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Návrh klasifi kace Českých nymf 

V našem odborném tisku se sice už nejednou objevily úvahy, že by se měl najít nějaký způsob pro dělení 

Českých nymf a také návod pro správné pojmenování nových vzorů, ale nikdo se do tohoto nesnadného 

úkolu zatím nepustil. V předchozí kapitole jsem sice uvedl svůj vlastní pohled na skupinové členění Českých 

nymf, ale to má spíše význam při snadnější orientaci ve výběru vhodné mušky pro lov ryb. Co se týká vlastní 

klasifi kace a tedy pojmenování jednotlivých nymf je však toto členění přeci jen obtížně použitelné.

Protože se stále objevují nové a nové vzory nymf, jejichž autoři ani neví jak je mají správně pojmenovat 

a jejichž názvy proto bývají často náhodné, pokusil jsem se navrhnout novou klasifi kaci těchto mušek. 

Měla by umožnit snadnější a přesnější vytvoření jména nového vzoru ze skupiny Českých nymf a zároveň 

umožnit zařazení druhů již známých. Nejdříve jsem zkoušel vyjít z již existujících jmen, ale tento nápad 

jsem musel brzy zavrhnout z důvodu jejich praktické nepoužitelnosti pro vytvoření nějakého ucelenějšího 

systému. 

Mnou navržená klasifi kace vychází primárně z toho, jakou skupinu bezobratlých živočichů tyto nymfy 

imitují. Zvolený postup členění mušek však musíme chápat jinak, než jak je tomu v platném systému zoo-

logickém. Naše mušky totiž nevznikly jako přírodní výtvory, ale jako výplody lidské fantazie a šikovných 

rukou vazače. Každá nymfa je svým způsobem malým originálem a každá další malá modifi kace by pak 

mohla být uznána jako nový druh, což by vůbec nepřispělo k zjednodušení celého problému. Jsem si také 

vědom různých nedokonalostí tohoto návrhu, který vám zde nyní přesto předkládám. České nymfy se 

tedy člení takto:
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1. skupina: Věrné napodobeniny larev chrostíků

Jak plyne z názvu této skupiny jde o víceméně věrné napodobeniny larev chrostíků z rodu 

Hydropsyche. Jejich tělíčka jsou zelená či žlutozelená, hrudní část těla bývá tmavozelená až 

černá. Je zajímavé, že mezi tzv. věrnými napodobeninami larev chrostíků nebyl nalezen ani 

jeden zástupce, který by imitoval larvy z rodu Ryacophila. Pokud by se přesto takovýto případ 

mezi Českými nymfami vyskytl, pak by byl řazen právě do této skupiny.

2. skupina:  Bobešové

Při vytvoření názvu této skupiny vycházíme z všeobecně uznávaného označení, do kterého 

jsem si dovolil zařadit pět samostatných „rodů“ těchto nymf. Uvedené mušky imitují larvál-

ní stádia chrostíků a řady dalších skupin vodního hmyzu se silnějším profi lem tílka a poměrně 

početnými nožkami. Vnitřní členění této skupiny je následující:

a)  Bobeš – zavalitější nymfy s nožkami a přírodně zbarveným tělíčkem, u kterých se nevysky-

tuje výrazná tmavá (černá, tmavohnědá) hruď

b)   Poustevník – zavalitější nymfy s nožkami a výraznou černou nebo tmavohnědou hrudí

c)  Fešák - zavalitější nymfy s nožkami a výraznějším vícebarevným tílkem

d)  Mrkváč – zavalitější nymfy v přírodních barvách s nožkami a s výrazným červeným nebo 

oranžovým kroužkováním 

e)  Buzerant – zavalitější nymfy s nožkami a růžovým tílkem

3. skupina: Divočáci

Tato skupina Českých nymf není zatím příliš početná. Jedná se o zavalité nymfy bez nožek 

a v barvách, které se nevyskytují mezi žádnou přirozenou rybí potravou. Vzhledem k malé-

mu počtu druhů používám jejich stávající názvy, které se mi pro ně zdají být docela přiléhavé. 

Jako potenciální potrava ryb se uplatňují tvarem a profi lem tílka. Jejich extremní barevnost má 

vzbudit zájem u apatických ryb (viz 9. skupina z předchozí kapitoly).

4. skupina: Ponravy

Do této skupiny patří mnoho larev se silným a zavalitým tílkem a množstvím nejrůzněj-

ší zátěže. Velké množství těchto nymf lze najít v recentní anglické muškařské literatuře pod 

označením Bug. Uvádím jen zde pro úplnost, protože v českých podmínkách se takovéto vzo-

ry příliš neuplatňují.

5. skupina: Larvy

Jedná se o mnoho různých druhů štíhlých Českých nymf, které jsou většinou bez početnějších 

nožek a s většinou jednobarevným tílkem. Může se také jednat o štíhlé a většinou beznohé 

varianty různých bobešovitých nymf a pak je klasifi kuji jako larvy těchto původních a zavalitěj-

ších vzorů. 

6. skupina: Blešivci

Jde o mnoho vzorů Českých nymf, které napodobují různé blešivce. Jejich malá tílka zpravi-

dla příliš nepřesahují 1 cm a vyznačují se početnými nožkami podél celého břišního obvodu. 

Tyto nymfy jsou většinou jednobarevné, ale může se u nich vyskytovat i barevně odlišená hla-

vohruď.


