47 Pstruh obecný - f. potoční 

16 Hrouzek Kesslerův 48 Sekavčík horský 

17 Hrouzek obecný 49 Sekavec písečný 

18 Jelec jesen 50 Siven americký 

19 Jelec proudník 51 Síh severní -maréna 
 Síh 

20 Jelec tloušť 52 Síh peleď 

21 Jeseter malý 53 Slunečnice pestrá 

22 Ježdík obecný 54 Slunka stříbřitá 

23 Ježdík žlutý 55 Střevle potoční 

24 Kapr obecný 56 Střevlička východní 

25 Karas obecný 57 Sumec velký 

26 Karas stříbřitý 58 Sumeček americký 

27 Koljuška tříostná 59 Štika obecná 

28 Lipan podhorní 60 Tolstolobik bílý 

29 Lín obecný 61 Tolstolobec pestrý 

30 Losos obecný 62 Úhoř říční 

31 Mník jednovousý 63 Vranka obecná 

32 Mřenka mramorovaná 64 Vranka pruhoploutvá 
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Číslo 
karty 

ROSTLINY 
Číslo 
karty 

ROSTLINY 

1 Blatouch bahenní 26 Rdesno obojživelné 

20 Bříza bradavičnatá 32 Rdest kadeřavý 

49 Bublinatka obecná 31 Rdest plovoucí 

11 Devětsil lékařský 9 Rosnatka okrouhlolistá 

21 Dub  22 Růžkatec ponořený 

41 Ďáblík bahenní 33 Sítina klubkatá 

12 Jaterník podléška  43 Skřípinec jezerní 

4 Kontryhel obecný 24 Stulík žlutý 

3 Kopřiva dvoudomá 16 Svízel přítula 

8 Kosatec žlutý 28 Šípatka střelolistá 

7 Kostival lékařský 19 Topol 

40 Kotvice plovoucí 14 Upolín evropský 

46 Kyprej vrbice 5 Vachta trojlistá 

23 Lakušník vzplývavý 15 Vlaštovičník větší 

25 Leknín bílý 48 Voďanka žabí 

13 Lopuch pavučinatý 29 Vodní mor kanadský 

47 Netýkavka malokvětá 17 Vrba 

44 Okřehek menší 10 Vrbina penízkovitá 

18 Olše lepkavá 34 Zblochan vodní 

37 Orobinec širokolistý 39 Zevar jednoduchý 

38 Orobinec úzkolistý 27 Žabník jitrocelový 

2 Orsej jarní  Tužebník jilmový 

30 Ostřice  Lilek potměchuť 

6 Pomněnka bahenní  Stolístek klasnatý 

45 Přeslička bahenní  Řezan pilolistý 

35 Puškvorec obecný  Plavín štítnatý 

36 Rákos obecný  Šmel okoličnatý 
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Číslo 
karty 

ŽIVOČICHOVÉ 
Číslo 
karty 

ŽIVOČICHOVÉ 

 POLYPOVCI  OBOJŽIVELNÍCI 

1 Nezmar zelený 37 Čolek obecný 

 PLOŠTĚNCI 35 Kuňka obecná 

2 Ploštěnka potoční 36 Mlok skvrnitý 

 KROUŽKOVCI 34 Ropucha obecná 

4 Chobotnatka rybí 31 Rosnička zelená 

3 Pijavka koňská 32 Skokan hnědý 

5 Nítěnka větší 33 Skokan zelený 

 MĚKKÝŠI  PLAZI 

9 Bahenka živorodá 38 Užovka obojková 

10 Okružák ploský 39 Zmije obecná 

11 Perlorodka říční  PTÁCI 

8 Plovatka bahenní 41 Břehule říční 

6 Škeble rybničná 50 Bukač velký 

7 Velevrub malířský 53 Čáp bílý 

 KORÝŠI 49 Čejka chocholatá 

13 Beruška vodní 48 Čírka obecná 

15 Blešivec obecný 46 Husa velká 

14 Kapřivec plochý 47 Kachna divoká 

12 Rak říční 55 Kormorán velký 

 PAVOUKOVCI 45 Labuť velká 

16 Vodouch stříbřitý 40 Ledňáček říční 

 HMYZ 52 Lyska černá 

23 Bruslařka obecná 56 Polák velký 

26 Chrostík velký 51 Potápka roháč 

18 Jehlanka válcovitá 44 Racek chechtavý 

25 Jepice obecná 43 Rákosník obecný 

24 Komár pisklavý 42 Skorec vodní 

30 Pakomár kouřový 54 Volavka popelavá 

29 Potápník vroubený  SAVCI 

28 Šídlo modré 60 Bobr evropský 

27 Vážka ploská 59 Hryzec vodní 

21 Vírník obecný 58 Ondatra pižmová 

22 Vodoměrka štíhlá 57 Vydra říční 

20 Vodomil černý  KRUHOÚSTÍ 

19 Znakoplavka obecná  Mihule potoční 
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DOPORUČENÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽE ZU 

(Doporučený pro územní a národní kolo) 

Pátek: 

14:00 – 15:00   Příjezd, prezentace, ubytování 

15:45 – 16:15   Slavnostní zahájení  

16:15 – 19:30   Soutěž rybářské znalosti (poznávačka i testy) 

19:30 – 20:15   Večeře 

21:00 – 21:30   Druhá večeře 

21:30 – 21:45   Vyhlášení výsledků RZ 

21:45 – 22:00   Porada vedoucích - losování sektorů na soutěž lov ryb udicí 1. závod  

22:00    Večerka 

 

Sobota: 

6:00    Budíček 

6:00 – 6:45   Snídaně 

7:00 – 8:00   Odjezd na závodní úsek LRU 

8:00 – 8:15   Rozlosování do sektorů 

8:30 – 10:00   Příprava na 1. závod LRU 

10:00 – 12:00   1. závod LRU 

12:00 – 12:30   Vážení úlovků 

12:30 – 13:30   Oběd 

12:45 – 13:00   Rozlosování na soutěž lov ryb udicí 2. závod 

14:00 – 15:30   Příprava na 2. závod LRU 

15:30 – 17:30   2. závod LRU 

17:30 – 18:00   Vážení úlovků 

18:00 – 19:00   Odjezd do místa ubytování 

19:30 – 20:15   Večeře 

20:30 – 21:00   Vyhlášení výsledků LRU 

21:00 – 21:45   Druhá večeře 

21:45 – 22:15   Porada vedoucích 

22:30    Večerka 

 

Neděle: 

6:30   Budíček  

6:30 – 7:00   Snídaně 

7:00 – 7:30  Přesun na hřiště (RT) 

7:30 – 8:00  Trénink 

8:00 – 13:00   Závod v rybolovné technice 

13:00 – 14:00   Oběd 

14:00 – 15:00   Slavnostní vyhlášení výsledků 

15:30    Odjezd účastníků 
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POŘADATEL  

 KOLO ZLATÉ UDICE 

 
RYBÁŘSKÉ ZNALOSTI 

D
ru

žs
tv

o
 

Závodník 

Te
st

 (b
o

d
y)

 

Poznávání Jednotlivci Družstva 

Start. 
č. 

Příjmení a jméno Kat. Ryby Rostl. Živoč. Body Pořadí 
Součet 
pořadí 

Pořadí 
celkem 
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POŘADATEL  

 KOLO ZLATÉ UDICE 

 
LOV RYB UDICÍ 

D
ru

žs
tv

o
 Závodník 1. Závod 2. Závod Jednotlivci Družstva 

St. č. Příjmení a jméno Kat. 
Sektor 

CIPS 

P
o

řa
d

í Sektor 
CIPS 

P
o

řa
d

í 

CIPS 

So
u
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t 
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o
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CIPS 
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Sk. Čís. Sk. Čís. 
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POŘADATEL  

 KOLO ZLATÉ UDICE 

 
RYBOLOVNÁ TECHNIKA 

D
ru

žs
tv

o
 Závodník Disciplína Jednotlivci Družstva 

St. č. Příjmení a jméno Kat. 1 2 3 4 5 Pětiboj 

P
o

řa
d

í 

So
u

če
t 

p
o
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d

í 

Pořadí 
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POŘADATEL  

 KOLO ZLATÉ UDICE 

 
CELKOVÉ HODNOCENÍ JEDNOTLIVCŮ 

D
ru

žs
tv

o
 Závodník Pořadí 

Součet 
pořadí 

Pořadí 
celkem 

St. č. Příjmení a jméno Kat. RZ LRU RT 
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POŘADATEL  

 KOLO ZLATÉ UDICE 

 
CELKOVÉ HODNOCENÍ DRUŽSTEV 

Družstvo 

Pořadí 
Součet 
pořadí 

Pořadí 
celkem 

RZ LRU RT 
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KONTAKTY NA VÝROBCE A PRODEJCE 
(VYBAVENÍ PRO RYBOLOVNOU TECHNIKU) 

 
OBJEDNÁVKY: 

ČRS, Oddělení sportu a mládeže, Petra Hnízdilová, Nad Olšinami 282/31, 100 00 Praha 10 
Tel.: 274 811 751-3 (linka 135), fax: 274 811 754, e-mail: hnizdilova@rybsvaz.cz 

 

 

CENY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A MOHOU SE BĚHEM ROKU MĚNIT. 

 

TERČE :   Terč na mušku (miska)       = 817,- Kč 
              Terč (arenberg střed – černý)      = 691,- Kč 
   Terč (skish střed – žlutý)       = 738,- Kč   

ZÁTĚŽE :  Zátěž malá 7,5 g      =  15,07 Kč 
(kapky)     Zátěž velká 18 g      =  16,50 Kč 

MUŠKY :  Závodní mušky na RT      =           11,00 Kč 

PRŮKAZY:   Bodovací průkazy      =      9,- Kč 
   Registrační průkazy      =  zdarma 

ŠŇŮRY:   T-38(na disciplínu č. 2) - ICSF     = 1490,- Kč 
   T-120 (na disciplínu č. 6) - ICSF    = 1960,- Kč 

 

 

DALŠÍ MATERIÁL 
můžete objednat na níže uvedených adresách a telefonech: 

PLACHTY:   Dana Niedermayerová, Kaplického 1256, 464 01 Frýdlant v Čechách 
NA ARENBERG   tel.: 775 688 208   

MUŠKY:   Jiří Marek, Dr. M. Horákové 1653, 397 01 Písek 
tel.: 770 641 997 
e-mail: rekmaj@centrum.cz, rekmaj67@gmail.com 

PRUTY:   Zdeněk Paul ,  Friedova 673, 373 01 Pelhřimov 
     Tel: 723 483 995 
     e-mail:  zdenekpaul@seznam.cz 
     
    Jiří Marek, Dr. M. Horákové 1653, 397 01 Písek 

tel.: 770 641 997 
e-mail: rekmaj@centrum.cz, rekmaj67@gmail.com 
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NABÍDKA POMŮCEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ RYBÁŘSKÉ MLÁDEŽE 

 
OBJEDNÁVKY: 

ČRS, Oddělení sportu a mládeže, Petra Hnízdilová, Nad Olšinami 282/31, 100 00 Praha 10 
Tel.: 274 811 751-3 (linka 135), fax: 274 811 754, e-mail: hnizhilova@rybsvaz.cz 

 

Výukové programy a materiál 

„ZLATÁ UDICE“ – webová aplikace (aktualizováno 2020) 

Výukové programy - Fotogalerie „Ryby našich vod“, „Rostliny“, „Živočichové žijící kolem našich vod“ 

Karty „Ryby“ 

Předpokládaná cena = 120,- Kč 

Karty „Rostliny a živočichové u vody“ 

Předpokládaná cena = 149,- Kč 

Plakát „Ryby našich vod“ 

Předpokládaná cena = 190,- Kč (vč. lišt) 

Výukové programy a materiál – jsou učební pomůckou pro soutěž "ZLATÁ UDICE". 
Vydal "Rybář s.r.o." v edici „Voda a život“ + Rada ČRS. 

Příručky 

➢ Metodické pokyny pro vedoucí kroužků dětí a mládeže 
➢ Metodické pokyny pro vedoucí kroužků dětí a mládeže – rybolovná technika 
➢ Metodické pokyny pro vedoucí kroužků dětí a mládeže – plavaná 
➢ Roční rozvrh práce rybářských kroužků 
➢ Průvodce malého rybáře 
➢ Zápisník vedoucího rybářského kroužku (slouží k evidenci kroužku pro každý rok)  
➢ Pracovní sešit pro začínající malé rybáře 
➢ Deník malého rybáře   
➢  

Všechny výše zmíněné výukové programy a příručky jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách 

ČRS. Některé příručky mají k dispozici v tištěné podobě územní svazy (omezené množství). 

 

Odznak odbornosti - bronzový 

Předpokládaná cena = 44,58 Kč 

Dítěti uděluje MO ČRS a lze objednat na výše uvedené adrese nebo územních svazech ČRS. 
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ODBOR MLÁDEŽE RADY ČRS 

Jiří 
MAREK 

Předseda   
770 641 997 
rekmaj67@gmail.com 
 

Zdeněk    
PAUL 

Zástupce JČ ÚS   
723 483 995 
zdenekpaul@seznam.cz 

Jihočeský ÚS 
Rybářská 237 
373 82 Boršov nad Vltavou 

387 250 020 

Bc. Josef 
MAREŠ 

Zástupce ÚS Praha  
728 242 777 
pepimare@seznam.cz 

ÚS města Prahy 
Rybářská 3/5 
147 00 Praha 4 - Podolí 

222 248 109 

Jiří 
EICHLER 

Zástupce StřČ ÚS  
777 172 067 
mladez.sus@seznam.cz 

Středočeský ÚS 
K novým domkům 82 
159 00 Praha 5 – Lahovice 

224 934 984 

Ing. Ivan 
BÍLÝ, Ph.D. 

Zástupce SvČ ÚS  
602 345 371 
bily@sdas.cz 

Severočeský ÚS 
Střekovské Nábř. 51 
400 03 Ústí nad Labem 

475 531 004 

Jaroslav 
ČERVENÝ 

Zástupce VČ ÚS  
 603 327 330 
cerveny_jaroslav@centrum.cz 

Východočeský ÚS 
Kovová 1121 
500 03 Hradec Králové 

495 214 940 

Jiří 
PODSKALSKÝ 

Zástupce ZČ ÚS  
774 378 911 
j.podskalsky@seznam.cz 

Západočeský ÚS 
Tovární 5 
301 21 Plzeň 

377 223 569 

Bronislav 
BARTOŠ 

Zástupce MS ÚS  
732 835 339 
bronislavbartos@seznam.cz 

Moravskoslezský 
ÚS 

Jahnova 14 
709 00 Ostrava 1 

596 620 583 

Petra 
HNÍZDILOVÁ 

Oddělení sportu a 
mládeže 

Nad Olšinami 282/31 
100 00 Praha 10 

274 811 751-3 (linka 135) 
720 163 092 
hnizdilova@rybsvaz.cz 
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REKAPITULACE ZMĚN VE SMĚRNICI A OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH ZU 
PRO ROK 2020 

Otázky a odpovědi  
-  do sekce I. Přírodovědné znalosti - byly zařazeny dvě nové otázky, a to: 
82.  Čím se převážně živí plotice obecná: c) zooplanktonem a zoobentosem 
83.  Silně invazivní a nežádoucí druh ryby, který se v posledních letech rozšiřuje převážně na řece Labi se nazývá: 
b) hlaváč černoústý 
 

-  v sekci II. Chov ryb – dochází ke změně a přidání devíti otázek, a to: 
(změna otázky) 20. Vrhací síť slouží především: c) ke kontrolnímu odlovu 
54. Hlavní složka přirozené produkce rybníka je: a) plankton a bentos 
55. Co znamená „strojení rybníka“: b) příprava rybníka k výlovu 
56. Mezi nežádoucí ryby v rybnících patří zpravidla: c) střevlička východní 
57. Rybníky ve vyšších nadmořských výškách jsou: b) méně úživné 
58. Tygří rybou nazýváme: c) křížence pstruha obecného a sivena amerického 
59. Zkratka „Ca“ se v rybářství používá jako: c) zkratka názvu pro candáta obecného 
60. U nebeského rybníku je zdroj vody: b) srážky 
61. V našich podmínkách běžně trvá produkce tržního kapra o váze 2-3 kilogramy: a) 3-4 roky 
62. Tolstolobika a amura označujeme jako ryby: c) býložravé 
 

-  v sekci III. Zákon o rybářství – dochází ke změně čtyřech otázek, a to: 
12. V měsíci dubnu můžeme chytat na mimopstruhových revírech: b) 4:00 – 24:00 hodin                   

36. Kolik kusů cejna velkého si mohu ponechat na mimopstruhovém revíru: c) libovolně do 7 kg celkového 

úlovku                            

40. Kolik kusů perlína ostrobřichého si smíš ponechat v jednom dni na revíru mimopstrohvém: c) libovolně do 7 

kg celkového úlovku                          

47. Musí mít rybář při lovu ryb zapsané datum a číslo revíru, na kterém loví, v povolence k lovu: c) ano 

-  v sekci IV. Stanovy ČRS – dochází ke změně a zrušení pěti otázek, a to: 
(změna otázky) 1. Poslání ČRS je zejména: c) výkon rybářství, ochrana přírody, výchova dětí a mládeže v oboru 
rybářství 
(původní otázka č.12. se mění na otázku č. 8) 8. Rybářský svaz zastupují (statutárními orgány jsou): c) předseda a 
jednatel 
(původní otázka č.22. se mění na otázku č. 17) 17. Lze uložit dětem a mládeži kárné opatření (např. odebrání 
povolenky k rybolovu): c) ano – za porušení pravidel lovu  

Otázky číslo 2, 6, 10, 11, 13 z roku 2019 byly zrušeny. Zbylé otázky byly chronologicky srovnány.  
 

    
 

__________________________________ ZMĚNY 2019 ___________________________________ 
Na str. 23 u Otázek a odpovědí k soutěži ZU dochází k rozšíření správné odpovědi, a to z důvodu změny 
Bližších podmínek výkonu rybářského práva v některých ÚS ČRS, kde je povinností mít podběrák. Jedná 

se o otázku č. 47 v sekci III. Zákon o rybářství, kdy správně bude odpověď za a) i za c): 47) Musí mít 
rybář při lovu podběrák: 

a) ne ; b) jen když chytá velké ryby; c) ano  
Odpověď a)  i  c) budou hodnoceny 2 body 
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__________________________________ ZMĚNY 2018 ___________________________________ 
Na str. 16, dochází k vyškrtnutí některých ryb, které nesmí být použity u poznávačky při 

Národním kole ZU ( cejn perleťový, cejn siný, hrouzek běloploutvý, hrouzek dlouhovousý, hrouzek Kesslerův, 

sekavčík horský, sekavec písečný, tolstolobec pestrý.   

Na str. 5, Poznávání ryb, rostlin a živočichů se rozšiřuje text:  

Každá správná odpověď je celkově za 2 body (určení rodu = 1 bod + určení druhu = 1 bod). 

Podmínkou k získání obou bodů je správná odpověď při určení rodu. Výjimku u poznávání ryb tvoří síh a u 

poznávání rostlin tvoří vrba, topol, dub a ostřice, kde již za správné určení rodu získá závodník 2 body. 

 

__________________________________ ZMĚNY 2016 ___________________________________ 

 

Na str. 15 pod nadpisem, byl rozšířen text:  včetně vývojových stádií hmyzu. Celý text zní: 

Určeno pro soutěž v rybářských znalostech, čerpáno z obrázkových karet edice Voda a život – Ryby 

a Rostliny a živočichové u vody. Fotografické zpracování v jednotlivých fotogaleriích – Ryby našich vod, 

Rostliny, Živočichové žijící kolem našich vod včetně vývojových stádií hmyzu. 

 

__________________________________ ZMĚNY 2015 ___________________________________ 

Na str. 5, bod 1A dochází ke změně ve větě : 

V případě, že závodníci mají opět stejný počet bodů, získává lepší umístění závodník s větším 

počtem v poznávání ryb. Pokud budou mít stejný počet bodů i v poznávání ryb, získávají závodníci stejné  

pořadí. 

Příklad: 1.místo, 1.místo, 3.místo, 4.místo. 

Příklad: 13.místo, 14.místo, 14.místo, 14.místo, 17.místo. 

 

Na str. 6, bod A dochází ke změně ve větě : 

V případě stejného součtu pořadí získává lepší umístění družstvo s vyšším počtem dosažených bodů 

ve znalostech. V případě opětné shody, získává lepší umístění družstvo s vyšším počtem bodů z poznávání 

ryb. Pokud je i tento součet stejný, získávají družstva stejné umístění.    

 

 Příklad: 1. místo, 2. místo, 2. místo, 4. místo 
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Dlouholetý projekt „ Rybářský svaz pro děti a mládež“ je finančně podpořen MŠMT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HLAVNÍ PARTNER RYBÁŘSKÉHO SPORTU 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


