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Vytvoření elektrického pole
+ Anoda  - Katoda

ionty rozpuštěné ve vodě



Strategie lovu

Způsoby lovu

• lov ze břehu - na úzkých pstruhových potocích, málo častý

menší rozměry lovící elektrody, kratší lovící tyč, nižší výkon agregátu

- dobře pokrývá užší tok a vytváří husté el. pole. Ryby často

soustředěny u překážky v toku.

• broděním - malé toky, zádové agregáty - hlavní členové čety se

pohybují ve vodě, nejrozšířenější způsob. Nutné prolovovat střídavě

podél obou břehů, je-li tok široký, je možné použít i více kladných

elektrod ( i více obsluhovatelů atd.). + mělké pobřeží s vegetací

• lov z lodě - široké řeky, vodní nádrže - záporná elektroda na přídi či

vlastní trup, pohon vesly nebo závěsným motorem. Lovec(i) v přídi

lodi, nádoba s kvalitní vodou. Ryby se uchovávájí na lodi - čerpadlo

nebo vzduchování (kyslík) nebo v pravidelných intervalech předávají

nosičům na břehu. Hlubinný agregát.

• Bodové vzorkování

• Vzorkování kontinuálního úseku



Obcházení a brodění
Napětí mezi katodou a anodou

Katoda

Anoda



Silné stránky elektrolovu
• vzorkovat lze všechny typy příbřežního prostředí, tj. i na místa

nedostupná pro zátahovou síť a tenata (prudké svahy, místa s výskytem

pařezů, kořenů, vodní vegetace, zatopené terestrické vegetace, 

potopených stromů, velkých kamenů apod.)

• elektrolov umožňuje rychlé a jednoduché vzorkování rozsáhlých

břehových partií během relativně krátké doby (vybavení lze obvykle

rychle přemístit a připravit)

• relativně nízké nároky na počet pracovníků (obvykle postačují 3 – 5 

osob), pro něž je lov fyzicky nenáročný a čistý

• při správném použití a nastavení elektrického zařízení patří elektrolov

mezi jednu z nejšetrnějších rybolovných metod, zasažené ryby

vykazují rychlou rekonvalescenci a není poškozeno vodní prostředí

• elektrolov je vysoce účinný a úlovek nezávisí na náhodě, při správné

strategii odlovu dochází k absolutnímu odlovu ryb z daného prostředí

• spektrum ulovitelných druhů a velikostí ryb je velmi široké



Slabé stránky elektrolovu
• omezené použití v hlubších vodách (>1 m hloubky)

• snížená účinnost při nízké vodivosti vody, a naopak vysoké nároky na

výkon elektrického agregátu při vysoké vodivosti vody

• limitace dohledání omráčených ryb ve vodách s vysokou mírou

turbidity = průhlednost

• elektrolov je druhově a velikostně selektivní

• při nesprávném užívání a zanedbání bezpečnostních předpisů hrozí

nebezpečí zasažení a úrazu elektrickým proudem

• pracovníci musí získat odbornou kvalifikaci podle vyhlášky 50/1978 

Sb., odborné způsobilosti v elektrotechnice

• je nutné získat platnou výjimku ze zákona k lovu ryb elektrickým

porudem

• zařízení je nezbytné pečlivě udržovat (odstraňovat případné povlaky, 

dbát na skladování a provoz v suchu) a agregáty jednou ročně

kontrolovat revizním technikem s potřebnou kvalifikací



Lovící četa
vedoucího lovu, lovec + obsluhovatel zdroje

osoby poučené – podle § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb

++ odebírači, nosiči, obsluhovatel přívodního vodiče,…

§ 3 vyhlášky č. 50/1978 Sb. kvalifikaci osoby seznámené

Norma ON 341740 – bezpečnost práce při lovu ryb 

elektrickým proudem



Typy proudu

Stejnosměrný – DC = direct current

Pulsní stejnosměrný – PDC = pulsed direct current

Střídavý – AC = alternate current

DC – výhody: dobrá anodická galvanotaxe, tetanus jen v těsné blízkosti elektrody, 

nízká pravděpodobnost zranění ryby

DC – nevýhody: velké nároky na agregát ve vodách s vysokou vodivostí, 

v některých podmínkách horší reakce ryb

PDC – výhody: nízké energetické požadavky v porovnání s efektivitou

PDC – nevýhody: tetanus často dále od elektrody, salmonidi náchylnější

AC – běžně se nepoužívá, je nebezpečný pro ryby



Charakteristika PDC

Amplitude… U (V)

PW…pulse width = šířka pulzu

P…period = perioda (ms)

F…frequency = frekvence (Hz)

duty cycle = pracovní cyklus (%)



Pokud je ryba na okraji elektrického pole, snaží se od něho uniknout

(excitace).

V přítomnosti vlastního pole se ryba otočí hlavou směrem k anodě

(kladný elektrotropismus), nekontrolovaně připlouvá (galvanotaxe,

stimulace CNS).

V těsné blízkosti anody může dojít k dočasnému znehybnění až omráčení

ryb, kdy ryba nejčastěji začne klesat ke dnu (galvanonarkóza).

Již během připlouvání, kdy ryby plavou plynule chvějivě a následně

žabkovitě (nikoli křečovitě a trhaně – značí nesprávné nastavení

agregátu).

Nemusí dojít k omráčení, případně trvá krátkou dobu (vteřiny, minuty).

Při vysokém stejnosměrném napětí přecházejí svaly z uvolněného stavu do

křeče (tetanus). Může mít za následek zhoršenou schopnost dýchání a

možné nevratné poškození.

Reakce ryb na elektrické pole



stres + zranění u různě velkých ryb

vlivem pnutí svalstva může dojít k 

prasknutí obratlů a zlomení páteře, 

dotykem elektrody k popálení povrchu těla



Podmínky k elektrolovu

Vhodná teplota vody 10 – 20 °C pro běžné 

druhy ryb (lososovité do 10 – 15 °C).

Během dne bezpečnější

V noci ryby snížené únikové reakce + 

připlouvání ryb z hloubek a úkrytů (ježdík, 

candát, sekavci…)



Typy elektrolovných zařízení

Bateriové na záda
Motorové na záda

V rámu

Booming boats = elektrolovné lodě



Elektrolovná loď
Stabilní, dobře ovladatelná, prostorná pro posádku, nádoba pro ryby

Slitina hliníku či nevodivý materiál



Elektrolovná loď
Stabilní, dobře ovladatelná, prostorná pro posádku, nádoba pro ryby

Slitina hliníku či nevodivý materiál

Zdroj, elektrody

Spínače

Komory

Čerpadlo, káď, 

sklopná příď se 

ZÁBRADLÍM



Zdroj
Motor (baterie), generátor 

proudu a ovládací skříní

Výkon 5-10 kW 

(vodivost)

Regulace napětí

Stejnosměrný X pulzní 

stejnosměrný proud

(nastavitelná frekvence)

Voltmetr + ampármetr
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Bodový odlov – point abundance sampling pro lov plůdku

- možnost spočítání přibližné účinné plochy kolem anody

CPUE – množství bodů



Další vybavení
přístroje pro měření charakteristik vody (konduktometr, Secchiho deska, 

teploměr)

podběráky s násadou z nevodivého materiálu, nejlépe s rašlovou 

síťovinou, velikost ok a hloubka síťoviny (!)

kádě na ryby z nevodivého materiálu s oxygenačním či vzduchovacím 

zařízením a průtokem vody

bezpečnostní vybavení členů lovné čety (rukavice, obuv, vesta,…)

polarizační brýle

GPS přístroj pro změření délky loveného úseku a lokalizaci úseku v 

rámci nádrže

slepá mapa vodního tělesa

Přístroje ke zpracování úlovku (míry, váhy, protokoly, psací potřeby)

při lovu během noci dostatečně vybavené osvětlení lodě

komunikační zařízení (mobilní telefon nebo vysílačka)

lékárnička, práškový hasící přístroj

základní nářadí a náhradní součástky



Vzorkování
Reprezentativní prostředí

Různé typy v rámci vodního díla (zaznamenání charakteristik: 

teplota, průhlednost, vodivost + fotodokumentace) => nastavení 

agregátu

Zabezpečení oblasti (min 10 m)!

Kontrola vybavení, nastavení a domluva komunikace

Provozní deník

Kontinuální lov: Min 100 m a 100 ryb starší 0+, případně 1000 m 

pobřeží. I při výskytu vysoké početnosti ryb je žádoucí provedení 

počtu odlovů tak, aby byl vzorek reprezentativní s minimální 

variabilitou mezi odlovy. 

Bodový lov: Min 10 bodů s rybou, případně 30 bodů v prostředí.



Účinnost elektrolovu

1. Biologické faktory (velikost, druh, chování - úkryt,

stanoviště –dno, volná voda, tření!)

2. Environmentální faktory (vodivost vody, dna, teplota, 

průhlednost vody)

3. Technické faktory (výkon, typ proudu, velikost a tvar 

elektrod = povrch katody > anody)



Zpracování úlovku
Dravé druhy > větší jedinci > běžné > nežádoucí



Zpracování úlovku
Dravé druhy > větší jedinci > běžné > nežádoucí



Zpracování úlovku
Dravé druhy > větší jedinci > běžné > nežádoucí

Provozní deník + protokol ke každému odlovu



Zákonné podklady pro lov ryb elektrickým proudem

• Všeobecně zakázaný způsob lovu - zákon č. 99/2004 sb.
- o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně 

mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů 

( zákon o rybářství )

• Výjimka ze zákona

• uděluje ji příslušný rybářský orgán

• uděluje ji na 1 rok a prodlužuje na žádost

• uděluje ji 

a.) k chovu ryb c.) pro vědecké a výzkumné účely

b.) k záchraně ryb d.) v jednotlivých zvlášť odůvodněných 

případech



Zákonné podklady pro lov ryb elektrickým proudem

specifikace výjimky pro LRE z vyhlášky č.197/2004  

Udílí se uživateli rybářského revíru

• a.) k zajištění rybích násad

• b.) k lovu generačních ryb

• c.) k přemístění rybí obsádky do jiné lokality

• d.) k vědeckým či vzdělávacím účelům

• e.) při povodních

• f.) při sníženém průtoku vody nebo obsahu kyslíku

• g.) pro potřeby regulace rybí obsádky

• h.) pro potřeby rybníkářské praxe



Zákonné podklady pro lov ryb elektrickým proudem

Zásady pro elektrolov

• výlov provádíme na vlastním revíru nebo s výjimkou

• používáme agregát schváleného typu, s viditelně umístěným 

registračním číslem

• pravidelné provádění revizí elektrického agregátu

• při lovu mít potřebné dokumenty - osvědčení pro LRE, 

průkaz totožnosti, pracovní výkaz agregátu, kopie revizní 

zprávy a výjimku ze zakázaných způsobů lovu



Regulační odlovy
Během tření akumulace méně ostražitých ryb na malém 

prostoru

Zpravidla mělké vody

Většina ryb tření na jaře (duben až květen, podle teploty a 

světelných podmínek)

Mimo tření v době letní stratifikace na mělčinách (lze naučit 

na krmiště)



Regulační odlovy



Regulační odlovy
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