
K  lovu dravých ryb se často použí-
vá jejich přirozená potrava, zejmé-
na menší rybky. Lovit lze na rybič-

ky živé i mrtvé. Je třeba striktně dodržovat 
rybářský řád, v němž najdete informace 
o tom, jakou rybku a za jakých podmínek 
můžete použít. Velikost rybičky se přizpů-
sobuje velikosti ryby, kterou chceme lovit. 
U sumce či trofejní štiky to může být i více 

jak kilová ryba. U okouna, úhoře nebo mní-
ka volíme rybičky spíše menší, odpovídající 
velikosti jejich tlamy. 

Háček v tlamě
Velikost nástražné rybičky také význam-
ně ovlivňuje další osud uloveného a opět 
puštěného dravce. Čím větší je rozdíl 
mezi velikostí nástrahy a dravce a čím 

delší je doba mezi záběrem 
a zaseknutím, tím větší je šan-
ce na zaseknutí háčků hlubo-
ko v tlamě. Poranění žaber 
či jícnu často znamenají pro 
rybu, kterou vypustíme zpět 
do přírody, rozsudek smrti. 
Je-li ale nástražní rybka vel-
ká tak akorát a rybář na záběr 
zareaguje dostatečně rychle, 
uvíznou háčky jen na okra-
ji tlamy. Poškození je tak mi-
nimální a ryba může dál žít 
a lovit. 

Umělá náhrada
K lovu na rybičku lze vyu-

žít všechny techniky lovu 
ryb udicí s výjimkou 

muškaření. 
Překvapit vás při něm 
může úlovek kaprovi-
tých ryb: Jsou to vše-
žravci a tak rádi polknou i drobnou 

rybičku v době jejich hojnosti. 
Pokud je pro vás lov na skutečnou ry-

bičku moc „drsný“, nemusíte se lovu 
dravců vzdávat. Stačí si pořídit umělé ná-

hrady nástražné rybky pro lov přívlačí, které 
se vyrábějí v nepřeberném množství barev, 
tvarů a velikostí.  

Jeho typickým znakem je protáhlé vál-
covité tělo připomínající spíše hada než 
rybu. Je naší snad nejzáhadnější rybou. 
Na začátku života podniká předlouhou 
cestu ze Sargasového moře, kde se 
rozmnožuje, až do našich řek, v nichž 
dospívá.  Plave proti proudu a kvůli 
vodním stavbám se neobejde bez lidské 
pomoci. Životní cyklus úhoře pak završí 
tření, kvůli kterému putuje zpět do Sar-
gasového moře. 

Úhoř říční – 
Anguilla anguilla
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Videa k seriálu najdete 

ZDE!

www.abicko.cz/JakSeStatRybarem 

Ryba 
jako nástraha  
na dravce
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Dravé ryby na člověka neútočí, 
ale i tak si na ně dejte pozor. Při 
kontaktu s nimi se lehko můžete 
zranit o jejich zuby či ostré 
paprsky ploutví.
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  Jdeme 
    na ryby

Seriál


