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„Co se velkých dravců týká právě teď už začíná být jejich čas.“

A na co je
chytám?

Mě vláčení naplňuje. Jsem v něm však hodně rozdílná. Mám ráda velmi jemné 
chytání s prutem do 8 g s malinkými nástrahami na straně jedné a pak tvrdé 
chytání velkých dravců na opravdu velké gumy na pruty do 80 g na straně dru-
hé. V létě je má volba spíše na té lehké přívlači. Je totiž potřeba se rozchytat. :-)  
Okouny, tlouště, boleny... Tak tyhle nádherné ryby se 

snažím chytat několikrát 
do týdne jen co mi čas do-
volí. Toto léto... stejně jako 

minulé mi nejvíce fungují gumičky 
simulující drobný potěr bez ocásku 
a ke konci léta již s kopýtkem. Na 
Orlici i na velkých jezerech chytám 
s 5-ti gramovou hlavičkou. 

Co se velkých dravců týká právě 
teď už začíná být jejich čas. Přezbro-
juji na tvrdý prut, velké gumy – 
doopravdy se nebojím tam dát ani 14 
až 18 ti centimetrové! Kolikrát se mi 
stalo, ze i na tak velkou gumu jsem 
chytila candáta jen o par centimetrů 

většího tak proč by to nemohl vzít ten 
velký a nebo třeba štika. Tento rok už 
se mi jedna zubatá královna povedla. 
To jsme si tak jeli podél břehu přesně 
na rozhraní hluboké a mělké vody 
a systematicky jsme prohazovali jak 
koryto tak příbřežní partie. Ten den 
to bylo se záběry opravdu Špatné. Ani 
na našich zaručených místech se nic 
nedělo. Situace si však žádala vytrvale 
házet i do míst kde jsme to neznali.
Pokračování na straně 3. 

K nákupu zdArmA

Doporučujeme 
■ Travnatá bestie
■ Když se ze dna zvednou titáni
■ Auto (nejen) pro rybáře
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Vážení rybáři,

právě se vám dostalo do rukou 
první vydání Rybářských novin. 
Projekt, jehož cílem je přinést 
vám co nejvíce zajímavého čtení 
a informací ze světa rybaření 
a rybářských potřeb. Budeme 
však velmi rádi, když se zapojíte 
právě vy, rybáři, kteří se díváte 
kolem sebe vnímavým zrakem, 
a pošlete nám postřehy z vašich 
rybářských zkušeností, postřehy 
z dění v přírodě kolem vás. Když 
nás upozorníte i na dění v přírodě 
kolem vody, která vodu a přírodu 
poškozují. Již samotný fakt, jež 
se nám letos ukázal naplno – 
velká sucha, úbytek vody, by měl 
vyburcovat všechny lidi, kteří 
mají přírodu rádi a záleží jim na 
ní, aby se spojili a bojovali proti 
poškozování lesů a přírody, neboť 
bez vody nebudeme ani my. Vody 
ubývá jen proto, že převyšují více 
finanční zájmy nad zájmy přírodu 
ochraňovat. Výmluvy směřující 
k oteplování nebudou platit, když se 
budeme o přírodu starat a naopak 
ji uvádět co nejvíce do původního 
stavu. Vytvářet mokřady, rybníky, 
oživovat odstavená ramena řek 
a tvořit tak nové a funkční biotopy.

Od dalšího vydání připravujeme 
též stránky pro nejmenší rybáře 
a stránky pro pobavení.

Pokud se vám Rybářské noviny 
zalíbí, pak je to přesně to, co si 
přejeme.

Rybářské noviny obdržíte 
v prodejnách rybářských potřeba 
k nákupu zdarma.

Vaše redakce Rybářských novin

kontakt redakce a inzerce: 
info@casryb.cz
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a na co je chytám Hanka Lindnerová

Protože jen tak člověk muže 
najít své nové osvědčené místo. 
Uplynula spousta desítek hodu od 
našeho příjezdu až najednou přišla ta 
pověstná rána od pořádného dravce. 
Záběr přišla na kraji leknínového 
pole podél břehu. Hned od začátku 
mi bylo jasné, že tohle malá ryba 
nebude. Souboj s velkou štikou se 
muže doopravdy protáhnout. Dnes 
tomu nebylo jinak. Vzala si par pěk-
ných metru z navijáku. V půlce boje 
se ukázala na hladině v plné kráse, 
nebylo však ještě dobojováno. Přesně 
v tuto chvíli se často láme chleba. 
Štika má tendence skákat a to vždy 
zavání ztrátou ryby. Tentokrát ale 
vše dopadlo dobře. Po pár výpadech 
končí velká štičí královna v našem 
podběráku. Při ulovení každé takto 
velké štiky jsem nepopsatelně šťastná. 
Má to prostě smysl. ■

IN
ZE

R
C

E



4 rybářské noviny č. 09–10/2018

„Neděle byla také velice úspěšná a do oběda jsem vytáhl 13 kaprů a krásné tlouště.“

malá
a krásná řeka

Dopoledne na naší malé krásné řece, na které jen tak nezapomenu. Tlak rybářů 
u vody neustále roste a poslední dobou je velice složité najít klidné místo u vody. 
Po dlouhé době jsem měl volný víkend a cíl byl naprosto jasný, najít si „flek“, kde 
alespoň 300 metrů kolem mě nebude sedět žádný rybář!

To je ale velice složité 
protože, takové místo je 
u nás jen jedno, takže 
cíl číslo 2-být u vody co 

nejdřív. V sobotu ráno jsem proto 
tedy vstával v 2:30 ráno, sedl 
jsem do auta, kde jsem měl už 
přichystané věci, abych se nezdr-
žoval a hurá k řece. U vody jsem 
byl ve 3:00 ráno, takže jsem měl 
hodinu čas si v klidu zakrmit 
a připravit si věci.

Nejdříve jsem nastřílel 15 praků 8 
mm krmných peletek Spicy saus-
age a 15 praků 6 mm Spicy sausage. 
Vzhledem k velkému množství jelců 
jsem nastřílel ještě 20 praků 14 mm 
klasických pelet Redfishek. Říkáte si, 

že je to hodně? Tak je to sakra málo. 
V klidu jsem si připravil sestavu 
Korum 2lb Barbel rod s navijákem 
Feeder reel 5000. Návazce opět dlouhé 
70-80 cm, vzhledem k proudu složené 
z 0,22 mm  Preston Reflo Fluorocarbo-
nu a háčků Korum Xpert power hook 
velikosti 8, který je naprosto ideální 
k 14 mm peletám.

Chytal jsem jako vždy na 14 mm 
peletu Sonubaits-Spicy sausage a poka-
ždé jsem dával pva punčochu, ve které 
jsem měl namixovány peletky 
8 a 6 mm Spicy sausage (tahle příchuť 
prostě neskutečně šlape).

První náhození a za 5 minut jízda 
od říčního kapříka. Dobrý začátek. 
Každých zhruba 10 minut jsem měl 
záběry od krásných říčních kapříků, 
tloušťů, ohromných plotic, kterým 
14mm peleta nedělala žádný problém 
a krásných podouství. Jelikož říční 
rybolov miluji a těším se z každé ryby, 
ať už velké nebo malé, tak jsem si lov 
užíval na 100 %.

Po každém záběru jsem pravidelně 
dostřeloval 5 praků pelet, abych si 
ryby na svém místě udržel. Od první 
nahození jsem se prakticky nezasta-
vil, ale to jsem nevěděl co přijde za 3 

hodiny od prvního nahození. Všechny 
záběry přicházely na levý prut, který 
jsem házel cca 10 metrů pod zakrmené 
místo, vždy mi z místa pod krmením 
zabrala lepší ryba. Pravý prut byl skoro 
celé 3 hodiny naprosto v klidu, což mi 
přišlo divné. V tu chvíli mě napadá, 
jestli jsem to hodil do vázky, jestli je to 
zamotané? … jestli je tam ještě peleta?

Zrovna, když jsem takhle přemýš-
lel, se špička barbelové prutu pomalu 
ohýbá a přichází souvislá jízda. Cívka 
navijáku pomalu cvaká a mě napadlo, 
že mi montáž vzala nějaká proplouva-
jící větev. Vzal jsem tedy prut do ruky 
a v tom momentě se cívka roztočila 
tak brutálním způsobem, který jsem 
ještě na řece nezažil a začal neskutečný 
souboj.

Ryba se držela u dna a jen využí-
vala síly proudu. Po prvním výpadu 
si to namířila rovnou ke břehu, kde 
jsou spadané stromy a větve. Srdce se 
mi zastavilo a snažil jsem se jí dostat 
zase na střed toku. Po půl hodině plné 
adrenalinu jsem podebral nádherného, 
bojovného říčního kapra s délkou 71 
cm a váhou 7,5 kilo!

Taková ryba je u nás na řece, vzhle-
dem k velkému rybářskému tlaku, 

velice cenná. Po rozdýchaní tohoto 
krásného zážitku jsem opět nahodil. 
Do oběda jsem vytáhl celkem 15 říč-
ních kaprů, 3 krásné bojovné parmy, 
monstrózní plotice a krásné tlouště. 
V neděli opět brzké vstávání, stejný 
průběh krmení a stejné nástrahy 
a montáže.

Neděle byla také velice úspěšná 
a do oběda jsem vytáhl 13 kaprů 

Radek 
Kubánek
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malá a krásná řeka Radek Kubánek

a krásné tlouště. Všechny ryby jsem 
ale nefotil, protože se samospouští se 
teprve učím a nechtěl jsem ryby zby-
tečně držet na břehu, takže jsem fotil 
jen pro mě zajímavé úlovky. Zkrátka 
dvě úžasná dopoledne na naší malé 
krásné řece, na které jen tak nezapo-
menu. ■

Bledská dovolená 
Začátkem srpna jsem se s přítelkyní 
v rámci dovolené vydal na vyhlášené 
Slovinské jezero Bled, které bylo 
vždy mým snem, zde lovit a potěžkat 
si místní trofejní lysce.

Povolenku jsem získal bohužel jen 
na dva dny, díky omezení 10 rybářů 
lovící kapry na celém jezeře. Jelikož 
celá dovolená byla plánovaná na 14 
dní kempovaní pod stanem, musel 
jsem ořezat i výbavu, tak abych vše 
pohodlně odnesl na zádech a v rukou 
a nemusel s sebou mít vozíček. I přes 
rozlohu jezera 145 ha jsem si vzal 
pouze 10 ft (3m) pruty.

Den před lovem jsme si celé jezero 
prošli a já na živo prozkoumal již pře-
dem vytipované místa. Na místě, které 
jsem považoval za top, byli tři rybáři, 
shodou okolnosti také z Čech. Dal jsem 
se do řeči a zjistil, že jeden další den 
končí. Kluci mi tedy nabídli, ať přijdu 
brzo ráno, že místo tu určitě bude.

Na jezeře platí doba lovu od rozed-
nění do 11. hodiny večer, u vody není 
možné přespat a i přes den je zakázáno 
mít na místě lehátko. Takže pro některé 
kapraře včetně mě celkem řehole :D

Budík mě probouzí 3:30, velké 
díky patří mé přítelkyní, která mě 
odvezla téměř na místo z našeho 
kempu vzdáleného cca 8 km.

Jsem na místě, přicházím přesně 
s kolegy, místo je volné, paráda. 
Pomalu si chystám věci a čekám na 
rozednění. Pro své montáže volím 
dvě místa v hloubce 8 a 12 m, lehce 
krmím 2 kg boliesu PitBull Squid 
a Chimera Red. Zbytek z povoleného 
množství 5 kg bolies si nechávám na 
večerní zákrm, protože dle infor-
mací zde ryby najíždí až kolem 10 
hodiny večer. Přes den si užívám 
alpské scenérie nad jezerem, pivo 
Laško a carp talk s kolegy.

Přichází večer, já krmím zbylými 3 
kg mixu Squidu a Chimery. Kolem 9 

hodiny se hladina jezera uklidnila od 
pohybu lodí, plavců, kanoistů a v tom 
přišel můj první bledský záběr.

Ryba měla slušný tah, ale bohužel 
po 5 minutách zdolávání se vypla. 
No nic, měním návazec, kouli Squida 
a letí to zpět do 12 metrové hloubky. 
Hodinu se nic neděje, když v tom se 
rozjede kolegovi Martinovi prut, který 
zdolává krásného lysce kolem 19 kg. 
Při focení uslyším zvuk mého hlásiče. 
Paráda další záběr a opět na Squida.

Rybu zdolávám vyloženě po 30 
cm a pomalu přitahuji ke břehu. 
Najednou se v ledovcové průzračné 
vodě ukáže neskutečné tělo lysce 
a já vím, že se jedná o mou životní 
rybu. Chvilka napětí a dramatu a po 
druhém podebraní je tam. Yes!!!

Váha se zastavuje na čísle 25,98 
kg a po odečtení saku je váha lysce 
s mohutnou ocasní ploutví 24,48 Kg. 
Ano, to je to, proč jsem tu přijel. Ten 
večer se již nic nestalo a já měl před 

s sebou ještě jeden den lovu, který 
jsem bral již jako bonus.

Další den jsem byl na místě již 
sám a užíval si krásný východ slunce, 
během kterého mě přišel navštívit 
menší lyseček 13 kg opět na PitBull 
Squid. Plný očekávání jsem se chystal 
na večer a doufal v ještě jeden záběr. 
Je 22:45 hodin, 15 minut před kon-
cem denní doby lovu přichází záběr 
… bohužel od malého sumce. 

Tímto mé chytaní na Blejském 
jezeru končí a já jsem neskutečně 
šťastný, výjimečně rád balím a vím, 
že tu určitě nejsem naposledy.

Pavel Marek
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„První kontakt přišel již druhý den ráno a další záběry na sebe nenechaly dlouho čekat.“

Travnatá
bestie
jménem
virgin lake

Po dlouhé době jsem se odtrhl od rodiny, práce a dalších všedních povinností 
a vyrazil na rybářskou výpravu. Nebylo to úplně jednoduché, to mi věřte, ale lov 
je lov! Odjel jsem na krásné jezero Virgin Lake, které mi doporučil kamarád. Dle 
jeho informací jsem věděl, že lov zde není úplně jednoduchý. Proto jsem se snažil 
dobře připravit. Alespoň tedy co se týče krmení, vybavení a potřeb pro výrobu 
koncových montáží.                               

Po příjezdu na jezero jsem 
začal shánět informace 
od místních lovců. I od 
nich jsem se dozvěděl, že 

na tomto revírů si vylámala zuby 
již spousta rybářů. Dno je totiž 
skoro kompletně zarostlé vodní 
trávou. Z lodě to vypadá jako je-
den velký zatopený les. Okamžitě 
jsem pochopil, že budu muset 
tvrdě makat.í.                               

Dalším problémem je, že s vodním 
porostem je spojený i vysoký výskyt 
přírodní potravy. Třeba v letních 
měsících, kdy se v jezeře voda oteplí 
a vesele bují podvodní život, je šance 
na ulovení trofejního kapra téměř 
nulová.

Jelikož jsem poměrně dost pracov-
ně vytížen, rozhodl jsem se pro krát-
kou výpravu v červnu. Chtěl jsem mít 
jistotu, že ryby jsou již po tření a měly 
by tedy přijímat potravu. Zároveň ještě 
není voda v tomto období tak teplá, že 
by lov kvůli přírodní potravě takřka 
neměl smysl.

Hned během prvního průzkumu 
jsem se přesvědčil, že tato lokalita je 
opravdové peklo. Najít pod hladinou 
kousek volného místa je možné pouze 
s pomůckou aquascope a s velkou dáv-
kou trpělivosti. Naštěstí mi kamarád 
před odjezdem poradil, ať si aquascope 
vezmu s sebou. Bez této pomůcky 
bych mohl sbalit pruty a odjet zpět 
domů. Po několika hodinách hledání 
se mi podařilo jedno lovné místo najít 

ve vzdálenosti kolem 200 m od břehu. 
Hledal jsem dále a našel další dvě 
místa přímo u protějšího břehu. 
   Místa jsem pořádně rozkrmil 
peletami Dragon Blood. Tyto pelety 
mají silnou masovou příchuť, rychle 
se rozpouštějí a vysílají skoro ihned 
potřebný potravinový signál. Volba 
nástrahy pro první prut byla hned 
jasná. Jelikož se zde vyskytuje spousta 
živé potravy, jako jsou patentky, larvy, 
škebličky apod., tak jsem sáhl po 
boilies Green Bugs. Tato nástraha je 
postavena tak, aby co nejvíce imitovala 
kapří přírodní potravu.

Jako druhou nástrahu jsem zvolil 
boilies Red Dragon. Je to takový uni-
verzální bojovník a mohu říci, že mi 
fungovalo vždy a všude. Jeho sladká 
chuť a kořeněná vůně s velkou dávkou 
esenciálního oleje Black Pepper dělá 
z tohoto boilies nástrahu, které kapři 
nedokážou odolat.

Montáže jsem přizpůsobil hustému 
travnatému porostu. Koncovou 
montáž jsem zhotovil z osvědče-
né šňůrky Termit od firmy Katran 

a osadil háčky Fox Arma Point SSC. 
Montáž jsem potřeboval v travinách 
co nejlépe skrýt a bezvadně mi k tomu 
posloužila šňůrka s olověným jádrem 
Katran Mimicker Leadcore. Tento 
materiál dokonale kopíruje dno, když 
je potřeba. Rovněž imituje travní 

porost a je pro kapry opravdu velice 
těžko k rozpoznání. Místo olověných 
zátěží jsem použil klasické kameny 
uchycené ke klipu gumou. Při záběru 
kámen odpadne, kapr necítí odpor, 
většinou nikam neodplouvá, dokud 
ho nezačnete zdolávat. Ovšem zdolat 

Marek
Bocan
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travnatá bestie Marek Bocan

kapra z těchto trav, to vyžaduje také 
mnoho rybářské trpělivosti. Musel 
jsem se k rybě vyloženě prokousávat. 
K tomu mi velmi dobře posloužil 
šokový monofil SHOCK IT 0,70 mm 
od Imperial Baits.

Vše naštěstí fungovalo na jedničku. 
První kontakt přišel již druhý den 
ráno a další záběry na sebe nenechaly 

dlouho čekat. Za tři dny se podívalo 
na podložku celkem slušné množství 
kaprů. Uchvátilo mě jejich krásné 
zbarvení, urostlá forma a hlavně velká 
bojovnost.

Jediné, na co jsem si zde celkem 
špatně zvykal, je permanentní přítom-
nost místních hlodavců, hadů a jiné 
havěti, která se kolem mě neustále 

pohybovala. Ale co bychom pro vy-
toužený úlovek neudělali, že?                   

Byla to povedená výprava, kde 
jsem získal nové cenné zkušenosti. 
Tento revír bych vřele doporučil všem 
rybářům, kteří vyhledávají nové výzvy 
a zkušenosti. Tento rybářský revír 
totiž určitě výzva je!
Za tým Dragon Baits Marek Bocan ■
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„Tyto nástrahy zná určitě každý, kdo někdy držel v ruce vláčkařský 
prut.“

ul přívlač –
gumy

Podobně jako kaprařina před několika lety zažívá dnes velký boom UL přívlač. 
Co si pod tímto pojmem vůbec představit? Pro někoho je to jen vláčení miniatur-
ních marmyšek, dalším učarovaly malé woblery a někdo se zhlédl v lovu tloušťů 
s rotačkami. Spousta rybářů si myslí, že UL přívlač je jen o malých rybách, a tady 
bych je rád vyvedl z omylu. 

Nejednou se mi stalo, že 
místo vysněného okouna 
přes 50 cm si na pomalu 
taženém hornetovi po-

chutnal kapr, rotačkám neodolají 
snad všechny bílé ryby (podařilo 
se mi chytit plotici, perlína, cejna, 
ostroretku a podoustev) a u gumo-
vých nástrah by byl výčet o hodně 
delší. Navíc nemluvím o malých 
rybách. Největší kapr měřil 73 cm, 
cejn 55 cm a úhoř 78 cm.
V tomto článku bych se rád věno-
val gumovým nástrahám, protože 
jsou asi nejpoužívanější a záro-
veň nejlépe dostupnou nástrahou 
pro tuto techniku.

Jigy 
Ke gumovým nástrahám neodmy-

slitelně patři jigové hlavičky. V ry-
bářstvích se dnes dají sehnat spousty 
tvarů, hmotností, velikostí háčků 
a barev. Bohužel, námi požadované 
hmotnosti se shánějí už o něco hůře 
a musíme chvíli hledat. Váha našich 
hlaviček se bude pohybovat od 0,1 do 
max. 10 g. Nejčastěji se používají hla-
vičky kolem 1 až 2 gramů. Jigy se dnes 
vyrábějí nejčastěji z olova, ale rovněž 
se dají použít i tungstenové kuličky 
přilepené na speciálních háčcích. 
Tungsten má o něco větší hmotnost 
než olovo a vyrábí se i ve více barvách. 
Pro začátek naprosto stačí obyčejné 
nebarvené olověné hlavičky. Největší 
důraz kladu na kvalitu háčku. Ostrost 
je základ, měl by být tenčí, ale pevný. 

Háčky, které ohneme i prsty, se sice 
lépe dolují z vázek, ale rychle ztrácí 
ostrost a ohnout je nedělá problém ani 
větším rybám. Pokud chytáte na smáč-
ky, vyhněte se nálitkům, které snadno 
smáčka roztrhnou. Na ně se vyrábí 
speciální háčky s jedním až dvěma 
zpětnými protihroty na ramínku, které 
spolehlivě zabrání stažení smáčka.

 
NáSTrAhy – ObVykLé

Tyto nástrahy zná určitě každý, kdo 
někdy držel v ruce vláčkařský prut, 
přesto si zaslouží pár řádků a stojí za 
to přiblížit je i začínajícím rybářům.

 
TwiSTery

Twister je nejpoužívanější nástra-
hou nejen na UL přívlač, ale na přívlač 
všeobecně. Zároveň jsou nejvšestran-
nější nástrahou, dají se na ně ulovit 
všechny dravé ryby a mají na svědomí 
i nejvíce těch rádoby náhodných 
nedravých. Twistery na UL přívlač se 
pohybují ve velikostech 1,2 a 3 tzn. od 
1,5 po cca 6 cm. Nejdůležitější částí 
u twisteru je ocásek. Ten by měl praco-
vat i při pomalém vedení. Na pultech 

obchodů se vyskytují i twistery s velmi 
tuhým ocáskem, kterým se snažím 
vyhnout. Twistery, které pracují podle 
mých představ, vyrábí firma RELAX 
a úplně nejmenší sériově vyráběné 
twistery potom firmy TRAPPER 
a TENKI. Poslední dvě jmenované 
firmy nepůsobí na našem trhu příliš 

dlouho, přesto mě jejich výrobky 
naprosto uchvátily. 

bANJA
Banja už nejsou tolik známá, 

protože žijí ve stínu různých kopýtek 
a ripperů, o kterých se zmíním pozdě-
ji. Banjo je „kříženec“ mezi twiste-

Onřej
Dušek



9rybářské noviny č. 09–10/2018

uv přívlač – gumy Ondřej Dušek

rem a kopytem, kdy má tělo kopyta 
(podobné rybičce) a ocásek twistera. 
Zejména štiky je dokážou ocenit, 
naopak tolik už nebodují u tloušťů 
a jesenů. Banja jsou naprosto famózní 
nástrahou v létě a na podzim. Pozdní 
podzim nebo zima jsou doménou 
twisterů.

kOPyTA
Kopyta zná jistě každý vláčkař, ov-

šem ve větších velikostech, které jsou 
velmi oblíbené díky svému vynikající-
mu chodu. Malé velikosti kolem 
2–3 cm tento chod mohou svým vět-
ším sourozencům jen závidět. 

Na stojatých vodách a navíc při po-
malém tažení pracují velmi omezeně 
nebo vůbec, proto je osobně nedopo-
ručuji na stojaté vody. Na řekách, kde 
nám výrazně pomáhá proud, se karta 
obrací a dávám jim více prostoru. 

NeTrADičNí NáSTrAhy
Tyto nástrahy používá méně rybá-

řů, ale osobně se domnívám, že je to 
dáno spíše jejich špatnou dostupností 
a především specifičností. 

SMáčCi
 Tyto nástrahy zažily v posledních 

letech obrovský rozmach. Dnes patří 
mezi jednu z nejčastěji používaných 

nástrah, přesto nejsou stále tolik 
zažité. Slovo „smáček“ vzniklo z názvu 
mořské ryby Smačka písečného. Je to 
asi 10 – 20 cm dlouhá štíhlá rybka, 
která vypadá podobně jakou naše 
ouklej. Malí smáčci jsou v přírodních 
barvách naprosto nerozpoznatelní od 
potěru, kterému odpovídají velikostí, 
tvarem i barvou.

NyMfy
Tuto nástrahu budou znát pře-

devším vláčkaři pstruhových vod. 
Nymfa je jakousi napodobeninou 
hmyzu. Tato nástraha není okouka-
ná a na pstruhových vodách přináší 
mnoho úspěchů. Na vysazené duháky 
se mi osvědčily výrazné barvy a na 
potočáky naopak tmavé.

PATeNTky
Patentky jsou jako živá složka 

naprosto nepostradatelnou nástrahou 
pro plavačkáře a ryby na ně velmi 
dobře reagují. Firma Berkley začala 
vyrábět jejich umělou napodobeni-
nu, a patentka se tak stala dostup-
nou i pro vláčkaře. Nejlépe se tato 
nástraha hodí k marmyškám. Stačí 
je jednoduše napíchnout na háček 
marmyšky a máme naprosto skvělou 
univerzální nástrahu, na kterou se dá 
ulovit naprosto každá ryba.

VOSí LArVy, UMěLé žížALy 
A čerVi

Všelijaká podobná „havěť“ je 
rovněž dílem firmy Berkley. Všechny 
tyto nástrahy jsou neokoukané a určitě 
mají velký potenciál. Osobně mám 
zkušenosti jen s vosími larvami, ale 
o to víc mě překvapila jejich účinnost. 
Zde je mnoho možností nastražení 
a fantazii se meze nekladou. Já osobně 
jsem je napichoval na marmyšky, na 
jigové háčky podobně jako twistery 
nebo na samotný háček s bročkem 
umístěným cca 50 cm před ním. 
Pokud vydržíte „smrad“, který je snad 
pro všechny nástrahy této firmy typic-
ký, pak vás jistě čeká mnoho úlovků. 

ShrNUTí
Jak celé dnešní povídání shrnout? 

Doufám, že jsem začínajícím rybářům 
alespoň částečně poodhalil tajemství 
gumových nástrah a těm zkušeným 
dal nějaký tip, co nového navléci na 
háček jigu. Výčet nástrah samozřejmě 
není úplný a mnoho z vás jistě zná 
i další nástrahy, které jsou v mnoha 
případech účinné, ale o nich až někdy 
příště. ■
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představujeme
ronnIe rIGs
Vláďa korbelář

Gardner Ronnie Rig je montáž 
pro chytání s plovoucí nástrahou 
v těsné blízkosti dna. Skládá se 
z háčku Covert Dark Mugga 
umístěném na otočném Covert 
XT Flexi Ring Kwik Lok obratlíku 
překrytém smršťovací hadičkou. 
Montáž můžeme navázat na 
různé druhy návazcových mate-
riálů, vše záleží na konkrétních 
podmínkách našeho rybaření. 
Velice vhodné jsou návazce z mo-
nofilu Trick-Link a Invisi-Link, 
ze šňůrek bezvadně funguje Ultra 
Skin. Před každým náhozem do-
poručuji zkontrolovat, zda háčku 

nic nebrání v pohybu a volnému 
otáčení kolem své osy. Pokud 

se háček volně neotáčí, velmi to 
zhoršuje účinnost montáže. Podle 
velikosti a plovoucích vlastností 
nástrahy můžeme dát na smršťo-
vací hadičku trochu plastického 
olova. K výrobě vlasu nejčastěji 
používám slabou jemnou šňůrku, 
vhodná je i dentální nit.

Ronnie Rigs se vyrábí v Anglii 
ve velikostech 4 a 6. Balení ob-
sahuje 3 připravené montáže, na 
výběr máme verzi s protihrotem 
či bez protihrotu.

vyzkoušejte
meTHoD FeeDer
Vláďa korbelář

Chytání s method krmítkem je 
výborný způsob jak co nejefektiv-
něji využít krátký čas u vody. Celý 

způsob chytání s tímto speciálním 
typem krmítka je díky krátkému 
návazci s ostrým háčkem i atrak-
tivnímu krmení velmi účinný 

a jednoduchý - do krmítka pevně 
vmáčkneme method mix a špičku 
háčku u kterého je nadipovaná 
nástraha opatrně zapíchneme do 
návnady v krmítku. 

Krmítko má skvělé letové vlast-
nosti a záběru se můžeme dočkat 
doslova pár minut po nahození. 

Délku náhozu můžeme ještě více 
prodloužit ukrytím celého návazce 
včetně nástrahy s háčkem do náv-
nady v krmítku. Naplněné krmít-
ko má celkově velkou váhu, proto 
si dejte pozor, ať vaše rybářské 
vybavení zbytečně nepřetěžujete. 

Nejlépe se k těmto speciálním 
method krmítkům hodí kaprařská 
výbava.
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„Zdolávání doprovázel déšť, který přetrval 
po celý 

sobotní den.“

nové
seznámení

Možná by mnozí čekali, že se v mých dalších řádcích dočtou o nějaké osobě či 
jiném tvoru, kterého jsem potkal na své víkendové výpravě. Tak potkal jsem se 
s divokou zvěří, což jest u revírů skrytých v stromovém houští zcela obvyklé, ale 
také jsem se konečně mohl setkat s dalšími novými produkty značky grauvell. 

Na tuto výpravu jsem 
se balil velmi na rych-
lo, a to u mne nebývá 
zvykem, nakonec jsem 

bez pár drobností dorazil k vodě 
v plné polní. Každý máme různé 
zvyky a to, jak svou výpravu 
odstartovat. Já mám opravdu již 
delší dobu svůj oblíbený rituál, 
a to otevření jednoho piva a sa-
mozřejmě jeho vypití. 

Po tomto výstřelku nadchází stavba 
bivaku a po chvilce času, který strávím 
zabydlením u vody, se konečně mohu 
věnovat rybám. V ten okamžik, kdy 
už konečně usedám do svého křesla, 
nastala obměna montáží, a tak z tašky 
vytahuji zcela novou bižuterii, kterou 

chci vyzkoušet už delší dobu. Do 
nedávna jsem ji znal pouze z katalo-
gu a má zvědavost byla už opravdu 
veliká. Pokud používáte delší dobu 
své oblíbené prvky montáže, může 
být člověk skeptický a věřit jen tomu 
svému. Bohužel, já jsem člověk, který 
zkouší rád nové věci, tedy na sestavení 
nových montáží a návazců jsem se 
opravdu těšil. Nejdříve jsem dal před-
nost návazci, který byl tvořen svlékací 
šňůrkou. Ovšem prvních 40 cm 
nové šňůrky mne trošku pozlobilo, což 
jsem tak trochu očekával. Jiný pro-
dukt, než který používám delší dobu, 
se chová jinak, stejně i tato šňůrka 
měla několik svých vlastností. Dobře 
svlékací, netřepící se šňůrka měla 
přece jen jednu slabinu. Nebo spíše 
můj zvyk, kdy pokaždé používám 30lb 
potahovanku, se odrazil v příliš velké 
síle utažení uzlu u nové 20lb šňůrky. 
Došlo tak k přetržení jemného potahu 
šňůrky. Tedy znovu a s větším citem 
se po krátké době dostavil očekávaný 
výsledek. Zbytek montáže byl pak 
hotov během chvilky a přišly na řadu 
pruty. Již doma před výpravou jsem 
obdivoval zpracování a design prutů 
s korkovou rukojetí. Pruty ve mně 

budily touhu si nahodit. Konečně jsem 
tak mohl učinit a vyzkoušet si vůbec 
první nahození s pruty Murdock. 
První nástrahy padly do vody, a já si 
tak mohl v klidu vychutnat večerní 
kávu na břehu mé oblíbené vody. Do 
půlnoci se dostavilo několik záběrů 
a nad ránem kolem čtvrté hodiny jsem 
se těšil z prvního malého šupináče. 
Zdolávání doprovázel déšť, který pře-
trval po celý sobotní den. Další ryba 
se nechala zlákat na mou nástrahu až 
nedělní ráno, jen byla poměrně větší 
než předešlý úlovek. Několik fotek 
na památku, puštění zpět, co mi vždy 
udělá radost, a skvělé zakončení výpra-
vy, co víc si přát. ■

Jakub
Svoboda
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vlasce jinza
jinza maki

Tento vlasec od značky Grauvell 
je především určen pro dlouhé 
náhozy, kdy je potřeba dostat svou 
nástrahu do méně přístupných míst 
v lovišti nebo na místa vzdálená. 
Zároveň díky své pevnosti je skvělý 
pro lov překážkách mezi kmeny 
stromů a travinami. Opět se jedná 

o kvalitní velmi pružný vlasec 
japonské výroby, s kterým své ná-
strahy dostanete tam kam je třeba. 
Vysoká odolnost vůči oděru a velká 
pevnost řadí tento vlasec mezi 
nejvyšší třídu vyráběných vlasců na 
světovém trhu. 

Dostupné varianty v průměrech: 
0,12 mm, 0,14 mm, 0,16 mm, 
0,20 mm, 0,22 mm, 0,25 mm
Dostupné v množství návinu na 
cívce: 150 m, 300 m, 2500 m

vláčecí pruty
Grauvell jInZa mitra 
Elegantní a moderní design ve 
spojení se skvělými vlastnostmi pro 
lov lehkou přívlačí přináší značka 
Grauwell modelovu řadů prutů 
JINZA MITRA. 

Tento dvoudílný prut je po-
staven z vysoce kvalitního uhlíku 
a díky skvělé konstrukci blanku 
lze dosáhnout lepších odhozových 
vlastností. Osazení kvalitními očky 
zdokonaluje nejen odhozové vlast-
nosti, ale i naprostou přesnost ná-
hozu. Tyto pruty se vyznačují velmi 
malou hmotností, ale i přesto jsou 
velmi pevné a mají skvělou akci 
jak při náhozech, tak při zdolávání 
úlovku. Gramáž pro zátěž prutu se 
odvíjí od každého označení prutu 
z produktové řady a rozmezí zátěže 
se pohybuje od 3 gramů do 
60 gramů.  

Naviják lze jednoduše usadit 
do sedla, které je ze spodní části 
pevné a z vrchní části se naviják 
upevňuje pomocí několika otočení 
horní části rukojeti. Rukojeť je 
osazena korkem, což dodává prutu 
vzhledově mnohem lepší design, 
jako u prutů vyšších řad. Pokud 
hledáte vynikající poměr ceny a vý-
konu, určitě budete s pruty značky 
Grauvell velmi spokojeni. 
K tomuto produktu doporučujeme 
zakoupit navijáky Grauvell Jinza, 
kdy s těmito produkty nebude již 
Váš lov ničím limitován. 

Řada prutů Jinza MiTrA 
602,702,802,902 v délkách dle 
označení řady: 1,8 m, 2,10 m, 
2,40 m, 2,70 m 
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sonuBaITs
meTHoDFeeDerovÉ krmení
CHoColaTe oranGe
Krmení na bázi rybích mouček 
a mletých pelet s výraznou pome-
rančovou vůní. Skvělé pro lov na 
method feeder. Balení 2 kg. Cena 274,-

Krmení Chocolate Fish bylo 
vyvinuto jako lepivější směs vhodná 
pro lov na method feeder ve vzdále-
nosti od 20 do 80 m, bez toho, aby se 

Vám rozpadalo při náhozu. Čoko-
ládovo – pomerančové aroma této 
směsi Vás „praští“ do nosu ihned po 
otevření sáčku. Toto výrazné aroma 
velmi pomůže rychle nalákat ryby 
k Vaší nástraze. Je ideální kombino-
vat se světlejšími nástrahami také 
z řady CHOCOLATE FISH!

mIXeD meTHoD pop ups
Výrazně aromatické a barevné 
plovoucí boilies. Mix průměrů 
8 mm a 10 mm. Ideální nástraha 
do method krmítka. Balení 30 g. 
Dovozce do ČR a SR: firma Chytil / 
www.chytiljsem.cz

novin
ka
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novinky

 
novinky

„Grauvell Teknos 
spin Dwarf 180“

Vláďa korbelář
Teknos Spin Dwarf 180 je teles-

kopický prut určený k lehké přívlači. 
Tento „trpasličí“ vláčák můžeme za-
řadit mezi měkké přívlačové pruty, 
plně tomu odpovídá chování prutu 
při nahazování, vedení nástrahy, 
záseku i zdolávání ryb. Proutek 

jsem delší dobu zkoušel na několika 
menších řekách společně s navi-
jáčkem Jinza VOX , který k prutu 
výborně sedl a vše tvořilo velice 
vyvážený celek. Velmi povedené 
barevné provedení - kombinace 
černé barvy s imitací tmavého dřeva 
zasahuje i do sedla navijáku a pěkně 
ladí s korkovou rukojetí. Během 
přepravy chrání proutek šikovné 
pouzdro na zip a kryt na očka.

Technické údaje:
Délka 1,8 m
Akce 5-15g
Váha 115g
Počet dílů 6
Transportní délka 43cmnovinka

vorteks TGn
hooks – Curve
Kaprařské háčky ja-
ponské výroby v ori-
ginálním odlišném 
provedení. Vlastní 
specifický tvar a bar-
va jsou hned na prv-
ní pohled vnímány 
u těchto háčků jako 
jedinečnost. Háčky 
mají speciální teflo-
novou úpravu, kdy 
jejich povrch odo-
lává velmi vysokým 
teplotám a zároveň 
i mrazu. Barva na jejich povrchu je 
zcela neobvyklá (filalová) a dodává 
jim tak zvláštní design. 
Tvar háčku v mírném zakřivení 
špičky zajišťuje dokonalé zasek-
nutí a zároveň se toto provedení 
tvaru háčku odráží při zdolávání 
ryb v těžších podmínkách napří-
klad mezi vázkami. Mnohdy se 
mnoho ryb vydává únikem mezi 
vlasci ostatních lovících, ovšem 

tvar háčku s velkým obloučkem 
k raménku zajistí dokonalé zasek-
nutí a usazení, čímž se eliminuje 
ztráta ryby i při náročném zdolá-
vání ryby. 

Značka Grauvell- Vorteks 
nabízí tyto háčky ve 
velikostech 2,4,6 
a baleny jsou 
po 10 kusech. 

ruben
Heaton
Ruben Heaton váhy jsou známé 
po celém světě u mnoha rybářů, 
jako vynikající a spolehlivé. Nyní 
se připravuje limitované série k 25.
výročí společnost Korda. Budou 
postaveny na speciální desce 
Specimen Hunter, která bude mít 
lepší viditelnost a čitelnost za všech 
podmínek. Za slunečného dne 
i večer. Limitovaná edice bude mít 
verze 50kg a 100kg.

novin
ka

novin
ka

Teklon
Gold
0,30 mm
Pod značkou Grauvell se skrývají 
vlasce japonské výroby. Vyznačují 
se velmi vysokou odolností proti  
oděru což ocení u tohoto vlasce 
především kapraři, kteří hledají 
kvalitu a spolehlivost v náročných 
podmínkách. Průtažnost vlasce je 
na minimálních hodnotách.  
    
Okamžitá reakce na záběr pak při-
náší stále nové úlovky. I při velmi 
častém nahazování nástrahy a za-
těžování vlasce nedochází k jeho 
překrucování. Pro správné upev-
nění smyčky či uzlu doporučujeme 
navlhčení vlasce v místě uzlu, je tak 
zaručeno dokonalé zatažení spoje 
uzlu nebo smyčky. Pevnost vlasce 
je vždy udávána v uzlu stejně jako 
u ostatních vlasců značky Grauwe-
ll. Oblíbenou metodou lovu ryb 
jsou dnes daleké hody, tedy lov 
z odhozu a právě tyto účely díky 
svým vlastnostem, odolností proti 
oděru a UV záření 

Dostupné varianty v průměrech: 
0,18 mm, 0,25 mm, 0,30 mm, 
0,35 mm, 0,40 mm
Dostupné v množství návinu na 
cívce: 1500 m, 300 m, 150 m, 
100 m
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3 359,-
cena po registraci

1+1
ZDARMA

PrUT VOrTekS ChArT 
12‘ 3LbS 1+1

Prut vyrobený z vysoce 
modulovaného uhlíku. Délka 
360 cm, očko 50mm, zátěž 
3 Lbs, cena za 2 pruty

1 790,-
cena po registraci

1+1
ZDARMA

PrUT VOrTekS 
eLekTrA 12 3Lb 1+1

Dvoudílný prut vyrobený 
z grafitu. Délka 3,60 m, akce 
3 Lbs, 50mm očko. Cena za 
dva pruty

 743,-
cena po registraci

PrUT VOrTekS DeSire 
12 3Lb

Prut vyrobený ze 100% uhlíku. 
Délka 360 cm, zátěž 3 Lbs, 
2 díly

3 055,-
cena po registraci

PrUT VOrTekS 
MUrDOCk 12 2,75Lb

Dvoudílný prut vyrobený z vysoce 
modulovaného grafitu. Délka 
3,60 m, zátěž 2,75 Lbs, korková 
rukojeť, sedlo Fuji, očka SeaGuide.

111,-
cena po registraci

VOrTekS fLASh 300 MT

Japonský vlasec z copolymeru 
s vysokým stupněm potopení, 
tmavě hnědý a super silný. 
Průměr 0,3 mm, zátěž 18 Lbs.

od 30,-
cena po registraci

biONiX 100 MT

Nylon s 50% kopolymerem. 
Pevnost 3 kg, průměr 0,20 mm.

433,-
cena po registraci

POUZDrO NA PrUT VOr-
TekS TT 101

Obal na jeden prut 10´
+ naviják, délka 165 cm, 
polstrovaný.

354,-
cena po registraci

bAiT ALArM VOrTekS T3

Bezdrátový signalizátor 
s délkou dosahu 150–200 m, 
baterie 9V, vodotěsné, 3 funkce, 
kontektor na swinger, modrá 
led dioda

673,-
cena po registraci

ChAir fiSher 7005

Skládací křeslo se síťovaným 
držákem na pití. Velikost 
54×40 cm.

■   Sleva po registraci 7 %
■   Věrnostní sleva dalších až 7 %
■   KE KAžDéMu NáKupu 
 Dárek ZDarma
■  Doprava zdarma od 900,- Kč

1 899,-
cena po registraci

Naviják ryObi ArCTiCA 
1000 5+1

Naviják RYOBI ARCTICA 
1000, 5+1, přední brzda

2 305,-
cena po registraci

Naviják ryObi ZAUber 
1000 8+1

Naviják RYOBI ZAUBER 2000 
8+1 kuličkových ložisek, přední 
brzda, aluminiová cívka
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komerční reklama
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117,-
cena po registraci

igUANA bOX 300M

Vlasec Iguana je ideálně hladký, 
velmi snadno se potápí a díky 
vhodné roztažitelnosti není 
žádný problém ulovit i ty nej-
větší ryby.

46,-
cena po registraci

TArANTULA 100m

Nová molekulární struktura 
vlasce Tarantula se vyznačuje 
značně vyšší odolností proti 
přetržení a přitom má rovněž 
schopnost rozpínat se. 

89,-
cena po registraci

fLUOrOCArbON w. 
PeACOCk bOX 50m

100 % Fluorocarbon White Pea-
cock je neviditelný ve vodě - má 
index lomu světla jako voda, proto 
propouští UV záření. 

608,-
cena po registraci

ANgLer bOOTS

Holínky Camminare Angler, 
materiál EVA, do -30°C

496,-
cena po registraci

MONTANA bOOTS

Dámské holínky Camminare 
Montana, materiál EVA, do 
-30°C.

34,-
cena po registraci

PUfy STŘeDNí 40g

Pufy od slovenského výrobce 
Ditex s extrémní výdrží na 
háčku. Balení 40 gramů.

34,-
cena po registraci

fOUkANá kUkUŘiCe 35g

Foukaná kukuřice vyrobená 
z výběrových zrn dovežených 
z USA. Balení 35 g

252,-
cena po registraci

Pletenka keVLON X4 
bLACk 150m

Pletenka KEVLON X4 BLACK 
0,06 mm 150 m

6,-
cena po registraci

Jig eXTrA 2h

Jig extra 2 g 2 h

 1 258,-
cena po registraci

PrUT kASTMASTer Jig 
PerCh 210 1-10g

Prut KASTAMSTER JIG 
PERCH 210 cm 1–10 g, dělička

179,-
cena po registraci

fOX háčky eDgeS STi-
ff rig beaked hooks vel. 6

Háčky řady Arma Point, vylep-
šená verze, ideální pro prezenta-
ci pop-up nástrahy jako je Chod, 
Hinged Stiff a Multi Rig

673,-
cena po registraci

PrUT JiNZA TOyAMA 602 
180cm 5–20g

Dvoudílný přívlačový prut ze 
100% grafitu a očky SiC. Délka 
1,80 m, zátěž 5–20 g, váha 110 g
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„Sumec měřil 225 cm. tabulková hmotnost by měla být mezi 75–80 kg.“

když se ze dna
zvednou titáni

Je konec července a kvůli úmorným vedrům, mířím s kolegou jirkou k osmimet-
rové jámě na řece Moravě u Napajedel, již ve 4 00 ráno. Poslední 4 roky, se společně 
intenzivně zabýváme lovem sumce velkého muškařskými metodami z lodi, břehu 
a broděním. Je to vemi trnitá a zároveň úžasná cesta.

Před 14 dny, vzal Jirkovi na 
dolní Moravě na pětimetro-
vé jámě u dna sumec, který 
nás bez problémů táhnul 

proti proudu kilometr a půl. Zhruba 
po hodině a půl, předřel bohužel 
tenčí návazec kartáči. Byl téměř 
tak dlouhý jako loď, která měří 
244 cm. Dali jsme mu jméno Toník, 
víme kde leží a opět jej navštívíme. 
Zapsali jsme tedy tento zážitek 
zlatým písmem do kolonky – 
zase možná v příštím životě.

Vyplouváme na vodu a tiše se blíží-
me k mostnímu pilíři od kterého chce-
me pomalým driftem lovit dlouhou 
jámu. Jsme na osmimetrové hloubce. 
Za necelých pět minut, zaloví vpravo 
od lodi obří sumec přímo na hladině – 
infarktová situace. Oba streamery letí 
přímo k velkému víru na hladině. Po 
propadu a dvojímu zatažení přichází 
nekompromisní atak. Ryba vyráží do 
dolní části jámy neskutečnou rychlostí 
a já si netroufám dotknout se kličky 
navijáku, která by mi přerazila prsty. 
Nikdy bych od sumce této velikosti 
nečekal tak rychlý výpad. Jirka zapíná 
zpětný chod elektromotoru a začíná 
jízda číslo dvě. Sumec nás táhne ke 
spodnímu mostu. Vše již trvá hodinu 
a půl a následuje přetahovaná kolem 
lodi a hrůza na hladině. Nasazujeme 
si rukavice a jsme v šoku nad velikostí 
ryby. Jirka sahá sumci na spodní čelist 
ovšem sumec mu bočním úderem 
hlavy málem vykloubil ruku v zápěs-

tí. Děláme tedy laso z kotevní šňůry 
a převlékame je sumci do půli těla. Pak 
se konečně celá akce daří a plujeme ke 
břehu, kde nás již čekají rybáři z Napa-
jedel a cyklisté ze stezky, kteří ze břehu 
sledovali celou akci. Po fotodoku-
mentaci je ryba vypuštěna zpět. Při 
pouštění, sumec opět útočí na Jirkovi 
ruce a nohy jako pes. Jirka prohlásil, že 
starý mazaný darebák narazil na ještě 
staršího a mazanějšího – tím myslel 
mne. Sumec měřil 225 cm. tabulková 
hmotnost by měla být mezi 75 – 80 kg. 
Námi odhadováná 85 kg. Sumec měl  

v žaludku minimálně dvě až tři velké 
ryby. Použitá výbava – muškařský prut 
Redington Vapen Black wt. 12 , šňůra 
Lee Wullf Triangle Taper 12 , návazec 

ze dvou dílů – 0,50 – 0,45 – monofil Jet 
Fish Clear SHOCK Leader, streamer 
18 cm.  Sumec aspiruje na světový re-
kord sumce uloveného muškařením. ■
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když se ze dna zvednou titání Milan Steuer

Muškaření ve všech formách, se 
stalo jeho životní cestou a filosofií. 
Prošel závodní činností v disci-
plínách – Rybolovná technika, 
plavaná a muška včetně ligových 
soutěží. Muškaření se věnuje 50 
let. Posledních 25 let profesionál-
ně. Je vazačem umělých mušek, 
poskytovatelem celé palety muš-
kařských škol včetně Big Game 
Fly Fishing, zabývá se muškaře-
ním všech dostupných ryb u nás 
i v zahraničí ve sladké i slané vodě 
včetně sumce velkého. Dále se za-
bývá publikační a přednáškovou 
činností a vývojem nových vzorů 
mušek. Posledních pět let také 
lovem a castingem s dvouručními 
pruty.

Muškařením ulovil tyto ryby 
významných velikostí – Sumec 
velký – 225 cm. kapr – 92 cm. 
amur – 87 cm. štika – 105 cm. 
candát – 75 cm. bolen – 75 cm.  
parma 70 cm. tloušť – 62 cm. 
pstruh obecný potoční – 63 cm. 
pstruh duhový – 82 cm. hlavatka 
podunajská – 95 cm. losos atlant-
ský – 95 cm. pstruh obecný forma 
mořská – 80 cm.                    

                                                                                                                    
www.steuer-muskareni.cz

Milan 
Steuer
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„Tyto nástrahy zná určitě každý, kdo někdy držel v ruce vláčkařský 
prut.“

Úbytek vody
v rybnících aneb
sucho všude
kolem nás

Letošní léto s sebou přineslo týdny horka, které měly za následek úbytek vody 
v krajině. Nejen dny s vysokými teplotami, ale hlavně i špatné vodní obhospoda-
řování k tomu všemu přispělo.  Za několik desetiletí došlo na území čr k zániku 
vodních ploch včetně mokřadů a rašelinišť, které významně přispívaly k vodní 
bilanci, ochlazování a udržování klimatu. 

Funkci zadržování vlhkosti 
v krajině mají nejen vodní 
plochy, ale i vegetace. 
Zdravý 30 metrů vysoký 

strom uvolňuje do ovzduší kolem 
400 l vody denně, což má stejný 
ochlazovací efekt jako 10 klima-
tizačních zařízení. Proto se dají 
považovat za přírodní výkonné 
klimatizace. 

Vyšší teploty a dlouhé týdny bez 
srážek v určitých lokalitách způsobily 
fyzikální i chemické změny ve vodních 
tělesech. Malá průtočnost vody, 
obnažování břehů a litorálu, nižší 
obsah kyslíku v návaznosti na vyšší 
teplotu vody. Další obtíží je zakalená 
voda vlivem nadměrného rozmnožení 
sinic a bakterií. Některé menší rybníky 
přišly o většinu vodní masy, ryby byly 
nuceny plavat těsně u sebe u dna, kde 
čeřily vodu nánosem bahna, které se 
tam během let vytvořilo. Všechny tyto 
důsledky postupně vedou k úhynu 
ryb. Nepřispívá tomu ani nadměrné 
krmení či splach z polí, které vedou 
k eutrofizaci (k obohacení živinami 
zejména o dusík a fosfor) vody a spolu 
s teplým slunečným podnebím vznik-
nou ideální podmínky pro vytvoření 
sinicového květu, který blokuje přísun 
slunečních paprsků. Takovéto vody 
postrádají vodní vegetaci, která se 
podílí nejen na tvorbě kyslíku, ale 
i na hodnotném samočisticím efektu. 
Navíc sinice uvolňují zdraví škodlivé 
toxiny (cyanotoxiny), které mohou 

způsobit i otravy. Vyšší rostliny je mo-
hou přijímat a zabudovávat do svých 
těl, kde inhibují růst, fotosyntézu 
a zvyšují produkci kyslíkových radi-
kálů. Ovšem ne všechny sinice mají 
negativní účinky, některé se využívají 
ve farmaceutickém průmyslu.  

Aby se v následujících letech 
předcházelo negativním vlivům sucha, 
bylo by dobré zvážit vzájemný soulad 
přírody a lidských potřeb. Jakýkoli 
zásah do krajiny má určitý důsledek. 
Proto špatné vodní obhospodařování 
nebo záměrné rušení či neobnovování 
vodních ploch včetně tůní, rašelinišť 
a slepých říčních ramen, nadměrné 
odvodnění i zrychlený odtok vody 
vedou nejen ke snižování biologické 
diverzity, ale i k úbytku podzemní 
vody, a tím k nedostatku vody v kra-
jině. S tím souvisí již zmíněné kácení 
porostů. 

Ministerstvo zemědělství přišlo 
s programem „Podpora retence vody 
v krajině – rybníky a vodní nádrže“, 
kdy cílem je zadržení vody v krajině, 
posílení protipovodňových funkcí 
rybníků a zvýšení jejich bezpečnosti. 

Součástí tohoto programu je podpora 
výstavby nových, obnova zaniklých 
či rekonstrukce stávajících rybníků 
větších než 2 ha, včetně odbahnění 
značně zanesených rybníků o výměře 
2–30 ha. ■

Gabriela 
Kultová
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zprávy od vody

příjemné překvapení.. 
Po krátkých jednodenních výpra-
vách znovu na celý víkend na ryby, 
nic víc jsem si nemohl přát. Mým 
cílem výpravy se stal soukromý revír 
Jezero Borek. V den D zbývalo už 
jen naložit všechny potřebné věci 
do auta a připojit vozík s člunem 
a mohl jsem vyrazit. Po příjezdu na 
místo, jsem byl překvapen zázemím 
u správce revíru, pořádkem a upra-
venými parkovišti pro rybáře. Něko-
lik míst na jezeře jsou přístupné jen 
z vody a jedním znich bylo I moje 
lovné místo č. 10.   Po domluvě ze 
správcem jsem začal vynášet věci 
z auta do člunu a po chvíli zjišťuji, že 
nejsem sám kdo dorazil na víkendo-
vé rybaření na tomto revíru. Hned 
vedle mně si připravovaly věci chla-
py, kteří měli lovné místo č. 13. Pad-
lo pár slov na uvítanou a v mžiku nás 
správce vezl na místa motorovým 
člunem. Nevím jak si to vysvětlit, ale 

chlapy mi nabídli abych jel s nimi na 
místo č. 13 a správce kývl, že mu to 
nevadí.  Na místě jsme se domluvili, 
že budu chytat na levé straně a oni 
zůstanou na pravé.  Po postavení 
bivaku a zabydlení jsem začal  pro-
zkoumávat dno jezera. Průměrná 
hloubka v mém lovišti byla 5 metrů 
a asi 100m od břehu jsem si našel 
vhodnou hranu dle mé přesdtavy. 
Nacházela se na hloubce 3 metry,  
tak jsem si ji označil bojkou a hned 
zakrmil. Po několika hodinách přišel 
první záběr 9 kg šuplík. Jakobych 
tušil, že je to správné místo. Pár fotek 
a hned kapra  vracím do vody. Při 
dalším zavezení prutů jsem znovu 
zakrmil a doufal, že ryby na tomto 
místě udržím. Noc byla v duchu ně-
kolika záběrů a další razantní záběr 
přišel až další den.To už byl ovšem 
vetší kapr a váze přes 14 kg. 

Bohužel během dalších pár hodin 
jsem o několik kaprů přišel, ale to 

k rybařině patří. Mnohé záběry jsem 
měl na pop-up  boilies kukuřice/kokos 
s umělou kukuřičkou a zároveň na  mé 
oblíbené boilies v příchuti mušle/ka-
viár/česnek. Najednou tu byla neděle, 
nastal čas balení a odjezdu. Co na 
závěr? Určitě si takový krásný víkend 
na břehu jezera Borek rád zase někdy 
zopakuji.

Zpozdravem Vojta z extrem fishing 
týmu kubasvoboda.cz
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„Následovaly další rychlé záběry, co nahození to zdolaná ryba.“

prázdninové
chytání

Dnešní ráno, když jsem vstával a chystal se k vodě, by mě vůbec nenapadlo, jak 
pěkná a poměrně vyčerpávající to bude rybačka. V plánu nebylo nic velkého, jen 
jsem si chtěl odpočinout po celkem náročném a pracovně dlouhém týdnu. 

Vypravil jsem tedy takří-
kajíc  „jen tak na lehko“. 
Jeden 10“ Monster carp 
feeder,  kilovku Senza-

sky a dvě balení nových nástrah, 
dvě balení, které se postaraly 
o rychlé a stále trvající záběry. 
Čerstvý pařený rohlík příchutě 
scopex a plovoucí soft peleta 
oliheň ... naprosto perfektní ná-
strahy na rychlé chytání!!! 

Tyto malé dobroty jsem navlékl na 
koncovou montáž skládající se z fluo-
rocarbonu 0,20 mm firmy Preston 
a háčku PR. 39 vel. 10 téže firmy, vše 
bylo ukončeno nekonečnou zarážkou. 
Způsob seřazení jsem zvolil na panáč-
ka, plovoucí soft peleta pařený rohlík 

krásně nadzvedla. Skvělá kombinace 
dvou nádherných vůní. Během chvilky 
si  fotím první chycenou rybu, men-
šího ale krásně stavěného šupináče. 
Zatím ještě netuším, co mě v několika 
hodinách čeká.

Následovaly další rychlé záběry, 
co nahození to zdolaná ryba. Tohle 
jsem opravdu nečekal. Svoji nemalou 
úlohu samozřejmě sehrála i method 
feederová směs Carp Yellow Fish Fruit, 
která má jemnou ananasovou vůni, 
dobře lepí, výrazně žlutě kalí vodu a na 
bahnité dno se hodí. V průběhu chytá-
ní ještě prakem dostřeluji pár krmných 
koulí z téhož methodmixu. Voda byla 
správně podkalená a vše fungovalo na 
výbornou.

Jeden záběr za druhým, prut se 
opětovně ohýbá při zdolávání. Tento 
krátký klenot firmy Preston Innova-
tions - hodící se na chytání do 30ti 
metrů, s odhozovkou 45 gramů, mi 
dopřává skvělého pocitu ze soubojů.  
Zdolávací  akce tohoto prutu je  prostě 
luxusní. Je nádherné ráno a ryby po-
řád berou.

Po nějaké té hodince si říkám, jestli 
to není jen dobrým místem, rozhoduji 
se přesunout a vyzkoušet nástrahy 
i v jiném úseku této vody, na vzdále-

nějším konci. Method mixu už moc 
nemám a chytám bez zakrmeni, proto 
své  ICS Dura Flat in-line method 
krmítko velikosti Small směřuji s ma-
ximální přesností do vybraného místa. 
Chvilku to trvalo, ale přichází další 
záběry a zdolané ryby. Mám radost, 
potvrdilo se mi, že to jsou skvělé 
a rychlé nástrahy.

Moc jsem si neodpočinuli, ale 
perfektně si zase zachytal. :-)

Krmení Sensas nyní můžete za-
koupit tak jako já i na stránkách firmy 
Chytil:

http://www.chytiljsem.cz/znacka/
sensas/ ■

Kamil
Klepač
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novinky

Háčky kamamura
Korda Developments strávil léta 
pečlivým vývojem a  výsledkem je 
nyní nový model háčku Kamakura 
– nejostřejší háček, jaký byl 
vyroben.

Produktový vývojář a generální 
ředitel společnosti Korda Damian 
Clarke  říká:

„Jako rybář, produktový vývojář 
a generální ředitel společnosti Kor-
da, mohu říci, jak si cením tohoto 
produktu, který jistě bude skuteč-
ným přínosem všem rybářům, kteří 
jej používají a budou používat.„

Háčky Kamamura jsou dokona-
le ostré a neexistuje vyjímka. Expe-

dovány jsou v blistru a každý háček 
má na hrotu voskovou vrstvu, aby 
neutrpělo ostří při přepravě.

K dispozici jsou od: 15. září 2018 
v modelu Wide Gape a Krank hook 
Velikost 4, 6 a 8.

V roce 2019 budou následovat 
modely  háčku Kamakura Choddy 
a Kurv Shank.

novin
ka

vetší balení, menší cena 
a výjimečná kvalita!

vk Trade s.r.o., www.vkTraDe.CZ
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„Tyto nástrahy zná určitě každý, kdo někdy držel v ruce vláčkařský 
prut.“

Začátky
sportovního
rybolovu

Lidé chytají ryby od nepaměti. rybaření patřilo k jednomu z nejstarších řemesel 
a důležitému zdroji obživy. Na řekách se lovilo převážně do čeřenů, vrší a různých 
lapadel. První proutkaři se u nás začali objevovat v druhé polovině devatenáctého 
století. S lískovým proutkem byl položen, vlastně nahozen základ sportovního 
rybářství. V tomto seriálu si postupně představíme historii rybářského sportu 
a výrobu rybářských potřeb v naší vlasti.

Jak se chytalo 
„Ryby na rybáře doslova če-
kaly. Podoustve jako šindele 
a cejni jako uhlířské lopaty. 

Brali i okouni, líni, kapříci a dravci 
všeho druhu.“ Tolik vzpomínky 
pamětníka z Podskalí. Před rokem 
1870 se prý stačilo usadit s prout-
kem na vltavském břehu nebo na 
voru, jimiž byla řeka zaplněna od 
jara do zimy. Vracet se bez úlovku 
nepřicházelo vůbec v úvahu. Vůně 
vařených a smažených ryb se táhla 
nepřetržitě pobřežní třídou, a ač 
byl rybolov ještě volný bez doby 
hájení, ryb neubývalo.

Napomáhaly tomu tehdejší poměry. 
Přírodní břehy i uvnitř Prahy, příznivé 
líhnutí potěru, pravidelné jarní i letní 
dešťové vody, jež přinášely s sebou ryby 
z horních proudů a přítoků. Nebylo 
otravných továrních splašků, parníků 
a motorek. Nebyly ani jezy znemožňu-
jící rybám tah proti proudu. Proutkaři 
chytali ze břehu na plavanou, z vorů 
nebo pramic na položenou. Proutek byl 
vrbový v délce okolo dvou metrů, jež na 
pobřeží prodávali hokynáři. Vlásek bý-
val ze tří nebo čtyř spletených žíní, na 
konci žíně jediná, kulatá a pevná, aby se 
při silnějším záseku nepřetrhla. Vlasec 
o délce dvou sáhů, což jsou necelé čtyři 
metry, stačil na všech místech. Větších 
hloubek, mimo vyšehradskou skálu, 
v Praze nebylo. Imitace, sedule, ani silo-
nové vlasce tehdejší rybáři neznali. Jako 
nástraha se používalo zpravidla žížal, 

o které nebylo nouze, protože v sou-
sedství pobřežní třídy bývaly rozsáhlé 
zelinářské zahrady. Kde rybář usedl, 
tam obvykle rybu hned chytil a nemu-
sel ani vnadit. K lovu stačila hodinka, 
dvě, nanejvýš půlden a někdy rybář 
nadával, že si kvůli hladovým mrškám 
nemohl zapálit ani cigárko. Úlovky se 
spotřebovaly doma nebo se prodávaly 
v sousedství rodinám nerybářů či do 
hospod. Sousedům se nevážily, nýbrž 
jen odhadovaly podle oka. Urostlá 
padoustev za šesták, cejna za dva či tři 
a takový úlovek už stačil celé rodině ke 
svátečnímu obědu. S úhoři nebo jinými 
vzácnějšími rybami se pospíchalo do 
hotelu. Zvlášť vyhlášený byl Platýz, 
kde byl odbyt vždy zaručen. Rybolov 
usnadňoval pobřežním obyvatelům 
tvrdý život.

rybářský zákon
Historie rybářského sportu na našem 
území, se začala psát od roku 1883, 
kdy vstoupil v platnost zákon ke zvele-
bení rybářství v Čechách. Od té doby 
už mohl lov ryb provádět jen ten, kdo 

vlastnil rybářský lístek. Byly stanove-
ny doby hájení ryb a nejmenší lovné 
míry. Rybáři začali na svých revírech 
nejen chytat, ale také hospodařit. 
První rybářský klub v Praze byl zalo-
žen v roce 1886 za účelem zavedení 
příhodných nařízení k rybolovu, aby 

byl provozován způsobem povoleným. 
Zakládajících členů bylo 27. Praž-
ský klub nebyl nejstarším spolkem 
v Čechách. 

nahoře/ Rybářská bižuterie
dole/ Historické splávky

Zdeněk 
Hofman
foto: Autor, 
Lenka hofmanová
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jak to vlastně tenkrát bylo Zdeněk Hofman

O něco dříve již vznikly podobné ry-
bářské kluby např. v Kadani, Lounech 
či Karlových Varech. Na Moravě byly 
spolky dříve Valašském Meziříčí nebo 
Krásně. Pražský klub se však stal spol-
kem největším a nejznámějším.

vývoj rybářského náčiní
Zprvu byl rybářský sport výsadou 

hlavně mužů důchodového věku. 

Rybolov byl spojován s klidným stá-
řím a odpočinkem u vody. Proutkaři 
s obyčejnými lískovými proutky 
zmizeli a u vody se začali objevovat 
pánové s buřinkou a knírkem. Rybář-
ský sport byl zálibou spíše pro majetné 
občany. Ještě v letech 1900 – 1910, se 
chytalo většinou s bambusovým bičem 
bez navijáku. Pokud zabrala větší 
ryba, neměl rybář žádnou šanci. Šňůra 
praskla a bylo vymalováno. Jedinou 
možností bylo zahodit prut do vody. 
Ryba ho tahala za sebou po hladině 
a rybář čekal, až se utahá. Pokud 
neměl loďku, musel se svléknout a pro 
prut si doplavat. 

Rybářské nádobíčko bývalo 
opravdu skromné. Bič dlouhý okolo 
šesti metrů, někdy podběrák, v kapse 
náhradní udičky, pár broků a korkový 
splávek. V druhé kapse měl rybář 
v hadru zabalené těstíčko, či jiné vna-
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didlo. Sedělo se většinou na zemi nebo 
na nějakém kamenu.

Přibývalo však stále mladších nad-
šenců a zdokonalovala se i rybářská 
výbava. Na prutech se začaly objevovat 
první navijáky. O těch si řekneme 
příště. ■

vlevo nahoře/ Ze života spolku v roce 
1891
vpravo nahoře/ Kostřičky se šňůrou
vlevo uprostřed/ udičky 
vpravo uprostřed/ Krabička na 
vnadidlo
vpravo druhý uprostřed/ Erb prvního 
rybářského klubu v praze
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„Chytal jsem převážně na malé průhledné twistery nebo smáčky.“

léto skoro
skončilo

Léto skoro skončilo, každý si ho užil po svém. Já se snažil ve volných chvílích 
utíkat k vodě. Z důvodu velkého sucha jsem letos vyloučil můj oblíbený způsob 
přívlače na malých tocích s povrchovými nástrahami. 

Potoky a říčky, na kte-
ré jsem tak rád jezdil, 
byly skoro bez vody. Pár 
přeživších ryb se sjelo do 

hlubších tůní, kde se stanou leh-
ce dostupnou potravou pro vydry. 
Proto jsem se letos zaměřil spíš 
na větší plochy, kde letní sucho 
nebylo tolik znát. Chytal jsem 
převážně na malé průhledné 
twistery nebo smáčky, samo-
zřejmě jsem nezapomněl ani 
na popy. U hladinových nástrah 
mám rád ten záběr. 

Okouni většinou jenom tak mlasknou, 
bolen vám vrazí do nástrahy takovou 
silou, že se občas sami leknete, a štika 
k tomu mnohdy přidá i výskok nad 

vodní hladinu. Jelikož léto pomalu ale 
jistě přechází v podzim, povrchovým 
nástrahám brzy odzvoní. Brzy přijde 
čas gum, třpytek a woblerů. O pod-
zimu se říká, že je to čas dravců. Rybí 
predátoři se začínají plnit malými 
potravními rybkami a jinými drobný-
mi živočichy, aby nabrali dostatečné 
množství tuku na přežití dlouhých 
zimních měsíců. Teď nastává čas i pro 
nás rybáře, kteří se na ně specializuje-
me. Musíme zkoušet různé nástrahy, 
kterým věříme, různé způsoby vedení 
nástrah, změny rychlosti vedení, až 
docílíme kýžených úspěchů v podobě 
zdolaného, a předpokládám, že i puš-
těného dravce. Nejsem ortodoxním za-
stáncem metody „chyť a pusť“, ale když 
občas člověk vidí, co se u vody děje, 
tak mi z toho není nejlépe. Děti se mě 
v létě ptaly: „...tati, proč ten rybář hází 
ty okouny za sebe na zem?“ Nevěděl 
jsem, jak jim to slušně vysvětlit, proto-
že se mi kudla v kapse otvírala. Možná 
bychom se nad tím mohli trochu 
zamyslet. Uvědomme si, že je nedosta-
tek vody, a to nejen u nás, ale i v celé 
Evropě a dál. Rybožraví predátoři jsou 
přemnoženi a decimují rybí obsádky 
ve všech typech vod. A rybářů, kteří si 
chtějí vykompenzovat cenu povolenky 

rybím masem, je také stále dost. Rád 
bych svým dětem a budoucí generaci 
ukázal, jak se k rybám a nejen k nim 
chovat. Jak si vážit přírody, která mizí 
před očima. Pamatuji si, jak mě učil 
rybařit, poznávat přírodu a vážit si jí 
můj děda Jindra, stejně tak bych to 
rád předával dál, a i když už není mezi 
námi, tak doufám, že ho v tomto smě-
ru nezklamu. Všem rybářům, kteří si 
chodí rybařinu užít, přeji v nadcháze-
jícím období Petrův zdar. ■

Daniel 
Vlach
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„PROACE Verso se vyrábí ve třech délkových 
variantách .“

auto (nejen)
pro rybáře

V posledních letech se díky různým crossoverům prolínají jednotlivé kategorie 
automobilů tak, že se postupně ztrácejí hranice mezi nimi. Nebude tedy nikomu 
vadit, když přidáme jednu, byť pomyslnou  kategorii, která může jít napříč celou 
automobilovou produkcí – a to kategorii aut rybářských. V představování jejich 
členů začínáme spíše u vrcholu. Díky firmě Toyota Domanský jsme mohli otesto-
vat nedávnou novinku z produkce Toyoty, velké MPV s názvem PrOACe Verso. 

Toyota PROACE je jedním 
z trojčat spolu s Citro-
enem SpaceTourer a Pe-
ugeotem Traveller. Tyto 

vozy používají stejnou techniku. 
Odlišnosti, avšak ne nijak zá-
sadní, najdeme v jejich designu, 
a potom také v různých způso-
bech kombinování prvků výbavy. 
Pro Toyotu PROACE mluví záruka 
5 roků / 1 000 000 km v ceně 
vozu. A aby bylo jasno v názvech: 
PROACE je užitková verze a PRO-
ACE Verso verze osobní.

PROACE Verso se vyrábí ve třech 
délkových variantách - City, L1 a L2. 
Rozměry City jsou 461 x 192 x 191 
cm, rozvor 292,5 cm. Délka L1 je 496 
cm při rozvoru 327,5 cm, L2 má stejný 
rozvor a díky většímu zadnímu převisu 
je dlouhá úctyhodných 531 cm. Zákaz-
níci Toyoty můžou vybírat ze čtyř 
stupňů výbavy, od základní Kombi po 
VIP. Motory jsou výhradně vznětové, 
1,5 D4-D a 2,0 D4-D, vždy ve dvou 
výkonových variantách. 

Pro náš test volíme lepší střed 
– délka L1, motor 2,0 150 k, šes-
tistupňový manuál a výbava Verso 
Family s některými prvky navíc. 
Takže můžeme využít osm míst, druhá 
a třetí řada sedaček je v rozložení 2+1 
s jednotlivými sklopnými opěradly, 
všechny jednoduše vyjímatelné. 
Posuvné boční dveře jsou vpravo 
i vlevo, zadní dveře mají otevíratelné 
sklo. V horkém letním dni oceňujeme 

automatickou klimatizaci s rozvodem 
vzduchu ke druhé a třetí řadě sedaček 
pomocí stropních průduchů. Nechybí 
bezpečnostní prvky jako sledování 
mrtvého úhlu, samozřejmostí jsou 
přední a boční airbagy. 

První dojmy: Do Toyoty PROACE 
Verso se velmi pohodlně, nahoru 
a nikoliv dolů, nastupuje. Sedačka je 
výškově nastavitelná ve velkém rozsa-
hu, takže i posed alá křeslo je možný, 
naskytuje se nám výborný výhled 
z auta. Všechny ovládací prvky jsou 
na svém místě. V interiéru je množství 
odkládacích ploch a několik 12V zásu-
vek. Konečně chápu, proč se recenzen-
ti rozplývají nad designem interiéru. 
Na fotkách nevyniká jeho uhlazenost 
a sladěnost tak jako v reálu. Velmi 
pěkné a praktické je ovládání klima-
tizace. Display infotainmentu vkusně 
zapadá do středového panelu. Proces 
párování telefonu trvá pár vteřin.

Jízda: Po nastartování nastává 
překvapení, jak dobře je interiér od-
hlučněn od naftového agregátu. Řazení 
je přesné s krátkým chodem. Motor 

má dobrý zátah už v nižších otáčkách 
i šipky napovídající, kdy řadit, nechtějí 
vytáčet motor nad 2000 otáček. Po-
těšující je, že Toyota převzala od PSA 
omezovač rychlosti. Pro tempomat 
v kombinaci s manuální převodov-
kou na českých silnicích a dálnicích 

TIp pro vás:
Toyota Domanský připravila 
speciální cenovou akci „Chytni 
si svoji Toyotu!“ pro registrované 
zákazníky internetového obchodu 
Chytni.cz
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auto (nejen) pro rybáře

s předjíždějícími kamiony moc 
prostoru nenacházím, ale omezovač 
může jedním stiskem zabránit vysoké 
pokutě. Minimum hluku se dostává 
do kabiny i při jízdě, a to jak od větru, 
tak i pneumatik. Toyota PROACE 
Verso výborně tlumí nerovnosti, takže 
komfort pro cestující se blíží osobním 
autům vyšších tříd. Ocení to hlavně 
pasažéři v zadních řadách. Pro řidiče 
to znamená více naklánění v zatáč-
kách, a tím pádem o něco pomalejší 
průjezdy. Jenže auto naložené rybář-
ským vybavením v hodnotě blížící se 
ceně vozu není závodní instrument 
tak jako tak. Navigace nás po celou 
dobu navigovala překvapivě dobře.  

Praktičnost pro rybáře: Hlavní plus 
Toyoty PROACE Verso. Velká variabi-
lita uspořádání sedaček. Druhá a třetí 
řada je posuvná ve značném rozsahu, 
tři urostlí chlapi za sebou mají pořád 
dostatek prostoru na nohy. Pokud 
preferujete jízdu více lidí s množstvím 
výbavy, zvolte raději nejdelší verzi, 
kde zůstává dostatečný prostor v kufru 
i po posunutí poslední řady zcela do-
zadu. Po vyjmutí jednosedaček v dru-
hé a třetí řadě vzniká šestimístná kon-
figurace 2 + 2 + 2 a jako bonus prostor 
dlouhý více než dva metry, kam se bez 
problému vejde bivak, brolly a 390cm 
děličky. A to už ve verzi L1. PROACE 
Verso skýtá i další benefity – ideální 

rodinné auto na dovolenou, prostře-
dek na přepravu až 4,5 cbm zboží pro 
obchodníky a podnikatele, dostatečně 
výkonné k tahání přívěsu nebo lodě.

Závěry: S Toyotou PROACE Verso 
jsme najeli 920 km, 30 % dálnice, 10 
% město, zbytek silnice první a druhé 
třídy, ale i „polňačky“. Průměrná spo-
třeba byla 6,8 l nafty / 100 km. Méně 
zastoupenou jízdu po městě jsme 
vykompenzovali několika kilometry 
příjezdových cest k různým vodám, 
takže lze tuto spotřebu považovat za 
reálně dosažitelnou. Výkon 150 k motoru 
plně postačuje a dovedu si představit 
pohodovou jízdu i s motorem slabším. 
Osobně bych ale volil motor nejsilněj-
ší, ne tak kvůli výkonu, ale protože se 
s ním jako s jedinou motorizací dodá-
vá osmistupňová automatická převo-
dovka, která dodává už tak příjemné 
jízdě nadstavbu bezstarostnosti. 

Spotřebu Toyoty PROACE Verso 
jsme změřili i na vybraném okruhu 
silnic první a druhé třídy dlouhém 
45 km, kde nechybí ani stoupání a prů-
jezd lyžařským střediskem. Etalonem 
spotřeby na tomto okruhu je Toyota 
Auris Hybrid s průměrem 4,4 l benzínu 
na 100 km. Toyota PROACE Verso to 
zvládla za vynikajících 6,0 litrů.     

Jednou větou: Toyota PROACE 
Verso je velké MPV s úspornými mo-

tory, které svou variabilitou vnitřního 
uspořádání umožňuje pohodlné cesto-
vání jedinci i partě rybářů / rodině za 
prací i zábavou. ■

Otáčky motoru

90 km/h 5. rychlostní 
stupeň 2050 ot /min

90 km/h 6. rychlostní 
stupeň 1720 ot /min

130 km/h 6. rychlostní 
stupeň 2500 ot /min

Naměřené hodnoty spotřeby

Spotřeba po dobu testu               6,8l / 100lm

Orlickohorský okruh  6,0l / 100km

Spotřeba při 130 km/h                 7,8 l / 100 km               

Ceny

Základní cena nej-
levnějšího modelu 
Toyota PROACE Verso         

580 800,- Kč 
vč. DPH   

Základní cena modelu 
Toyota PROACE Verso 
2,0 D4-D 150 L1 Family     

962 000,- Kč 
vč. DPH 

Základní cena 
testovaného modelu                   

991 300,- Kč 
vč. DPH         

Vznětový přeplňovaný řadový čtyřválec  1997 ccm, DOHC, 16 ventilů
Maximální výkon   110 kW (150k)/4000 ot. min-1
Maximální točivý moment   370 Nm/2000 ot. min-1
Maximální rychlost   170 km/h
Zrychlení   0–100 km/h 13,0 s

Vnější rozměry a hmotnosti:
Délka   4959 mm
Šířka (bez vnějších zrcátek)   1920 mm
Šířka (s vnějšími zrcátky)   2204 mm
Výška   1910 mm
rozvor   3275 mm
Maximální počet sedadel   9
Objem nákladového prostoru   3968 l
Provozní hmotnost vozidla   1705 kg
Užitečná hmotnost   1110 kg
Celková hmotnost brzděného přívěsu  2300 kg

Technické údaje Toyota PrOACe Verso 2,0 D-4D 150 L1:
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„Záběry přicházely velice sporadicky, ale na závěr jsme skončili na dvaceti rybách za týden.“

Francouzské
zkušenosti

konečně jsme se dočkali a dlouho očekávaná výprava do rybářské oblasti wintons 
ve francii byla konečně před námi. Povedlo se nám naskládat všechno do dvou 
dodávek a odjezd jsme stanovili na nelidských 3.30. Všichni jsme byli hodně ner-
vózní a nedočkaví, až uvidíme, co nám tato lokalita přinese. Cesta ubíhala hladce 
až na pár malých objížděk, ale brzy jsme se našli v překrásné krajině Normandie. 
rychlý telefon novému majiteli a dobrému kamarádovi rolandu Luesleyovi vše 
vyřešil a za chvíli jsme se podle jeho rad ocitli na malé silničce vedoucí k rybářské 
oblasti wintons. 

Uvítalo nás překrásné de-
setiakrové jezero, i přes 
setrvávající zimní počasí 
to byl  úchvatný pohled. 

Převislé stromy, hluboké okrajové 
partie, potopené překážky a ost-
rov. S Rolandem a jeho vrchním 
správcem Andym jsme si rychle 
dali trochu čaje a vydali se na 
procházku okolo jezera, abychom 
zjistili všechny detaily pro násle-
dujících 5 dnů. Ian Russel a já 
jsme se usadili na místě pro dva, 
jelikož jsme měli v plánu udělat 
nějaké záběry a snímky pro Avid 
a Sonubaits. Jamie Simpson si 
vybral místo na druhém konci os-
trova  a Matty se usadil na velké 
štěrkové rýze, která se táhne přes 
jezero. Já jsem ze svého místa 

Avid
Team

měl přístup k oběma vzdáleným 
okrajům ostrova, měl jsem tedy 
nejlepší pozici. Ian měl před 
sebou velkou oblast plnou po-
topených překážek, a ani zde to 
nevypadalo právě marně. Pustili 
jsme se do stavby bivaků a chtěli 

jsme se utábořit ještě předtím, 
než zvonek ohlásí oběd. Pak jsme 
se vydali k obědu  a dostali jsme 
ohromný kus lasagní a opečené 
brambory, které pro nás Andy 
uvařil. Když říkám, že bych potře-
boval lešení, abych viděl přes tu 
hromadu jídla, které stálo přede 
mnou, nedělám si legraci. Ale 
všichni jsme to spořádali, jelikož 
jsme byli po uplynulém dni pěkně 
hladoví. Unavení a nacpaní jsme 
všichni nahodili pruty do vody 
a krátce nato jsme usnuli. 

Probudil jsem se v brzkých ranních 
hodinách nárazem do mého bivaku, 
rychle jsem vyskočil ze spacáku a šel 
se podívat, co se stalo. Jak jsem tak 
mžoural ospalýma očima po okolí, 
viděl jsem, že na mém Tardisu je na-
házený štěrk a Ian stojí vedle a zdolává 
rybu. Evidentně mě volal, a jelikož 
mě nemohl vzbudit, začal házet hrsti 
plné štěrku na můj stan. Popadl jsem 

podběrák a brzy byl na břehu krásný 
lysec 39 liber. Oba nás to potěšilo, 
hlavně proto, že Ian píše článek pro 
Total Carp a vždycky je skvělé, když 
můžete použít co nejnovější fotku, 
další rybolov si potom můžete náležitě 
užít ještě více. 

Zbytek noci byl pro mě bez pochy-
bu, ale za rozednění jsem dostal SMS 
zprávu od Jamieho, psal mi, že má 
v podběráku kapra okolo 35 liber. I tak 
ho ale stihla pohroma. Když se pokou-
šel udělat sám nějaké fotky, ryba se mu 
hodila, když ji držel v rukou, vysmekla 
se mu a zmizela ve vodě. To celé bylo 
zaznamenané na kameře a pro nás to 
pak byla hodně veselá podívaná, hlav-
ně Jamieho obličej nás dost pobavil – 
zklamaný a promočený ve vodě jezera, 
s malý kloboučkem na vršku hlavy 
ve veselém záběru. Okolo 11. hodiny 
začala Ianovi série přejezdů, bylo jich 
tolik, že jsme začínali mít podezření, 
že v jezeře jsou raci. Tyto obavy se 
rychle rozplynuly, neboť se mu v rych-
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francouzské zkušenosti Avid Team

lém sledu podařilo několik ryb okolo 
25 liber. Všechny nástrahy Code Red 
zkontroloval a byly neporušené. 

Později v tom samém dnu jsme 
měli možnost podrobněji prozkoumat 
lovná místa s potopenými překáž-
kami, ukázalo se, že tyto fleky jsou 
na mojí straně mělčí, a to 2 - 3 stopy 
hned u břehu, zatímco Ianova oblast 
byla okolo 6 – 7 stop. Rozhodli jsme 
se lovit trochu jinak. Nahodil jsem tu 
noc několik délek prutu od vázek, kde 
se dno ostře svažovalo. Ian se naopak 
více přiblížil překážkám, oba jsme 
hodně krmili drceným boilies Sonu-
baits Code Red a 24/7 smíchaným 
s kukuřicí F1. Používali jsme leadery 
z materiálu Outline 25 lb a leadklipy, 
díky tomu jsme zajistili, že každý záběr 
bude podebrán s minimálním drama-
tem, a to jak od vázek, tak ze štěrko-
višť, a koncové montáže byly v obou 
případech dobře zakryté. Ukázalo se, 
že to byl dobrý tah, jelikož Ian téměř 
okamžitě vytáhl dalšího dvacetilibro-
vého kapra a další přejezdy se opako-
valy až do tmy. V noci se nestalo nic, 
ale okolo 8. hodiny ráno se můj prut 
umístěný dále od vázek konečně rozjel  
a následovala velká rvačka mezi mnou 
a rybou. V jednom okamžiku jsem 
si dokonce myslel, že ryba upadla, 
ale to jen ryba nabrala směr ke mně, 
a to docela velkou rychlostí. Pode-
bral jsem ji a poznal, že je to docela 
slušná velikost. Nakonec se ukázalo, 
že se jedná o kapra o váze 42 liber a 8 
uncí. Tím se pro mě stala tato výprava 
hodné úspěšnou. Udělali jsme nějaké 
fotky a trochu více filmových záběrů, 
pak jsme dostali od Jamieho další 
zprávu. Psal, že má na břehu lysce 41 
liber. Řekl jsem mu, aby rybu podržel 
v saku, pokud nechce zopakovat před-
chozí ráno, a běžel jsem okolo jezera, 
abych mu pogratuloval a udělal nějaké 
fotky, které vyšly skutečně hezky. Stál 
ve vodě, ale raději v hloubce 18 palců. 

Zbytek výpravy uplynul v tom 
samém duchu. Záběry přicházely 
velice sporadicky, ale na závěr jsme 
skončili na dvaceti rybách za týden, 
přestože nás trápily teploty, které se 

stěží dostaly do dvojciferných hodnot, 
a všechno dokonal déšť. Mattymu se 
poslední den podařilo ulovit velmi 
zvláštně vyhlížejícího kapra, který byl 
do poloviny zkrabacený jako kniha, 
které někdo v minulosti přerazil hřbet, 
a obličej ryby byl takový, že by ji moh-
la mít ráda pouze její vlastní matka. 
Všichni (včetně mě) jsme se shodli, že 
bychom ji měli nazvat „Little Micky“… 
krvavá tvář. 

Zabalili jsme všechny naše deštěm 
promočené a zabahněné věci a naložili 
do dodávky pro naši cestu zpátky do 
Británie z těch nejkrásnějších rybář-
ských prázdnin, které jsem kdy s vel-
kou společností zažil, patřilo k tomu 
také dobré jídlo a krásný lov. Chci 
vyjádřit velký dík Rolandovi a Andy-
mu, kteří se o nás celý týden tak skvěle 
starali, a to tak, že jsem domů přijel 
těžký jako kámen. Těším se, že se brzy 
do Wintons vrátím, až bude trochu 
tepleji, a doufám, že se mi podaří 
ulovit jednu z tamních překrásných 
padesátilibrovek. ■
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„Poznámka: Lovící z ČR se musí prokázat platným státním rybářským lístkem.“

Toulky po 
maďarských 
vodách 2. díl 

V prvním díle naší zahraniční výpravy do Maďarska jsme vás seznámili s rybář-
ským revírem Palotás a nyní se naše cesta odvrátila na druhou stranu od města 
budapešť k menší vodní ploše, která je o to krásnější a zajímavější. 

Zatopené jezero v údolí hned na první pohled působí opravdu kouzelně. krásné 
prostředí nás ohromilo téměř v okamžiku, a my se tak nemohli dočkat, až se vy-
pravíme na vodu prozkoumat tajemno hlubin tohoto jezera. 

NěKOLIK řáDKů úVODEM 
Toto jezero vzniklé po 
těžbě lignitu je ukázkou, 
jak dokáže příroda vše 

lidskou rukou poskvrněné vzít 
zpět. Někdy to trvá věčnost, ale 
přece jen příroda je silnější, než 
si dokážeme představit. Kdysi 
byl tento revír svazovou vodou 
maďarského rybářského svazu 
a nyní se nachází v soukromých 
rukou zkušených rybářů a správ-
ců. Vodní plocha je velmi zajíma-
vá okolím, ale hlavně reliéfem 
dna. Hloubka se zde pohybuje od 
2 m až téměř na hranici 19 me-
trů. Voda v jezeře je velmi čistá 
a mnohdy je v mělčích partiích 
vidět vlastní položená nástraha 

obsypaná krmením. Lovná místa 
splývají s okolní přírodou a jsou 
velmi dobře rozmístěna po celém 
obvodu jezera. Kolikrát by i člo-
věk hledal souseda vedle, ale on 
prostě není vidět. Soukromí má 
opravdu každý dostatek. Pokud 
by někdo čekal elektrické přípoj-
ky, bude se asi muset vydat ně-
kam na modernější revír, jelikož 
tu nikde nejsou ani lampy či jiné 
osvětlení, noc zde pohltí úplně 
vše. O to je krásnější pohled na 
jasnou noční oblohu a zdolávání 
ryb při svitu měsíce je oprav-
dovým zážitkem. Většina míst 
k lovu je vybavena prostorným 
přístřeškem, lavicemi a stolem, 
což mnoho rybářů uvítá jak při 
parných, tak i deštivých dnech. 
Co se týká prostoru pro stojany, 
člun atd., není se třeba obávat, 
protože místa je opravdu všude 
dost. Bivaky lze postavit na trav-
natou plochu včetně podlážky, 

pruty jsou většinou na vyvýšeném 
místě nad vodou, a tak zbývá 
dostatek místa i pro člun, aby 
bylo možné vyrazit co nejdříve za 
rybou na vodu. 

Den D
Na tuto výpravu jsme se připravo-

vali již od podzimu a konečně nastal 
den odjezdu. Celkem se nás k břehům 
této vody vydalo šest členů našeho 
týmu, a to na lovná místa č. 1, 7 a 8. 
Sraz jsme měli ve večerních hodinách 
nedaleko obce Zásmuky, odkud jsme 
se společně vydali vstříc novému dob-
rodružství. Pro Vojtu, Karla, Romana 
a Pepu to byla vůbec první zahraniční 
výprava za rybami a bylo na jejich tvá-
řích vidět nadšení. Cesta dlouhá přes 
600 km byla před námi, kdy jsme se 
přes město Brno po několika hodinách 
dostali na hranice se Slovenskem a nad 
ránem jsme byli několik málo kilomet-
rů před Budapeští. Po průjezdu tohoto 
nádherného města jsme se zastavili na 

trhu v městečku Hatvan a do cíle nám 
zbývalo již jen pár kilometrů. 

konečně u voDy
Jak v nás rostlo natěšení, minuli 

jsme odbočku k jezeru, a tak nezbývalo 
než se vrátit několik kilometrů zpět 
a napodruhé to už vyšlo. Cesta vedoucí 
mezi keře pomalu padající do údolí 
nás dovedla k příjezdové bráně, kde 
nás přivítal milý správce, vyřídil s námi 
formality ohledně lovu, vystavil povo-
lenky a my se rozjeli na svá lovná místa. 
Já s Ivošem jsme měli místo č. 1, které 
je podle všech informací velmi složité 
pro lov ryb, a to kvůli své hloubce, 
která se rozprostírá ve většině našeho 
sektoru. Konečně nastalo vybalování 
věcí a příprava všeho nezbytného. Ivo 
unaven z dlouhé noční cesty se vydal 
naproti spánku, a já se pustil do příprav. 
Na vodu jsem se dostal v odpoledních 
hodinách a echolot mi opravdu potvrdil 
velkou hlubinu pod naším břehem. 
Téměř do 14 metrů hloubky se lomila 

Jakub 
Svoboda

jezero szücsi 
část 1.
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toulky po maďarských vodách Jakub Svoboda

hrana pod našima nohama a padala dál 
na 17 metrů, až se odraz sondy zastavil 
téměř na 19 metrech. Nezbývalo než 
projet protější část sektoru u malého 
ostrůvku a břehy s rákosovým poros-
tem. Zde se hloubka zastavila na 3 až 4 
metrech a padala do 8 - 9 metrů a opět 
zpátky na 14 - 16 metrů. Zajímavé 
místo, pomyslel jsem si, ale ne úplně 
ideální pro jarní lov. Nedalo se nic dělat 
a nebylo již na co čekat. Poslední část 
příprav byla tu. Připravené pruty, pár 
půlených boilies, trocha pelet v kyblíku 
a nástrahy mohly putovat na vybraná 
místa v hloubce kolem 4 metrů. Celé 
odpoledne uteklo jako voda a byla před 
námi první noc. Kolem druhé ráno při-
chází první razantní záběr, ale než jsem 
se dostal na člun, ryba měla dostatek 
času zajet do hloubky, kde se dokázala 
zbavit montáže. Bohužel, po této ztrátě 
jsme se dočkali dalšího záběru až po 
24 hodinách, a to opět na místě od 
ostrůvku. Ovšem v krátké chvíli jsme 
se s Ivošem dostali na vodu a během 
několika minut nás těšil první úlovek. 
Opět po této rybě nastal klid a až v ran-
ních hodinách mě budí příposlech, bo-
hužel, záběr ustal se svěšením swingeru, 
a tak nebylo co řešit, leda popřemýšlet, 
co si dáme k snídani. Během dne jsme 
zkoušeli různé nástrahy a taktiky, ale 
když se dostavil záběr, nebyl tzv. dota-
žený do konce. Přichází čtvrtá noc a ta 
samá situace se opakuje kolem druhé 
hodiny ráno. Na vodu jsem vyrazil 
sám a musím říci, že v hluboké noci 
je to očistec. Nakonec byla další ryba 
na kontě, tak co víc si přát. Stejně jako 
předchozí dny nás ráno v předposlední 
den budilo slunce svými paprsky, když 
vycházelo nad obzorem. Krásný sluneč-
ný den se obešel opět bez záběru a bylo 
před námi několik posledních hodin 
lovu. S příchodem večera se pomalu 
začínala uzavírat kapitola této výpravy, 
nepotřebné bylo zabaleno, ale přece 
jen kolem desáté hodiny večer přichází 
krátké pípnutí signalizátoru a pomalu 
se začala točit cívka mého navijáku. Po 
následném zaseknutí bylo cítit silnější 
tah ryby, na nic jsme nečekali a v mži-
ku jsme byli oba s Ivošem na vodě. Po 
čtvrthodině souboje byla ryba v našem 
podběráku a za hodinu poté tomu 
nebylo jinak. Tyto dva úlovky zakončily 
naše počínání na této výpravě. Ač to 
nebyli statní kapři s váhou přes dvacet 
kilogramů, i tak jsem odjížděl s krásnou 
vzpomínkou stejně jako kluci od nás 
z týmu, kteří se s vámi podělí o své 
pocity z výpravy v druhé části článku 
v dalším vydání. 

 
DoTek příroDy 
a jeHo pravIDla

Pokud se chcete vydat na tento revír, 
nejprve je nutné si lovné místo rezer-
vovat a po potvrzení správcem zaplatit 
zálohu na požadovaný účet. Poznámka: 

Lovící z ČR se musí prokázat platným 
státním rybářským lístkem.

Pokud si rezervujete místo pro tři 
rybáře, je opravdu pouze pro tři rybá-
ře stejně jako místo pro dva je maxi-
málně pro dva. Takto jsou nastavená 
pravidla a musí se respektovat. 

Bivaky a přístřešky jsou povolené 
s podlážkou.

Co se týká montáží, lze používat 
silon (monofil) alespoň o síle 0,50 
mm jako šokový návazec a délku je 
nutné volit alespoň 12 - 15 m. Velmi 
dobře fungují klasické návazce z fluo-
rocarbonu.

Pokud se rozhodnete použít bójku, 
tak pouze H-bóje lze použít a měly by 
být dobře osvětlené.

Pro pohyb na vodě doporučuji po-
užít plovací vestu, a to hlavně v noci. 
Také je vhodné si umístit poziční 
světlo v noci na břeh, můžete se tak 
lépe orientovat při návratu zpět nebo 
při zdolávání. 

Nutné je použít při každém 
zdolávání ryby člun, dále podložku 
pod rybu, a to nejlépe typ vaničku 
nebo kolébku. Podběráky jsou ideální 
o rozpětí ramen 100 cm. 

Co dodat závěrem? Za ty roky, co 
rybařím, jsem viděl mnoho krásných 
vodních ploch, mnoho řek a potoků, 
ale zde na tomto místě, 750 km od 
domova, mi ustrnul pohled. Jako 
bych se zamiloval. Pokud se chystáte 
do Maďarska na svou první výpravu 
a potýkáte se s otázkou co a jak, určitě 
nás neváhejte kontaktovat, rádi vám 
poradíme či odkážeme na ty, kteří rádi 
poradí. 

S pozdravem již z domova za tým 
kubasvoboda.cz-extreme fishing
Jakub Svoboda ■

jezero szücsi 
část 1.
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„… na háčcích se pohupují zralé višničky, které budou našim šupinatým kamarádům určitě chutnat.“

višňové
odpoledne…

krajina kolem řeky Orlice se zmítá v horké výhni a my vyrážíme k jejím nádher-
ným meandrům, které si ještě zachovala. Je pozdní odpoledne a vedro, které na 
nás útočí, ustupuje teprve pod chladivou náručí stromů, jež obepínají břehy této 
krásné řeky východních čech.
Cílem dnešní výpravy je ryba, kterou všichni známe a kterou můžeme lovit celo-
ročně... Jelec tloušť. Nejčastějším úlovkem bývají malé exempláře do 25 cm, ale my 
máme dnes namířeno na ty, které neulovíme každý den a  všude…

Konečně jsme pod klenbou 
stromů, dáváme sbohem 
prudkému slunci a připra-
vujeme feederové pruty, 

s jejichž pomocí hodláme umístit 
naše nástrahy do míst, kde víme, 
že stojí nádherní tloušti. Na 
cívkách navijáků máme připrave-
ny vlasce od 0,16 do 0,18 mm, 
což je při dobré kvalitě naprosto 
ideální průměr.

Za nástrahu jsme zvolili višně, 
které by měly tlouště přesvěd-
čit, že je to „to“ pravé pro jejich 
mlsné tlamičky. řeka je zde 
opravdu nádherná, ale bohužel 
tloušť je jednou z ryb, která zde 
zůstala po řádění kormoránů. 
Před nedalekou minulostí se zde 

vyskytoval hojně pstruh i lipan, 
a to v nevšedních velikostech, ale 
dnes po těchto rybách zbyla jen 
vzácná vzpomínka, a rybářskou 
vášeň pomáhá uspokojit jelec 
tloušť, úhoř a jelec jesen. Sem 

tam kapřík. O několik set metrů 
níže již můžeme narazit na sluš-
nou štiku, okouna a candáty jen 
sporadicky.

uDICe jsou sesTaveny
… na háčcích se pohupují zralé 

višničky, které budou našim šupina-
tým kamarádům určitě chutnat. Ani 
nezakrmujeme a na jeden z prutů  
ze zvědavosti nastražujeme chomáč 
barevných červů a na zbylé pruty pak 
zmiňované višně.

Netrvá ani 10 minut a přichází prv-
ní záběr a ryba, která sebrala nástrahu 
z rozhraní tůně a proudu, se zmítá 
v podběráku. Z každého takového-
to místa ulovíme 3 až 4 ryby, a pak 
musíme opět dál. Kdo má rád aktivní 
rybařinu a pohyb kolem vody, tak si 
přijde na své.

Balíme tedy a postupujeme výše 
proti proudu a nacházíme další vhod-
né místo. Vždy si vybíráme takové, kde 

řeka vytváří hlubší tůň, jež viditelně 
hraničí s proudem. Ryby jsou velmi 
aktivní a vyjíždí až do mělčí vody, kde 
je můžeme pohodlně i vyfotografovat. 
Dokonce se Petrovi podařilo předho-
dit nástrahu jelcovi přímo před ústa 

Václav 
Ehrlich

Petr 
Velík
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višňové odpoledne Václav Ehrlich, Petr Velík

a počkat na okamžik, kdy višeň nasál, 
a potom rybu zasekl. Bylo to úžasné 
vidět v reálu, jak se ryba chová při 
uchopení nástrahy.

Postupujeme takto dále po řece 
a prochytáváme každé vhodné a pří-
stupné místo. Na některé se musíme 
dokonce přebrodit, ale voda není 
v panujícím vedru studená, takže je to 
příjemné osvěžení...

Den rychle postupuje, slunce se 
schovalo za bariéru stromů a na řeku 
pomalu padá soumrak. Je pomalu 
čas rekapitulace, a tak při konečném 
součtu máme zdoláno 14 tloušťů 
a několik záběrů, kdy jsme rybu ne-
zasekli. Zajímavé je, že na červy jsme 
neměli ani ohlédnutí, natož  záběr. 
Ryby zde o ně prostě nestojí, nebo 
alespoň v tomto období ne.

Záběry na višně jsou razantní 
a dost poctivé, takže počet pokaže-
ných záseků je minimální. Špička 
feederového prutu se spolehlivě ohne 
nebo s ní tloušť zalomcuje, a to je 
signál k záseku. Pokud jde o síly špice, 
zvolili jsme jemnější, neboť proud 
nebyl silný.

Pokud budete chtít něco podob-
ného vyzkoušet, sestavte si zcela jed-
noduchou udici s vlascem o průměru 
alespoň 0,16 mm. Vzdálenost mezi 
háčkem a olůvkem (20 g) by měla být 
minimálně 30 cm. Olůvko nejlépe 

ploché průběžné, ale může být i jiného 
tvaru, a háčky volíme menší velikosti 
a hledíme také na to, aby se oblouček 
bez problémů schoval do malé višně. 
Jak sami vidíte, jednoduchá udice, 
jen to chce nástrahu opravdu správně 
umístit. Nahodíte-li mimo místa, kde 
jsou tloušti zvyklí sbírat potravu, tak 
se záběru ani nemusíte dočkat. Někdy 
je třeba trocha cviku a natrénovat 
nahození pod větvě sklánějící se 
u protějšího břehu.

Platí zde zásada výběru místa, stej-
ně tak jako v kaprařině či lovu jiných 
druhů ryb. ■
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„Neztrácejte naději i ve chvíli, kdy už nemáte síly. Vyplatí se to.“

naděje umírá
poslední

Měla to být pohodová šestidenní výprava na jednu pro mě známější vodu. Nako-
nec vše nabralo otáčky a spád, jaký jsem ani trochu nečekal. Jediné, co se nezmě-
nilo, bylo to, že jsem strávil šest dní na břehu rybníka. 

Vše začalo nevinně tři 
týdny zpět na mé přede-
šlé výpravě. Jeden večer 
jsem si volal se svým ka-

marádem, který chytal na rybní-
ku, který trochu znám. V průběhu 
probírání toho, co se dělo přes 
den, přišel s jednou novinou. 
Potkal se tam s jedním rybářem, 
který mu ukazoval fotky nádher-
ných kaprů právě odtamtud. Já 
věděl, že tam plavou krásné ryby, 
ale že až takové, to jsem neče-
kal. Jelikož jsme spolu plánovali 
další výpravu, bylo rozhodnuto, 
kam pojedeme. 

Dva týdny uběhly jako voda. Ve 
středu jsem napsal slohovou maturit-

ní práci, připravil věci a šel spát. Ve 
čtvrtek ráno se probouzím do sluneč-
ného rána. Vše je připravené, můžu 
jet. Čekám, až mě kamarád přijede 
vyzvednout. Už je tu. Zahráli jsme si 
rybářský tetris, všechno naskládali do 
auta a vyrazili. Po příjezdu k vodě jsme 
si šli obejít jeden břeh a podívat se, 
kde jsou místa a zda neuvidíme nějaké 
ryby. Po obchůzce jsme se již rozešli na 
svá místa. Bylo už teplo a stěhování mi 
dalo dost zabrat, jelikož mé místo bylo 
vzdálené minimálně kilometr od auta. 
Vše jsem poté připravil, zmapoval si 
dno a oba své pruty poslal na vytipo-
vaná místa. Přibližně dvě hodiny po 
náhozu mi přišel záběr, ale ryba ihned 
spadla. Říkám si: „Nevadí, přijde 
další“. Prut vracím na místo a jdu si 
na chvíli odpočinout. Chvilku nato mi 
volá známý, s kterým probíráme to, 
jak to tu vypadá. V průběhu telefonátu 
mi volá kamarád, který je tu se mnou. 
Neberu to na zřetel, ale po delším 
naléhavém volání vypínám jeden 
hovor a zvedám druhý. Z druhé strany 
telefonu se ozývá: „Musím odjet. Teď 
tu byl porybný a řekl mi, ať se sbalím 
a odjedu, jinak mi vezme papíry“. Poté 
mi ještě vysvětloval, o co šlo. Česká 
povaha mě nikdy nepřestane překva-

povat. Nastala tedy pro mě otázka: Zů-
stat či se přestěhovat jinam s ním? Jeli-
kož jsme se ale domluvili, že pojedeme 
na společnou výpravu, rozhodl jsem 
se, že pojedu s ním. Ihned, co byla 
vyřešena první otázka, nastala druhá: 
Kam? V průběhu balení a nošení 
všech věcí zpět k autu jsme vymysleli 
několik možností a u auta se shodli, že 
pojedeme na úplně neznámou vodu. 
Štěstí přeje odvážným. Již se stmívalo, 
ale ani to nás nezastavilo a vyrazili 
jsme na cestu. Po hodinové cestě jsme 
konečně byli na místě. Jelikož jsme 
vůbec nevěděli, kde si „sedneme“, 
jedinou pomocí nám v tuto chvíli byla 
mapa a světlo čelovek. Nakonec jsem 
si vybral místo na kraji zátoky. Postavil 
bivak, z posledních sil připravil pruty, 
rychle nařídil budík na svítání a usnul, 
ani nevím jak. 

Vstávání druhý den bylo rychlé, 
i přestože jsem spal pouze 4 hodiny, 
a na stěny bivaku dopadaly kapky 
deště. Oblékl jsem na sebe brodi-
cí kalhoty, nepromokavou bundu 
a ihned jsem se dal do práce. První 
jsem si celé své lovné pole proházel 
olovem, poté markerem a nakonec 
jsem si místa, kam jsem se dostal, 
prošlapal v brodicích kalhotách. Měl 

jsem naprosto jasno. Tedy, to jsem 
si myslel. Jeden prut jsem umístil na 
kraj zátoky s pařezy, kde se neustále 
ukazovaly ryby. Druhý prut jsem 
nahodil do mělčiny k potopenému 
stromu. Měl jsem s sebou boilies 
Lokaj a Mystery. Každé místo jsem 
si nakrmil zlehka pěti hrstmi boilies 
zalitého příslušným boosterem 
a do krmeného koberce umístil své 
montáže. Záběry na sebe nenechaly 

Petr 
Podhorný
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naděje umírá poslední Petr Podhorný

dlouho čekat. Dvě hodiny po náhozu 
mi přišel záběr, ale o kapra jsem 
přišel. Toto se opakovalo celý den, 
pořád dokola. Záběr a nic. Celkem 
pětkrát. Začal jsem přemýšlet, čím 
to může být. Nakonec jsem přestal 
experimentovat s háčky a nasadil 
tam mé osvědčené, které mě nikdy 
nezklamaly. Ale záběry utichly. 

Celý další den se nesl v duchu 
odpočinku, učení se a fotografování. 
Ryby se přestaly ukazovat na celém 
jezeře. Navečer konečně přišel jeden 
menší kapřík. I když nebyl nijak vel-
ký, měl jsem z něj obrovskou radost. 
První ryba z nové vody. Pruty ale 
opět utichly a hladina taktéž. Další 
den byl podobný jako ten předešlý. 
Po obědě mi přítelkyně dovezla čers-
tvé pečivo a strávili jsme spolu klidné 
společné odpoledne. Chvíli po setmě-
ní jsem zdolal dalšího menšího lysce. 
Seděl jsem před bivakem, pozoroval 
okolí, když vtom se postupně ryby 
začaly ukazovat na hladině. Nebylo to 
v zátoce, ale naopak uprostřed jezera. 
Řekl jsem si ale, že dám ještě jednu 
šanci místu v zátoce, a pruty jsem 
nechal na noc tam. Nic se ale nestalo.

Se svítáním mě probudil budík. 
Oba pruty jsem stáhl. Nastražil nové 
montáže a nástrahy. Opět jsem pou-
žil montáže zhotovené z bižuterie od 
firmy King of the Pond. Jednoduchý 

návazec ze ztužené šňůrky STRI-
PBAC HOOK LINK 25 lb a háčku 
velikosti 6. To celé připevněné na 
helikoptérové montáži. Pod háček 
na vlas jsem nastražil na jeden prut 
boilies Mystery s malým 11mm pop 
up Oliheň – Švestka - Pepř a na dru-
hý boilies Lokaj s malým 11mm pop 
up Broskev - Butyric. Oblékl jsem 
na sebe brodicí kalhoty a zabrodil 
se, kam jsem stačil. Poté jsem si 
několika náhozy našel jedno místo 
s tvrdším dnem a druhé místo zase 
s co nejměkčím. Pruty jsem nahodil 
na svá místa a ke každému nako-
broval po čtvrt kilu boilies. Již od 
noci pršelo a na aktivitě ryb to bylo 
znát. První to dokázal záběr, který 
přišel ihned po náhozu. Nemohl 
jsem uvěřit, když jsem po urput-
ném souboji spatřil v podběráku 
naprosto výstavního tmavého lysce 
s několika rozházenými šupinami po 
těle. Kapra jsem si zvěčnil několika 
fotkami a pustil zpět domů. Ten den 
se rozjel kolotoč záběrů, kdy kapři 
začali chodit pravidelně po hodi-
ně a postupně se zvětšovala jejich 
velikost. Každý souboj s kaprem 
jsem si naprosto užíval, jelikož ryby 
na tomto jezeře jsou neskutečně 
bojovné. Celé to završila doslova do-
konalá, čistá, lysá jikernačka. I když 
jsem byl na konci dne celý promáče-

ný a vyřízený, toto jsou přesně dny, 
které mám nejradši. Celkem jsem za 
den zdolal sedm kaprů. Večer déšť 
ustal úplně a já si mohl užít poslední 
noc této výpravy. Opět jsem dokrmil, 
tentokrát přibližně půl kilem boilies 
ke každému prutu, a po dopití čaje 
jsem šel spát.

Noc byla opět klidná, ale budí-
ček jsem měl v podobě pípajícího 
Delkimu, kdy jsem zdolal dalšího 
hubenějšího lysce a chvilku na to 
ještě jednu jikernačku modelku. 
Opět jsem si udělal několik fotek na 
památku a oba kapry pustil zpět. Pak 
už jsem postupně začal uklízet vše na 
břehu a připravovat se na návrat do 
reality, domů.

Žádný záběr již do odjezdu 
nepřišel, ale to mi vůbec nevadilo. 

Opět jsem si výpravu maximálně užil, 
i když ze začátku byla doprovázena 
několika komplikacemi. 

Neztrácejte naději i ve chvíli, kdy 
už nemáte síly. Vyplatí se to.

Petr Podhorný ■
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„V takových 
situacích je 

důležité zůstat pozitivně naladěn 
a vytrvat.“

Chybějící ryba
Christopher 
Paschmanns když jsem o týden později táhl lesem svůj plně naložený vozík k vodě, cítil jsem se 

opravdu dost motivovaný a věděl naprosto přesně, které místo chci obsadit. A co se 
nestalo, samozřejmě bylo obsazené! byl jsem naštvaný a o to víc, když jsem po chvíli 
viděl, jak se zde otočily dvě pěkné ryby. Tušil jsem, že obzvláště velké ryby se v jar-
ním období zdržují rády právě v této části jezera.Plán B bylo jedno místo 

s velice zajímavými pod-
mínkami pod vodou, které 
se nacházelo kousek od 

břehu. Pruty jsem nahodil opatrně 
před potopený strom, který se 
nacházel na hraně v hloubce okolo 
pěti až šesti metrů. 

Moc jiných možností jsem ani 
neměl, protože skoro vše okolo 
bylo kompletně zarostlé. Večer 
mě navštívili Denisa a Oskar, aby-
chom si udělali piknik. Bylo to ale 
mírně stresující: Měl jsem totiž 
správný nos na místo a do setmě-
ní jsem měl na břehu už 4 kapry. 
V pozdějším ránu jsem potom 
zdolal celkově devátou rybu této 
krátké vycházky, která zabrala 
ještě při balení věcí. Tentokrát to 
opět byli krásní lysci, kteří vážili 
i lehce přes 15 kilogramů. Taktika 
byla taková, že jsem chytal na 
žluté Essential Cell Pop Ups na 
montáži Multi Rig, kdy jsem vždy 
krmil pouze kolem montáže 15 
kuličkami boilies. Zde to byla 
opravdu účinná metoda!

ZůsTaňTe nalaDěnI 
a vyTrvejTe
V takových situacích je důležité zů-
stat pozitivně naladěn a vytrvat. Už 
druhé ráno jsem byl zpět u vody. 
Déle jak čtyři hodiny jsem zde ale 
nemohl zůstat. Vítr postupně zesi-
loval, a to tady ryby často zvedne 
do vyšších vrstev vodního sloupce 
a zkazí jejich chuť ke krmení. Moje 

reakce na to byla taková, že jsem 
chytal úplně bez krmení a nabí-
dl jim jen silně nadipované pop 
up v Goo dipu a použil jsem také 
ovocný sprej s obsahem kyseliny 
máselné. A odcházel jsem od vody 
spokojený, neboť v mém deníku 
úlovků se nacházeli tři pěkní lysci 
o váze do 15 kg. Znovu a znovu 
jsem sledoval následující dny na 

barometru, kontroloval vítr a mé 
aplikace s počasím. Chladným mě 
ale nenechala tato magická fáze 
počasí, která nastala: 

Pomalu klesající tlak, který se ustálil 
na hodnotě 1005 hpA, k tomu mírné 
teploty, vítr od jihozápadu a do toho 
všeho ryby, které ještě nebyly v reži-
mu tření. 
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chybějící ryba Christopher Paschmanns

a ješTě jeDna věC: Úplněk! 
Tahle konstelace prostě zcela jasně 
vybízela k lovu kapitálních kaprů!

maGICkÉ Dny
Dne 11. května chytil Darrell Peck 
svou vysněnou rybu, neuvěřitelně 
tmavého lysce s váhou 33,6 kg. Ne-
mohl jsem dostat lepší potvrzení mých 
úvah, že teď je ta správná doba. A jistě 
byla, protože Darrell také neseděl bez-
důvodně na rybách zrovna v této době. 
Pochopitelně jsem se tedy musel dostat 
ven! Vnitřně jsem se ale připravoval 
na to, že moje oblíbené místo bude 
už obsazeno. Také ostatní rybáři jistě 
sledují velmi dobře počasí a u vody 
bude asi hodně rušno. U vody jsem 
plně naložil svůj vozík a velmi pomalu 
ho vlekl na místo určení. Když jsem 
se vynořil zpoza posledních stromů, 
bliklo na mě prázdné místo. Jaké štěstí, 
byl jsem sám, yes!

ryBaření jInak
Dva své pruty jsem položil tak 
jako naposledy na tomto místě. 
Nahodil jsem je tak, že se montáže 
nacházely krásně položené jen asi 
metr za rostlinami. Třetí prut jsem 
ale umístil úplně jinak a záměrně 
chytal v rozporu s mým obvyklým 
stylem. Konec konců, nechtěl jsem 
vytvořit podmínky pro ulovení 
stejného kapra jako vždy. Třetí 
prut jsem tedy úmyslně nahodil na 
místo, které jsem nepovažoval za 
tolik atraktivní. Zkrátka to šlo na 
monotónní prostor na úplně rovné 
dno. K tomu jen trochu krmení na 
přesnost, ne do prostoru. Možná 
právě zde udělá velká ryba chybu, 
to byla moje taková postranní my-
šlenka. Jako montáž jsem použil 
Chod Rig s háčkem č. 4 a 15mm 
pop up o příchuti Peaches & 
Cream Wafter. Větší háček na 
velmi chytlavé montáži s ma-
lou a dokonalou nástrahou 
–  to je kombinace, kterou jsem od 
koukal od Dannyho Fairbrasse. Ta 
by měla rybu okamžitě chytit už při 
prvním ochutnání. Sice jsem spíše 
příznivcem malých háčků, ale chtěl 
jsem to zkrátka vyzkoušet.

první jíZDa
V noci klesl tlak na 990 hpA. 
A teprve když se opět vyrovnal na 
stabilních 1000, uslyšel jsem opravdu 
pěknou otočku ryby, nedaleko Chod 
Rig montáže. Bylo to okolo 3 hodin 
v noci. Vím to dobře, protože se mi 
té noci špatně spalo. Během příštích 
hodin se vyvalilo ještě několik dalších 
a také byly slyšet pěkné výskoky nad 
hladinu. Za úsvitu mě ze snu konečně 
vytrhl parádní záběr. Byl to ten levý 
prut s Wafter pop up na Chod Rigu. 
Ryba nebojovala zbrkle, ale jezdila 
těžce při dně a měla velkou sílu – 
typické pro velké špígly. V podběrá-
ku jsem při prvním pohledu tuhle 
masivní rybu nepoznal. Potom na 
podložce jsem zjistil proč: Tohoto 
špígla jsem tady totiž naživo ještě 
nikdy neviděl! Byl to skutečně onen 
„chybějící lysec“, o kterém nevím, že 
by ho tu někdy někdo chytil, přestože 
to tady velmi dobře dlouhá léta znám. 
S 21,6 kg byl o více jak 10 kg lehčí 
než ten Darrellův, ale pro mě byl 
rozhodně dostatečně těžký. Ještě jsem 
tu chytal další dvě noci, ale takhle 
velká ryba se už nepovedla. Kaž-
dopádně moje speciálně sestavená 
montáž Chod Rig s velkým háčkem 
na cílovou rybu zafungovala a vše se 
uskutečnilo podle plánu! ■
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