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recenze

Vážení přátelé, rybáři,

dovolte, abychom vás přivítali u tohoto zimního vydání 
Rybářských Novin. Rok se naklonil, přivítáme zanedlouho rok 
další a nová sezóna bude hnedle před námi. Souběžně s tímto 
vydáním Rybářských Novin spouštíme také internetový 
interaktivní rybářský magazín Časopis Rybolov, a chceme 
tak přispět k dobrému počtení o rybaření všem, kteří rádi 
na internetu vyhledávají články. My vám je nabízíme tak 
říkajíc pod jednou střechou. Prostřednictvím online Časopisu 
Rybolov se budete moci dostat na další weby a zajímavosti 
bez hledání, ale také budete moci online nakoupit zboží 
z nabídky rybářských obchodů a firem, které se v tomto 
magazínu prezentují. Věříme, že zde najdete zajímavé čtení 
a samozřejmě uvítáme i vaši spolupráci a vaše příspěvky 
a názory, které můžete psát na email: info@casryb.cz.

Přejeme vám také velmi krásný konec roku, ať již 
jste sami nebo se svými blízkými, a nový rok v radosti, 
moudrosti a s láskou ve vašich srdcích. Vše je v nás, 
v lidech, a čím více lásky a vzájemného pochopení, tím 
více harmonie, a tím lepší život.

Vaše redakce

moje rybářské výpravy
Vláďa Korbelář

V letošní rybářské sezoně jsem 
vyzkoušel několik nových druhů 
umělých nástrah. Každým rokem 
se snažím přijít k vodě s něčím 
novým, pro ryby neokoukaným, co 
mnoho rybářů nepoužívá. I když 
letošní sezona lovu dravců ještě 
není u konce, začínám se pomalu 
zamýšlet a bilancovat. Velice dobrý 
dojem na mě udělaly woblery špa-
nělské značky Grauvell, které jsem 
tento rok začal poprvé používat. 
Chytal jsem s nimi hlavně v letních 
měsících a začátkem podzimu. 
Rozhodl jsem se je vyzkoušet z ně-
kolika důvodů- nabízejí širokou 
škálu různých druhů, barev 

a velikostí, jedná se o nástrahy vy-
robené z japonských komponentů, 
jsou osazeny kvalitními trojháčky 
VMC, na mých oblíbených vodách 
s nimi nikdo nechytal, doporu-
čil mi je navíc kamarád, který je 
v minulosti s úspěchem používal 
u nás i v zahraničí. Menší woblery 
s jedním trojháčkem jsem používal 
na pstruhových vodách a malých 
mimopstruhových říčkách. Větší 
hlubokopotápivé typy jsem využí-
val k prochytání a vymetání jam na 
větších hlubších vodách. Zvukové 
woblery s chrastícími kuličkami 
jsem často využíval při noční pří-
vlači a také k vláčení v silně 

zakalené vodě. K největším 
plusům grauvelláckých woblerů 
podle mého názoru rozhodně pat-
ří: propracovaný design, perfektní 
vyvážení, výborný chod, osazení 
kvalitními trojháčky a skutečnost, 
že se jedná o nepříliš používa-
né a tedy pro ryby neokoukané 
nástrahy.
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GrauVell 
Vorteks Turndown
Háčky, které opravdu sedí 

Specifický tvar háčku v podo-
bě „long shang“ s prodlouženým 

ramínkem si najde své přízniv-
ce okamžitě. Velmi ostrý hrot 
s protihrotem zaručí perfektní 
zaseknutí ryby v jakékoliv situaci. 

Háčky jsou na první dojem velmi 
pružné, ovšem díky svému tvaru 
tvoří velmi agresivní zakončení 
montáže. Důležitým prvkem 
těchto háčků jsou i poměrně 
velká očka pro vytvoření smyčky 
či uzlu dle vlastních požadavků, 
taktiky či náročnosti rybáře. I po-
užití 30 – 40lb potahované šňůrky 

není problém při sestavování 
koncového návazce. 

V balení je dodáváno 10 ks 
s výběrem velikostí 2, 4 a 6

Více informací najdete na 
www.chyTni.cz
Portál pro obchodníky: 
www.VKTraDe.cz

GrauVell 
Vorteks KiT zX4
Set elektronických signalizátorů 
s příposlechem. Tento produkt je 
nejvyšší řadou signalizátorů 
záběru. Plnohodnotné funkce 
nabízejí nastavení zvuku, 
hlasitosti a citlivosti záběru. 
Pogumované tělo signalizátoru je 
dále doplněno funkcí vypni/

zapni, a to pomocí páčky na 
pravém boku. Na levé straně se 
nachází zdířka pro připojení 
swingeru, pokud je doplněn 
o elektronický přísvit. Dále jsou 
signalizátory vybaveny dvěma dio-
dami, záběrovou a zároveň 
poziční. Při záběru, kdy ryba 

odvíjí vlasec z cívky, se liší světelný 
ale i zvukový signál od signálu, 
kdy tzv. ryba jede směrem 
k prutům zpět, který většina 
rybářů zná jako pojem „padák“.

Příposlech nabízí spárování až 
s čtyřmi elektronickými signalizá-
tory a dosah tohoto příposlechu 
je zcela postačující. Vzdálenost 
při testování této sady dosahovala 
více než 200 metrů. 

Napájení je řešeno 9V bateri-
emi, a to u všech zařízení v setu, 
což mnohdy nebývá u ostatních 
výrobců zvykem. Ovšem určitě 

by této sadě signalizátorů seděl 
zabudovaný akumulátor či solární 
dobíjení.

Celý set je dodáván v prak-
tickém obalu se zipem a kvalitní 
výplní proti poškození. Zároveň 
je k příposlechu dodávána šňůrka 
pro zavěšení na krk. Baterie 
nejsou součástí balení. 

Více informací najdete na 
www.chyTni.cz
Portál pro obchodníky: 
www.VKTraDe.cz
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„Po svítání hned spombuji něco přes 15 kg krmení a to mi na začátek musí stačit.“

Tomáš 
Junger

Letošní sezonu jsem se rozhodl strávit na svazové pískovně, kterou jsem již v pře-
dešlých letech několikrát navštívil a nachytal zde krásné ryby. Veškerý volný čas 
jsem chtěl věnovat této lokalitě a to od jara do podzimu.                       

Svazovka je má „srdcovka“
Dal jsem si jeden cíl.. 

a to pověnovat se zde 
pouze pop-up nástra-
hám s větším množ-

stvím drobného krmení v lovném 
místě. Šlo mi o to,stáhnout si 
do loviště co nejvíce ryb které 
mi „vyfoukají“ dno od smradla-
vého sedimentu, kterého se zde 
nachází opravdu velké množství 
po celém jezeru.                         

Mé zkušenosti z předešlých výprav 
jsou takové, že pokud se montáž 
„svezla“ z tvrdého opukového pole, 
tak mohla letět rovnou do odpadků. 
Nikde, jinde jsem se nesetkal s tako-
vým zápachem bahna jako zde! Není 
snadné vyhledat lavice bez sedimentu 
vhodná k umístění montáží. Jelikož 
tu platí přísný zákaz používání pla-
videl, zanášení nástrah a návnad mi 
nezbývá než používat pouze Marker 
a krmící raketu. Na druhou stranu 
mi Rybářský řád na této vodě dosti 
pomáhá. Není tu zatím až tak velký 
rybářský tlak!

Před první vycházkou jsem se za-
měřil na přípravu krmení a montáží. 
Zde jsem nechtěl nic podcenit. Budu 
se snažit prochytávat jen ta nejvzdá-
lenější místa na jezeru, kde se nachází 
tvrdá opuková pole. Zvolil jsem 
jako krmný základ drobný partikl, 
peletky a menší průměr bolies z větší 
části nadrcený, potřebuji vytvořit co 
největší krmný koberec ve kterém 
udržím ryby co nejdéle hledat.

Výpravu jsem si naplánoval kon-
cem dubna, kdy venkovní teploty byly 
už delší dobu kolem 20 st a voda se 
začala oteplovat i v hlubších čás-
tech jezera. Přijíždím už v brzkých 
ranních hodinách, abych se ujistil, 
že tu nebude sedět žádný „dědula 
srkačkář“. Místo mám volné a rychle 
nosím věci z auta. V duchu si říkám, 
že jako první musí ven spodový prut 
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Svazovka je má „Srdcovka“ Tomáš Junger

Svazovka je má „srdcovka“
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s raketou, dám hodinku házení a pak 
v klidu připravím vše ostatní. Za ta 
léta to tu znám už takřka nazpaměť, 
jen počkám na více světla od ranního 
východu slunce, abych se orientoval 
v hodech. Připravím prut, raketu 
a kbelíky s krmením. Nic neklipuji 
bylo by to zbytečné..Pokud prut 
nerozlámu je to stále ta správná vzdá-
lenost. Člověk zde prověří opravdu 
kvalitu svého vybavení na plno..

Po svítání hned spombuji něco 
přes 15 kg krmení a to mi na začátek 
musí stačit. Tedˇ již chci nechat místo 
v klidu po dobu než si připravím vše 
potřebné k samotnému lovu.

K dalekým náhozům používám 
pruty Century FG 12ft ve 3,5lb. Vla-
sec mám namotaný o síle pouze 0,25 
mm po okraj cívky a šokovou šnůru 
volím Sufix Matrix Pro. Poslední 1m 
montáže tvoří fluorocarbon Kryston 
Incognito 24 lb ze kterého dělám i na 
samotné návazce s háčkem Continen-
tal velikost 4.

Před časem jsem si oblíbil jednu 
sestavu ,kterou jsem začal často 
používat právě při chytání na Pop-Up 
nástrahy. Je to Ronnie rig, který jsem 
si velice oblíbil.Nejsem zastáncem 
takových kombinací,ale tato mi 
opravdu dopomohla ke spoustě 
rybám, bez spadnutí nebo vyříznutí. 
Proto osazuji oba pruty právě tímto 
systémem. Pod háček volím buď 
samotný nebo 2x10 mm Pop-Up 
Fruity Juice a Pineapple Vision,které 
jen zlehka „stříknu“ esencí. Potřebuji 
hodně vzplývavý Pop-Up a ne nasá-
klou pře-esencovanou „houbu“ na 
dně. Málo kdy je měním za čerstvé, 
pokud drží stále svůj tvar a vím že 
vydrží další náhozy. 

Pruty jsou připravené a místo 
je necelé dvě hodiny od zakrmení 

v klidu. Montáže mohou „letět“ do 
zvolených míst. Vše vyladěné a teď si 
v klidu mohu dát zaslouženou kávu. 
Při zalévaní se ale ozve příposlech 
s levým prutem, který byl hozený dál 
za krmným místem.. Neváhám ani 
vteřinu a pomalu přizvedávám. Tah je 
celkem slušný, ale na vzdálenost kterou 
chytám není lehké odhadnout velikost 
ryby ze břehu. Po chvilce navádím do 
podběráku prvního nádherného lysce 
kolem 12 kg, který si zobnul jeden 
10 mm Po-Up Pineapple Vision. Byl 
jsem rád že záběr přišel tak rychle, 
udělal jsem foto a rychle rybu pustil 
zpět do vody. Prut nenahazuji hned, 
nad krmným místem se dělala spousta 
kruhů a dvě slušné ryby se ukázali nad 
hladinou. Nemám kam spěchat, jsem 
tu na týden říkám si. V klidu si jdu 
dodělat tu rozpracovanou kávu, ale ne-
vím jestli se to děje jen mě na rybách, 
ale vždy když chci něco dotáhnout do 
konce tak přijde záběr. Druhý záběr je 
jen pípnutí a přidržení swingeru pod 
prutem, žádná jízda... lehce přiseká-
vám a hned je mi jasné, že to není 
žádný dorostenec. Rychle si navlékám 
brodící kalhoty, jelikož se ryba rozhod-
la vyrazit k zatopeným stromům podél 
břehu. Snažím se ji otočit od stromů 
a to se mi naštěstí po chvilce daří. Je to 
celkem slušná přetahovaná která trvá 
asi 20 minut. Pár metrů přede mnou 
mi ještě několikrát “zabouchá“ o hranu 
lavice a vezme si z cívky metry vlasce 
ale nedávám ji moc šance a na hladině 
se mi ukazuje nádherný lysec kterého 
ihned podebírám. Mám obrovskou 
radost. Mohu jít vážit a fotit svůj 
osobáček v lysci na této vodě po pár, 
dá se říct minutách lovu. Nevěřícně 
stojím před podložkou a koukám na 
tu stavbu těla. Teď  už si mohu dát tu 
kávu konečně a rovnou s panákem ko-

řalky na oslavu:) Místo už nedokrmuji 
a nechávám ho jen o dvou náhozech 
s montáží, abych ho zkusil dochytat 
před koncem denní doby lovu. To 
se mi také vyplatilo a do večera jsem 
udělal ještě několik ryb do 8 kg. Krmit 
jsem začal druhý den brzy ráno a to 10 
kg partikulu 4 kg boilies v průměru 16 
mm Red Dragon a Green Bugs s pelet-
kami. Dával jsem pouze jednu krmnou 
dávku každý den a to až po zbytek 
výpravy.Velkou výhodou bylo, že jsem 
tu byl celý týden sám na celém jezeru. 
Záběry byly pravidelné od ranních 
hodin až do setmění.

Za týden se mi podařilo na 
svazové vodě přelstít 5 ks přes 15 kg 
a nespočet nádherných 10 kg ryb.

Na začátek mé započaté sezony si 
myslím, že to byl dobrý tah na tu správ-
nou váhovou kategorii v mém hledáčku 
ryb na této pískovně. Věřím že je to jen 
začátek a do konce roku zde strávím ještě 
mnoho nádherných výprav i s přáteli.

Za Dragon Baits tým Tomáš 
Junger. ■
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Zdeněk
Hofman

historie rybářských navijáků (2. díl)

1 2

3 4

5H istorie rybářských 
navijáků
V dnešní době je ry-
bářský naviják stejně 

vijáků. Při běžném rybaření byl 
naviják považován za zbyteč-
nost. Modely dovážené z anglie 
nebo ameriky byly navíc hodně 
drahé. Zprvu se navijáky pou-
žívaly při muškaření a předené 
(přívlač). Postupně se však 
rozšířily i do ostatních odvětví 
lovu.

názVoSloVí
U obyčejných navijáků zlido-

věl název kolečko. V minulosti 
zvaný též kladka, hrčák nebo rolák. 
Označení rolák používal ještě 
v sedmdesátých letech Bohouš Císař 
v legendárním seriálu Chalupáři, 
když odpovídal na radu Evžena 
Humla, aby kaprovi povolil: „ Jak 
mu mám povolit, když nemám 
rolák.“ Odborně byl tento naviják 
označen jako Nottinghamský podle 
hrabství v Anglii, kde vznikl. 

DoboVý popiS naVijáKu 
z TřicáTých leT

Naviják slouží k prodlužování 
a zkracování vlasu (šňůry) podle oka-
mžité potřeby, k provádění dalekých 
vrhů a ke zdolávání zaseknuté ryby. 
Bez navijáku není pravý sportovní 
rybolov myslitelný. Speciální průmysl 
uvádí do obchodu nepřetržitě nové 
a nové konstrukce a typy navijáků, že 
by rybář snad pro každý druh ryby 
a každou metodu musel míti jiný navi-
ják. V podstatě však sportovec vystačí 
úplně se třemi typy navijáků. K muška-
ření, vláčení a k chytání obyčejnému 
při dně. Používá-li pak rybář k chytání 

důležitý jako prut. V počátcích 
rybářského sportu okolo roku 
1880 se chytalo hlavně na 
dlouhé bambusové biče bez na-
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při dně navijáku nottinghamského, 
pak dokonce vystačí s tímto a s navijá-
kem muškovým pro veškerý sport.

naVijáKy K Vláčení
Prototypem obyčejného kolečka 

je naviják nottinghamský, zhotovený 
z ořechového dřeva, který se velmi leh-
ce otáčí. Lehký chod je důležitý, protože 
umožňuje vrhání šňůry do velké dálky. 
Pérová brzda jde podle libosti zapnout 
nebo vypnout pouhým posunutím 
páky, umístěné na mosazném kříži 
pevného kotouče. Druhý kotouč opat-
řený dvěma madly pro navíjení, se otáčí 
kolem osy pevného kotouče. 

Nejpoužívanější byly dvě velikosti. 
Menší o průměru 8 cm pro lehké 
vláčecí pruty, který se hodil i k chy-
tání při dně nebo na těžké muška-
ření, a větší o průměru 10 – 11 cm 
k těžkému vláčení. Dřevěné navijáky 
se výborně osvědčily při zimním lovu 
hlavatek, protože na nich nezamrzala 
šňůra jako na navijácích kovových.

Velmi brzy se začaly vyrábět další 
modifikace nottinghamského navi-
jáku z nejrůznějších slitin, s kuličko-
vými ložisky, samočinnými brzdami, 
rovnači šňůr atd.

Zjednodušeně se dá říct, že 
nottinghamský naviják je otočný 
bubínek na pevné nožce. Nahazování 
bylo možné dvěma způsoby. První 
spočíval v přípravné a nahazovací fázi. 
Rybář nejdřív rozprostřel na břeh kus 
látky, aby se šňůra nemotala do trávy 

a potom vysoukal potřebné množství 
šňůry z navijáku. Nakonec přidržel 
konec šňůry s udicí, švihl prutem 
a nahodil. Při lovu na položenou se 
tak chytat ještě dalo, dovedete si však 
představit s takovým cajkem vlá-
čet? Běhat po břehu s prostěradlem 
a neustále vymotávat vlasec z navi-
jáku a nahazovat. Druhá verze byla 
praktičtější, vyžadovala však mnohem 
více zručnosti. Cívka se uvedla do vol-
noběžného režimu, bubínek přidržel 
palcem a švihem prutu se nahodilo. 
Ve správný okamžik bylo pochopitel-
ně nutné cívku uvolnit a při dopadu 
nástrahy na hladinu opět přidržet, aby 
roztočená cívka šňůru nezamotala. 
Tato technika je vlastně stejná jako při 
nahazování s multiplikátorem. 

Největší výhodou obyčejných 
koleček byla minimální poruchovost 
a hlavně velmi příznivá pořizovací 
cena. Šikovní rybáři si navijáky vyrá-
běli sami a existovalo i mnoho drob-
ných výrobců. Orientovat se v této 
výrobě je téměř nemožné, určitý řád 
vnesly do výroby až větší firmy okolo 
roku 1930, které vydávaly vlastní 
katalogy a inzerovaly v časopise 
Rybářský věstník. Mezi naše největší 
výrobce patřil SOL Děčín a Jaro J. 
Rousek Zámek Žďár, které uvedly na 
trh mnoho druhů koleček. 

naVijáKy přeKlápěcí
Z obyčejných koleček vznikly 

poměrně jednoduchou úpravou navi-

jáky vrhací. K moderním smekacím 
navijákům s pevnou cívkou měly ještě 
daleko, princip nahazování byl však 
stejný. Překlápěcí kolečko, zvané též 
otočné, mělo otočný kloub na držáku, 
díky kterému lze naviják nastavit do 
polohy rovnoběžné s osou prutu pro 
navíjení nebo kolmé pro nahazování. 
Díky této možnosti byl ve své době 
ideálním navijákem pro přívlač. Nej-
známější překlápěcí navijáky vyráběl 
Jaroslav Stibůrek z Prahy pod značkou 
Hudson. Jaro J. Rousek ze Žďáru nad 
Sázavou vyráběl dokonce několik 
verzí překlápěcích navijáků. Alexandr 
Uggé z Prahy uvedl v roce 1937 na trh 
nejdokonalejší model překlápěcího na-
vijáku Ideal s trojnásobným převodem 
navíjení, později doplněný i řadičem 

šňůry. V těchto letech se u nás již vyrá-
běly první smekací navijáky s pevnou 
cívkou podobné těm dnešním. Jejich 
historii probereme příště. ■
zdeněk hofman
Foto: autor, lenka hofmanová

1/Ideal v krabičce
2/Obyčejné kolečko Rousek 100-75
3/Nottinghamský dřevěný naviják
4/Překlápěcí Ideal
5/Překlápěcí kolečko Rousek
6/Nottinghamské kolečko SOL
7/Překlápěcí Hudson při nahazování
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přívlačový jigový 
prut KinGFiSher 
Super Spin zanDer
Přívlačový jigový prut Super  
Spin Zander  z provenience 
značky Kingfisher vás určitě  
překvapí. Zajímavé nářadí, které 
může mnohé nadchnout. 
Lehoučký, odolný a tenký 
proutek, který je  určen, dle 
vrhací zátěže (18 – 28g) a délky 
(2,50 m) spíše na těžší jigové 
hlavy a těžší nástrahy pro přívlač. 
Přesto jsme –li u vody, kde je 

nutnost dostat nástrahu dále, 
můžeme s tímto proutkem 
nádherně obchytat pobřeží bez 
toho, že bychom necítili záběry 
menších ryb. V případě lovu 
s jigovými hlavami a gumovými 
nástrahami bude vhodné použít 
tenkou šňůrku. Citlivost je potom 
vynikající a je poznat každé 
dotknutí o nástrahu – velmi 
dobře i ve větru. Prut má 

vynikající blank, je hodně rychlý, 
lehoučký a slabý. Po několika 
hodinách ani nevíte, že jste 
chytali. Jediné, co by mu slušelo, 
ještě jedna délka alespoň 2,60 – 
2,70m. Ale poslední poznámka je 
čistě subjektivní názor. Nakonec, 
koho prut zaujme, sám vyzkouší 
a zhodnotí, ale stojí za to…
VC

na rybníku Vítězná
Před uzávěrkou Rybářských 

novin jsme zažili nádherný den 
na rybníku Vítězná při testování 
nových nástrah na dravce od firmy 
Grauvell. Sešlo se zde navíc pár 
dobrých známých a výsledkem 
poloviny dne byly nádherné zážit-
ky a úlovky štik. Voda rybníku Ví-
tězná nám trochu poodkryla svoje 
rybí bohatství, které je zde oprav-
du pěkné, i když ne každý den 
je posvícení, jak se říká. Rybník 
skrývá velké množství nádherných 
štik, okounů, ale i candátů, kteří 

jsou  vysazováni. Candáti i štiky se 
zde i dobře rozmnožují sami. 

V zimě je zde velmi populární 
lov pstruhů duhových a sivenů,  
ulovit lze  i štiku, okouna, a máte-
li štěstí, též candáta. Je zde mož-
nost přespání v chatičkách. Pěkné 
prostředí a klid s dobrou kuchyní 
přímo vybízí k rybářskému výletu 
a odpočinku.

www.rybnikvitezna.cz
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nahoře obr. 4/Úsek Labe v 19. století (www.mapy.cz) Dole obr. 5/Stejný úsek Labe v roce 2003 (www.mapy.cz)
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revitalizace vodních tokůRevitalizací by se tyto 
vodní toky měly navrátit 
směrem k původní-
mu stavu, respektive 

k přírodě blízkému. Proto se dá 
revitalizace chápat jako obnova, 
v minulosti dosti nevhodně pou-
pravených vodních koryt. 

Hlavním důsledkem špatných 
úprav bylo (je) snižování vodní slož-
ky, regulace drobných toků a plošné 
odvodňování, které patří mezi časté 
zásahy do vodního režimu (Obr.2). 

retencí při povodňových stavech. 
Dalšími projevy jsou eroze, povod-
ně, přehřívání krajiny a snižování 
biodiverzity v přírodě a krajině.

Nesprávnou úpravou, kde do-
chází k napřimování vodních toků 
(Obr.4-5), prohlubování a rozšiřo-
vání koryt, vede k rychlejšímu toku 
velké vodní masy a tím se zvyšují 
nároky na jejich pevnost v podobě 
betonového opevnění. Důsledkem 
těchto činů je rychlý odtok vody 
z krajiny a bránění přirozeného 
rozlivu do nivních ploch při povod-
ních. Nesprávnou úpravou koryta 
se zhorší jejich členitost (absence 
potravy, trdlišť, úkrytů apod.) 
a zamezí se výskytu původních 
druhů vodních živočichů. Navíc se 
naruší přirozené samočištění vody, 
které je nejefektivnější při pomalém 
prostupu vody a kontaktu s velkým 
aktivním povrchem koryta. 

Vodní toky jsou po úpravách 
hluboké s hladkým dnem a silným 
rychlým proudem, který zamezuje 
přirozené žití druhů vodních ryb 
včetně těch, které mají vysoké nároky 
na kvalitu vody. 

Mezi další technické zásahy patří 
již zmíněné umělé opevnění koryta. 
Ve větších intravilánech se těmto 
úpravám většinou vyhnout nedá, 
břehy vodních toků jsou hustě oby-
dlené a nelze tak obnovit přirozený 
tok řeky. Existují tu ovšem i alterna-
tivní úpravy, které se v rámci mož-
ností tomuto stavu dokáží alespoň 
přiblížit (Obr.6).

Správná revitalizace spočívá 
především v obnově přirozené funkce 
vodních ekosystémů a zadržení vody 
v krajině – rozvlnění trasy koryta 
v podobě meandrů, mírným sklonem 
a členitějším profilem (větší drsnost 
povrchu dna), zlepšení migrační 

Mgr.Gabriela 
Kultová

Odvodňování je realizováno sítí pod-
zemních kanálů nebo trubek, které 
hrají úlohu při zkulturňování země-
dělské krajiny, kde zlepší přístupnost 
pro obdělávání. Navíc tyto místa 
slouží k vybudovávání komunikací, 
vozovek, či staveb, kterým průsak 
vody vadí. Odvodněním krajiny 
se vytvoří úplně jiné podmínky na 
stanovišti a dojde také ke změně 
vodních, ale i teplotních poměrů 
v okolí. Bylo zjištěno, že zemědělská 
krajina vyzařuje teplo až šestkrát 
víc, a naopak výpar má až sedmkrát 
nižší oproti krajině s dostatkem vody 
(Obr. 3).

Mezi další nešťastné zásahy patří 
úprava meandrů a břehových pásem 
potoků v podobě jejich zúžení, nebo 
dokonce odstranění. Všechny tyto 
zásahy vedou k ovlivnění zásob pod-
zemních vod, které se projeví nejen 
větším suchem v krajině, ale i malou obr.2/Důsledky odvodňování



obr.1/ Přírodní koryto (A), Umělé koryto (B)

obr.3/Přehřívání krajiny
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revitalizace vodních toků Gabriela Kultová

prostupnosti pro ryby a přiměřenou 
kapacitu. Mezi významné biotopy, 
které se podílejí na zadržování vody 
v krajině patří mokřady, rašeliniště, 
tůně, slepá říční ramena. Bohužel 
tyto přírodně ceněné biotopy jsou 
z ekonomické stránky pro mnohé lidi 
bezcenné, a proto jsou často likvido-
vány za účelem výstaveb. Tyto biotopy 
vlastníkovi neposkytují finanční 
obnos, ale v jistém smyslu má na svém 
pozemku nevyčíslitelný poklad. Vodní 
biotopy se podílí na udržování vody 
v krajině, příznivě ovlivňují podnebí 
výparem, pohlcují nadbytečný oxid 
uhličitý, podílí se na koloběhu vody 
v krajině a jsou centrem biodiverzity. 
Měli bychom si jich cenit, pečovat o ně 
a ne je likvidovat. Jakmile člověk špat-
ně zasáhne do vodního režimu, vrátí 
se mu to dříve či později i s úroky.

Zničit biotop lze tak snadno, ale 
navrátit jej do původního stavu se 
všemi ekologickými funkcemi je běh 
na dlouhou trať. V posledních letech 
často slýcháváme od starších občanů, 
že takové sucho a klimatické změny 
za jejich dob nebyly. Co se to s tou 
přírodou jenom děje? Spíš bychom si, 
ale měli pokládat otázku, čeho jsme 
se na ni dopustili my a jak to napra-
vit? Příroda není něco, co je dáno 
a z čeho se pouze bere. Vše má své 
hranice, a proto je potřeba na oplátku 
i přírodě něco dát. ■

obr.6/Alternativní úprava v intervilánu (A – před revitalizací, B – po revitalizaci)
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Tomáš 
Hanč

Určitě to znáte. Poslední přípravy den před odjez-
dem na výpravu, buzení ze spaní, příjemná nervo-
zita a zvednutý adrenalin. Také já jsem měl v so-
botu zabaleno pro týdenní výpravu do lodi. Těšil 
jsem se na moji srdeční záležitost Pálavská jezera. 

náhradní výprava

navečer před ranním od-
jezdem se jdu naposledy 
mrknout do bedny na ja-
chtařský server Windgu-

ru, kde mají asi nejpřesnější in-
formace o výhledu počasí na celý 
týden. nevěřím vlastním očím. 

dlem. Byl jsem loni u toho, když 
kluky s velkou lodí převrátil 
vítr jako skořápku od ořechu. 
Z vody je tahal vrtulník záchra-
nářů a šlo jim o kejhák. na 
hladině plavala jen převrácená 
loď dnem vzhůru, plechovky 
s pivem a pár sandálů. Všechno 
ostatní skončilo pod hladinou. 
stále k tomuto způsobu rybolo-
vu přistupuji s velkým respek-
tem a nemá cenu s mojí malou 
loďkou zbytečně riskovat.

Okamžitě spřádám plány ale-
spoň na krátkou třídenní výpra-
vičku někde poblíž mého bydliště. 
Nechce se mně nic z přichystaného 
vleku vybalovat. Beru jen pruty 
a pár nejnutnějších věcí. Do kýblu 
na sezení naházím tři a půl kila 
boilies Játra - Vanilka, tři kila 
psích granulí a k velké radosti 
našeho  ovčáka Akima vyrážíme 

na jednu těžší nádhernou svazovou 
pískovnu jen tak pod širák. Letošní 
duben bude pro dvě věci asi nezapo-
menutelný. Někde v Praze se zamys-
leli, usnesli a rozhodli. Neuvěřitelné 
se stalo skutečností. Poprvé v životě 
budeme moci oficiálně chytat už 
od čtyř hodin ráno až do půlnoci. 
Druhou věcí je letošní počasí. Po 
nepříjemně chladném začátku dub-
na se během čtrnácti dnů teploty 
vyhouply na letní osmadvacítky. Ne-
skutečný skok. Týden před koncem 
měsíce má voda už neuvěřitelných 
devatenáct stupňů, v rákosí se třou 
cejni a létají i vážky. Sleduji hladinu 
a ve vlnách hnaných teplým větrem 
občas vyskočí ryba. U vody skoro 
nikdo. Paráda. Raketou rozkrmím 
hranu mělčiny carpservisáckým 
method mixem a trubkou přidávám 
šestnáctky kuličky. „Nějak to zařiď, 
ať se něco podaří,“ domlouvám 
našemu psovi a jdu si sednout na 

Bylo to najednou velké zklamání. 
náhlá změna předpovědi nevěš-
tila nic příjemného. sice teplo, 
ale od úterka až do příští neděle 
silný vítr přes patnáct metrů za 
vteřinu. nejsem sebevrah. Vím, 
co dovede vítr udělat s plavi-
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kýbl k rozečtené knížce. Po dvou 
hodinách přichází jízda od menšího 
kapříka a odstartuje něco, co si pře-
je zažít asi každý zapálený kaprař. 
Potravní šílenství. Na krmné místo 
najíždí hejna futrujících se ryb před 
třením a já doslova nestíhám. Do 
podvečera druhého dne zdolávám 
šestnáctého kapra. Z některých ryb 
doslova stříká mlíčí a jikernačky 
už mají kladla připravená k výtěru. 
Dvakrát držím v ruce oba pruty při 
dvojitém záběru a necítím předloktí 
od stálého dohazování trubkou. 
Fotím, nahazuji, vyrábím punčoš-
ky z PVA…  Jak na běžícím pásu. 
Přesně v poledne po půlhodinovém 
souboji podebírám fantastického 
lysce devadesát dva čísel a váhou 
těsně nad osmnáct kilogramů. Po-
lovina chycených ryb je ve váhové 
kategorii od deseti do patnácti ki-
logramů a pod sedmdesát čísel není 
ani jedna. Na večer musím stáhnout 
pruty. Přivazuji psa na jeho místo 
s povelem „všechno to tu hlídej“ 
a mažu domů. Musím do garáže 
pro koule, prostě už nemám na co 
chytat. Několikrát jistě překročím 
povolenou rychlost, ale za hodinu 
a půl už to tam znovu posílám. 
Cítím, že sotva pletu nohama, ale 
někde uvnitř ve mně se to všechno 
nadnáší. Takováto rybařina se zažije 
párkrát za život a je to jako motor, 
který mě stále popohání vpřed. 
Další dopoledne tempo záběrů 
trochu polevuje a já se na slunci 
dosušuji po vydatné noční bouřce. 
V silném protivětru stále dokrmuji 
hranu mělčiny a doufám v další 
záběry. Vyplatilo se. Ve tři odpole-
dne pokládám na podložku dalšího 
velkého lysce devadesát osm čísel. 
Parádní  dvacetiminutová přetaho-
vaná se šťastným koncem. Je pích-
nutý za krajíček pysku a divím se, 
že za celou dobu zdolávání nespadl. 
Už při podebírání si všímám dvou 
velkých šupin a poznávám rybu, 
kterou jsem chytil loni v březnu. 
Byl to vůbec první záběr přede-
šlé sezóny. Za rok se natáhl o dva 
centimetry a přibral rovné kilo. 
Proč jen ten čas na rybách tak letí… 
Poslední den je přede mnou a dopo-
ledne opět zdolávám kapřisko přes 
váhovou hranici patnáct kilo, což 
na českých svazovkách není zrovna 
obvyklý jev. Během dne přicházejí 
ještě tři záběry a před setměním 
začínám pomalu uklízet.  Bylo to tu 
jako v kaprařské pohádce. A všech-
no si to opět přehrávám v hlavě. 

Važme si toho, že takové vody ještě 
máme, a nenechme si takové ryby 
ukrást do soukromých revírů. Tam 
za ně pak budeme muset draze 
platit a z rybářského hlediska jsou 
pro mne takové úlovky bezcenné… 
Každý z nás to může svým chová-
ním ovlivnit. Ty tři dny uběhly jako 
voda a před půlnocí balím. V hlavě 
se mi honí, jestli tohle ještě někdy 
zažiji, a nadmíru spokojený vyrážím 
se psem k domovu. Přes třicet ryb 
na prutech je silný magnet se sem 
jistě brzy vrátit. 

Hodně štěstí a pohody nejen 
u vody. ■



Ultratenký feeder Adventurer Mk.3

Kingfisher Super Spin Trout

Vlevo/Kingfisher Pike Six.Five 650cm
Vpravo/Kingfisher KingCarp 12ft 3,0lbs
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Václav
Rydlo

V průběhu minulého  měsíce jsem měl možnost se 
seznámit s několika pruty z nové karbonové kolekce 
značky Kingfisher. A protože mě tyto pruty zaujaly, 
přišla příležitost i tyto pruty alespoň trochu vyzkou-
šet. Napadlo mě položit pár otázek jednomu z jedna-
telů firmy VK TRADE s.r.o., výrobce Kingfisher.

před redakčním
mikrofonem:

Jak se Kingfisher karbonová kolekce 
2019 rodila?

Kingfisher je česká značka a tak se 
snažíme vyrábět pruty, které svými pa-
rametry co nejvíce korespondují s po-
žadavky našich rybářů. Na kolekci pro 
rok 2019 jsme začali pracovat v září 
loňského roku. Je to obvyklý proces, 
blanky, komponenty, design, vzorky, 
výroba. Rozhodli jsme se, že pruty 
posuneme kvalitou výše, k čemuž nám 
pomáhali také japonští inženýři. Na 
jejich doporučení jsme u většiny prutů 
použili japonský uhlík. 

Materiál je kvalitní, i cena bude 
vysoká?

Jsme výrobce a současně i distri-
butor do prodejen, absence dalších 
mezičlánků nám umožňuje udržovat 
prodejní cenu při této kvalitě prutů na 
více než konkurenční úrovni. 

Jak jsem již zmínil, měl jsem 
možnost vyzkoušet přívlačové 
pruty a opravdu mě svou 
kvalitou a akcí překvapily, 
mysleli jste i na jiné rybolovné 
techniky?

Samozřejmě, vždyť jsme stát kapra-
řů, takže velkou část kolekce tvoří právě 
kaprové pruty. Kingfisher vždy vyráběl 
kvalitní feedery, a že v tomto trendu po-
kračujeme dokazují i pruty Adventurer 
Mk.3 s ultratenkými blanky. Myslíme 
i na rybáře, kteří dávají přednost 
teleskopům a nezapomínáme ani na 
sumcaře. A co se týká již zmíněné 
přívlače, v nabídce jsou pruty klasické, 
s vlepenou špičkou i z plného uhlíku.

Při návštěvě ve skladu Kingfisher jsem 
viděl i samotné blanky, takže si zdatní 
rybáři můžou sami vyvázat prut?

Máme zastoupení japonské značky 
Kashima, která vyrábí blanky z kar-
bonu Toray a Mitsubishi a je možno 
si na zakázku tyto blanky objednat. 
Mimochodem Kashima vyrábí i velmi 
kvalitní háčky, a to skutečně v Japon-
sku z japonských materiálů.

No a kde si můžou rybáři pruty 
Kingfisher z nové kolekce vyzkoušet 
a koupit?

Zboží dodáváme do více než 
čtyř set prodejen, pokud máte svého 
oblíbeného prodejce, vyžádejte si je 
tam. Kompletní sortiment je možno 
zakoupit např. v e-shopu Chytni.cz. 
No a vyzkoušet pruty si budete moci 
i na výstavě For Fishing 2019.

Děkuji za čas, který jste si vyčlenil na 
rozhovor a jsem přesvědčený, že si 
Vaše nová kolekce rybářských prutů 
najde svoje příznivce. ■



Kingfisher Super Spin Trout

Zdravím všechny příznivce kapra-
řiny. Chtěl bych se s vámi podělit 
v pár řádcích o mojí krátkou 
výpravu na svazovou vodu. Pro-
tože se mi velmi těžko hledá čas 
dostat k vodě na více dní, vyrážím 
na krátké vycházky. Po příjezdu 
k vodě se rozhoduji chytat pod 
břehem skoro pod špičkami prutů. 

Na zakrmení místa použiji pů-
lené krmné boilies scopex a kuku-
řici. Na jeden prut dávám Pop-up 
Kukuřice-Kokos v kombinaci 
s návazcem ronnie-rig a na druhý 
prut nastaržuji připravovanou 
novinku Titan-Krill, která je ve fázi 
testovaní. Tuto nástrahu se rozho-
duji prezentovat v podobě dvou 20 
mm kuliček za sebou. Jako první 
přichází záběry na Popku kdy zdo-
lávám nejdříve lysce 6 kg. A jako 
další se mi daří zdolat 8 kg vážícího 
šupináče. Obě ryby mi dělají velkou 
radost. Protože je čas ukončit lov 
jdu se natáhnout.V 5 hodin ráno 
posílám znovu montáže do vody 
a po dvou hodinách přichází záběr 
na Titan-Krill. Po souboji mi končí 
v podložce další šupináč 8 Kg. Po-
tom co rybu pustím začínám balit 
a v dobré náladě mi jde vše skvěle 
od ruky. Ačkoliv tato výprava ne-
byla o velkých rybách mám radost 
z každé ryby, kterou jsem zdolal. 
Proto i krátká chvíle stačí ke štěstí 
a pokud máte jen chvilku i tak ne-
váhejte a jděte k vodě, nikdy nevíte 
co vám svatý Petr přinese.

Za Extreme Fishing tým Josef 
Jelínek
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„Podle mého názoru je chytání kaprů pomocí method feederu velmi opomíjenou technikou.“

Steve Coe & 
Mark Parker 

Kaprový rybolov nemusíte provozovat pouze s boiliemi a PVA materiály. S troš-
kou snahy a pomocí method feederu, se směsí pelet a vnadících směsí a s radami 
Stevea Coea byste mohli brzy poznat pořádný záběr na prutu... 

už jste zkusili method feeder? 
Foto: Mark Parker

V těchto dnech je často 
vidět u vody, že kaproví 
rybáři trošku zlenivěli. na 
březích některých vodních 

ploch jsou rybáři spíš do počtu. 
Mám na mysli situace, kdy jste 
často slyšeli povzdechy, “a na co 
bych tady měl chytat, abych měl 
něco jiného než kamarád?“ Je 
příliš snadné přijít k vodě s jed-
nou nebo dvěma taškami boilies, 
nastražit PVa a pak vše probírat 
v hospodě nebo na břehu u piva.                        

Tento způsob však dlouhodobě 
nikam nevede. Samozřejmě je v po-
řádku, když se inspirujete rybáři, 
které obdivujete, dokonce kopírujete 
jejich montáže, zakrmovací strategii 
nebo postupy, ale tyto aktivity by 
měly být odrazovým můstkem 
k tomu, abyste si přisvojili, přizpůso-
bili a vylepšili vaše vlastní rybářské 
umění. Proto byste neměli jen slepě 
napodobovat bez přemýšlení, bez 
dobrého důvodu. Napodobování je 
jednoduše to, co lze nazvat zkratkou 
k přemýšlení.

Úspěšné chytání velkých kaprů 
vyžaduje píli, obětavost a neustá-
lou ochotu učit se něco nového. 
Jen takoví rybáři jsou dlouhodobě 
úspěšní. Všichni rybáři, kteří jsou na 
vršku pomyslného žebříčku úspěchů, 
se k němu nedopracovali pouhým 
štěstím, ale roky na sobě pracovali. 
Je to pochopitelné, nikdo nespadne 
na vršek hory! Jsou to všechno lidé, 
kteří se vypracovali sami. Jsou to 
rybáři, kteří se dokáží přemístit na 
druhý konec jezera uprostřed noci či 
za silného lijáku jen proto, že se ryby 
přesunuly na jiné loviště. Jsou to ti 
rybáři, kteří téměř zjevně pohrdají 
módními vlnami, ale kteří se stále 
zlepšují, zkoušejí měnit svoje koncové 
sestavy, kteří ověřují dokonce i zapo-
menuté techniky a taktiky rybolovu, 
jen aby se dostali o kousek dál. 

Steve a jeho 15,7kg kapr z loviště B2 v Linear Fisheries (Anglie)

Rybolov bude mít úspěch, pokud budete experimentovat. Steve zkouší PVA i feeder...



už jste zkusili method feeder? 

Už jSte zkUSili method feeder? Steve Coe & Mark Parker 

Z mého pohledu je proto chytání 
na method feeder ta správná tech-
nika lovu, na které si můžeme vše 
ukázat. Je to způsob, který je ideálně 
využitelný ve všech ročních dobách. 
Nabízí krmení v úhledném stavu 
v těsné blízkosti háčkové nástrahy, 
takže když se přijde kapr nakrmit, 
nemůže se jí vyhnout. Tato technika 
je mimořádně účinná na lov kaprů 
všech velikostí.

ŽáDné šílenoSTi V TéTo 
Technice loVu

Method feeder vypadá neuvěřitel-
ně primitivně ve srovnání s ele-
gantní vícenásobnou montáží nebo 
nízko položenou ztuženou otočnou 
montáží s 10mm neutrálně vyváže-
nými lovnými boiliemi (waftery), 
ale method feeder umožnil rybářům 
ulovit velké ryby v průběhu let – 
a s velmi malou námahou.

Původně byla method krmítka 
dostupná pouze jako speciálně tvaro-
vaná trojkřídlá krmítka, ale od jejich 
zavedení do soutěžního rybolovu se 
objevila krmítka plochá, která způso-
bila doslova revoluci. A tato technika 
lovu se stále vyvíjí. 

Bez ohledu na typ krmítka, kte-
rému dáváte přednost, však zůstává 
krása a jednoduchost method feederu 
stále stejná, protože snadno můžete 
použít širokou škálu sypkého krmení, 
odhodit návnadu na požadované mís-
to a rybě prezentovat úhledný malý 
balíček v přesně vymezeném prostoru 
lovného místa. 

V posledních letech jsem tuto 
techniku využíval značně, vychází totiž 
z úplně jiného základu. Vždyť všude 
kolem sebe stále slyšíte jen – boilies, 
boilies a boilies. Stejně tak ryby každý 
rok vidí stejné nástrahy, takže ve velmi 
vytížených vodách, jako jsou u nás 
Linear nebo Bluebell, se velké trofejní 
ryby učí stále více a rychleji vypořádá-
vat se s tímto druhem nástrah. Oprav-
du to není náhodou, že velké kapitální 
úlovky vytáhnete pouze jednou nebo 
dvakrát do roka. Nemůžete si přece 
myslet, že se ryba celý rok nekrmí a vy 
ji pak chytnete zrovna v tom správném 
okamžiku. To jen ryby se učí podle 
toho, co na ně vymýšlíte vy! To je také 
jeden z důvodů, proč se používají stále 
složitější a náročnější kaprové montáže.

Podle mého názoru je chytání 
velkých kaprů pomocí method feederu 

v současnosti velmi opomíjenou tech-
nikou v celém světě. Kdysi to přitom 
vypadalo jako skvělá technika, jako 
cesta vpřed, úžasný způsob, jak mít 
náskok před rybou. Nejbližší trošku 
podobnou technikou blízkou lovu 
s method feederem je lov s PVA sáčky.

Tím samozřejmě nemám nic 
proti PVA sáčkům, sám jsem je také 
v minulosti používal a dosud použí-
vám, protože je s nimi bezva práce. 
Jsou skvělou příležitostí k prezentaci 

koncové montáže, zvláště v lokalitách, 
které mají dno zarostlé vegetací nebo 
pokryté měkkým bahnem. Problém 
při používání sáčků spíš vidím v tom, 
že nás posouvá k přirozené vrozené 
lenosti, která se úspěšně dostává i do 
našeho sportu. 

Proč trávit 15 minut svého času 
přípravou PVA sáčku, když můžete 
spustit koncovou montáž Chod Rig 
nebo Ronnie Rig nad rozptýlenou 
návnadu na dně, abyste se přece moh-

Steve a jeho 9,3kg kapr z loviště B2 v Linear Fisheries
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li co nejdříve natáhnout na lehátko 
s přenosným DVD přehrávačem nebo 
iPadem! Další nevýhodou lovu s PVA 
sáčky je velké omezení v tom, co do 
nich můžete dát.

Volně sypané krmení musí být 
suché nebo kompatibilní pro PVA. Na-
víc musí být dost zhutněné, abyste ho 
mohli snadno odhazovat. To platí ob-
zvlášť pro velmi jemné složky krmení, 
jako jsou například pelety o velikosti 
1 mm nebo 2 mm. A když k nim 
přidáte dokonce pár rozdrcených 
boilií, háčková nástraha budete z náv-

nady nápadně vyčnívat. Pro trošku 
mazanější a dobře informované ryby 
to je přesně typ léčky, kterou snadno 
prohlédnou a vyhnou se jí obloukem.

meThoD FeeDer VáS 
neomezí V nabíDce

Co se týká method feederu, máte 
prakticky neomezené možnosti, čím 
naplníte krmítko, method mix si 
jednoduše můžete připravit podle 
vlastních představ. 

Existuje mnoho různých možností, 
od velmi jednoduchých až po velmi 

složité. Já dávám přednost směsi 
2mm pelet Dynamite XL s malým 
množstvím vnadící směsi Grubby 
Groundbait Carpet Feed od Dynamite 
Baits. Tyto dvě ingredience smíchám 
dohromady s trochou vody tak, 
abych vytvořil skvělou konzistenci, 
která bude dobře držet v krmítku. 
Výhodou směsi Grubby Groundbait 
je její složení – obsahuje sušený podíl 
z těl bezobratlých, konopí a drcené 
skořápky ústřic. Tato skladba vytváří 
ve vodě velmi aktivní směs. Jsem 
také přesvědčen, že šumivá reakce 
s vystřelováním aktivních částic do 
okolí výrazně pomáhá lákat ryby. Ve 
skutečnosti ale můžete vytvořit cokoliv 
– od jednoduchých směsí se základem 
z pelet, až po mnohem složitější a exo-
tičtější směsi. Důležitá je konzistence, 
musíte ji rychle a efektivně natlačit do 
krmítka a kolem jeho konstrukce.

Během řady let jsem použil spous-
tu různých směsí, vyzkoušel spoustu 
různého partiklu, vnadících směsí, 
pelet a liquidů. Skvělé je, že na rozdíl 
od omezení s PVA materiály, kde mů-
žete používat jen suché směsi, můžete 
s method feederem nechat pracovat 
vaši představivost. Složení směsí, 
které používám, závisí na charakteru 
vodní plochy a množství přírodních 
zdrojů obživy v něm. Na některých 
ošidných vodách jsem takticky použil 
mražené larvy pakomára, které jsem 
vytvaroval do těsta kolem krmítka. 
Takovou nabídku ryby nikdy předtím 
nepoznaly, takže to může mít neoče-
kávané účinky. Důležitou podmínkou 
ale je, aby takovou směs nepoužíval 
ve vodě nikdo další. Kolik z nás může 
říci totéž o našich spod mixech?

Takticky další velkou výhodou 
method feederového lovu je skuteč-
nost, že můžete chytřejším a opatr-
nějším rybám prezentovat návnadu, 
kterou buď neviděly nikdy, nebo ji 
neviděly několik let. Skvělého výsled-
ku dosáhnete na tekoucích vodách 
a při chytání velkého množství kaprů. 
To je vynikající řešení v situaci, kdy 
potřebujete hodně záběrů na čas, na-
příklad při závodech, kde je rychlost 
základem úspěchu. 

Podle mého názoru method feeder 
vám umožňuje nachytat více ryb 
efektivněji, než spodovými techni-
kami. Díky použití většího krmítka 
a přesnějšího rybolovu můžete 
pokládat větší nebo menší množství 
návnady podle rybolovné situace 
a okolností. Tento postup mě odjak-
živa vždycky těšil stejně jako velké 
záběry, protože s každým odhozem si 
kontroluji a volím množství návnady. 
Stejný postup umožní i vám lépe 
regulovat situaci, co se děje kolem, 
a pokud je vaše odhazování přesné, 
můžete udržovat ryby tam, kde je bu-
dete chtít mít. Nicméně může se stát, 
že ve větších vzdálenostech od vás 
nebude zakrmení na malém prostoru 
možné, i když se budete snažit zakr-
movat stejnou oblast i dlouhodobě. 
To záleží také na tom, kolik návnady 
se z krmítka uvolní pro jeden záběr. 
Vždycky ale existuje šance záběru, 
pokud máte koncovou montáž ve 
vodě. Samozřejmě plnění celého 
krmítka s každým odhodem není nic, 
co bych obhajoval, na druhou stranu 
tvrdím, že nenastane konec světa, 
když budete odhazovat poněkud 
intenzivněji a silově. 

Přesné vyvážení korkových pop-up je důležité

Několik kapek liquidu s příchutí krillu dá vytvořeným koulím pořádnou šťávu

Co je lepší? PVA sáček nebo koule? Vyzkoušejte sami!
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Už jSte zkUSili method feeder? Steve Coe & Mark Parker 

S trofejními úlovky na method 
feeder jsem měl slušné úspěchy. Chy-
til jsem například 15,1kg kapra z lo-
viště B2 v Linear Fisheries a 13,7kg 
kapra z loviště B1 tamtéž, uprostřed 
zimy a na method feeder. 

Zjistil jsem, že je mnohem efektiv-
nější, když odhody krmítka prokážou 
přítomnost ryb. Myslím si, že důvodů 
pro přilákání velkých ryb je víc, nejen 
háčková nástraha samotná jako u vět-
šiny standardních koncových sestav. 
Do krmítka můžete připravit malé 
kousky partiklu pro zlepšení chuťové 
přitažlivosti. To může přilákat větší 
ryby. Navíc máte-li možnost pracovat 
s dalšími aditivy, můžete vytvořit vna-
dící směsi, které jsou zcela odlišné od 
tradičních směsí pro spodová krmítka 
nebo PVA materiály. S ohledem na 
nové poznatky také v tomto případě 
nemusíte řešit problém s rezidui po 
PVA. Přestože se ve vodě PVA kom-
pletně rozpustí, mám za to, že kapr 
vycítí, že je něco podivného na té hro-
madě krmení, která je mu předložena. 

Další hřebíček do pomyslné rakve 
v podobě užívání PVA sáčků zatluče 
fakt, že můžete krmítko velmi rychle 
napěchovat a vytvarovat hmotu ko-
lem nosné konstrukce. Pokud začne 

rybí představení, je otázkou minuty 
i méně, než přitáhnete krmítko 
zpátky, naplníte je a znovu odhodíte. 
Příprava PVA sáčků, pokud zrovna 
nemáte nějaké nachystané, vám zabe-
re aspoň 10 minut. 

meThoD FeeDer poTřebuje 
i oDpoVíDající VýbaVu

Method feeder je skvělý jak pro 
oklamání ryb, tak i pro vytváření 
velkých zakrmených ploch na dně. 
Velmi úspěšně vytvoříte správně za-
krmené mimořádně atraktivní místo, 
obzvláště když přidáte nějaké liquidy 
do vnadící směsi nebo je dostanete 
do krmného oblaku ještě před odha-
zováním krmítka. Jakmile se začnou 
atraktanty uvolňovat, budou se ryby 
stahovat ke krmítku a háčkové ná-
straze jako můry letící za světlem. 

Pro rozhodnutí o tom, jaký velký 
method feeder si zvolíte, existuje ši-
roká škála argumentů. Většina lidí by 
obvykle volila variantu „čím větší, tím 
lepší“. Nic proti, ale já jsem zjistil, že 
nejlepším řešením je použití malého 
nebo středně velkého krmítka. Ta-
kové krmítko totiž umožňuje použití 
malého množství vnadící směsi a její 
rychlé naplnění do krmítka. Zjistíte, 

že když si vyberete lehčí krmítko, 
uděláte dobře. Jakmile totiž krmítko 
naplníte, pěkně ztěžkne, počítejte 
nejméně o 140 gramů, ale často je to 
i více. Proto u této techniky rybolovu 
musíte klást důraz na velmi kvalitní 
prut a naviják. 

Moje volba se může zdát poně-
kud přehnaná, ale já používám na 
method feeder 3,96m prut s testovací 
křivkou 3,5 lb. Tyto parametry prutu 
mně umožňují bez omezení chytat do 
vzdáleností, které mohu potřebovat. 
V minulosti jsem dokázal odhazovat 
napěchované krmítko na vzdálenost až 
120 metrů. To je vzdálenost, se kterou 
se kapr při prezentaci určitě nikdy 
nesetkal. Použití výkonného prutu 
pro extrémní zatížení je zárukou, že 
můžete posílat opravdu velká method 
krmítka na vzdálenost, kterou potře-
bujete. Volba krmítka a prutu záleží na 
tom, čeho chci dosáhnout během dne 
nebo rybářské výpravy.

Když se dostaneme k úvaze o vol-
bě navijáku a vlasce, já osobně pro 
snadné odhazování používám Big Pit 
naviják s odhazovacím 13lb vlascem. 
Při chytání na method feeder jsem 
vždy používal ujímaný návazec. Jeho 
úkolem je absorbovat energii odhozu. 
Díky tomu dosahuji maximálních 
odhazovacích vzdáleností. 

Užitím různého partiklu ve směsi 
můžete volit charakter háčkové ná-
strahy. Většinu času vytvářím přesně 
neutrálně vyvážené nástrahy, protože 
se domnívám, že když se k nim ryba 
dostane, bude trvat jen jedno nebo 
dvě sousta, než háčková nástraha 
skončí rybě v ústech. Také se snažím 
používat výrazně viditelné návnady 
a nástrahy, oblíbil jsem si výrazně 
žluté Cork Ball Wafters od Dynamite, 
ale nepohrdnu ani plovoucími Cork 
Ball Pop-ups, opět od Dynamite. 

Důležitým faktorem v technice 
lovu s method feederem je doba roz-
padu obsahu krmítka. Na rozdíl od 
PVA sáčků, jejichž rozpad je závislý 
na teplotě vody, method feeder vám 
nabízí úžasné možnosti vytváření 
a testování vlastních směsí přesně 
podle vašich představ. Dobu rozpadu 
volím podle charakteru vodní plochy 
a místních poměrů při lovu. Na silně 
tekoucích vodách budu chytat jako 
soutěžní rybář, proto budu vytvářet 
krmné koule s dobou rozpadu 1,5 
minuty nebo dobou ještě kratší. 
Toho dosahuji používáním mého 
oblíbeného mixu z pelet a vnadící 
směsi, pouze přidávám více pelet na 
úkor vnadící směsi. Když potřebuji 

pomalejší dobu rozpadu krmné 
koule, přidávám větší podíl vnadící 
směsi a doplňuji liquid. Tak vznikne 
těžší směs, které trvá pět až deset 
minut, než se vyplaví z krmítka. 

Záleží také na způsobu odhazo-
vání, který je závislý na charakteru 
vodní plochy. Na tekoucích vodách 
můžete přehazovat každých 20 až 30 
minut, na velkých vodních plochách 
můžete odhozy redukovat na každé 
dvě hodiny nebo na příležitostné 
odhozy do míst, kde se ukážou ryby. 

Pokud jste tuto techniku lovu 
nikdy nepoužili, nebo ji nepovažujete 
za taktiku vhodnou pro lov velkých 
ryb, upřímně si myslím, že byste ji 
měli vyzkoušet. Poskytne vám velkou 
výhodu – zejména na náročných 
nebo silně využívaných vodách. Byl 
jsem svědkem posměšných reakcí ko-
lemjdoucích nebo diváků, když viděli 
u vody rybáře, chytající na method 
feeder. Posměšky trvaly ale jen do té 
doby, než tito rybáři začali průběžně 
vychytávat největší kapry na jezeře. 

buďTe jiní!
Takže proč je method feeder 

tak skvělá technika lovu? No, 
jednoduše řečeno, protože je 
odlišná od jiných. Na rozdíl od 
používání boilií spočívá krása 
práce s method krmítky ve vytvá-
ření vlastních osobních krmných 
směsí. Mohu vás ujistit, že nikdy 
nevyrobíte stejnou směs dvakrát. 
Vytvořená směs při vyplavování 
z krmítka vytváří atraktivní oblak 
s přitažlivou vůní. Přiláká ryby, 
a když začnou s krmením, nic je 
nezastaví. Tedy až na vaši háčko-
vou nástrahu... 

Možná není lov s method feede-
rem lékem na všechno a možná kvůli 
němu neskončíte s jinými způsoby 
rybolovu, ale je to zajímavá a cenná 
technika, kterou stojí za to vyzkoušet 
a mít pohotově ve výbavě. ■

https://dynamitebaits.com/cz/
http://www.normark.cz 

Při lovu s method feederem Steve používá nejčastěji liquid s příchutí krillu 



22 rybářské noviny č. 11–12/2018

biG/meDium baiTrunner 
ci4+ XTb lonGcaST
BAiTRUNNERoVý 
NAViJáK URčENý PRo 
KAPRoVý RyBoLoV 

Navijáky Big Baitrunner CI4+ 
XTB (s cívkou velikosti 14000) 
a Medium Baitrunner CI4+ XTB 
(s cívkou velikosti 5500) nahra-
zují předchozí generaci navijáků 
XTA. Navijáky jsou vybaveny ce-
lou řadou moderních technologií, 
jako jsou tělo a rotor z kompozitu 
CI4+, převodovka Hagane, ulože-
ní převodovky X-Ship, vysoko-
rychlostní brzda Hi Speed Drag, 
ochrana X-Protect proti vodě 
a prachu. Samozřejmostí je také 
osvědčený systém volné cívky 
Baitrunner.

Tyto navijáky jsou předurčeny 
pro kaprový rybolov v regionu 
celé Evropy. Baitrunnerový sys-
tém je ideálně využitelný při lovu 
u dna, kdy se uplatní vlastnosti 
volné cívky. 

Velikost MEDiUM (5500): Uni-
verzální naviják pro castingový 
lov na vzdálenost do 120 metrů, 
lov z lodi či chytání na menších 
lovištích, kde se využívá v kombi-
naci s lehčími pruty 2,75lb nebo 
3,00lb křivky. 

Velikost BiG (14000): Naviják 
určený pro lov na velké vzdále-
nosti. Vhodný pro těžší pruty 
s křivkou 3,25 lb nebo verze INT. 
Cívka nabízí mimořádně velkou 
kapacitu vlasce.

TechnoloGie:
•	 Lehké	a tvarově	tuhé	tělo	
 i rotor z kompozitu CI4+
•	 Převodovka	Hagane
•	 Uložení	převodů	X-Ship
•	 Vysokorychlostní	převodovka	
 Hi Speed Drag
•	 Vodotěsná	brzda

•	 Ochrana	X-Protect	proti	vodě	
 a prachu (vodotěsná rolnička)
•	 6	zapouzdřených	kuličkových	
 ložisek S AR-B a 1 ložisko 
 válečkové
•	 2	sady	redukcí	kapacity	cívky
•	 Zastudena	kovaná	hliníková	
 cívka AR-C
•	 Náhradní	cívka	stejné	velikosti	
 jako originál
•	 Jednodílný	překlápěč
•	 Obráběná	hliníková	klička
•	 Dvourychlostní	oscilace
•	 Pokládka	vlasce	Aero	Wrap	II

Doporučená SeSTaVa:
Pruty Shimano produktové řady 
TX7, TX9A nebo TX-ULTRA
MEDiUM (5500) pro kratší 
vzdálenosti: Pruty 3,66 m křivky 
2,75 lb nebo 3,00 lb (12-275 nebo 
12-300)
BiG (14000) pro velké vzdále-
nosti: Pruty 3,66 m křivky 3,25 lb 
nebo INT, resp. pruty 3,96 m ve 
verzi INT

parameTry:
BiG BAiTRUNNER Ci4+ 
XTB LC:
Kód:	BBTRCI4XTBLC	•	
Hmotnost:	640	g	•	Převodový 
poměr:	4,6:1	•	Návin na otoč-
ku kličkou:	110	cm	•	 Kapacita 
vlasce: 0,35 mm/550 m – 
0,40 mm/400 m – 0,45 mm/
300	m	•	Náhradní cívka:	Ano	•	
Maximální brzdná síla:	20	kg	•	
Redukce kapacity cívky: 
2× 10000 + 2× 3500 

MEDiUM BAiTRUNNER Ci4+ 
XTB LC:
Kód: MBTRCI4XTBLC	•	
Hmotnost:	500	g	• Převodový 
poměr:	5,3:1	•	Návin na otoč-
ku kličkou:	105	cm	•	Kapacita 
vlasce: 0,30 mm/390 m – 
0,35 mm/290 m – 0,40 mm/
210	m	•	Náhradní cívka:	Ano	•	
Maximální brzdná síla:	15	kg	•	
Redukce kapacity cívky: 
2× 4500 + 2× 3500

www.NORMARK.CZ 

 
recenze



 

rybářské noviny č. 11–12/2018



24 rybářské noviny č. 11–12/2018

Richard 
Konopásek 

Ríšo, známe se již mnoho let a kdo Tě zná z rybářů, tak ví, že celá Vaše rodina 
dostala dar od Boha umět rybařit, umět navnímat vodu, situaci a být úspěšný. 
V současné době je mnoho mladých, kteří by si určitě rádi přečetli o Tvých zku-
šenostech a třeba i něco o Tvých začátcích. Jak postupoval tvůj vývoj rybáře a jak 
vidíš rybaření z hlediska jeho vývoje? 

před redakčním mikrofonem:
U ž je to půl století co jsem 

se narodil, kde jinde než 
v rybářské rodině kde táta 
i děda byli vášnivými rybáři, 

takže jsem kouzlo rybolovu okusil 
již při prvním krůčku. také jsem měl 
veliké štěstí, že mým bydlištěm jsou 
Pardubice, město na soutoku tří řek – 
Labe, Chrudimky a Loučné.                     

Tyto řeky jsou obklopeny odstave-
nými rameny Labe, rybníky a hlavně 
písníky, zkrátka rybářský ráj. Právě 
tento dar přírody, kde musí zaplesat 
srdce každého rybáře, mělo zcela jistě 
rozhodující vliv na další rybářský  vý-
voj i sportovní kariéru v plavané pro 
mě i mé bratry Láďu a Pepu. Byli jsme 
kluci od Labe co začínali místo háčku 
na ohnutý špendlík a splávek z korku, 
nebo husího brčka – rád vzpomínám 
na ty začátky. Na stále nové a nové 
druhy ryb, které jsem poznával, 
a nové techniky a náčíní, na které 
budu ty ryby lovit, to byl můj hnací 
motor. V dětství jsem se zkrátka 
s rybami probouzel, usínal a o rybách 
se mi i zdálo. Takový dětský sen, kdy 

se Vám potápí splávek a Vy zasekává-
te rybí monstrum, kterému se nechce 
z vody a zdoláváte a zdoláváte a na-
jednou je ráno. A vy ani netušíte co to 
bylo za rybu a jak byla velká, ale byl 
to jen pouhý sen, nebo skutečnost…
Moje první technika v dětství byla 
právě plavaná, to křehké propojení 
lehkého prutu slabým vlascem a ma-
lým háčkem s rybou – neznámým 
protivníkem všech velikostí, kdy ryba 
i rybář mají stejné šance. Ta krásná 
signalizace záběru, kdy se kolem 
splávku dělají drobná kolečka od opa-
trného lína, nebo elegantní nadzved-
nutí splávku od chytrého cejna. To 
bylo moje dětství – ta pravá plavačka. 
V 11 letech jsem začal se závodní 

plavanou, která byla v tu dobu v 70. 
letech ještě v plenkách co se týká vy-
bavení a techniky. „Závodní plavaná“. 
To je opravdu samostatná kategorie 
a pokud ji člověk provádí na vrcholo-
vé úrovni, tak se jedná opravdu spíše 
o tvrdý sport, ale krásný. Dneska už 
doufám můžu jako závodník, trenér 
a průkopník tohoto sportu, hodnotit 
vývoj závodní plavané za posled-
ních 40 let. Když si procházím svojí 
závodní kariéru, tak už jako junioři 
jsme sbírali ve světě medaile, ale 
v seniorské kategorii byla mezi námi 
a západem obrovská propast, hlavně 
v technickém vybavení. Po revoluci 
se situace začala zlepšovat a koncem 
90. let jsme získali i první medaile. 

V roce 2002 jsem začal s trenérskou 
rolí u handicapovaných rybářů a jako 
tým jsme do teď nejúspěšnější na 
světě se čtyřmi zlaty a pěti stříbry 
a několika mistry světa v individuál-
ní kategorii. I naši junioři a ženy se 
pyšní nejvyššími stupni na mistrov-
ství světa v plavané. Osobně z toho 
mám velkou radost právě proto, 
protože vím kolik úsilí a námahy je za 
tím vším, protože závodní plavaná je 
podle mě nejsložitější technika z celé 
rybařiny. Je to složitá mozaika mnoha 
faktorů a maličkostí, na kterých závisí 
konečný výsledek. Ulovit deset ouk-
lejí za minutu, nebo 63 kg cejnů za 
čtyři hodiny vyžaduje tvrdý trénink 
a umění. Také se dá v tomto sportu 
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název článku Autor

před redakčním mikrofonem:
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k Vaší mušce, tak obyčejně přestanete 
dýchat a na chvíli se zastaví čas… Za-
čal jsem více přemýšlet o chování ryb 
a o přirozeném podání nástrahy, kdy 
máte úspěch, a i o té druhé stránce, 
kdy Vás ryba prostě prokoukne a neza-
bere. Muškařina byla mojí velkou 

školou a poznatky z úspěchů jsem 
začal praktikovat i v plavané. Začal 
jsem místo ledabylé zbrklosti a rych-
losti více zapojovat faktor precizního 
a pro ryby tak více přirozeného vedení 
nástrahy ve správných hloubkách. Více 
jsem také začal kombinovat nástrahy, 
různé druhy a také barvy. Začala se 
skládat mozaika, která má rozhodující 
vliv na všeobecný úspěch ve všech 
technikách rybolovu. Dravci a vláčka 
byla další z mých oblíbených technik. 
Podzimní a zimní chytání okounů 
na šoulačku, nebo s marmyškou, to 
mě nikdy nepřestalo a nepřestane 
bavit. Taky vláčet candáty na propad 
s gumovou nástrahou pro ten typicky 
agresivní candátí záběr. Nebo když 
Vám zabere štika. Nebo když Vám 
zabere štika u břehu. Když už to vážně 
nečekáte je taky paráda. Zimní chytání 

na dírkách má své nevšední kouzlo, 
hlavně zdolávání holou rukou, kdy 
zdolání ryby vyžaduje určitý cit, to je 
také zážitek. Noční chytání kapitálních 
línů na svítící splávek, to je třešnička 
na dortu a špička rybářského umění.  
Také nesmím zapomenout na chytání 
parem na larvy chrostíků, jen tak 
na cit v ruce, to je taky adrenalinová 
záležitost. Zimní i letní chytání tloušťu 
na třešně, noční lov úhořů a mníků, 
nebo hladinové chytání bolenů. Tohle 
všechno jsou nedoceněné a krásné 
techniky, které určitě naplní každého 
rybáře. Sumcařina zaznamenala za 
posledních deset let obrovský vzestup. 
Osobně mě nejvíce baví lov sumců 
s vábničkou, nebo na vertikál. Vždy 
se při záběru hrozně leknu. Česká 
kaprařina, ta už je někde ve vesmír-
ných zónách rozmachu za posledních 

vyhrát či prohrát o pouhé gramy. To 
je závodní plavaná. 

Ve dvanácti letech jsem poprvé 
přičichl k muškařině, což radikálně 
změnilo pohled na můj dosavadní 
rybolov. Když se poprvé zvedá lipan 

Po domluvě Richard naváže montáž pro lov sumců a jiných dravých ryb
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deset let, divím se, že ještě nikdo 
nevydal „kapří kuchařku“. Těch tech-
nik rybolovu je opravdu mnoho a na 
obrovském vzestupu je samozřejmě 
feeder. Osobně si myslím, že lov touto 
technikou má velkou budoucnost. 
Z hlediska citlivosti a jednoduchosti 
montáží a hlavně z prožitků samotné-
ho rybolovu. Když zkrátka srovnám 
dnešní rybolov s chytáním před 
čtyřiceti, třiceti a dvaceti lety, tak mu-
sím hodnotit obrovský vzestup, co se 
týká sortimentu a kvality rybářských 
potřeb. Z toho také pramení veliké 
rozšíření rybářských způsobů, jak lovit 
jednotlivé druhy ryb v souladu s ry-
bářským řádem a při použití moderní 
rybářské techniky (lodě, echoloty, 
navigace, zavážecí loďky atd.). Ale čím 
jsou chytřejší rybáři, tím chytřejší jsou 
i ryby… Osobně jsem zastáncem tzv. 
rybářského kalendáře, kdy si každý 
rybář může vybrat, co mu nejlépe 
vyhovuje, co ho baví a uspokojuje. 
Vždy si svoji techniku vybírám podle 
momentální aktivity ryb v určitém 
ročním období. Vždyť v našich krás-
ných vodách neplavou pouze kapři 
a štiky… Já jsem si například v zimě 
kolikrát úspěšně zachytal, až jsem se 
divil, že mi ryby berou lépe než v létě. 
Je to logické, protože v zimním období 
není ve vodě takové množství přiro-
zené potravy a s kombinací výběru 
vhodného lovného místa a nástrahy 
- super rybačka. Poslední roky jezdím 
s partou kamarádů v únoru do Norska. 

Vždycky si krásně zarybaříme, jenom 
jsme za ty roky zjistili, že je potřeba 
uplatnit fígle a vychytávky, jako platí 
na ty naše vyškolené candáty a okou-
ny. Takže bych chtěl tímto článkem 
těm mladším a začínajícím rybářům 
vzkázat, že to co okoukají a vyčtou 
v chytrých knihách, nebo na počítači, 
je pouze drobný krůček proti tomu, 
co je potom čeká v samotné praxi, ale 
tím si musí projít každý a určitě to stojí 
za to. 

Rybářskému krmení jsem se vě-
noval už od mala, vlastně od prvních 
závodů. Tenkrát v obchodech nic 
nebylo, natož rybářské krmení, červi 
a žížaly. První závody jsme absolvo-
vali na rozmočený chléb + hovězí 
krev + hlína (podle osvědčeného 
receptu starších závodníků). Později 
jsem si začal po domácku míchat, 
vařit a pražit různé komponenty. 
Bydleli jsme v paneláku a v kuchyni 
to vždycky vypadalo jako po boji, 
mamka vždycky nadávala… Tak to 
byly moje začátky a experimenty, 
které jsem vždy potom zkoušel na 
závodech. Postupně jsem vylučovací 
metodou zjišťoval, jaké mňamky 
rybám chutnají, nebo naopak nechut-
nají, tím vznikly moje první recepty 
pro určité druhy ryb. Měl jsem vždy 
obrovskou radost když se mi něco 
povedlo a fungovalo to. Když jsem na 
cejnové krmení opravdu lovil cejny 
a na ploticové plotice. Vždycky to 

bylo určité napětí a očekávání, když 
jsem zkoušel něco nového, jak a jaké 
ryby mi budou brát. Hrozně mě to 
bavilo, a když Vás něco baví, tak 

to děláte naplno. Po revoluci se na 
českém trhu objevila spousta krmení 
světových značek, například fran-
couzské firmy Sensas, belgické firmy 
Van Den Eynde a německé firmy 
D.A.M v zastoupení panem Krem-
kusem. Byla to pro mne velká škola 
a konkurence součastně. Na začátku 
90. let jsme byli vybráni jako nejlepší 
družstvo a začala nás sponzorovat fir-
ma D.A.M. Byly to pro nás zlaté časy, 
mohl jsem se já i moji bratři věnovat 
rozvoji závodní plavané. Nemuseli 
jsme tolik řešit finance, všechno 
jsme fasovali podle potřeby. Něm-
cům šlo pouze o reklamu a abychom 
propagovali jejich značku D.A.M, 
samozřejmě chtěli také výsledky a ty 
my jsme měli. Vyhrávali jsme tenkrát 
co se dalo včetně první ligy plavané 
a také veškeré okolní závody o ceny. 
Firma D.A.M tenkrát dodávala 
pouze koncentrované vnadící směsi 
a posilovače, které se musely ředit 
a to byla přesně práce pro mě. Chvíli 
sice trvalo, než jsem vychytal přesné 
poměry dávkování, ale potom to 
roky fungovalo bezvadně. Vyhrávali 
jsme a ostatní závodníci se zajímali 
o naše krmení, které vedlo k takovým 
úspěchům, vyhrávali jsme rozdílem 

Kapr ulovený v -5°C těsně před uzávěrkou



Před redakčním mikrofonem: Richard Konopásek
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třídy. V roce 1997 zanikla distribuce 
krmení D.A.M a já musel hledat něco 
nového a to byl vlastně začátek mých 
dnešních vnadících směsí.  Vždy jsem 
se snažil vyrobit takovou vnadící 
směs spíše přírodního typu s tepelně 
upravenými komponenty. Tak aby kr-
mivo bylo univerzální, dobře se s ním 
pracovalo a případně dobře přijímalo 
různé druhy posilovačů v průběhu 
závodu. V létě používám krmivo 
převážně sladké, nebo sladko slané 
chuti. A naopak v zimě rozhodně sla-
né krmení s výraznějším aromatem. 
Lepivost krmiva si řídím množstvím 
přidané hlíny. Důležitou věcí je také 
nechat čerstvé rozmíchané krmení, 
tzv. odpočinout, aby se jednotlivé 
komponenty dostatečně nasákly 
vodou. Dobrým pomocníkem je 
rozhodně hrubé síto na krmivo, 
které vnadící směs krásně provzduš-
ní a rovnoměrně rozdělí jednotlivé 
částice s hlínou. Je to taková alchymie 
jak správně namíchat vnadící směs, 
ale o tom by bylo dlouhé povídání, 
nejlépe je vyzkoušet si vše v praxi. 
V současné době nabízíme krmení 
RIKOMIX – krmení na míru. Jedná 
se o závodní řadu speciálně vyrobe-
nou z velmi kvalitních a atraktivních 
surovin. Po konzultaci se zákazníkem 
se dá také vyrobit krmení na míru 
podle konkrétního typu vody a druhu 
lovených ryb. Samozřejmě záleží také 
na ročním období. Také vyrábíme 
zimní krmení, které úspěšně láká 
kaprovité ryby v zimním období. ■

SorTimenT Krmení, KTeré 
mám V nabíDce pro rybáře: 

KaproVá řaDa: červený 
kapr, žlutý kapr, černý kapr 
(vhodný na feeder)

zimní SměS: červený kapr, 
černý kapr

záVoDní řaDa bílá ryba:
žlutý cejn, černý cejn, černá 
plotice
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australský 
cop
Tento uzel je některými rybáři 
považován dokonce za nadřaze-
ný vůči uzlu Bimini Twist. Doba 
jeho vázání je však poněkud 
delší. Ačkoliv se  tyto uzly 
vyznačují 100% pevností, ti kteří 
používají australský cop tvrdí, že 
dodatečně tlumí napnutí vlasce. 
Zavázaný uzel vytváří smyčku 
(podobně jako Bimini) a může 
být použit všude tam, kde se 
používá Bimini Twist.

3 Protáhněte opět konec vlasce kolem jeho hlavní 
části a propleťte jej smyčkou.

4 Zkontrolujte svoje pokroky. Držte smyčku (nebo její 
dva vlasce) v jedné ruce a konec vlasce v druhé. Vy-

tvořili jsme 2 závity-konec vlasce je ovinut dvakrát kolem 
své hlavní části.

5 Zatáhněte konec vlasce zpět ve směru jeho hlavní 
části, aby se utáhly závity vytvořené v kroku 3. Použijte 

pravou ruku, abyste toto spojení přidrželi.

1 Hlavní část vlasce musí zůstat napnuta až do 
ukončení vázání uzlu. Nechte konec vlasce o délce 

45 až 60 centimerů. Rozměr smyčky je nutno přizpůsobit 
potřebě. Vázání je nutné začít přidržováním dolní části 
smyčky (nebo jejích dvou vlasců-v případě delší smyčky) 
prsteníkem a malíčkem levé ruky. Současně je nutné 
konec vlasce přidržovat palcem a ukazovákem levé ruky. 
Všimněte si, že koncový úsek vlasce je vzadu za jeho hlav-
ní částí. Přidržujte konec vlasce a jeho hlavní část palcem 
a ukazovákem v bodě jejich překřížení.

2 Překřižte hlavní část vlasce z konce a tento konec 
protáhněte smyčkou. Stále přidržujte místo, ve kterém 

se vlasce kříží.

6 Stále přidržujte spojení hlavní části vlasce a jeho 
konce, oviňte jej kolem horní části smyčky a nakonec 

provlékněte dolů smyčkou.

7 Zatáhněte konec vlasce zpět na začátek copu 
a utáhnete jej. Poté protáhněte hlavní část vlasce 

kolem druhé části smyčky a zatáhněte za hlavní část, aby 
se zatáhla s copem. Opakujte celý proces 15 až 20 krát 
na každé straně. Dělejte tak se změnou pořadí proplétání 
jednou z jedné, poté z druhé strany smyčky. Je to jen po 
sobě následující proplétání, kde každý spletený cop se 
musí utáhnout dříve, než začnete vázat nový.

8 Po zavázání požadovaného počtu copů je nutno uzel 
ukončit stejným způsobem, jak tomu bylo v případě 

Bimini. Přidržte dvě strany smyčky ve vzdálenosti asi pět 
centimetrů od copu, pak ji propleťte malou smyčkou tímto 
způsobem vytvořenou. Tuto činnost nutno opakovat alespoň 
čtyři krát. Poté důkladně utáhněte celý uzel. Pamatujte na 
utažení uzlu za použití kleští.

9 Odstřih-
něte ko-

nec vlasce tak, 
aby hotový uzel 
vypadal jako 
na obrázku.

10 Australský cop 
má mnoho 

použití. Tam, kde je zapo-
třebí dvojitý vlasec a také 
u smyček zapadajících do 
sebe.
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Soutěžíme
s
V tomto čísle Rybářských novin jsme si 
pro Vás a Vaše ratolesti přichystali novou 
soutěž o hodnotné ceny věnované interne-
tovým obchodem www.CHYTNI.CZ.

Stačí jen vybarvit omalovánku, napsat název 
vybarvené ryby a odeslat fotografii nebo 
sken na Facebook Rybářské Noviny, případ-
ně e-mailem na adresu info@casryb.cz.

Vítězové budou oznámeni v příštím čísle 
Rybářských Novin, v digitálním Časopi-
se Rybolov a na Facebooku Rybářských 
Novin.

SUDoKU PRo PoKRočiLÉ SUDoKU PRo ZAčáTEčNÍKy

pro děti a dospělé



pro děti a dospělé
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