
Sportovní rybolov v Britské Kolumbii 
 

V článku „Na ryby a do přírody v B.C.“ jsem se lehce dotknul rybolovu , druhů ryb,jejich 

výskytu a technik lovu. Existuje samozřejmě spousta 

publikací od renomovaných zdejších rybářů, žádná z nich však neobsahuje úplný přehled 

a jsou specializovány vždy jen na určitou oblast, nebo způsob lovu. Pro vaši představu – 

setkal jsem se letos s šéfem rybářských průvodců, který byl specializován a oprávněn brát 

klienty na jezera v centrální oblasti Caribou. Mezi hovorem si povzdechl nad krátkostí 

lidského života : “Kdybych na každém svém jezeře strávil jen jediný den, nestačilo by mi na 

to ani 10 let „. 

Zhruba bych tedy zdejší rybolov rozdělil do těchto kategorií : 

Oceán, velká jezera, menší jezera a řeky. A téměř každý rybář v B.C.je pak specializován jen 

na jednu z nich, poněvadž je nemožné pokrýt všechny, ať již jde o množství vod, časování, 

zcela různé techniky a vybavení i samotné vzdálenosti. 

                                                                                                                                          

Zaměřím se nyní jen na řeky, hlavní doménu mojí i českých rybářů, kteří do B.C. zavítají. 

Čisté, divoké a většinou nespoutané, pulzující tepny života , který v nich začíná i končí, kde 

se z nakladených jiker vykulí nová generace a zemře předešlá.  

 

Výpravy na ryby  (a  nemusí to být jen ryby, ale i turistika, fotosafari, poznávání, rafting,…) 

začínají na letišti ve Vancouveru, kde přestoupíte do obytného auta – „bydlibusu“. Je vybaven 

6 lůžky, stůl – lavice, lednice – mrazák, tekoucí voda – toaleta – sprcha, kuchyňka – sporák – 

trouba, markýza, dobíjení mobilu a kamer na 12 V i 220 V,… Mimo podzimní termíny od 

konce září – konec října, kdy můžeme, ale nemusíme zůstat na jihu, nás pak čeká cesta na 

sever až k hranicím Aljašky, tam a zpět cca 3500 km.   

 

Povolenky 

 

14-denní povolenka  = celoroční. Stojí 70 Can$ a platí na všechny vody v Britské Kolumbii 

(řeky i jezera) bez výjimky. Můžete na ní chytat všechny druhy ryb. Chcete-li si však 

ponechat chycené lososy, musíte mít k povolence ještě „lososovou známku“ za 50 Can$. Od 

1.září, na Skeeně od 1.července, jsou některé řeky kvůli tahu mořského pstruha (steelheada) 

„klasifikované“ a k povolence se připlácí denně 20 Can$. To platí i pro lov bílého jesetera.  

 

Revíry 

 

B.C. je rozdělena na 7 oblastí, ale rozdíly se týkají většinou jen limitu ponechaných ryb 

(mimo lososů). Pro ty platí zvláštní pravidla, která jsou různá podle řeky (nebo i úseku), 

časového období a druhu lososa. Zákaz lovu je dosti výjimečný a častěji se týká jen možnosti 

ponechání určitého druhu. Povinnost záznamu úlovků se týká pouze lososa královského (roční 

limit 10 ks). Kde se bude chytat ? V povodí nejlepší lososové řeky Skeeny a především na 

Skeeně samé, povodí Nass, Kitimat,…V říjnu – listopadu pak v povodí Fraseru a Squamish. 

 

Ryby 

 

Většina řek a zvláště ty větší mají populaci několika druhů pstruhů (hlavně duháky) a siveny 

(dolly warden). Do velké míry jsou ale závislé na tahu lososů, kterým požírají jikry a plůdek. 

Nejúživnější jsou pro ně řeky, kde táhne nerka (sockeye), jejichž plůdek zůstává v řece 

(jezeře) po 2 roky a kde pak dorůstají do několika kg. Hlavní zájem se ovšem soustřeďuje na 

5 druhů lososů a mořského pstruha . 



Losos královský (chinook) 

Největší, až 50 kg. Na severu táhne již koncem května, ale až do konce června bývá vysoká 

voda, takže sezona je červenec – půl srpna. Na jihu konec září – říjen.  

Kisuč (coho) 

Z hlediska sportovních rybářů nejcennější – bojovný ,rychlý, akrobatický. Severní odrůda až 

15 kg, jižní 2 – 6 kg. Tahy probíhají na severu září – říjen, jih říjen – prosinec.  

Keta (chum) 

Silná a bojovná ryba, až 15 kg. Netáhne daleko a vytírá se vždy poblíž moře. Na severu 

červenec – srpen, na jihu říjen – listopad.  

Nerka (sockeye) 

Až 5 kg, v řece získává zvláštní zbarvení – zelená hlava, ostře červené tělo. Je chleba a máslo 

komerčních rybářů, v moři se živí především korýši a má proto tmavě rudé maso, 2 – 3x 

dražší,než  jiný losos. Tahy mají 4-letý cyklus s výraznými rozdíly počtu. Tah 2010 do povodí 

Fraser stanovil absolutní rekord planety – kolem 40 milionů kusů !!  Tah na severu konec 

června – srpen, jih půl srpen – září.  

Gorbuša ( pink) 

Nejmenší, 2 – 5 kg. Mlíčňákům v řece naroste výrazný hrb – „hrbáč“. Má 2-letý cyklus, sudé 

roky slabé, liché extremně silné (2011 cca 20 milionů). Přes svoji „malost“ poměrně 

agresivní.  Sever půl července – srpen, jih září.  

 

Žádný druh v řece nepřijímá potravu a všechny po vytření bez výjimky hynou.  

 

Mořský pstruh (steelhead) 

Je považován za špičku sportovního rybářství,  zvláště na mouchu. Dorůstá až 15 kg. Letní 

tah začíná na Skeeně v srpnu, podzimní tah měsíc později. V řekách zůstává přes zimu (a stále 

se loví), na jaře se vytírá a vrací do moře.  

 

Zvláštní kapitolou je jeseter bílý. Loví se pouze na Fraseru a lov vyžaduje loď s průvodcem a 

speciálním nářadím. Cena za loď, 4 rybáře je cca 65OCan$ /den. Úlovek je téměř garantován, 

do 2 metrů dosti běžný, 2 – 3 m dosti častý.  

 

Nářadí 

 

Na pinky (gorbuša) by stačil lehký vláčecí prut 2,50 – 2,80, muškový č.8, ale na ostatní druhy 

je to málo. Sám používám na všechny druhy jeden univerzální prut – 2,90, akce střední, ne 

příliš tvrdá, důležitá je citlivá špička. Multiplikátor je sice výhodnější a používá ho zde 

většina rybářů, ale pokud na něj nejste zvyklí, poslouží i středně velký, nepříliš těžký, naviják 

smekací. Základní vlasec (pletenka) postačí 12 – 15 kg, návazec 10 kg. Dvouruční muškařské 

„spey rods“ jsou na mnoha místech výhodné, ale službu většinou udělá i č.9 – 10 s potápivou 

šňůrou (koncem), někde i šňůra plovoucí a těžká moucha. A pak již jen drobnosti – splávky, 

karabinky, trojobratlíky, zátěže, háčky, které je asi lépe dokoupit na místě.  

Důležitá věc – na všech tocích (nikoli jezerech) je povolen pouze 1 – háček bez protihrotu. 

To platí i pro třpytky a mouchy. 

 

Lovné metody, nástrahy 

 

Lovné metody jsou závislé na - 

- druhu přítomných lososů 

- řece (stejný druh se může chytat jinde jinak) 

- podmínkách (velikost řeky, stav vody, vázky,..) 



Muškování 

Na mnoha místech je to úspěšná technika na většinu druhů, mimo lososa královského. Je však 

nezbytné dostat mouchu ke dnu a udržet jí tam co nejdéle, což není vždy a všude možné. 

Používají se lososové mouchy pastelových barev, spíše  menší. 

Vláčení 

Je účinné jen pro některé druhy, zejména kisuč a gorbuša. Oblíbené jsou spíše plandavky 3 – 

5 cm, kombinace stříbrná – červená – zelená – modrá, ale zabrat mohou i na menší rotačku. 

Plavaná 

Splávek zde drží nástrahu v dané hloubce, používá se zvláště tam, kde je mnoho vázek, nebo 

menší proud. Za nástrahu jsou čerstvé, nebo konzervované jikry, „spin and glow“(barevná 

vrtulka), nebo i jen kousek barevné bavlnky. 

Bottom bouncing (klepání po dně) 

Velmi rozšířená metoda na všechny druhy. Nahazuje se kolmo na proud, přívěsné olůvko 

drncá po dně (u dna) a za ním je návazec s nástrahou. Záběr je cítit ve špičce prutu (ani 

měkká, ani příliš tvrdá). Nástrahy jsou pak stejné, jako u plavané.  

 

Poněvadž lososi v řece nepřijímají potravu, nepoužívají se tudíž přirozené nástrahy (až na 

jikry), ani imitace rybiček (gumy). Zachovávají si však agresivitu a na některé nástrahy 

reagují. Dost je jich osvědčených, ale zjistit na kterou zaberou „teď a tady“, je součástí našeho 

sportu. 

 

 

     Na závěr bych rád citoval přítele, který letos dostal rybářský výlet do B.C. 

k 60.narozeninám. Před mnoha lety jsem s ním byl na lososech v Norsku, kde si každá 

ulovená ryba vyžádala alespoň celodenní úsilí. “Ani v nejbujnějších rybářských snech jsem si 

neuměl představit řeky tak plné lososů, jaké jsem viděl tady“. 

 

Napsal Tonda Čáp, Britská Kolumbie, Kanada 


