
L ov přívlačí je zaměřen na lov 
štik, candátů, sumců, okounů 
a dalších dravých ryb. Techni-

ka spočívá v aktivním vedení umělé 
nástrahy vodou. V minulosti byla nejčas-
tější nástrahou mrtvá rybička, kterou rybář 
nahazoval vějířovitě a snažil se tak prochy-
tat co největší vodní plochu.

Různé nástrahy
Současné gumové nástrahy navlékané 
na háček s olověnou hlavičkou napodobu-
jí vodní živočichy, červy, larvy, 
žížaly a rozličné druhy rybek. 
Jsou využívány k lovu u dna. 
Woblery jsou buď z balzového 
dřeva, nebo z plastů a napo-
dobují rybky všech možných 
velikostí nebo polétavý hmyz 
a žáby. Plovoucí verze umož-
ňují hladinový lov vhodný 
do zarostlých vod. A nakonec 
plechové nástrahy dráždí ryby 

svým pohybem a častými odlesky 
od hladkého povrchu.

Pruty a navijáky
Úkolem udic je dopravit nástrahu 
na požadované místo s maximální přesnos-
tí a současně poskytnout po celou dobu 

lovu bezprostřední kontakt mezi rybá-
řem a nástrahou. Pro lehké nástrahy 
a lov menších ryb se používají lehké 
kratší pruty. S narůstající hmotností ná-
strah se používají silnější až extra silné 
pruty určené pro lov sumců nebo moř-
ských ryb. Nejčastěji jsou osazovány 
lehkými smekacími navijáky s výkon-
nou přední brzdou (zabraňuje přetrže-
ní vlasce při zdolávání ryby). 

Pozor na zuby!
Velikosti lovených ryb, hmotnosti ná-
strah a síle prutů musí odpovídat síla 
vlasce nebo pletené šňůry. Vlasce 
usnadňují daleké hody a částečně eli-

minují výpady ryby při zdolávání, šňů-
ry jsou při stejné pevnosti výrazně tenčí 
a kvůli své nulové průtažnosti poskytu-
jí rybáři dokonalý kontakt s nástrahou. 
Při lovu štik je třeba použít koncový ná-

vazec z materiálu, který je odolný proti pře-
kousnutí (např. ocelové lanko).

Doba hájení
Lov přívlačí se provádí jednou udicí a je 
v pstruhových revírech omezen na období 
od 16. 4. do 30. 8. a v mimopstruhových reví-
rech od 16. 6. do 31. 12. Loví se ze břehu, ale 
často je třeba brodit a k tomu jsou nutné kal-
hoty umožňující pohyb ve vodě. Lov přívlačí 
je úspěšnou sportovní disciplínou pod zá-
štitou Českého rybářského svazu, která má 
své mistry světa. 

Je jednou z našich nejkrásnějších ryb 
s kočičím odleskem v očích a s tzv. psími 
zuby. Loví zejména v noci. Jeho tělo je 
protáhlé, z boků zploštělé a hlava je 
zakončena koncovými ústy. Na hřbetě se 
nachází dvě výrazné ploutve. Jikernačka 
dorůstá až 130 cm a 21 kg, mlíčňák jen 
70 cm a 5 kg. Nejstarší známý exemplář 
měl 25 let.

Candát obecný – 
Sander lucioperca
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Jak chytit kapra 
uvidíte 

ZDE!
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Chcete chytit dravou 
rybu? Pak se nebojte 
aktivního rybaření!
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