
DĚLENÍ REVÍRŮ
Revír je jasně ohraničený úsek tekoucí 
nebo stojaté vody, na kterém lze prová-
dět lov ryb udicí. Revíry spravované Čes-
kým rybářským svazem dělíme podle 
typu vody a většinového zastoupení ryb 
na pstruhové a mimopstruhové. Pro kaž-
dý revír platí jiná pravidla a zákony, vyu-
žívají se jiné techniky lovu, a proto se pro 
pstruhové a mimopstruhové vody vydá-
vají oddělené povolenky. Jejich aktuální 
soupis najdete na www.rybsvaz.cz.

TECHNIKA RYBOLOVU
Lov udicí se provádí různými způsoby. 
Každý se hodí pro jiný revír a druh ryby, 
kterou se snažíme ulovit. Při nejobvyklej-
ším lovu na položenou („na těžko“) leží 
nástraha na dně zatížená olůvkem a ry-
bář o případném zájmu ryby („oťukávání“ 
nástrahy) nebo záběru ví podle chování 
signalizátoru na vlasci u prutu. Lov na pla-
vanou („na lehko“) spoléhá na splávek 
plovoucí na hladině, pod který je umístě-
na nástraha. Oba způsoby lovu jsou vhod-
né pro býložravé ryby. Dravci mnohem 
lépe reagují na přívlač, kdy k sobě rybář 
přitahuje umělou nástrahu imitující po-
hyb drobných rybek. Při muškaření rybář 
používá napodobeniny hmyzu a vodních 
živočichů v různých vývojových stadiích, 
se kterými loví buď na hladině, ve vodním 
sloupci, nebo u dna.

UDICE neboli PRUT
Pruty jsou nejčastěji vyrábě-
né z uhlíkových vláken. Od-
lišují se podle způsobů lovu 
a zásadní je odhazová zátěž, 
tedy nejtěžší hmotnost ná-
strahy se zátěží, kterou prut 
unese, aniž by se poškodil. 
Důležitý je též naviják, zejmé-
na brzda (bojová, přední, zadní, volnoběž-
ná) a na něj navinutá šňůra či vlasec růz-
ných průměrů na různě těžké a bojovné 
ryby. Háček na konci často nemá zpětný 
protihrot. Rybáři běžně nahrazují přírodní 
nástrahy rostlinného i živočišného půvo-
du umělými napodobeninami potravy ryb 
nebo dráždidly využívajícími agresivitu dra-
vých druhů ryb. 
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    na ryby

J umělé nástrahy pro lov dravců

štika je predátor s podlouhlým tělem 
a protáhlou bohatě ozubenou tlamou. 
Na kořist bleskově útočí ze zálohy. Často 
loví i příslušníky svého druhu. Může 
dorůstat délky přes 1,5 metru a dosa-
hovat hmotnosti přes 25 kg. Vhodnou 
nástrahou na štiku je umělá nástraha či 
živá nebo mrtvá rybička.

štika obecná – Esox lucius

Předtím, než 
poprvé nahodíte, 
musíte znát dělení 
vodních revírů, 
techniku rybolovu 
a základní 
vybavení.

Jak ulovit štiku na 
přívlač uvidíte 

ZDE!

www.abicko.cz/JakSeStatRybarem 

n bez pořádného 
navijáku to nejde


