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 Pojištění schopnosti splácet. 
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Plug-in Hybrid bude dostupná během 1. čtvrtletí 2021. Fotografie je pouze ilustrativní.
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ilé rybářky a rybáři,

Máme podzim a období chřipek a to je nejlépe chodit co nej-
více do přírody, dýchat čerstvý vzduch a nenechat se zastrašovat médii, 
které do nás valí od rána do večera jen černé scénáře a katastrofy. Vždy 
je ze všeho cesta ven a zcela určitě i v této podzimní situaci. Proto pobyt 
u vody, jak se domníváme, je tou nejlepší medicínou na špatné myšlenky, 
a také místo zloby více empatie a lásky k bližnímu. Jsme tady všichni na 
jedné planetě, v jedné zemi. Důležité je mít svoji zemi rád a bojovat o ni 
v tom dobrém slova smyslu. Chránit co nejvíce Matku přírodu, bez které 
se nemůžeme, jako lidstvo, obejít.
Podzim je čas rybářských žní a sklízení plodů roku. Rybáři v tom-
to období touží a snaží se o krásný úlovek, neboť je aktuální je lov 
všech druhů dravých ryb a kaprů především. Návnady a nástrahy si 
vyberete každý sám, ale oblečení Vám nabízí firma Bushman. Chce-
te-li se zapojit do soutěže o oblečení Bushman, čtěte až do konce 
a zapojte se. Uzávěrka je prodloužena do 30. listopadu 2020.

Václav Čestný
redakce Časopisu Rybolov

www.casr yb.cz

Představujeme naše 
nové webové stránky
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Mám tady vedle sebe jednoho z našich dlouholetých kapra-
řů, specialistu na tekoucí vody Láďu Voláka, který dnes 
ráno chytil jednoho z největších kaprů uloveného 
na našich řekách, obrovského šupináče dlouhé-
ho 105 cm s úctyhodnou váhou 28,50 kg. 
Položím za Vás, naše čtenáře Láďovi 
několik otázek, aby se nám před-
stavil a potom několik k jeho 
adrenalinovém zážitku.

Láďa VolákLáďa Volák
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Pro Dava je tento měsíc výzvou snaha chytit kapra pomocí pevné montáže, PVA nebo stringer (řetízek 
z boilies na PVA niti za sebou a upevněné na háčku). Budou tři PVA taktiky, které Davemu v minulosti 
dobře sloužily, úspěšné i nyní? Rybařit bude na vodě, která je velmi bohatá na rybí obsádku 
a zejména na velké kapry. Dave si jednoho chce chytit. Uvidíme, jestli je možné jednoho vytáhnout.

Lov kaprů s PVA
Celkem silný, ale teplý vítr vane přímo proti Davemu. 
Jestliže na této vodě vane vítr ke břehu, Dave vždy 
očekává dobré podmínky pro braní. Původně měl 
v plánu lovit jinde, ale když viděl několik ryb na tom-
to místě, rozhodl se pro změnu plánu. Dave umístil 
dvě udice na relativně krátkou vzdálenost od břehu 
a provnadil kolem nich kobrou. Zlomy na dně jsou vý-
borným místem, zvláště při takovém počasí, jaké pa-
nuje dnes. Vítr přihání s vodou ke břehu přirozenou 
potravu, ta se ukládá právě u takových zlomů a ryby ji 
budou jistě vyhledávat.
Bude používat prezentaci, které říká stringer. Používá 
ji pravidelně a pro její dřívější úspěchy jí plně důvě-
řuje. Je to v podstatě nástraha složená do tvaru troj-
úhelníku kolem háčku. Celé to připomíná padák. Se-
stava zabraňuje zamotání.
PVA je skvělý způsob, jak předejít zamotání, a Dave ji 
používá naprosto pravidelně. Proto jeho další montáž 
obsahuje PVA, která je mega efektivní. Hlavní výhodou 
je skutečnost, že je háček chráněný uvnitř v PVA. Ná-
vnada se pak rozprostře kolem háčku, a to zajišťuje 
dokonalou prezentaci nástrahy a háčku, který je vždy 

jako bonus při lovu kaprů touto metodou. Doufejme, 
že bude pracovat dobře!
Dave sedí nad pruty a tiše připravuje balíčky PVA. Když 
právě olizuje roh sáčku, aby jej mohl uzavřít, uslyší 
zvuk typický při výskoku kapra nad hladinu. Letmým 
pohledem zjišťuje, že je to mírně vpravo od plánova-
ného loviště, těsně u rostlinstva. Nahodí tedy tímto 
směrem.
Existuje jen velmi málo prezentací nástrahy, aby byla 
tak dokonalá jako pevný sáček z PVA. Takže toto je ide-
ální volbou…. „Dave, něčeho jsem si všiml, když jste 
připravoval sestavu. Byla to její délka. Vypadala rela-
tivně krátká, je to pro vás důležité, jestli se mohu ze-
ptat?“ „Je to velmi důležité, při použití pevného sáčku. 
Nechávám ho dlouhý mezi 4 – 6 cm. 
Kapr se může polekat, když narazí na vlasec nebo 
šňůru, týká se to jistě i jiných druhů ryb. Jsou loveny 
týden co týden, a tak si na to navykly, aby se vyhnuly 
rybářskému tlaku. Tím, že mé vlasce jsou potopeny, je 
nepravděpodobné, že na ně kapr narazí a objeví mou 
přítomnost.“ Dave si mne ruce, vypadá to, že dnes 
kapři půjdou.

Pro Dava je jen otázkou času, kdy se mu jeden z nich 
pověsí na prut. Opravdu to netrvá dlouho a pravý prut 
hlásí záběr. Dave vyskakuje jako blesk a už drží prut, 
aby byl včas v kontaktu s rybou. Kapr statečně bojuje, 
ale pomalu a jistě se blíží k podběráku. Prut je ohnutý, 
a kapr tak musí bojovat na malém prostoru. „Ještě tě 
nepustím, musíš nejprve do sítě.“ Ryba se ještě snaží 
najít spásu v blízké vegetaci, ale tomu Dave zabrá-
ní včasným manipulováním prutem. Netrvá dlouho 
a už je před podběrákem. Nevypadá, že by se jí do sítě 
chtělo. Naštěstí je Dave dostatečně zkušený a pode-
bírá pěkného lysce. Pevný obal PVA udělal svou práci 
a Dave je spokojený. Váha ukazuje 10 kg – skutečně 
krásná charakterní ryba s  krásně tmavě hnědými 
boky. „Ten si zaslouží přezdívku,“ říká Dave. Ta se ale 
vymyslí až po opatrném vypuštění zpět do vody.
Bylo to trochu překvapivé, podle Dava, nečekal první 
záběr tak brzo. Vítr stále sílí, deštník stěží odolává 
poryvům i modré swingery mají co dělat, aby udržely 
svá místa. Neuběhlo ani deset minut od minulého 
záběru a přichází další. Tento se neliší od minulého 
a ryba se ihned objevuje na hladině. Určitě bude bo-
jovat stejně urputně! Dave se snaží zpomalit výpady. 
Všiml jsem si, že směr napětí vlasce má velký vliv na 
pohyb ryby, a ptám se, proč tomu tak je. Odpovědí 
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PVA Bag

Vožte boilie do crusha nádoby.

Nyní vložte dovnitř také nástra-
hu.

Sáček zakruťte a slinami slepte. Přebytečnou horní část PVA sáčku 
odstřihněte.

Nyní je PVA sáček připraven 
k nahození.

Nástrahy rozdrťte. Máte-li připraveny nástrahy 
a návnady, tak vložte do sáčku 
montáž s olovem.

Nyní nasypte rozdrcené boilie.
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Stick

K přípravě potře-
bujete PVA tunel 
a partikly.

Návnadu pístem 
umáčkáme.

Přesně tak, jak 
vidíte.

Nyní protáhneme  
pva vaši montáž.

Kvalitní partikl 
nasypeme do PVA.

Nyní ukončíme 
uzlem.

Odstřihneme pře-
bytečné na uzlem.

A můžeme nahodit.

mi je, že je to skvělý způsob, jak kapra otočit. Když se 
ryba zdolává s prutem na boku, je to lepší, než když 
je špička vztyčená. Místo toho, abyste zvedali rybu 
vzhůru, nutíte kapra reagovat podle své taktiky. Je 
to nejvhodnější způsob, jak rybu zdolat rychle, když 
vás k tomu nutí okolnosti. „My kapraři tak získáváme 
kontrolu nad velkými kapry,“ vysvětluje Dave a zís-

kává dalších několik metrů. Těžké výpady a ohnutý 
prut znamenají, že na háčku není žádná čudla, a my 
se modlíme, aby vše vydrželo, když spatříme velkou 
ocasní ploutev. Za pár minut boje je ale ryba una-
vená a konečně poprvé propluje nad podběrákem. 
„Vypadá to dobře,“ usměje se Dave. „Ten byl na strin-
ger,“ říká.
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Stringer

Potřebujete dlouhou jehlu a pva 
pásek.

Uzel dotáhneme. Nástrahy vytvoří malý triangl. Středem provlékneme montáž. Parašut stringer je připraven.

Na jedhlu navlékneme š kuličky 
boilie.

Nyní boilie přetáhneme z jehly na 
pva pásek.

Zavážeme uzem.

Pomalu odháčkuje robustního starého lysce, které-
mu váha ukázala 11, 5 kg. Háček drží pevně, přímo 
v dolním pysku. Byl to skutečný rváč a je tedy po-
chopitelné, že se s ním Dave chce pořádně vyfo-
tit. „Takový boj si vždy pořádně vychutnáme,“ říká, 
„je to lepší než rybu nechat jen tak volně plavat.“ 
„Stringers je podle mě nejlepší způsob prezentace, 
protože pevné uskupení menšího počtu návnady 
kolem háčku je pro kapra lákavé. Je to malé zvýše-
ní přitažlivosti návnady, které vede k velkým úlov-
kům!“
Zdá se, že jsme tím krátkým bojem poplašili ryby, pro-
tože se jich hodně objevuje u hladiny a hlásiče zů-
stávají v klidu. Do toho ještě přichází změna počasí 
a k silnému větru se přidává déšť a ten neustále sílí. 

Dave musí ještě vyzvednout své děti, a tak jsme se 
rozhodli ukončit dnešní lov.
Při balení se ptám Daveho, proč si myslí, že o PVA stick 
nejevily ryby zájem, zatímco o ostatní dva ano?
„Jsem si jistý, že ryby se pohybovaly i kolem stic-
ku, pochybuji o tom, že by se mu vyhýbaly. Prostě 
dnes měly zájem o něco jiného. Nemůžete chytit 
kapra tam, kde není, a to je myslím ten důvod, 
proč na ně chodím a chci dokázat, že tam jsou. 
PVA materiál je skvělou věcí k  lovu kaprů, chytá 
a nic nezmění můj názor na toto téma.“
No, tak tady to máte! Dave zakončil tento měsíc ve vel-
kém stylu lovu kaprů, ne na jednu, ale na dvě z uvede-
ných metod. Není pochyb, že bude příští měsíc tahat 
také, ale uvidíme …
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Vlajkové vozy většiny automobilek již dávno nejsou luxusní sedany, jak tomu bylo před 
dvaceti lety, ale stala se jimi velká, vysoká a prostorná auta, kterým se dnes s oblibou 
říká SUV. Automobilka Hyundai si tuto skutečnost dobře uvědomuje, a tak vedle popu-
lárního Tucsonu prodává neméně oblíbené Santa Fe, které nabízí ještě více místa a tech-
nologií. V kategorii velkých rodinných SUV, kam spadá i Hyundai Santa Fe, automobilky 
předvádí to nejlepší, co umí, avšak často se tato skutečnost pojí i s vysokou pořizovací 
cenou vozu, a to nejen u prémiových značek. Slušně vybavené auto této kategorie dnes 
běžně pořídíte za jeden a půl milionu korun a více. Musí tomu tak být ovšem vždy? Hy-
undai se tuto skutečnost rozhodl u svého vozu změnit a já měl díky společnosti Hyun-
dai Praha Domanský s.r.o.  možnost vyzkoušet, jak se to korejské automobilce povedlo.

Hyundai Santa FeHyundai Santa Fe
 luxus za dostupnou cenu  luxus za dostupnou cenu 

Specifikace testovaného vozu 
Hyundai Santa Fe se bude až do příchodu face-
liftu v České republice prodávat v limitované 
edici Adventure Premium, což znamená, že vůz 
je možné mít výhradně se vznětovým motorem 
CRDi o objemu 2,2 l a výkonu 147 kW (197 k), který 
za pomoci 8stupňové automatické převodovky 
přenáší výkon na všechna kola. Musím vyzdvih-
nout skutečnost, že tato pohonná jednotka se 
již řadu let těší pověsti neobyčejně spolehlivého 
motoru, a nemyslím si, že by tomu u této po-
slední generace mělo být jinak ani po úpravách 
pro splnění posledních euro norem. Výbava zde 
nese označení Style a je opět jedinou možnou 
volbou při koupi tohoto vozu. Za příplatek mů-
žete získat sedmimístné provedení karoserie, 
panoramatickou střechu a paket Premium, kte-
rý obsahuje head-up displej, bi-led světlomety 

a 19palcová kola. Všechny tyto 
možnosti měl mnou testovaný 
vůz, a tak jsem mohl auto vy-
zkoušet ve „full výbavě“. 

Exteriér, interiér a výbava
Hyundai se nebál změn oproti minu-
lé generaci a myslím, že tou nejvidi-
telnější změnou je odvážný, moderní 
a nezaměnitelný vzhled. Je samo-
zřejmě otázkou osobního vkusu, zda 
se vám auto líbí, nebo ne, ale podle 
mého názoru se snaha o odlišení po-
vedla a mohu říct, že se jedná o vzhle-
dově zajímavý vůz od této značky. Auto 
mezigeneračně opět povyrostlo, což je 
znát především v jeho interiéru. Vůz 
působí velmi vzdušně a prostorně. Na 
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Vnější rozměry a hmotnosti:

Technické údaje:

Délka
Šířka
Výška
Rozvor
Pohotovostní hmotnost
Celková hmotnost
Objem zavazadlového prostoru
Hmotnost nebržděného přívěsu
Hmotnost bržděného přívěsu

Typ motoru
Zdvihový objem
Maximální výkon
Převodovka

Přední

Zadní

Motor 2,2 CRDi

Zavěšení kol

4770 mm
1890 mm
1680 mm
2765 mm
1950 kg
2400 kg
625 l (5 míst na sezení)

750 kg
2000 kg

Řadový vznětový čtyřválec
2199 cm³
147 kW (197 k) / 3800 ot/min
Automatická

Nezávislé zavěšení 
(McPherson se stab.)
Víceprvková

zadní řadě sedaček je místa na rozdávání a rozhodně bych se nebál v autě 
absolvovat delší cestu například do zahraničí. Jak jsem se již zmínil, auto 
jsem měl v maximální výbavě s paketem Premium a je pravdou, že jsem ve 
voze měl skutečný pocit luxusu. Hyundai lze srovnávat s dnešními modely 
Audi nebo BMW, které ale v podobné výbavě umí být více než dvakrát dražší. 
Vezmete-li v potaz cenu (1 170 000 Kč) a výbavu, kterou za to Hyundai nabízí, 
jedná se o nabídku, která v dnešní době nemá konkurenci. Automatická 
dálková světla, head-up displej, ventilované sedačky, kvalitní infotaiment, 
který nabízí Apple car play i Android auto, aktivní udržování v jízdním pru-
hu, hlídaní mrtvého úhlu, audiosystém Krell s deseti reproduktory včetně 
subwooferu a mnohé další vychytávky vám společně dají pocit luxusu, jaký 
jste ještě před několika lety měli skutečně jen u prémiových značek. Dalším 
aspektem, kterým se Hyundai posouvá dál, je zpracovaní interiéru, kde vás 
obklopí kvalitní materiály s kůží a měkčenými plasty, kdy ani při jízdě po 
nezpevněné polní cestě nic nevrzalo, nebouchalo, ale naopak působilo pří-
jemně a odolně, což na rybách určitě každý ocení.

Jízdní vlastnosti
Značce Hyundai byla vždy vytýkána jistá nedospělost v oblasti jízdního 
komfortu a jízdních vlastností celkově. Bylo tedy jasné, že se jihokorejská 
automobilka na tento nedostatek zaměří u svých nových modelů a využije 
zkušenosti a technologie z Rally závodů WRC, kde sklízí v posledních letech 
velké úspěchy. U velkého rodinného SUV je tento úkol ještě o poznání těžší 
tím, že se inženýři museli vypořádat s větší hmotností a vyšším podvozkem. 
Opět jako u interiéru jsem se dočkal příjemného překvapení. Auto jsem měl 
možnost vyzkoušet ve městě i v terénu. V městských podmínkách je Hyundai 
Santa Fe velmi pohodlné auto, které působí vysloveně uklidňujícím dojmem. 
Hlavní zásluhu na této skutečnosti má pohonná jednotka, která skvěle spo-
lupracuje s převodovkou, a současně dobré nastavení podvozku, který na 
nerovnostech nemlátí a v zatáčkách auto dokáže podržet, aby se zbyteč-
ně nenaklánělo. Naopak v terénu, kdy jsem několikrát na Orlické přehradě 
dával na vodu loď, jsem ocenil uzávěrku mezinápravového diferenciálu a 
celkově kvalitní vlastnosti vozu v lehčím až středně těžkém terénu. Pokud se 
nedostanete na limit pneumatikám, auto terén zvládá. S přívěsem si auto 
hravě poradilo, i když jsem se blížil na hranu maximální povolené hmotnos-
ti, nemělo sebemenší problém.

Závěr
Mohu říct, že mě Hyundai Santa Fe velmi příjemně překvapil. Zdá se mi jako 
dokonalý kompromis mezi autem pro rodinu do města a vozem, které se 
umí projet i po rozbité polní cestě nebo odtáhnout těžký přívěs. Je jasné, že 
prioritou pro něj vždy bude asfaltová silnice, kde ohromí již zmíněným luxu-
sem a pohodlím, ale v terénu se rozhodně neztratí. Auto jsem měl půjčené 
na tři týdny, tudíž jsem měl možnost se s vozem dobře seznámit. Často jsem 

ho používal na delší cesty, kdy byli na palubě čtyři cestující, a ani při přepravě 
bezmála dvoumetrových chlapů s rybářskou výbavou pro každého z nich se 
nestalo, že by někdo trpěl nedostatkem prostoru. I v takovém provozu mělo 
auto spotřebu okolo 7 l, což si myslím, že je na tak velký vůz s pohonem 4x4 
velmi slušná hodnota. 
Opravdovým závěrem by měla být odpověď na otázku, kterou jsem položil 
v úvodu. Povedlo se Hyundai postavit kvalitní a dobře vybavené rodinné SUV 
za dostupnou cenu? Já si myslím, že ano. Hyundai Santa Fe s pořizovací cenou 
1 170 000 Kč je jednou z nejlepších nabídek na trhu a rozhodně bezkonku-
renční ve své třídě. Spojení prostornosti, dobrých jízdních vlastností a bohaté 
výbavy bezpochyby oceníte nejen na rybách, ale především při každodenním 
ježdění, pro které je vůz doslova stvořen.
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asasasasasasasa pepepepeppepepep ktktktktkttktkttememememememe , , , , ktkktktkttktktkteererrerererýýýmýmýmmmýmýmý ssssssee e eee e HyHyHyHyHyyyunnuununuu dadadadaii popopop soososouvuvuvvuváááááá dádáddáddáddddádádállll,l, jjjjjjjjeeee eeee e zpzpzpzppprararaaraacococoocoovavavaavaavav níníníníníííníínínínnínín iiiiiiiiiiintntntntntntntnntntteeeererereree iéééééiéiéiéiééruuuuruururuuuurur ,, kdkdkdkdkdkdddddeeeeee e ee váváss ss 
obobklklopí í kvkvala itní materiályy s kůží í aa ěměěměkčkčkčkččenenenennnýmýmýmýmýmýmýmými iiiiii plplplplplplasasasasasasasasasastytytytyttyttyty, ,,, , kdkdkdkdkdkddddddy yyy y y y y yyy ananananananaaani iii ii iii přpřřřřřppřřpppřpp ii iiiiii ii i jíjíjíjíjíjíjjíjíjíjíjíjíjízddzdzdzdzdzdzdzdzdzddzděěěěě ěěěěě pop  
nenezpevněné ppololníní ccesestětě nnicic nnevevrzrzrzalaa o,o nnebebououchchalalo,o, aalele nnaoaopapak k půpůůsoosoooosooobibibib lolololo ppppřířířířííí----
jejej mnmně aa ododololněně, cocožž nnnan rrybyby ácácácá hhh ururururčičičič tětětětětětě kkkkkažažažažaa dýdýdýdýý ooceceníní..

JíJízdzdníní vvvvvlaalastststnonnonnosti
ZnZnZnnnnnnaaačačačačačaaa cececece HHHHyuyundndaaaiaiaiai bbbbyyylyylyla vždy vytýkánaa a jijistststtáá áá nedospělělěllloooost vvvv v v v obobobobo lal stststststtstsststststststiiiiiiiiiii jíjíjíjíjíjíjíj zdzdzdzdzdzddddníníníníínníhohohohoh  
kokokokokokokokokok mfmfmfmforororrttut  a jízzzzzddndndndnddnícícícícící hhhhhh vlastností celkoooově. BBylo tedy jasnnnnnnnnééé,éé,é,é, žžžžee e e seeeeeeeeeeee jjjjjjjjjjjjjjjjihihiihihihhihhhhokokokororo ejejejejee sksks á á 
auauauaua totoommmobilka a nananana tttttenenenennnentotototottoo nedostatek zaaměměm ří u svýých nnnnnooovooooo ýcýcýcýcchhh momoomoomomomomoomommmom ddeddededeeeededededeeeded lllůlůlůlůůllůůlůllůůlů aaaaaaaa vvvvyuyyyuyy žižižiiiijejejejejejejeeje 
zkzzzkušušušeenosti aaaaaaaa ttececece hnhnhnhhnh ololoooo ogogogieeeieeiee zzzzz RRRRRRRallalalalalllylylylylyy zzzzzáávávávávává ododododdodů WRC, kdeeeeeee ssskllízízzzzíííí í v v vv ppopopopppopopopopopopopopppoopppooossslslslslsslssss eeeededededeeededdddnínínínínínínníínnnnn chchchchchchcchhchh llllletetetetetete ececececececccccch h h h hhh h
veveelklké úspěchhy. U velkého rodinnéného SUV je tentntntntntntntoo úkkolol jjjjjjjjjjješešešešešešešešešešeššešeššeešešeššššštětětětětětětětětětětěttět ooooooooooooooo pppppppppozozozozozozzzznánánánánáááánánáááánánínínnínínnínnnínnnn ttttttttěžěžěžěžěžěžěžěžěěžžžššíšíšíšíšíšššíšíšíšš  
títím,m žže e se inženýři museeli vvypy ořádatt ss větší hhhhmmmomooom tnttnnoosostítítítítítítítítíítítítttííí aaaaaaaaaaaaaa vvvvvvyšyšyšyšyšyššššíšíšíšííšííšíšíímm m m mmm popopopodvdvdvdvdvvdvddvvvvvvvvvooozozozozozozozozozozoozozkekkkekekkkekekekekekekekekemmm.m.m  
Opppět jako u interiéruu jsjsemem ssee dodočkal příjemmmnmmmmmm éhhhhooooo o oo přpřpřřřřřřpřřřřřeekeekekeekekekekekkkkeekeekeekekkkkkkvavavavavavavvavavapepepeepepepepeeeenínínínínnínínínní. . . .  AuAuAuAuuuuAuuutttototototototototototooooot jjjjjsesesessemmmmm měměmměměm lll l
možnost vyzkouušeet t veve mměsěstětě ii vv tterréénéé u. VVVVVVVV mmmměsstststt kýkýýýýýýýýýýchchchcchchcchchhchchh poddodmímmímmmmmmm nknkkknkknknkkkknkácácácááácáácccáccá hhhhhhhhh jejeje HHyuyundai 
SaSaSaSaSantn a Fe velmi pohodlné auuto, ktktereré é půpůpůpůpůůpůůsooobíbíbbí vyssssslololololooololololovvvvveveně uklklklkkkkklidididdddddidňňňňňňuňuňuuňujjjíjíjjíííícícíím mm dddojmem. 
HlHHH avní zásluhhhuhh nnaaaaa tététéétéétototototoo sssssskukukukukuttetetettečnčnčnčnčnčnčnososososo tittiti mmmmáááá áá ppohonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnááá áá jej dnotkaaaa,, , ktktktktkkktktktktkteeeeeerereeeee á á skskvěěvěllele sspopopo--
lulluprprrracacujujjee s ss přpřpřp evevevevodododdodovovovovkokokkokokk u, a současně dobrbrbrbrbrrbrbrbrrrbrrrrbréé éé é ééé éééééééé é nanan ststavavvveneneneneneneníííí í í í poooooooooppopopopopoopopodvdvdvdvdvddddvddvdddvdvdvdvdvdd ozozkkkkukk , ktktktktktereerererere ýý ý ýý nanananaa 
nneerorovnvnosostetechchhh nnememmlál tííttt  a v zatáčáčččáčáčá káákákákákákákkákákáchchchchchchchch aaaaaaaaaututututtututuutu oooo ooooo o dododododoododdoodoookákákákákákákáákákákáákák žžežežžežežežežežeežežežeže pppppppppppppoddodododdododododržržržržržržržeteteeee , ababy y sese zzbybybyyteteteeteč-č-čč
něně nenenakkláláněněěěnněělolololo. . NaNaNaopopopoopopopooopoo akkkkakakk vvvv ttttererererénénénénénu,u,u,u,u, kkkkdydd jsem něněkokokookolilililikrkrkrkrátátátátá nnnnnnnnnna a OrO lilickckéé přpřřehehehehehhhrrarararaděddědě 
dádádááávavavval l l nanana vvvoododuu loloď,ď,ď,ď,ď,ď,ď,ď jjjsesemm ococcenenenilill uuuuzáázázávěvěvěrkrkr uuuu mememezizizináánánááprprprpp ava ovovéééhééhéhéhhhhho o oo o dididiididdifefefefefererererererennccciiáiálluuu aa   
cecelklkovovovovvvvvěěěěěěěě kvkvkvkvkvkvkvkvalalalalalalala ititititititti níínííínííí vlastnonooststststii i vovvovovozuuzuzuuz  v lllehčím ažž ssstřtřt ededněněě ttěžěžěžkékk m teteréréénun . PPookkud seseseess   
nedoststanananetetetee e nana llimimitit ppneneneumummummatataatatatikikikikiikámámámmámm,,, auaaa to tttereererénéénén zvlvlvládáddá.á. S ppříříř věvěvěvěvěvěvěěvěvvěseseseseseseeses mmmmmmmmmmm sisisssisiss aaaaaaauutututututtututu ooooooo 
hhrhrhravavavěě ppoporaradidilolo, ii kdkdyžy jsemm ses bbblílílílížižižiž l l ll nanana hhhrararanunu mmmaaxaxaximimmmálálá níníní povolololoolenenenene éééééééé hmhmhmhmhmhmmhmhmmhmhhmmmmmmmototottotototototototototootoo nononooononononononononnn s-s-s-s-s-ss-ss--
ti, neeměmělolo ssebebememenší problémm.
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Prázdninové sluníčko pálí a u vody to žije. Skoro všechna slibná místa pod je-
zem jsou obsazena. Zlatá řeka tolik rybářů možná ani nepamatuje. 

Kaprům chutnají nejvíce 
pivovarské kvasnice

Závody v plném proudu.

Podaří se nám obstát 
při takové konkurenci? 

Jistě ano, máme totiž výborného pomocníka. S vnadicí 
směsí Wassermann se nebojíme ničeho. Vloni jsme 
s Lenkou prvně vyzkoušeli tuto zajímavou návnadu 
s obsahem pivovarských kvasnic a sladového květu 
od jihočeské firmy Mráz Agro CZ. 
„Žádný kapr neodolá, když ho vůně piva volá,“ volala 
radostně rybářka, když táhla asi desátého kapra. Dru-
hý den jsme si kaprů ze Zlaté řeky užili ještě víc. Pro-
stě trefa do černého. Největší předností těchto směsí 
je přírodní složení a kvalitní suroviny. Kromě již zmi-
ňovaného květu a kvasnic se i k barvení používají vý-
hradně přírodní barviva kurkuma nebo červená řepa. 

K výrobě těsta není zapotřebí přidávat žádné další 
suroviny, jen přiměřené množství vody. Směs navlh-
číme, dobře prohněteme a vnadíme do krmítek nebo 
umačkané koule naházíme rovnou do řeky. Směs 
je příjemná do ruky, obsahuje jemné i hrubší části 
partiklu. Ve vodě se rozpadá po několika minutách 
a vytváří atraktivní chuťový mrak, který ryby láká, 
ale nezasytí. Do připravené směsi přidáváme pou-
ze nástrahu, na kterou chytáme. Nejčastěji kukuřici 
a červy.
Vybírat můžeme z příchutí žížala, játra, patentka, hali-
but, mušle, oliheň, scopex, vanilka, jahoda, med, žvý-
kačka, chilli - pepř a dvě novinky – kokos a frankfurt-
ská klobása.

Letní chytání
Prázdniny trávíme již tradičně na Velké řece. Dlouho-
dobý pobyt a spaní přímo u vody nám umožní nahléd-
nout lépe do rybí domácnosti. Kapři, sumci i ostatní 
ryby mají svoje zvyky, trasy včetně denního režimu. 
Jen důkladným sledováním se nám podaří dostat šu-
pinatým lišákům na kobylku. Jednou ráno se Lenka 
s Pepou začnou žertem přít, kdo nachytá víc ryb 
na feeder. Nevědomky tak položí základní kámen 
soukromému závodu, ze kterého se stane tradice. 
Vloni zpřísnili pravidla dohodou, že budou vna-
dit stejnou směsí a nahazovat do stejného mís-
ta, aby konečný výsledek záležel jen na umu ry-
báře. Jak řekli, tak udělali. Z nejrůznějších rybích 
lákadel vyšla vítězně směs Wassermann. Závody 
se skládají z jednodenního tréninku, po kterém ná-
sleduje den závodní. Chytá se od devíti do šesti. 
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Směs Wassermann s pivovarskými kvasnicemi.

Sláva vítězům.

Pro vnadění všech 
kaprovitých ryb

VNADÍCÍ 
SMĚSI
S OBSAHEM

PIVOVARSKÝCH 
KVASNIC
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V létě se nás schází u vody vždy početná parta, tak-
že závodníci mají o výbornou atmosféru postaráno. 
Souboj je tentokrát napínavý od samého počátku 
a bere ryba za rybou.

Závod vrcholí
Trofejní perlín, úhoř po poledni a vyrovnané skó-
re. Taková je bilance okolo čtvrté hodiny. Od-
poledne se rybám moc nechtělo a Léňa po 
krátké poradě s Pepou rozmíchá vnadicí směs 
s příchutí medu, do které přidá červy a vakuovanou 
kukuřici ve sladkém nálevu. Obě přísady poslouží 
i jako nástrahy. „Mám záběr, mám záběr, domácí se 
konečně ujmou vedení,“ raduje se předčasně Pepa. 
Je to kapřík okolo čtyřiceti, jenže před podběrákem 
zamává ploutví a frnkne. Lenka rychle uhněte ně-
kolik koulí a prohází lovné místo. Kapři junioři jezdí 
v hejnu a je třeba je udržet na dosah háčků. Vůně 
pivovarských kvasnic a sladového květu se nese 
vodou a ryby začínají hodovat. Záběry jsou prud-
ké, jakoby se kapři o lahodná sousta prali. Do půl 
šesté se na podložce vystřídá asi dvanáct šupináčů. 
Lenka opět vede o dva body. Pak je najednou klid. 
Kapři odpluli a malé ryby jsou rozplašené. Konec 
závodu se blíží a nervozita závodníků stoupá. Pepa 
chytí ještě jednoho kapřího opozdilce, jinak ani ťuk. 
„Do konce závodu zbývá patnáct minut. Léňa má 42 
a Pepan 41 bodů,“ hlásí rozhodčí Táďa. „Já to risk-
nu a zkusím znovu žížalku,“ činí záchranný pokus 
Pepa. Lenka taky přehodí a zkouší štěstí o kousek 
dál za krmným místem. „Bere mi,“ vyhrkne Pepa 
a má pravdu. Špička prutu se klepe stále rychleji 
a pak se prohne o něco víc. Zásek a prut se ohne. 

„Je tam ryba,“ volá nadšeně úspěšný lovec. „Karas, 
karas,“ huláká nadšeně, když ryba skončí v podbě-
ráku. „Je to nerozhodně,“ hlásí sudí. Ještě pět mi-
nut a závod končí. Vtom zasekne Lenka. Má další 
rybu. Pepa polkne nasucho, karta se však záhy ob-
rací. Ryba se zbavila háčku a frnkla. Než stihne ry-
bářka znovu nahodit, zatřepe se špička prutu sou-
peře. Záběr je tak jemný, že skoro není ani vidět. 
Ryba bere velmi opatrně a trvá nekonečně dlouho, 

než Pepa dostane příležitost zaseknout. „Nic tam 
není,“ praví zklamaně a navíjí. Prázdné krmítko se 
vynoří z vody a k velkému úžasu všech přihlížejí-
cích, se na háčku třepotá malinká rybka. Je to úpl-
ně prťavý, sotva pěticentimetrový okoun. Někdy 
i malá rybička dokáže velké věci. Pepa je vítězem zá-
vodu. Bujará oslava po vyhlášení vítěze nás zaměst-
nala pro zbytek dne. Zkoušet nové věci se prostě 
vyplatí.
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www.casr yb.cz

Už máte nové číslo
Rybářských novin?

Rybářské noviny najdete 
ve všech kamenných prodejnách 
s rybářskými produkty. 
Ke každému nabité číslo plné 
zajímavých článků, rad, tipů,
soutěží a rozhovorů

www.facebook.com/rybolovcasopis
www.facebook.com/rybarskenovinycz
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Mám tady vedle sebe jednoho z našich dlouholetých kaprařů, specialistu na tekoucí vody Láďu Voláka, který dnes ráno chytil jed-
noho z největších kaprů uloveného na našich řekách, obrovského šupináče dlouhého 105 cm s úctyhodnou váhou 28,50 kg. Po-
ložím za Vás, naše čtenáře Láďovi několik otázek, aby se nám představil a potom několik k jeho adrenalinovém zážitku.

18 Kg

Láďa  Láďa  
  Volák  Volák

1. část rozhovoru

Láďo zkus nám stručně vylíčit svojí rybářskou 
kariéru… Jak to všechno vůbec u tebe začalo.
Jsem ročník narození 1971 a pocházím z menšího měs-
ta ve středních Čechách, Týnce nad Sázavou. Jak už sa-
motný název města napovídá, řeka byla už od dětství 
součástí mého života. Měl jsem to štěstí, že můj děda 
byl zapálený rybář, který mě, jako svého prvního vnu-
ka rád zasvěcoval do tohoto krásného koníčka. Rybařit 
jsem tedy začal už v dětství a chytal všechno možné. 
Z jara na plavanou, v létě rád úhoře, také tlouště na 
třešně a s podzimem samozřejmě dravce a nějaké ty 
menší kapříky. Neměl jsem vyhraněný žádný způsob 
lovu ani cílovou rybu, to tenkrát nebývalo moc zvykem, 
ale trávil jsem snad každou volnou chvilku u vody. Zlom 
u mě přišel někdy v polovině devadesátých let, kdy 
k nám postupně začaly prosakovat informace 
o vlasové udici a nové nástraze – boilies. Tehdy 
se ze mě pomalu začal stávat, jak se dneska 
říká „kaprař“.

Kolik je to tedy let, co jsi propadl tomuto stylu 
rybaření – života?
No, jestli dobře počítám, bude to už 25 let, co je u mě 
na prvním místě ryba jménem KAPR. Za ta léta, jsou 
to stovky, možná tisíce dní, které jsem strávil lovem 

této ryby a jsem hrozně rád, že 
jsem u toho byl od začátku, 

kdy ještě nebyly žádné 
informace a všechno se 
řešilo metodou pokus 
– omyl. To mě naučilo 
o všem přemýšlet a ne 
jen slepě přebírat něja-
ké pochybné rady, často 
ovlivněné firemními PR. 

Mnozí si myslí, že je to 
v dnešní době leh-

čí začínat, 
že se dá 

všechno vyčíst a sehnat na internetu, všechno kou-
pit. Je to možná rychlejší a snazší cesta, která z Vás 
však neudělá lepšího rybáře a určitě nepřinese tolik 
uspokojení. 

Jak se s tím srovnávali tví nejbližší, že jsi trávil 
tolik dní mimo domov.
Ono to přicházelo, tak nějak postupně. Ze začátku, jsem 
se věnoval vodám ve svém okolí a  to byly spíše jedno-
denní vycházky s třemi až čtyřmi delšími výpravami na 
vzdálenější revíry během roku. Postupně mě však vody 
v okolí přestávaly stačit, výpravy se stávali delší a čas-
tější, až jsem končil někde na 120-ti odchytaných dnech 
za rok. To byl s rodinou samozřejmě extrém a vydržel 
jsem to jen pár let. V posledních letech se moje sezo-
na ustálila někde na 60-ti až 70-ti odchytaných dnech 
za rok. Mám ovšem oproti jiným lidem výhodu ve své 
práci, cyklu 24 hodinových směn, kdy mi těch volných 
dnů na rybaření zbývá podstatně více než jiným. No 
a s rodinou, to už mám léta domluvené tak, že na ryby 
jezdím jen v týdnu a o víkendech jsem s nimi doma. 
Funguje to tak bez sebemenších připomínek.

Jak tedy probíhá tvoje rybářská sezona, 
jaké jsou tvé cíle a jezdíš za kapry 

i do zahraničí?
V začátcích bylo mým cílem 

vůbec cíleně na-

Rekordní úlovek 28,5 Kg
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19,20 Kg

25,20 Kg

chytat nějaké kapry, dalo by se říci, 
že bez ohledu na velikost. Za velkého 
kapra byl považován každý, který měl 
přes 10 kg váhy. Když tohle období člo-
věk nějak strávil, tak zákonitě se chtěl 
posouvat dál. V první dekádě století 
tedy přišla řada i na zahraničí. S vidi-
nou obrovských kaprů jsme vyráželi 
vstřícdobrodružství do různých zemí 
Evropy. Většinou však očekávání byla 
větší, než naše úspěchy. Když chceš 
opravdu přelstít ty největší ryby, musíš 
revír dokonale poznat. A to se na ně-
jaké jedné či dvou výpravách nedá. To 
jedeš na náhodu, samozřejmě s tím, že 
se jí snažíš jít co nejvíc naproti, ale čas 
a vzdálenost hrají proti tobě. Když jsem 
si tohle uvědomil, tak jsem tuhle kapito-
lu uzavřel a do zahraničí přestal jezdit. 
Posledních deset let se věnuji výhradně 
lovu na našich svazových vodách a za-
měřuji se tu na ty největší ryby.

Tedy cílený lov kapitálních ryb jako 
se praktikuje třeba v Anglii?
No, ne až tak úplně.  Mě nezajímají ryby, 
které jsou často loveny, i když mají úcty-
hodnou váhu. Nechci si odškrtávat ze 
seznamu jednoho známého kapra za 

druhým. Mým cílem jsou velké ryby, které 
ještě třeba nikdy nebyly na břehu, co jsou 
úplně neznámé (nemají „jméno“). Přelstít 
takovou rybu, to je to, co mě nejvíc baví 
a na co se zaměřuji. Musí tam být nějaké 
tajemství. Zaplaťpánbůh, ještě se dají u nás 
takoví kapři najít.  

A co je tedy pro tebe velký, trofejní 
kapr?
Samozřejmě to hodně závisí na revíru, 
kde chytáš. Vzhledem k tomu, že já lo-
vím především na Labi a na vltavských 
přehradách, tak jakýkoliv kapr přes 20 
kg je velká ryba, ale ještě ne výjimeč-
ná. Těchto kaprů je už poměrně dost. 
Kapr okolo 25 kg, to už je výjimečná 
ryba, těch se na břeh moc nepodívá. No 
a když se to přibližuje k 30 kg, tak to je 
sen, ze kterého se nechceš probudit. Tak 
takhle to nějak mám v hlavě nastavené, 
ale je to čistě jenom moje osobní mě-
řítko.

Jsi hodně známý tím, že si své nástrahy 
připravuješ sám…
No při mém způsobu lovu jsem za ty léta 
přišel na to, že na třech věcech nikdy ne-
smím šetřit. Za prvé jsou to pruty, za druhé 
háčky a za třetí nástrahy. Na dalších věcech 
až tolik nezáleží, ale tohle jsem vždy musel 
mít dokonalé.
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Plynový campingový 
vařič SOLO plus piezo

Piknik párty gril

Plynový vařič THUNDER

Plynová kartuše 227 g

Campingový Kávovar

Rybářský trh
Jednoplotýnkový vysokotlaký vařič pro přímé připojení ke 2 kg pro-
pan-butanové lahvi.
Vařič Solo plus vychází z nejprodávanějšího vařiče Solo.
Vařič má vetší průměr 212mm, výkonější hořák 1,7 kW a je vyba-
ven piezozapalováním a madlem pro snadný přenos.
Je vhodný pro vaření v nádobách s průměrem do 25 cm a celkovou 
hmotností do 7 kg.

 Výkon (kW) - 1,7  Spotřeba (g/hod) - 120  Rozměry (mm) - 212x117x212
 Váha (kg) - 7  Výdrž na 2kg PB lahev je 14hod.

Chystáte se na dovolenou pod stan, do karavanu nebo si chcete 
užít grilování na zahradě nebo na pikniku? V tom případě oceníte piknikový párty gril 
Meva. Stylový přenosný propan-butanový gril je určen k venkovní přípravě pokrmů. Gril 
Meva je vybaven piezo zapalováním, smaltovým roštem a dřevěným prkénkem pro pří-
pravu a servirování pokrmů. Pro snadnou manipulaci a přenos je opatřen ramenním po-
pruhem a madlem. Gril lze rozložit na jednotlivé části, které je možno pohodlně vyčistit. 
Gril je dodáván s příslušenstvím pro připojení ke kartuši se závitem 7/16. 
Gril je určen k tepelné přípravě pokrmů ve venkovním prostředí. Je vybaven piezozapa-
lováním, madlem, popruhem pro přenos, smaltovaným roštem a prkénkem na přípravu 
a servírování. Grilovací plocha 300x240mm. Gril je dodáván s příslušenstvím pro připoke-
ní kartuše se závitem 7/16/KP02007,KP02006,KP0200/Gril lze připojit k 2kg a 10kg PB lahvi.
Toto příslušenství je nutné přikoupit.

 Výkon - 2,5kW  Spotřeba -182g/hod  Rozměry -  425x335x270mm  Váha - 9,3kg

Campingový vařič na propan-butan pro turistické úče-
ly k přípravě pokrmů.Vařič je připojen přímo k 2kg pro-
pan-butanové lahvi.

 Výkon (kW) - 2,4
 Váha (kg) - 1,3
 Spotřeba (g/hod) - 100
  Tlaková PB lahev není součástí výrobku.

Plynový campingový varič Táborák

Plynový vařič SPIDER PRO PIEZO

Campingová konvička

Vařič SPIDER PRO je vybaven funkcí předehřívání ply-
nu, která zvyšuje účinnost při jeho použití za nižších 
teplot nebo ve vyšších nadmořských výškách.
Používá kartuše s ventilem a závitem (UKP02006 
a UKP02007).

 Váha (g) - 210  Rozměr (mm) - 105 x 95 x 60 
 Spotřeba (g/hod) - 215  Výkon (kW) - 3

Outdoorová konvička o objemu 900ml vyrobená 
z tvrzeného hliníku s eloxovanou ohnivzdornou povr-
chovou úpravou. Konvička má na spodní části tepelný 
výměník, který zkrátí dobu ohřevu o 50%.

Přenosny vařič určeny pro venkovni použiti v praktickém plas-
tovém kufříku pro snadný transport a ochranu vařiče před po-
škozením. Zavětrovací deska je vyrobena z nerezavějící oceli,což zajišťuje její 
dlouholetou životnost a zároveň je vařič velmi snadný na údržbu. Vařič splńuje 
nejpřísnější Evropská kritéria v oblasti bezpečnosti,je vybaven pojistkou proti přehřátí 
kartuše,která v případě zvýšení teploty kartuše nad bezpečnou mez automaticky kartuši 
odpojí od systému. Ovládací knoflík je vybaven aretací v nulové poloze, což zabraňuje 
úniku plynu způsobenému neopatrnou manipulací. Je také zvýšeno odvětrávání prostoru 
kartuše o více jak 50%. Použiva jednorazove ventilove kartuše (UKP02002).

 Výkon (kW) - 2,2  Váha (kg) - 2  Rozměr (mm) - 370 x 130 x 290  Spotřeba (g/hod) - 160

Kartuše 227g s ventile.

Složení plynu: Butan 60%+propan 3%+isobutan 37%

Kávovar s eloxovanou povrchovou úpravou. Kávovar je vhodný 
pro uvaření kávy ve venkovních podmínkácha pojme 350 ml 
vody. Šálek, který je součástí kávovaru, má objem 150 ml.

 Hmotnost - 532 g 
 Rozměry 
  - 120x120x170 mm
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Jak na parmy
Paul Garner

Během posledních dvaceti let jsem si zamiloval jednu rybu nad všechny ostatní. Zatímco jsem 
vděčný za záběry jiných ryb, parmy vždy zůstávají moji jedničkou už jen tím, že vzdorují déle 
než jiné rybí druhy. Nebylo to těžké zjistit, proč tomu tak je. Parma obývá řadu krásných řek celé 
Evropy. Řeka vás opravdu důkladně proškolí ve všech směrech. Parma je velká, silná ryba, která 
testuje jak rybáře, tak i jeho „nádobíčko“. Jen málokdo by popřel, že je parma pozoruhodná ryba. 
Bronzové boky přecházejí do lososově růžových ploutví, a to z ní dělá opravdově úžasnou bytost.
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V průběhu let jsem velice rád vyhledával řeky, kde 
se parmy vyskytují. V mládí jsem často pozoroval 
proudné úseky řek, kde je rybáři pomocí krmení vy-
hledávali. Jak léta přibývala, vyhledával jsem je na 
větších a hlubších řekách. Na většině řek, kde nyní 
rybařím, je nemožné pozorovat jak parmy, tak i je-
jich reakce na různé sestavy. Mohu tak pouze využí-
vat poznatky z dřívějších časů, a dělám tak dodnes. 
Díky této kombinaci se mi daří chytit parmu na každé 
řece.

Jak se parma krmí
Tvar hlavy parmy naznačuje, jak bude asi přijímat 
potravu – ústa směřují důrazně vpřed. Je to ryba, kte-
rá je „navržena“ k tomu, aby na dně řečiště vyhledala 
jakoukoli skrytou potravu. Okolo jejích úst je spousta 
smyslových buněk. Ačkoli má dobré oko, není to její 
hlavní smyslový orgán.
Stejně jako žralok cítí potravu ve vodě a systematicky 
sleduje proti proudu její zdroj. Putuje ze strany do 
strany a snímá nejsilnější dráhu potravinové stopy, 
pokud ji ztratí, vrací se po proudu dolů a hledá ji 
znovu. Toto velice zvláštní vyhledávací chování má 
velký vliv na to, jak se já snažím parmu přilákat.

Perfektní háček
Podvěšená ústa parmy jsou obklopena neuvěřitelně 
tuhými rty, které drží háček téměř za každé situace. 
Při lovu na vlas bude téměř každá ryba zaseknuta 
bezpečně v koutku úst. Při použití malých háčků 
a návnad, jako jsou třeba červi, budou zaseknuty ko-
lem úst, ale spíše v dolním rtu. Tvar háčku není tak 
podstatný. Důležitější je druh návnady, ale i tak je 
důležité uvážit i některé další faktory.
Parma je silný bojovník, a tak je dobrý kovaný háček 
základem k úspěchu. Pokud používáte malé nástra-

hy jako červy, pak je opravdu jediná volba háčku – 
Drennan Super Specialist. Já ho používám do veli-
kosti 16.
Při používání větších nástrah je větší škála použitel-
ných háčků. Pro boilies a pelety na vlasu volím háčky 
velikosti 12. Musí mít ale krátké rameno a musí být 
více otevřené. Vhodné jsou například Korda Wide 
Gape X a Korum S3. Jsou chemicky broušené, a přes-
to jsou silné a méně náchylné k ohnutí.
Vážu je bezuzlově s minimálně deseti oviny. Vlas ne-
chávám 5 – 10 mm dlouhý. Protože se chytá v silném 

proudu, musí to být velmi pevná sestava, aby udrže-
la nástrahu u háčku.

Dlouhé háčky znamenají 
více nástrahy

Parma není nijak zvlášť plachá ryba a při přijímání 
potravy je efektivnější než jiné druhy. První pozoro-
vání parem jsem činil z vyvýšené cesty kolem vody. 
Když se krmí, postupují v hejnu velmi pomalu proti 
proudu při hledání něčeho k snědku. Když prohledají 
danou oblast nebo když mají plná ústa, zvedají se 
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nade dno do sloupce a šikmo po proudu se vracejí 
zpět na konec hejna.
Prodloužením návazce předejdete tomu, že se par-
ma dostane dříve do kontaktu se sestavou. Nedělej-
te si starosti, že by se parma nevyskytovala i ve velmi 
mírném proudu, mimo hlavní tok. Já začínám chytat 
v délce návazce minimálně jednoho metru. Jestli 
jsou podmínky opravdu těžké, jako je třeba velmi 
nízký stav vody, nebo když je velmi čistá voda, jdu až 
ke dvěma metrům. Mohu tak prezentovat nástrahu 
daleko od napnutého vlasce, a to je podstatné.
Při lovu parem nijak zvlášť nezáleží na síle vlasce. 
V čistých vodách bez vázek bude vhodný průměr 0,28 
mm, ale v blízkosti ostrých kamenů a vázek zvyšuji 
průměr až do 0,35 mm. Na mnoha řekách je třeba 
používat oděruodolné vlasce, abyste se vyhnuli ztrá-
tě ryby při kontaktu s ostrými kameny, což je slabou 
stránkou každého vlasce při boji s parmou.

Průběžná, nebo pevná?
Konečná montáž je spojena s kmenovým vlascem 
o průměru 0,30 – 0,35 mm karabinkou s obratlíkem 
o velikosti 8. Dávám před něj hadičku proti zamotání 
sestavy.
Je několik způsobů, jak připevnit krmítko. Nejjed-
nodušší způsob je použít karabinku a feederovou 
gumu. Karabinka umožňuje velice snadnou výměnu 
krmítka za třeba jen olovo. Ačkoli tato sestava vypa-

dá jednoduše, má však dva nedostatky. Za prvé těžké 
krmítko je upevněno velmi blízko kmenového vlasce, 
a tak bude krmení jen v blízkosti vlasce. Za druhé při 
záběru parmy se bude krmítko na gumě odrážet ode 
dna, a tak bude inklinovat k uváznutí.
Průběžné krmítko je efektivnější, i když jeho připo-
jení k vlasci musí být dost silné, aby odolalo váze 
krmítka až 180 g.
Já používám pro průběžnou montáž krmítka – En-
terprise Tackle Snag Safe Lead Clip. Tento klip má 
velké oko, kterým snadno projde vlasec, a je dodá-
vaný včetně tlumicího korálku. V testech tyto klipy 
prokázaly, že jsou dost silné, aby udržely těžká krmít-
ka, aniž by nějak poškodily nosný vlasec. Je to zvlášť 
vhodné do řek, kde je plno ostrých hran, o které by 
se mohl při zdolávání parmy přeříznout.

Tvar krmítka
Většinou používám krmítka Korum až do velikosti 
150 g, které pojmou až 60 g soft pelet. Záleží také na 
tvaru. Krátké a široké uvolní pelety mnohem rychleji, 
než dlouhé a úzké. V silně proudící vodě bude dlou-
hé lepší než široké. Další důvod pro použití krmítka 
s pomalejší dobou uvolňování návnady je třeba lov 
v chladnějším období roku, kdy potřebujete, aby se 
sousta uvolňovala postupně.
Je zajímavé, že nedávno uvedený film z podvodní-
ho světa ukázal, že tento lov je velice efektivní. Kvůli 
lovu parem v silně tekoucích vodách se musíte pře-
svědčit, že na vaší sestavě není žádné slabé místo. 
Parma patří svojí bojovností mezi nejtvrdší sladko-
vodní ryby a její ulovení může být cíl každého rybáře 
lovícího na řece.



Přívlač když   
  se barví listí

2 3ČASOPIS RYBOLOV - ŘÍJEN 2020

Konečně je zde podzim, který po horkém létu očekávají snad všichni vyznavači 
přívlače. Tedy ti rybáři, kteří loví dravé ryby našich vod pomocí umělých nástrah 
různým způsobem tažených vodou.
Podzimní přívlač má svoje neopakovatelné kouzlo, zvláště pak v jeho počátcích, 
kdy ještě vody prosvěcuje sluníčko babího léta, hejna plevelných rybek okupuje 
stále ještě mělčiny nádrží , rybníků a slepých říčních ramen. Z těchto důvodů je 
dravec snáze dosažitelný a lovíme tedy jen v blízkosti břehů. 

Jaké si vybereme náčiní?
Lze doporučit přívlačový  prut v délce 2,40 až 2,70m s vrhací zátěží do 50g. Pokud 
takový nevlastníte, tak si jej v prodejně vyzkoušejte, neboť je poměrně dost důle-
žitá jeho akce. Zcela určitě budete používat k lovu také woblery, které jsou navíc 
v tomto období velmi účinné, a v tom případě by prut měl mít tvrdší akci, aby 
zvládl jednak chod nástrahy, která klade ve vodě odpor a jednak aby zvládl útok 
dravce.
Při lovu s woblery je vhodnější použít klasický monofilní vlasec o průměru 0,18 
– 0,25mm. Průměr bych volil podle velikosti nástrah. Naviják s  vysokou cívkou 
a větším průměrem, takže bych sáhl v tomto případě na některý model označený 

číslem 4000, 40 nebo 400 případně ještě o číslo větší, tedy 5000, 50 nebo 500. 
Jedná se o velikosti navijáků. Kapacita takového navijáku je již poměrně vysoká 
a zvolíme model 5000, tak je zbytečné jej plnit celý, ale stačí nám dát podklad 
starého vlasce a doplnit kvalitním v délce 150m, který koupíte jako celek na cívce 
a víte přesně kolik jste použili a větší balení vyjde i cenově výhodněji.

Jaké woblery
Budeme-li lovit na mělčích místech našich vod, nebo na rozhraní hloubky a měl-
ké vody, tak si vybereme takový, který bude mít potápivost max do 1,5m hloubky 
vodního sloupce, nebo  vysloveně povrchový či mělce potápivý. Rybky, které jsou 
potravou štik a okounů se pohybují za podzimního ještě teplého sluníčka těsně 
pod hladinou, a tedy takový wobler bude vhodný.
Vlastní lov je již na vaši intuici a citu, ale dávejme si pozor na postavení slunce, 
abychom nevrhali na hladinu vlastní stín, který zcela jistě rybky vyplašil, ale také 
dravce, který většinou bývá ukrytý poblíž lovného místa někde u trav, nebo za hra-
nou, která odděluje hlubší vodu od mělké. Snažíme se nahazovat v klidu, aby naše 
hody, které jsou cíleny na určité partie úseku, měli přesnost a nástraha dopadla 
jak má a zbytečně neplašila. Nejlépe nahazovat až za hranici výskytu rybek a do 
lovného prostoru dravce, aby již plula vyrovnaně a důvěřivě.
Touto metodou budete úspěšně lovit, tlouště, okouny, boleny a štiky. Pokud jde 
o candáty, tak na ně platí trochu odlišná technika, i když na řekách candát rád 
v časných ranních  nebo v podvečer  vyjíždí právě do míst, která hraničí s mělčinou, 
takže i zde můžete mít úspěch v podobě pěkného candáta.

Přeji Vám hodně úspěchů a pošlete nám vaše podzimní úlovky na e-mail: sport-
-rybolov@sport-rybolov.cz a nejhezčí fotografie odměníme dárkem ve formě 
vláčecí nástrahy.
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Robin Illner
S přicházejícím podzimem se začíná přístup ke 
kaprařině mírně měnit. Podzim bývá dvojí. Buď 
je pěkné babí léto, nebo je naopak chladno 
s deštěm. Jak se vyrovnat s dvěma variantami 
počasí při lovu kaprů na řece a stojaté vodě?
Než se voda ochladí, používám návnadu s menším 
obsahem sacharidů. Při přípravě boilies používám 
hodně proteinů. V přirozené potravě je vyšší obsah 
proteinů nežli ve výrobcích pro lov kaprů nebo v kr-
mení na sádkách. Kapr může strávit v průměru 32 až 
38 % proteinů, což odpovídá na 1 kg boilies asi 320 
– 380 g proteinů. Nevidím jediný důvod k tomu po-
užívat čisté uhlohydrátové boilies. Zvláště na delších 
výpravách jsem měl velké úspěchy s boiliem s vyso-
kým podílem proteinů. Jistě, jsou výjimky. Při krát-
kodobých výpravách je jedno, jestli používám HNV 
nástrahy nebo Crabbait. Jedním z mých podzimních 

oblíbených příchutí je česnek, kterým dipuju Rubby 
Dubby boilies. Při výběru dipů se přesvědčte, z čeho 
je vyrobený. 90 % všech kapalných příchutí je složeno 
z olejů a hodí se pro všechny příležitosti. Ale při tep-
lotách vody pod 10 °C je lepší použít příchutě na bázi 
alkoholu, protože se ve studené vodě lépe uvolňují. 
Některé příchutě jsou rozpuštěny dokonce v glyce-
rinu. Tento trojmocný alkohol má vyšší viskozitu než 
etanol a rozpouští se hůře ve studené vodě. Je tedy 
důležité přizpůsobit se podmínkám.

Zkusil jste letos nějaké zajímavé novinky? Které 
z nich byste použil v tomto období?
 Po mnoho let jsem experimentoval s jasně barevnými 
nástrahami. Chtěl jsem dokázat, že se s nimi dá chy-
tat. Moc jsem si ale od těch pokusů nesliboval. Začal 
jsem s jasně červeným pop-up boilies. Zkoušel jsem 

dvě varianty. Jedna byla zaměřena na to, jak budou 
ryby reagovat na jednotlivé nástrahy, a druhá byla za-
měřena na to, jak budou reagovat na delší vnadění. 
Zkoušel jsem tyto varianty současně. Zkoumal jsem, 
jak ryby reagují na různých vodách. Na jezeře se po-
čet záběrů snižoval. Domnívám se, že si ryby postup-
ně spojovaly barevné nástrahy s nebezpečím. Ani při 
lovu v bývalém lomu nebyl důvod měnit mé metody, 
tak používám opět barevné nástrahy. A zde se ukázala 
barevná nástraha jako správná volba!

Na podzim, v chladné vodě se doporučuje pou-
žívat sladké nástrahy, jak se na to díváte vy?
Já ve studené vodě zásadně používám příchutě s ma-
sovou nebo rybí příchutí. Téměř nikdy sladkou. Dalším 
důležitým faktorem je ale velikost nástrahy. Tu volím 
podle situace. Uvedu příklad: používám velmi velké, 
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ale i velmi malé nástrahy. Ale jak se rozhodnout, jest-
li použít velkou nebo malou? Závisí to na několika 
okolnostech. Třeba na tom, jaká to je lokalita. Kapr 
je chladnokrevný živočich, který ovládá svou těles-
nou teplotu pasivně, podle prostředí, kde žije. Jedi-
ná šance na zvýšení tělesné teploty je pro něj pohyb 
v teplejších vrstvách vody. Další důležitou věcí je me-
tabolismus, který se mění s klesající teplotou okolí. 
Jednoduchý příklad – kapr při teplotě 15 °C přijímá 
denně 400 g potravy, při 5 °C jen 100 g. Podle toho 
tedy řídím množství krmení, protože kdybych dal do 
krmení složky, které by kapra rychle zasytily, neměl by 
už zájem přijímat další. Proto v chladné vodě nabízím 
rybám drobnou potravu, bez obav, že by se zasytily. 
Ryby musí vydat více energie na hledání potravy. Jaké 
je řešení? Používám proteinovou směs boilies o růz-
ných velikostech. A jako nástrahu zvolím jediné o veli-
kosti mezi 16 – 20 mm, samozřejmě že jasně barevné, 
aby bylo rybami co nejlépe lokalizovatelné.

Výrobci rybářských potřeb přicházejí na trh 
s různými systémy a doplňky pro lov v zarost-
lých vodách. Máte s nimi nějaké zkušenosti, co 
z nich používáte?
Ano, pár jich používám. Například pevné háčky, kte-
ré dobře drží v rybích ústech. Olova v nenápadných 

camou zabarveních. Na zarostlých vodách používám 
montáž, která vypadá na první pohled jako část rostli-
ny. Když je ale místo příliš zarostlé, odstraním rostliny 
hráběmi.

Jaký máte letos nejzajímavější úlovek? Nebo na 
něj ještě čekáte? Za jakých okolností vám přišel 
na háček, nebo jak jej chcete přelstít?
Na jaře jsem navštívil velké jezero (4,2 míle) za úče-
lem natočení DVD. Podmínky byly velice tvrdé. Příva-
lové deště, kolísání teplot. Rozkrmil jsem si dvě místa 
2 kg Rubby Dubby boilies. Během tří dnů jsem chytil 
4 ryby 46 – 59,5 lb. V těžkých podmínkách to byl vý-
borný výsledek!

Co doporučíte v prvních podzimních dnech?

Používám KD-Rig Aligner. Podle mne je nejdůležitější, 
aby háček dobře seděl v rybích ústech.

Jaký máte tajný tip pro tento měsíc?
Na podzim ryby hodně přijímají potravu. Brzy přijde 
zima. Ryby se musejí zásobit tukem. Proto hodně 
krmím partiklem s rybí moučkou a mými oblíbený-
mi Rubby Dubby a Bloody Chicken. Předkládám to 
k okrajům rostlinstva. Ryby se stěhují do hlubších ob-
lastí jezer a řek. Proto rozděluji pruty jednak k rost-
linstvu a do hlubších partií. V hlubších místech jdu 
najisto pro rybu!

Můžete mně navštívit na stránkách Facebooku: 
www.facebook:com/robinillnerfs
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Zásek, vyloveno! 
A co si vezmeš na sebe?

Sezona dravců je v plném proudu, prázdniny za námi a rybníky i řeky už jsou zase oáza-
mi klidu. Ať už vyrazíš na „lehko“ nebo na „těžko“, určitě nezapomeň na pohodlné oble-
čení. Výběr nástrah i návnad je na tobě, ale s tím, co k vodě na sebe, ti pomoct umíme. 

Lehká bunda do deště, vesta s kapsami na vše potřebné, odolné kalhoty nebo klobouk 
nejen proti slunci tě chytnou za rybářské srdce a ty se můžeš soustředit na zásek.

Na pstruha, okouna i štiku vyraz v pohodlném 
triku! Triček máme víc, než je tloušťů v českých 
vodách, jenom v triku to ale na břehu nebude 
to pravé dravé. I na celodenní čekání na rybu 
snů pro tebe máme pár tipů, ve kterých se bu-
deš cítit v pohodě, i kdyby zrovna nebraly...

Prostě nezmokneš!
Ani v největším slejváku se nemusíš bát, že pro-
mokneš až na to triko. Pánská bunda BUSHMAN 
RENEGADE  je totiž připravena podpořit tě 
i v náročných podmínkách. Je lehká, vytvořená 
ze směsi bavlny a nylonu a má voděodolnou 
membránu. Pod ní ti prostě nezateče, proto-
že má navíc podlepené švy. Horko ti v ní taky 
nebude, snadno si totiž vyvětráš díky zipům 
v podpaží. Přidej nenápadnou olivovou barvu – 
a máš ideálního parťáka nejen na přívlač.

Odolné kapsáče 
už nehledej. 
BUSHMAN kalho-
ty MARSHALL III 
vydrží ledacos.

Strč si za klobouk… 
třeba třpytku. S BUSHMAN kloboukem 
HOBO je to na tobě.

Prší? No a co.
V nepromokavé BUSHMAN bundě RENE-
GADE se můžeš soustředit jen na vodní 
hladinu.

Kolik kapes máš, tolikrát jsi rybářem?
BUSHMAN vesta GEORG má kapsy na 
všechno, co potřebuješ mít po ruce.

Co je v kapse, to se počítá
No a pak tu máme vestu BUSHMAN GEORG. Na 
rybách ti poslouží skvěle, protože má spous-
tu praktických kapes, ve kterých máš všech-
no potřebné stále po ruce. Do šesti předních 
a dvou vnitřních se toho vejde víc než do 
holin, vesta je navíc z odolného bavlně-
ného plátna, které je příjemné na omak 
a zatraceně pohodlné. Stejně jako celá vesta 
– i díky odvětrání na zádech nejen kvůli kom-
fortu, ale i pro větší volnost pohybu. Jednoduše 
nahazuj bez omezení…

V sedě i ve stoje…
Broďáky to sice nejsou, ale na plavanou i na 
položenou si v nich užiješ. Kalhoty BUSHMAN 
MARSHALL III jsou totiž pravé kapsáče, navíc ur-
čené i pro tu největší zátěž (na suchu!). Pevný 
bavlněný ripstop, ze kterého jsou ušité, je odol-

ný proti oděru 
i šíření případ-
ných trhlin od 
háčků. Vydrží 
prostě ledacos 
– a ty v něm vy-
držíš celý den, 
ať už na nohou, 
nebo na pohodu 
v křesle.

Nech na 
hlavě

À propos: nosíš 
k  vodě kšiltovku, 
nebo klobouk? 
Můžeš mít obojí, 
ale klobouk BUSHMAN HOBO stojí za víc než pár 
slov. Jeho tvar včetně velikosti krempy a pásku 
vychází z klobouku používaného českou armá-
dou, proto vyhoví i těm nejnáročnějším. Krempa 
po celém obvodu ti před sluncem ochrání nejen 
obličej, ale i uši a krk, navíc ji můžeš díky dvěma 
drukům z obou stran připnout k hornímu dílu. 
Pásek nad krempou slouží vojákům k uchycení 
maskování, klidně ho ale můžeš použít třeba na 
třpytky.

Nedej se a vyraz na ryby bez ohledu na počasí. 
Kvalitní oblečení BUSHMAN tě spolehlivě do-
provodí, kdykoli vytáhneš pruty, a ty se můžeš 
v pohodě věnovat návnadám a nástrahám tře-
ba celý den. Petrův zdar a ať ti berou!
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SOUTĚŽ |

Fotografická soutěž 
o NEJLEPŠÍ ÚLOVEK

Partnerem soutěže je značka

Připravili jsme pro vás soutěž o nejlepší úlovek z vaší 
dovolené, či zajímavý úlovek z cest nebo volných dnů 
odpočinku. Zašlete nám své nejlepší snímky vašich 
úlovků. 

Ve spolupráci se značkou Bushman jsme pro vás při-
pravili výběr batohů a cestovních tašek pro lepší pře-
nášení všeho potřebného na vaše další úlovky.

Zašlete snímky pořízené mobilem, tabletem, fotoapa-
rátem. Výherní úlovky uveřejníme v příštím čísle Ry-
bářských novin a ČASopise RYBolov.

Jak poslat?
Fotografie posílejte pouze e-mailem na adre-
su inzerce@lukascerny.eu Do mailu uveďte své 
jméno a adresu. Do předmětu uveďte heslo 
„BUSHMAN“. Maximální počet zaslaných snímků 
jednoho autora jsou tři. Do soutěže můžete při-
hlásit pouze své fotografie, zasláním souhlasí-
te s jejich uveřejněním v čísle Rybářských novin 
a ČASopise RYBolov bez nároku na odměnu.

Maily neobsahující výše uvedené informace budou 
ze soutěže vyřazeny.

Výherce ze soutěže uveřejníme v lednu 2021
Vše najdete v Rybářských novinách a v Časopise Rybolov, 

také na webových stránkách.

Taška BUSHMAN Karo, kterou můžete vzít na víkendovou 
výpravu. Vejde se vám do ní všechno potřebné a můžete si 
sami vybrat, jak ji budete nosit.
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BUSHMAN batoh THA-
BO oceníte nejen 
při cestě po městě 
nebo do práce. Má 
tři praktické pro-
story kryté zipem: 
jednu kapsu ukrytou 
v členění na vnější 
straně a dva vnitřní 
oddělené prosto-
ry, přičemž ten blíž 
k tělu má neopre-
novou kapsu, kam 
se vám pohodlně 
vejde 14‘‘ notebook.

PERO TACTICAL PEN SILVER UNI
Kdo by nechtěl být aspoň chvíli v kůži 
agenta 007… Splňte si svůj sen, vybavte 
se „taktickým“ perem TACTICAL PEN a ani 
největší padouch si na vás nepřijde!
Pero TACTICAL PEN je vyrobený z letecké-
ho hliníku, díky tomu je lehké, a zároveň 
zatraceně odolné. A zatraceně hodně 
toho umí. V základní sestavě najdete 
propisku s úderovým hrotem na druhé 
straně k prorážení skla, baterku a klip 
s řezákem na provazy a pásy u auta. Jako 
příslušenství dostanete plochý a křížový 
šroubovák, skalpel, píšťalku, křesadlo, 
dvě náhradní tuhy a baterie do svítilny.
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Podzim

Voda se ochlazuje pomaleji než vzduch, takže na 
počátku podzimu na faktu, že jeden den může být 
slunečno a teplo a druhý den zataženo a chladno, 
zase tolik nezáleží. Alespoň pokud jde o vodu, pro-
tože to teplotu vody příliš nezmění, jestliže bude 
konstantní teplota vzduchu. V tomto ročním ob-
dobí příliš neřeším, jestli je teplý den a nebo jestli 
je mokro a větrno. V následujícím měsíci či dvou 
budou mé rady značně odlišné, protože voda se 
začne ochlazovat daleko rychleji, ale v září a říj-

Nadešel podzim a s ním je třeba i poněkud změnit 
přístup k chytání kaprů. Počasí může být různé. Buďto 
se můžeme těšit na krásné indiánské léto, nebo na 
chladno s dešti. Jak byste přizpůsobil těmto dvěma 
variantám počasí chytání kaprů na řekách a na sto-
jatých vodách? 
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KAPRAŘINA | ROB HUGHES

Rob Hughes je britský sportovní rybář, který za kapry procestoval celý svět a rybařil v řadě 
evropských zemí, v USA i v Africe. Jako konzultant společnosti Fox International je rovněž zkuše-

ným potápěčem, který studoval chování ryb přímo v jejich přirozeném prostředí. Pyšní se úlov-
kem šupináče o váze 34,5 kg a nyní se s námi podělí o rady, jak rybařit v podzimních měsících. 



nu jsou podmínky pořád ještě docela stálé a ryby 
budou aktivní a v pohybu. Kapři si zvykli na to, že 
je kvalita vody v zásadě shodná v celém vodním 
sloupci, a v důsledku toho přijímají potravu tam, 
kde se cítí nejlépe a kde je potravy nejvíce. Při-
rozená potrava se v tomto ročním období nachá-
zí spíše u dna než ve svrchních vrstvách vodního 
sloupce, takže hloubka, v níž přijímají potravu, je 
nyní tím nejdůležitějším faktorem, který sleduji. Já 
osobně v tomto ročním období s oblibou chytám 
v hloubce kolem 3 metrů, protože se domnívám, 
že to stále představuje pro kapra dostatečně kom-
fortní zónu k životu vzhledem k stabilitě tepoty 
a proudění vody, a zároveň sem stále ještě v do-
statečné míře proniká světlo. Jak se voda ochlazu-
je, řasy a vodní rostliny odumírají a kapři hledají 
prostory, které skýtají konstantní teploty a méně 
rušení pohybem vody. 

Domnívám se, že jsou více ovlivněni světelnými 
podmínkami a také tlakem vzduchu než jeho tep-
lotou, ale směr proudění větru má stále významný 
vliv na to, kde ryby budou. Téměř vždy se řídím 
podle větru a chytám tam, kde vítr naráží na břeh, 
zejména pokud fouká čerstvý vítr po období, kdy 
panovalo bezvětrné počasí. Když teplota vzduchu 
začne významně klesat, ryby začnou hledat oblasti 
se stálejší teplotou, což jsou obvykle větší hloubky, 
kde nebude mít spodní proud takový vliv. 

Vyzkoušel jste v tomto roce nějaké zajímavé novinky, 
které byste využil v tomto ročním období? 

V tomto období jsou stále velice osvědčené 
boilies, protože kapři hledají potravu a chtějí se 
pořádně najíst, než jim biologické hodiny prozra-
dí, že potrava dochází. Chystají si tukové zásoby 
na zimu, a pokud je revír velký a není vystaven 
přílišnému rybářskému tlaku, je tento trend ješ-
tě zjevnější. S oblibou používám boilies z rybí 
moučky a se sladkými ovocnými příchutěmi 
a při vnadění preferuji omezený prostor o plo-
še řekněme 3 x 3 metry, kde vnadění koncentruji, 
a v okolí o rozloze kolem 10 čtverečních metrů 
vnadím jen okrajově a rozptýleně. Vnadit tímto 
způsobem znamená, že širší plocha rozhození 
boilies umožňuje hledajícím rybám najít indivi-
duální nástrahu a zůstat na místě, a pokud najdou 
soustředěnější místo, rozpoutá se mezi rybami, 
které se vzájemně vidí brát potravu, konkurenč-
ní boj. A tehdy přichází váš čas. Vyhnul bych se 
vysoce olejnatým peletám, jakmile teplota vody 
klesne na 12 stupňů, protože se nedomnívám, že 
jsou za chladna atraktivní a stravitelné, a protože 
odumírají řasy a voda je stále čistší, menší ryby 
jako plotice a líni nejsou tak aktivní. Já bych volil 
červy jako vynikající návnadu, zvlášť pokud může-
te vnadit na úzce vymezené ploše. Pokud jste je 
předtím nepoužili, jsou neuvěřitelně účinní, když 
voda výrazně zchladne. 
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Na podzim a ve studené vodě se doporučují spíše sladké příchutě, jste rovněž zastáncem tohoto názoru? 

Jaký byl v tomto roce váš nejzajímavější úlovek? 
Nebo na něj ještě čekáte? A za jakých okolností 
k němu došlo nebo si přejete, aby došlo? 

Některé světové značky přicházejí na trh s různými systémy a příslušenstvími pro zarostlé a tudíž obtíž-
né vody. Máte s tím nějaké zkušenosti a můžete popsat svoji strategii a to, co používáte? 

Dokud nezačne být opravdová zima, bude se zna-
telně měnit pouze povrchová teplota, a protože 
chladnější voda klesá, ochlazující efekt podzimu 
bude jen postupný, dokud se teplota vzduchu ne-
začne výrazně lišit od teploty vody. Zatímco teplota 
vzduchu ve dne nám připadá nižší, protože slunce 
může být zakryto mraky, teplota v noci zůstává po-
měrně vysoká právě díky mrakům. To znamená, že 
k významnému ochlazovacímu efektu ve vodě ne-
dojde, dokud nezačne být trvale zima. Až jasné 
chladné noci mají největší vliv na rychlé ochla-
zování vody a kombinace slunných dnů a stude-
ných nocí bude mít největší efekt zejména v říjnu. 
Za stálého počasí je ochlazování pozvolné a toto 

období vyhovuje chytání v pohodlných hloubkách 
kolem 2 - 3 metrů. V zimě je chladnější voda u hla-
diny, zvláště pokud je na ní led, a teplejší voda je 
u dna. Na jaře se voda prohřívá od hladiny směrem 
dolů, ale v zimě se ochlazuje od hladiny, pak klesá 
a přitom se zahřívá. Ale jakmile na většině poměr-
ně mělkých stojatých vod hloubka přesáhne 4 - 5 
metrů, není už velký rozdíl v teplotě, takže tam ryby 
obecně budou. Protože mělčí voda se ochlazuje 
rychleji v celém sloupci než voda hlubší, obvykle se 
jí vyhýbám a preferuji magickou hranici 3 – 4 met-
rů, zvlášť pokud se tam vyskytují prvky jako plochy 
zarostlé vodními rostlinami, které zadržují teplo 
a zpomalují proces ochlazování. 

Jedním z nejdůležitějších aspektů kaprařiny je podle 
mého názoru kvalitní signalizace záběru. Kapr čas-
to naši nástrahu vezme a zase vyplivne, aniž bychom 
o tom věděli, a pokud chytáme s napnutým vlascem, 
máme daleko větší šanci na zjištění záběru než 
s vlascem volným. Jediné pípnutí hlásiče záběru by nám 
mělo stačit k tomu, abychom věděli, že se něco děje 
a že nám ryba bere nástrahu na háčku. Pokud chytáme 
s napnutým vlascem, máme daleko větší šanci na zjiš-
tění záběru než s vlascem volným, a je tu i další výho-
da – ryba, která vezme nástrahu při napnutém vlasci, 
se mnohem pravděpodobněji zasekne, protože jakmile 

se vlasec napne, ryba už se háčku nezbaví tak snadno. 
Nové navijáky systému Slik System od společnosti Fox 
jsou proto velkou výhodou. Zachytí vlasec a signalizují 
každý jeho pohyb. Můžete chytat na průběžný vlasec 
jako u normální cívky nebo můžete vlasec zachytit tak, 
aby se nepohyboval. Pokud chytáte v kombinaci s na-
pnutým vlascem, každé pípnutí je obvykle signálem, 
že ryba vzala nástrahu a je zaseknutá. Vídám spoustu 
sportovních rybářů, co chytají na volný nebo polovolný 
vlasec, i vyznavače volného vnadění, kteří marně čekají 
na záběr, a přitom napnutý vlasec a jediné pípnutí je 
vše, co potřebujete, abyste věděli, že je ryba zaseknutá. 

Mám za sebou fantastický rok, v němž se mi poda-
řilo dosáhnout dvou ze tří vytčených cílů. Zbývá mi 
jen zimní cíl, s jehož plněním jsem ještě nezačal, ale 
podařilo se mi chytit pořádného šupináče. Měl jsem 
za svoji kariéru to štěstí, že se mi povedlo chytit pár 
opravdu velkých kaprů včetně ryby o váze 34,5 kg ve 
Francii, ale až letos jsem dokázal vytáhnout šupiná-
če přes 25 kg. Abych byl upřímný, moc často jsem 
je nechytal, takže letos jsem se rozhodl, že se o něj 
pokusím. Navštívil jsem v květnu mimořádný revír 
v Německu a chytil tam 32kg šupináče, což daleko 
přesahovalo hranice i těch nejdivočejších snů. Bylo to 
neuvěřitelné stvoření; dlouhé a silné a bojovalo jako 
démon. Zasekl jsem ho přibližně 150 metrů od břehu, 
v hloubce 2 m, v blízkosti padlých stromů a okamžitě 
jsem věděl, že jde o pořádnou rybu. Bojovala přesně 

tak, jak velké ryby bojují... pomalu a těžce jen s ob-
časným záškubem, zatímco jsem ji ve tmě zdolával. 
Zdálo se mi, že to trvá celé hodiny, než se asi 15 m 
ode mě objevila na hladině a najednou jako by oži-
la a zabojovala jako ďábel. Každý obrat byl plný síly, 
a i když kapry chytám 25 let, třásl jsem se jako ratlík, 
protože jsem věděl, že tohle je opravdu velká ryba. 

Konečně jsme kapra uviděli ve světle baterky na hla-
dině. Byl obrovský, byl tak dlouhý, že se sotva vešel do 
podběráku. Byl to pro mne splněný sen, a i kdybych už 
nikdy žádného dalšího velkého kapra nechytil, zemřu 
jako šťastný člověk... Jenže v příštím roce si stanovím 
nové cíle a budu se snažit chytit dvaatřicítku v některé 
jiné zemi. 
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Jakou sestavu doporučíte pro chytání v prvním 
podzimním měsíci?

Máte na tento měsíc nějaký zajímavý tip? 

Když ryby po většinu času intenzivně přijíma-
jí potravu, rád jim ji dopřeji, což znamená používat 
boilies. Na dně už by nemělo být tolik rostlin, jak 
ubývá světla, takže si vyhledám čisté pevné místo 
na dně a provnadím ho pořádnou dávkou boilies. 
Pokud jde o montáž, s oblibou používám multi-
montáž s dvojitou dnovou nástrahou nebo „sně-
huláka“ stejného typu a barvy, jaké používám pro 
vnadění. Někdy použiji barevnou nástrahu typu pop 
up. Protože nástraha na háčku je velká, používám 
s oblibou větší háček. Pro 2 x 18mm boilies pou-
žiji velikost 2, pro 2 x 14mm boilies zvolím velikost 
4. Pokud je chytání obtížné, někdy nasadím PVA sá-
ček drcených boilies jako atraktor a pak chytám na 
jednoduchou položenou nebo na pop up s háčkem 
velikosti 5. VŽDYCKY volím háčky Arma Point SSBP, 
protože krátký dřík a zahnutý hrot fungují skvěle 
a tato značka je neuvěřitelně ostrá a odolná. Se-
stava je stejná jako na obrázku a k tomu používám 
odolný O kroužek umožňující volný pohyb boilies 
po dříku háčku, aby se oddělila nástraha od háčku 
a zásek byl pravděpodobnější. Jakmile je ryba za-
seknutá, olůvko může způsobit problém buďto za-
chycením v rostlinách nebo vázkách během zdo-
lávání, případně vytažením háčku rybě z tlamky 
při zápasu. S oblibou používám průběžná olůvka 

a systém drop off, kde vlasec nebo zátěžový náva-
zec obchází vnější stranu olůvka a obratlík a kolík 
jsou stlačeny z obou konců. Perfektně to funguje při 
nahazování montáže, ale jakmile ryba sebere ná-
strahu a vlasec se napne, olůvko spadne a nemůže 

způsobit problém. Na revírech zarostlých vodními 
rostlinami nebo s vázkami spadnutí olůvka zname-
ná, že ryba se během zdolávání obvykle dostane 
k hladině nebo alespoň do svrchních vrstev vodního 
sloupce, a vy máte mnohem větší šanci ji vytáhnout. 

I když jsem uvedl, že dávám přednost velkým boilies 
nastraženým na dně nad plochou podobných 
boilies, pokud ryby pořádně neberou nebo pokud 
vidíte ryby, ale nemáte záběry, zkuste výrazně ba-

revné nástrahy, které jsou v čisté vodě dobře vidět. 
Kapři jsou zvědaví tvorové, takže se často přiblíží, 
aby to prozkoumali. Často se mi podařilo dostat se 
za podobných okolností k úlovku, až když jsem po 
neúspěšném snažení nahodil jasně barevnou ná-
strahu a krátce nato se dostal k záběru. Je to skvě-
lý způsob, jak chytit mimořádnou rybu, a hlavně 

– není to nudné, statické chytání, kdy celou dobu 
jen dřepíte za pruty. Jsem upřímně přesvědčen 
o tom, že – zvláště na revírech s vyšší obsádkou 
– častější nahazování přináší více záběrů. Pokud jde 
o barvy, upřednostňuji růžovou, která je opravdu 
dobře vidět, ale bílá a oranžová jsou pro jednotlivé 
nástrahy rovněž velmi vhodnými barvami. 
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Pop Up
Pop-up jsou širokou rybářskou veřejností hojně používány a ukázaly se jako velice populární. Sta-
čí vejít do jakékoli rybářské prodejny a vidíte obrovské množství různých velikostí a barev i chutí. 
Právě pro svou univerzálnost je lze použít pro různé prezentace, ale jsou dvě nejoblíbenější, které 
ostatní přebijí. Jsou to jednak nástrahy přímo k háčku  nebo jako sněhulák.  Myslím si, že není 
žádný kaprař, který by někdy nevyzkoušel nastražit pop-up v té či jiné podobě a troufnu si tvrdit, 
že pomohly zdolat tisíce a tisíce kaprů. Jistě že je spousta jiných účinných nástrah, ale pro mě je 
prostě pop-up jednička. Jestli to je i pro jiné rybáře jsem se zeptal rybářů v průběhu celého roku.

Pozor je tu pop-up
Většina společností, vyrábějící nástrahy mají své 
vlastní řady pop-up o různých příchutích a barvách, 
velikostí a některé ještě doplňují stávající řady o dal-
ší příchutě, snaží se tak zvýšit jejich už tak vysokou 
přitažlivost. Díky pokroku v technologiích se mohou 
rovnat do tehdy běžně používaným „koulím“. Nyní si 
můžeme být jisti, že pop-up bude stejně, ne-li lepší 
než v dávných dobách, kdy se různé firmy snažily vy-
rábět pop-up nástrahy, ale ty po několika hodinách 
ve vodě ztratily plovoucí schopnost. Dnes již takové 
nebezpečí nehrozí a vzlínavost nástrah drží po celou 
dobu rybolovu a budou plavat navždy. I já používám 
své 15mm noc co noc a je-li celá souprava v pořád-
ku, není důvod neočekávat záběr. Chcete-li si vše 
vyzkoušet na vlastní oči, nechte svou celou sestavu 
ponořenou na několik dnů ve sklenici vody, přesvěd-
číte se sami, že jsou opravdu plovoucí. Po uplynutí 

této zkoušky si můžete být jistí, že tomu bude tak 
i při běžném lovu.

Vytvořte si vlastní
Pokud chcete experimentovat s  barvami, příchutí 
a velikostí pop-up a máte samozřejmě důvěru k to-
muto skvělému způsobu lovu, tak je nejlepší cestou 
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k úspěchu, vytvořit si své vlastní. Tako-
vé výtvory se pak dělí do dvou kategorií, 
jednak složením směsi, úpravou kupo-
vané hotové směsi, kterých je v nabíd-
ce spousta. Každý takový polotovar má 
na obalu návod, jak postupovat. Když 
jsem vytvořil svou první takovou směs, 
dal jsem do misky všechny své ingre-
dience – vejce, sladidla a moje tajné 
příchutě. Pokud je vše dobře navlhče-
né, půjde to lehce rolovat. Z úlovku na 
vlastní výrobek budete mít větší radost.

Pop-up s korkovou výplní
S postupujícím pokrokem se vyvinulo i 
nové zařízení k výrobě jako jsou Chod-
die, nebo Stiff link. Pop-up sestavy do-
šly k různým inovacím
, které vznikaly postupným přirozeným vývojem. 
Samotný vývoj pro jednotlivé rybáře je velmi časo-
vě náročný a úsilí, do něj vkládané je pak zúroče-
no úlovkem velké ryby, která vás velice potěší, díky 
tomu, že jste ji ulovili pomocí vlastnoručně uvále-
ných koulí. Každý, kdo si takto vyrábí koule, zjistí, že 
žádná není úplně stejná. V následujících řádcích dá-

vám návod na výrobu vlastních pop-up nástrah. Krok 
za krokem.
Budete potřebovat následující věci, aby pop-
-up s korkem byl vynikající. Nejprve si pořiďte 
malý sáček vaječné bílkoviny, dá se koupit ve 
většině obchodů, nebo se musí sehnat přes 
internet. Já ho přidávám do směsi tak 10% 

hmotnosti, pak přidám všechny chuťové a jiné 
ingredience
které chci dát do mixu. Pak je potřeba si sehnat ro-
lovací stůl, není nutný, ale pakliže chcete mít pop-up 
stejné, je dobré ho mít. Můžete
sehnat malé korkové kuličky, já používám pro výrobu 
12mm, pro výrobu 15mm pop-up.

KROK 1 - Připravte si směs tak, že ji prosejete přes síto, abyste z ní od-
stranili všechny větší částečky, které by pak mohly na výsledném tvaru 
dělat neplechu. Teď je pravá doba na přidání všech práškových přísad, 
které tam chcete mít.

KROK 2 -zvažte vzniklou směs a přidejte 10% vaječné bílkoviny , je to tak 
akorát, jestliže budete chtít vytvořit těžší nástrahu můžete přidat až 15%.

3 5ČASOPIS RYBOLOV - ŘÍJEN 2020



KROK 3 - vysypte do misky, přidáme vejce, aroma, sladidla, nebo jiné teku-
tiny. Dobře promícháme, aby se tekuté přísady dobře rozpustily.

KROK 4 - Když je potřeba směs zahustit, přidáme 
trochu sypké hmoty aby vznikla pasta vhodná k rolování.

KROK 6 - každou kuličku dávejte na látku, vy-
robíte si tak vámi požadovaný počet nástrah

KROK 5 - potáhneme zmíněné korkové kuličky do požadované velikosti, jak jsem již zmínil, můžete 
použít rolovací stůl, aby produkt byldokonale kulatý. Je to způsob, který sám rád využívám. Po-
stupně s praxí budete vědět, kolik pasty máte na kuličku nanést, aby správně fungovala.

KROK 7 - Uveďte vodu do varu, nasypete 
potřebné množství kuliček a vařte asi 1-2min, 
podle toho, jak chcete, aby byly tvrdé

KROK 8 - připravte si utěrku, položte hotové kuličky na ni 
a počkejte dokud nevychladnou. Jestli mohu dát jeden tip - 
dejte je na několik dnů do teplé místnosti, ale připravte se 
na kázání od manželky, protože to bude cítit 

KROK 9 - Po zatvrdnutí přidá-
vám malé množství tekutin, aby 
se nasákly do povrchu pop-up 
a přidaly jim na atraktivitě
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Můj tip 

Sestavy

Malé vylepšení

Existuje ještě jedna finta, která pro mne pra-
cuje už léta. A to nejen korkové pop-up, 

ale boilies všeobecně. Jakmile jsou 
mé výtvory dostatečně tvrdé a vyschlé, přidá-

vám trochu kapaliny z mých oblíbených přídav-
ných atraktorů. Nechává den, nebo dva 

působit a pak je dám do mrazáku. Po vyschnu-
tí se tekutina vpraví dovnitř snadno a to prá-

vě z nich dělá ještě atraktivnější nástrahu.

Pro použití pop-up nástrah existuje mnoho způsobů, na to abych 
je všechny představil, není prostor. Každý máte své oblíbené 
montáže, jak prezentovat nástrahu z pop-up. Já používám dvě - 
Choddy a Stiff link. První je zveřejnil Mick Kavanagh již před lety. 
Je to pevná a rychlá montáž a je velmi úspěšná, což mi potvrzují 
úspěchy za dlouhá léta lovu, nejen mé, ale i mých kamarádů.  
Zkuste to, budete příjemně překvapeni, jak produktivní je.
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Toyota Land Cruiser Toyota Land Cruiser 
Legenda supertěžké váhyLegenda supertěžké váhy

Málokterý vůz se může pyšnit pověstí, jakou 
má právě Toyota Land Cruiser. Bezmála sedm-
desát let historie, během které vzniklo pouhých 
pět generací, je jasným důkazem jeho obliby 
a spolehlivosti za jakýchkoliv podmínek. Když 
něco funguje, tak není potřeba nic předělávat, 
a fakt, že Toyota Land Cruiser opravdu fun-
guje, potvrzují statisíce spokojených zákaz-
níků z těch nejdrsnějších koutů světa. Ať už 
se jedná o Blízký východ plný písečných dun 
nebo neprostupnou a bahnitou džungli Afriky, 
všude je Land Cruiser číslo jedna a já myslím, 
že zaslouženě. Ve spolupráci se společnos-
tí Domanský s.r.o. jsem měl možnost tento 
ikonický vůz vyzkoušet na několika výpravách 
po jižních Čechách a stálo to opravdu za to.

Specifikace testovaného vozu
Mnou testovaná koncepce vozu je z roku 2009, ale 
zapůjčené auto je jen dva roky steré. To znamená, 
že se jedná o poslední facelift, při kterém Land 
Cruiser zasáhl downsizing, a proto je pod kapotou 
vznětový čtyřválec o objemu 2,8 l, který je napojený 
na šestistupňovou automatickou převodovku. Celý 
pohonný systém převádí výkon 177 koní neustále na 
všechna kola, takže zde nenaleznete možnost po-
hon 4x4 vypnout, jako je tomu u jiných vozidel. Vůz, 
který jsem měl k testování zapůjčen, byl s výbavou 
Active Trend (druhá nejvyšší) s možností sedmi míst 
k sezení.

Exteriér, interiér a výbava
Při pohledu na Land Cruiser zvenčí nenajdete žádné 
módní křivky ani pseudoterénní oplastování. Jak jsem 
již zmínil, jedná se o koncepci vozu z roku 2009 a od té 
doby se exteriér změnil jen málo, a je to na něm sku-
tečně znát. Jenže to, že se jedná se o plechový kolos, 
který svým vzhledem a technikou pouze zdůrazňuje 
jeho původ a rodokmen coby „nezničitelného teréňá-

ku“, není nic, co byste Land Cruiseru vyčítali. Nejed-
ná se o moderní SUV, ale přesně to je na něm skvělé 
a této vlastnosti jsem si na voze cenil nejvíce. Na nic si 
nehraje, on do terénu skutečně patří. Všechno působí 
nezničitelným dojmem, a to i v interiéru, který se po 
faceliftech posunul do dvacátého století. Najdete zde 
infotainment s osmipalcovou dotykovou obrazovkou, 
dvouzónovou klimatizací a celou řadu moderních elek-
tronických systémů, které vám budou usnadňovat jíz-
du. Nově si také můžete objednat systém kamer, který 

pomůže při parkování, ale také při projíždění členitým 
terénem. Nejdůležitější výbavou, vedle lednice na čty-
ři piva v loketní opěrce, jsou ovšem vyladěné terénní 
systémy, jako je například Crawl Control, který udržuje 
nastavenou rychlost v těžkém terénu, kineticko-dyna-
mický systém odpružení zabraňující naklánění vozu 
v příčné nebo podélné ose, systém pro sjíždění vlh-
kých kopců, rozjezd na druhý rychlostní stupeň na ne-
zpevněném povrchu a mnoho dalších, které opravdu 
v jen tak ledajakém voze nenajdete. 
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Vnější rozměry a hmotnosti:

Terénní vlastnosti:

Technické údaje:

Délka
Šířka
Výška
Rozvor
Pohotovostní hmotnost
Celková hmotnost

Přechodový úhel 
Přední nájezdový úhel
Zadní sjezdový úhel
Stoupavost
Boční náklon
Brodivost

Typ motoru
Zdvihový objem
Maximální výkon
Převodovka

Přední
Zadní

Motor 2,8 D-4D

Zavěšení kol

4780 mm
1885 mm
1890 mm
2790 mm
2280 kg
2990 kg

25°
31°
26°
42°
42°
700 mm

Řadový vznětový čtyřválec
2755 cm³
130 kW (177 k) / 3400 ot/min
Manuální/Automatická

Dvojitá příčná ramena
Tuhá náprava se 
čtyřmi podélnými rameny

Jízdní vlastnosti
Tuto kategorii rozdělím na dvě části. Tou první bude jízda po zpevněném po-
vrchu a v druhé se budu snažit nezaujatě (což mi jde jen stěží) popsat, jak 
Land Cruiser funguje v terénu. To, že se jedná o vůz o hmotnosti bezmála 2,3 
tuny, je znát, a to nemluvím o skutečnosti, že dalších 800 kg můžete do Toyo-
ty naložit. Motor sice disponuje úctyhodným točivým momentem, ale vybízí 
ke klidné jízdě za jakýchkoli podmínek. Odměnou je pak pohodlné a příjemně 
houpavé svezení, a to jak na dálnici, tak i ve městě, kde Land Cruiser působí 
na svoji velikost překvapivě obratně díky ohromujícímu rejdu kol. Avšak skuteč-
ný zážitek nastává, když sjedete ze silnice. Měl jsem auto půjčené během týd-
ne, kdy ČR zasáhly přívalové deště, které dokázaly lesní příjezdové cesty slušně 

podmáčet, ale pro Toyotu to nebyl žádný problém. Lehkost, s jakou Land Cru-
iser dokázal projet i skutečně těžkým terénem, když jsem zkoušel, co oprav-
du dovede, je neuvěřitelná a dechberoucí. Auto se v terénu zatne, promění 
v železný ingot, který se opře o rámovou konstrukci a nedá vám záminku ani 
na vteřinu pochybovat, že by nějakou překážku nepřekonal. Tuhost karoserie je 
opravdu fenomenální a ještě přidává na pocitu nezničitelnosti, který v tomto voze 
máte a který není neoprávněný, protože ono nezničitelné je. 

Závěr
Toyota Land Cruiser mě opravdu uchvátila. Má svoje chyby, ale tyto nedostatky 
jsou spíše daň za nekompromisní terénní vlastnosti a velikost vozu. I když jsem 
se zpočátku bál, že čtyřválcový motor nebude na auto dost silný, tak za týden 
soužití jsem si na něj zvykl a ve srovnání s benzinovým osmiválcem má více než 
o polovinu nižší spotřebu (okolo 10 l). Na trhu s automobily nenajdete za cenu 
pohybující se okolo 1 500 000 Kč lepší spojení pohodlí, luxusu, prostornosti a těch 
nejlepších terénních vlastností. K vodě bez sebemenších problémů dostanete 
i přívěs o hmotnosti tří tun a ještě k tomu spoustu rybářského vybavení v obrov-
ském zavazadlovém prostoru. A když na to přijde, tak vás žádný terén, který se kdy 
dal autem projet, nezastaví.
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S method 
feederem na kapry
Method feeder, vyvinutý pro komerční rybolov 
v UK se postupně dostává i do řad běžných rybářů 
a neustále prokazuje, že může být použitelný pro 
všechny druhy ryb, jak pro cejna a lína, tak pro 
cílený lov parem na silně proudných úsecích. Proč 
ale tak dobře pracuje? Rybu přitahuje malá hro-
mádka lákavého krmení, v němž je ukrytá nástra-
ha. Háček je na krátkém návazci a je tedy skoro 
nevyhnutelné, aby se při nasátí sousta háček ne-

zachytil v tlamce a vahou těžkého krmítka se ryba 
sama zasekla.
Tak jaké je tedy method krmítko? Method krmítko je 
ploché krmítko se třemi žebry, je průběžné, obvykle 
podložené gumovým korálkem. Velmi kvalitní jsou kr-
mítka Korum ve velikostech 30 a 50 g a s návazcem 
o délce 5–15 cm. Důvodem pro tak krátký návazec je 
ten, že vám to dovolí prezentovat vaši nástrahu v těs-
né blízkosti návnady.

Prut pro lov s method krmítkem by měl být tužší akce, 
ale záleží i na jakém typu vody budete rybařit. Špičky 
je dobré zvolit 1,5lb (cca 45g zátěž), kvůli těžším krmít-
kům, když lovíme větší ryby a při lovu menších dru-
hů jako plotic a cejnů volím jemnější špičku.  Kmen 
zvolíme mezi 3–5 kg nosnost, v závislosti na velikosti 
očekávaného úlovku. Mějte vždy na paměti, že budete 
nahazovat těžší zátěže, tak se příliš nekloním ke slab-
ším průměrům.
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Vnadicí směs pro použití do method krmítka je tro-
chu odlišná, než standardní směsi. Důvod je jednodu-
chý: Efektivita koncové sestavy se totálně spoléhá na 
kvalitu krmné koule. Proto musí zůstat celistvá až do 
dopadu na dno. Je do ní vpraveno více lepivých mate-
riálů, jako třeba rybí moučka. Na dně to musí vydržet 
5–10 minut, jestliže je vše správně namíchané.

Jak tedy lovit s method krmítkem? 
Předtím, než si začnete připravovat loviště, si musíte 
vybrat pohodlné místo, abyste měli vše potřebné při 
ruce, abyste nemuseli dělat zbytečné pohyby. To je dů-
vod, proč používám Korum sedátko, které kombinuje 
pohodlí, a v různých postranních zásuvkách mám vše 
potřebné po ruce. Nyní jste našli tu správnou polohu, 
máte jistě i vyhlédnuté místo, kam budete nahazo-
vat. Tam musíte směřovat všechny své náhozy, abyste 
soustřeďovali všechno krmení na jedno místo. Jakmile 
nahodíte, brzo uvidíte na špičce vašeho prutu chvění 
a škubání. To je známka, že se okolo vaší nástrahy za-
čaly pohybovat ryby. Jestliže se vám nedaří zasekávat 
záběry, musíte postupně zmenšovat délku návazce 
a vždy musí být nástraha ukryta uvnitř krmení.

Je method krmítko všestranné?
 Během první hodiny rybolovu k sobě svolal několik 
velkých kaprů, kteří neodolali nastražené kukuřici na 
háčku 12 a 10 cm dlouhé koncové montáži o nosnosti 
3 kg. Po tomto bezvadném úvodu byl klid, kdy jsem 
měl pouze jedno škubnutí špičkou, dávající mi zna-
mení, že ryba tam je. Rychle jsem přezbrojil a nastražil 
3 červy na háčku 14. Změna mi přinesla několik cejnů 
a pěkné plotice. Dalece jsem v počtu úlovků předčil 
okolní rybáře a věřím, že se to povede i vám!

- Používejte pravou method směs, bude vám dobře držet 
v krmítku.
- Používejte krátké návazce a ty vkládejte přímo do kr-
mení. 
- Ignorujte drobné škubání a popotahování, záběr se 
ukáže sám jízdou.
- Počítejte s tím, že používání větších a těžších krmítek 
vám přinese také větší rybu.
- Zkoušejte měnit nástrahu, budete lovit různé druhy ryb.

Tip pro lov:
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Nevyzpytatelní 
vlajkonoši
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Rok se nám přehoupl do své druhé poloviny a máme tu opět podzim. Pozvolna se začínají stromy 
barvit do jedinečných barevných odstínů a jejich barevné listy začínají padat nejenom na vodní 
hladinu. Poletují nad našimi hlavami, když jdeme řekou vstříc podzimním rybářským zážitkům při 
chytání lipanů. Ano, lipan podhorní je naší cílovou podzimní rybou. Tito krásní vlajkonoši jsou jednou 
z nejkrásnějších a nejhonosnějších ryb, které může muškař při svém podzimním putování řekou 
potkat. Nebál bych se lipana nazvat jakousi „rybí modelkou“ našich vod. Jeho hřbetní ploutev je 
opravdu nádherná. A když se objeví nad vodní hladinou při souboji, je to prostě něco krásného. Září 
jako malá duha. Všechno to barevné okolí a jakási vůně podzimu jen podtrhují rybářův zážitek. 

Stanoviště
Lipan je jedním z důležitých a modelových druhů 
ryb, po kterém bylo pojmenováno celé rybí pás-
mo. To, že se lipan podhorní vyskytuje v lipanovém 
pásmu, je jasné, ale také se s ním můžeme setkat 
v  pásmu pstruhovém. V  pramenných oblastech 
a v parmovém pásmu se vyskytuje jen občas. Jeho 
výskyt ve stojaté vodě je vůbec vzácností. Lipan 
je hejnovou rybou, a tak často najdeme několik 

exemplářů pohromadě. V  letním období vyhledá-
vají mělké proudy s  rostlinstvem, kde nacházejí 
přirozenou potravu. Další místo, kde můžeme najít 
lipana ve větší koncentraci, jsou přechody z  větší 
hloubky do menší, kde se často může pohybovat 
velké množství vodních organismů. Na podzim se 
rádi rozjedou na větší prostranství a sbírají při po-
sledních podzimních slunných dnech hmyz unáše-
ný proudem.
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Počasí a aktivita
Lipan je ryba, která se tře na jaře a musí po zimě 
velmi rychle nabrat sílu, aby byla připravena na 
tření. V červnu lipani nabírají opět sílu, ale už po 
tření. V tomto období jsou velmi snadno chytatel-
ní. Přes letní období naopak ulovení lipana není 
tak snadné. Když přijde podzim, tak nastává ten 
pravý čas pro milovníky lovu této krásné a zají-
mavé ryby. Jak se voda ochlazuje a čistí, tak ubý-
vá přirozené potravy a lipani intenzivně přijímají 
potravu před blížící se zimou. Lipani jsou ochotní 
přijímat naše mušky až do konce listopadu, kdy 
u nás končí jejich lovná sezona. Mnohdy se sta-
ne, že při tomto pozdním lovu padá sníh a teplota 
vody i vzduchu je dost nízká. Toto všechno vytváří 
také jednu z nezapomenutelných atmosfér, kterou 
zažije jen ten rybář, který se nebojí za těchto pod-
mínek na lipany vyrazit. 

Lipanova vybíravost  
Každý, kdo už někdy lipana chytil nebo alespoň o něm 
slyšel, určitě zjistil, že není tak jednoduché ho ulovit. 
Patří mezi poměrně vybíravé ryby a vyžaduje častější 
změnu mušek při lovu. Pokud vodu, na které chytá-
me, tolik neznáme, tak nám nějakou dobu může trvat, 
než přijdeme na ty správné mušky, které lipani budou 
akceptovat. Na své domácí vodě už mám za několik 
let lipany prokouknuté a vím, na co jdou. Ale jakmile 
člověk přijede jinam, tak nastávají problémy. Když má 
štěstí, tak se mu podaří najít ty správné mušky brzo. 
V horším případě je to naopak. Záleží také na počasí, 
stavu a čistotě vody. Všem těmto faktorům se musíme 
přizpůsobit a snažit se zvolit mušky vhodné k roční-
mu období a také jejich optimální velikost. Do čisté 
vody spíše zvolíme menší a přírodnější vzory. V kal-
nější vodě tomu bude naopak. Ale nemusí tomu tak 
být vždy.
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Vybavení
K  lovu lipanů nám bude v  našich českých pod-
mínkách stačit jemnější prut kolem 3 - 5 aftma. 
Většinou se chytají menší ryby kolem 15 – 35 cm. 
Ale záleží na lokalitě. Používají se jemnější vlasce 
a menší mušky v počtu 1 – 3 ks. Pokud by podmín-
ky vyžadovaly použít větší mušky, tak své vybavení 
musíme náležitě přizpůsobit. Při lovu se používají 
návazce z vlasců 0,12 – 0,10, v extrémnějších přípa-
dech i 0,08 mm. Příkladem je chladná a čistá voda, 
kdy jde hlavně o neviditelnost návazce. Běžně se 
proto používají fluorokarbonové vlasce různých 
slabších průměrů pro zlepšení nenápadnosti naší 
sestavy.

Způsob lovu
Na lipany se mi povětšinou osvědčila tzv. krátká 
nymfa se 2 muškami na háčcích, číslo 14. Návazec 
0,10 – 0,08 mm. Lipany jsem v drtivé většině případů 
lovil a lovím na různé druhy a barevné kombinace 
blešivců. Velikost háčků 12 - 16. Při vetší aktivitě ryb 
mi mnohokráte pomohlo aktivnější vedení mušek 
a občasné popotáhnutí nebo lehké poškubávání. 
Rybu to lépe přimělo k záběru, když se mušce dodal 
život. Jakmile se voda ochladí nebo je aktivita v daný 
den malá, tak se mušky nechávají volně unášet 
proudem a reagujeme na každé zastavení případně 
popotažení šňůry. Dobré je, když víme, kde ryby sto-
jí. To nám usnadní práci, že se snažíme své mušky 
nechat proplouvat místy, kde je největší šance na 
úlovek. A zkoušíme různé možnosti, než se dostaví 
záběr. Pokud ryby naše mušky nechtějí, tak je mění-
me až do té chvíle, kdy se nám podaří nějakou rybu 
přimět k záběru. Lov lipanů na podzim na malé su-
ché mušky má také své jedinečné kouzlo, když mů-
žeme vnímat poslední sluneční paprsky a pozorovat 
barevné okolí. Lipani se také pochopitelně chytají 
i na nymfy či mokré mušky. Občas se podaří ulovit 
lipana i na malé streamery.

Závěr
Važme si těchto krásných ryb našich vod. V České re-
publice nemáme mnoho řek s výskytem lipanů. V ka-
ždé řece, kde se objeví, velmi obohatí rybí obsádku. 
Lipan je krásnou sportovní rybou a ne každý je umí 
chytat. Chce to už trochu rybářských zkušeností. V mé 
domovské řece lipani naštěstí stále žijí. Každý rok se 
vytírají, ale bohužel v posledních 2 - 3 letech jsem za-
znamenal velký ústup generačních ryb kolem 32 – 38 
cm. Je to pravděpodobně způsobeno větším tlakem 
rybářů a také rybích predátorů, jako je například 
v naší lokalitě volavka popelavá, která udělá dost vel-
ké škody na velikostně menší řece. Také v tom hraje 
roli krátkověkost lipanů. Když predátor rybu nesežere, 
tak ji alespoň poškodí. Několikrát se mi stalo, že jsem 
chytil lipana či pstruha poškozeného od ostrého vo-
lavčího zobáku. Proto si vždycky rozmyslete, jestli si 
občas nějakého toho lipana od vody odnesete, a tím 
ublížíte danému toku, že už tam zůstane malý počet 
generačních ryb, které pomohou zachování populace 
lipanů na daném toku. Snažme se lipany chránit a bu-
deme se s nimi setkávat častěji.



Vázací postup 
olivové jepice
Co budeme potřebovat: Háček na suché mušky velikosti č. 16-18, olivovou vázací nit, větší a menší srpky kohou-
ta Grizzly, tenkou zlatou lametku, 2 pírka peří CDC v přírodní nebo olivové barvě a lak.

1. KROK – Upevníme háček do svěráčku.

2. KROK – Ramínko háčku 
můžeme lehce potřít lakem, 

kvůli větší pevnosti mušky 
a přivážeme vázací nit.

5. KROK – Při-
vážeme tenkou 
zlatou lametku 

na kroužkování a 
nití dotvarujeme 

tělíčko do požado-
vaného tvaru.

8. KROK – Zbytek peří od-
střihneme a vše začistíme 
vázací nití.

9. KROK – Připevníme srpek 
kohouta grizzly, ze kterého 
vytvoříme nožičky.

10. KROK – Natočí-
me nožičky, 2 oviny 
za a 2 oviny před 
křidélky. A vše 
dobře zavážeme.

4. KROK – Zbytek větviček 
odstřihneme a začistíme 
vše vázací nití.

7. KROK – Přivážeme křidél-
ka z peří CDC. Stačí použít 
2 pírka přiložená k sobě a 
otočená tak, aby při jejich 
uchopení došlo k rozevření 
do V.

11. KROK – Zbytek srpku 
odstřihneme. Vytvarujeme 
hlavičku a zakončíme něko-
lika ztracenými uzly. Muška 
je hotova!

3. KROK – Připevníme 
štěty se srpku kohouta 

grizzly. Aby měla muška 
lepší plovací schopnosti, 

můžeme dát větší sno-
peček větviček anebo 

jich dáme jen pár.

6. KROK – Celé tě-
líčko překroužkuje-
me. Lametku dobře 
zajistíme a zbytek 
odstraníme.
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Kouzlo přívlače
Přišel podzim a příroda se pomalu připravuje na od-
počinek. Odpočinek se však týká především fauny. 
Přesněji řečeno stromů, keřů a rostlin. Živočichové se 
většinou i nadále musí starat o potravu a stejně tak  
ryby, které ovšem v menší či minimální míře…
S  nastalým podzimem se tedy živočichové začínají 
více starat o nahromadění určitých rezerv, nebo musí 
počítat s obdobím, kdy ne vždy se podaří potravu ob-
starat. Z tohoto důvodu bývá podzim k lovu dravých 
ryb pomocí přívlače nejúčinnější. Predátoři již nejsou 
tak opatrní, neboť honba za potravou je trochu zasle-
puje a to je pro rybáře ten pravý čas.
V  tomto období můžeme zkoušet prakticky všechny 
druhy a typy nástrah, takže fantazii se meze nekladou 
a když se podíváme po rybářských obchodem, tak na-
bídka je více než bohatá.

Co v tomto období nejvíce lovíme
Samozřejmě rybou podzimu je candát obecný (stizos-
tedion lucioperca), štika obecná (esox lucius), okoun 
říční (Perca fluviatilis), jelec tloušť (Leuciscus cepha-
lus). A bolen dravý (Leuciscus aspius).Toto jsou nejlo-
venější ryby, i když z hlediska popularity jednoznačně 
vítězí candát, okoun a štika.
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#catching adventures

FO
TO

NOVINKA

EXTRÉMNÌ CITLIVÝ NAVIJÁK S HLADKOU ROTACÍ

Nový naviják VANFORD

VANFORD

MAGNUMLITE SPINNING

Naviják - Vanford
Prut - Zodias Spinning

SUPER
RYCHLY

#catching adventures



Kde se vyskytují
Všechny uvedené druhy ryb jsou rozšířeny ve všech 
revírech ČR a lze je lovit od menších toků po velké 
řeky a od malých nádrží  až po velké pískovny a pře-
hradní nádrže.
Techniky, kterými se budeme snažit tyto dravce pře-
lstít jsou různé a záleží jakou nástrahu použijeme.
Nejvíce oblíbené jsou gumové nástrahy, které jednak 
vycházejí cenově nejlépe a jednak je s nimi lov po-
měrně jednoduchý. Jen některé typy gumových ná-
strah chtějí specifický přístup a práci s nimi. Jednou 
z nich je nástraha smáček, o které jsme si již psali, 
a kterou lze úspěšně použít právě nyní, ale také při 
klasickém zimním chytání třeba pod ledem.
Velmi oblíbený je lov candátů na velkých nádržích 
nebo přehradách. Zde záleží na profilu dna, kde bu-
deme tyto opatrné ryby hledat. Jedná-li se o přehrad-
ní nádrž, tak je v  tomto chladném pozdním období 
budeme nejspíše hledat v blízkosti bývalého řečiště 
toku, v místech, kde jsou na dně balvany, pařezy apod. 
Ale vždy na větších hloubkách, s nerovnostmi, které 
candát mám velmi rád. Nyní je otázkou v jaké vzdále-
nosti  se tato strategická místa nacházejí. Pokud jsou 
na odhoz ze břehu, lze využít pruty s větší vrhací zá-
těží, větší naviják a těžší nástrahu, pokud však jsou na 
širé plání, potom nezbývá než použít loďku, pokud je 
zde k lovu povolena. Mnohdy se však dravec stahuje 
do břehových oblastí, neboť se zde velmi často vysky-
tuje jeho potrava, kterou jsou malé rybky. Tehdy může 
být jeho lov velmi úspěšný.
Podobné je to s okouny, ale štika se chová již trochu 
jinak a tu spíše nalezneme v blízkosti břehu, ale i ona 
má ráda místa s různými překážkami a zlomy. U štiky 
je například i zajímavé to, že ji i v zimních měsících 
nalezne v mělké vodě, kde se nacházejí staré rostliny. 
Bývá to především za zimních nebo chladných pod-
zimních dnů, kdy se vyjasní obloha a sluníčko ohřívá 
vrchní vrstvu hladiny vody.
Na obrázcích se můžete inspirovat vhodnými nástra-
hami, ale obecně nejpoužívanějšími jsou gumové 
nástrahy, kterým se říká „kopyta“. Mají na konci roz-
šířenou pohyblivou plošku, která ve vodě výborně 
pracuje a šíří kolem sebe vibrace, na které dravá ryba 
pozitivně reaguje.
Krásné podzimní lovy
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Kapři na děličku 

V minulém článku jsem se věnoval nejběžnějšímu 
způsobu lovu kaprů na děličku, tedy lovu s použitím 
kukuřice a bílých červů. Dnes bych se chtěl věnovat 
dvěma způsobům, které jsou trošku odlišné od běž-
ného lovu, protože vyžadují přípravu a odlišný přístup. 
Jako první popíši způsob lovu kaprů na děličku 
s použitím těsta. Ano, čtete správně, těsta. Ale ne-
nechte se mýlit, nejedná se o to klasické těsto 
z krupice, které jste jako malí kluci vařili s vanilko-
vým cukrem a žlutým potravinářským barvivem. 
Toto těsto je naprosto odlišné svojí konzistencí 
i způsobem použití. Renesanci zažilo před pár roky 
v Anglii, na jejich známých commercials, tedy sou-
kromých placených revírech, kde jsou nádrže plné 
kaprů a kříženců kapra a karasa. Samozřejmě si mů-
žeme své vlastní těsto pro tento způsob lovu vyrobit 
a namíchat doma, ale tuto trnitou cestu plnou sle-
pých uliček a nezdarů jsem vzdal hned na začátku, 
a vypravil jsem se do rybářských potřeb zakoupit 
předem připravenou směs, do které se jen přidává 
voda. Koupil jsem výrobek od firmy Bait-tech, na je-
hož obalu hlásá velký nápis carp paste. Po českém 
návodu není nikde ani stopa, zákony nezákony, ry-
báři nezbývá než nastudovat angličtinu. Spotřebitel 
u nás prostě stále tahá za kratší kus provazu. Kromě 
názvu je na sáčku uvedeno, že se jedná o natural 
fishmeal, což by mělo znamenat, že příchuť těsta 

bude přírodní rybí moučka, tedy masová. A posled-
ní nápis mě ujišťuje, že je to easy to mix! Dokonce 
s vykřičníkem. Jak snadné bude tuto směs namíchat, 
ověřím časem. Na zadní straně je v angličtině vyve-
den stručný postup míchání, bohužel bez obrázků, 
které by českého rybáře neznalého Shakespearova 
rodného jazyka alespoň navedly na správnou cestu. 
Ale je to fakt jednoduché. Stačí odsypat část prášku 

do nádoby a přidat vodu, míchat a míchat a míchat 
tak dlouho, až vznikne těsto potřebné konzistence, 
což se sice krásně řekne, ale hůře zrealizuje. Protože 
jaká je ta správná konzistence? To se zjistí až při lovu 
samotném. Řekněme, že tedy máme v misce namí-
cháno těsto nějaké přijatelné konzistence, necháme 
je odpočívat a zrát a řekneme si něco málo o vyba-
vení, které budeme potřebovat. 

Dělička a všechno, co s ní souvisí, je pro tento způ-
sob lovu stejná, jako jsme si popisovali v minulém 
článku. Jediný podstatný rozdíl je v sestavě. Tedy 
konkrétně ve splávku a v jeho vyvážení. Jak vypadá 
splávek pro lov na těsto podle anglického vzoru? 
Angličané používají při lovu na svých mělkých nádr-
žích splávky od nosnosti 0,3 gramu až po 1 gram. Já 
úspěšně vyzkoušel na našich hlubších revírech chy-
tání na splávky od 0,5 do 1,5 gramu bez toho, abych 
vysledoval nějaký nepříznivý vliv na četnost záběrů 
či jejich razanci. Splávek by měl být spíše protáhlé-
ho tvaru a co je hlavní, musí mít dlouhou a nosnou 
anténku, vyrobenou nejlépe z duté plastové tyčinky. 
Splávek vyvážíme tak, že celé jeho tělo je ponořeno, 
ale celá anténka je nad vodou, to je velmi důleži-
té. Ostatní části sestavy jsou stejné jako při jiném 
způsobu lovu, například s kukuřicí. Jen háček si vy-
bereme trochu větší velikosti, než běžně používáme, 
klidně 12 i 10. Na větším háčku těsto lépe drží. Použít 
můžeme rovněž háčky opatřené pružinou, na které 
těsto drží obzvlášť dobře. Takže mámo hotovou se-
stavu, na kmenovém vlasci 0,16 až 0,20, podle veli-
kosti očekávaných úlovků máme splávek, pod ním 
broky, které jej vyváží tak, aby celá anténka vystupo-
vala z vody, na konci sestavy je smyčka a v ní návazec 
z vlasce o stupeň slabšího než kmen, tedy 0,14 až 0,18 
s háčkem velikosti 12 až 10. 
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Nyní nastává druhá velmi důležitá fáze, a to změření 
hloubky v místě loviště a nastavení správné hloubky 
na sestavě. Pro měření použijeme spíše lehké závaží, 
aby se nebořilo do vrstvičky bahna na dně, protože 
tím bychom změřili špatnou hloubku. Velmi pomalu 
spustíme závaží na dno, aby se nám nezabořilo do 
kalu na dně, potřebujeme totiž změřit hloubku přesně 
po povrch dna, protože tam zůstane ležet nastraže-
ná koule těsta. Splávek posuneme tak, aby bylo jeho 
tělo ponořené. Potom zmenšíme nastavenou hloubku 
o polovinu délky anténky splávku. Tím pádem se nám 
zvedne háček o délku poloviny anténky splávku nade 
dno. A to je přesně to, co potřebujeme. 
Když máme vyváženou a přesně nastavenou sestavu, 
řekneme si ještě o dvou věcech, které nám mohou lov 
na těsto usnadnit. Protože se chytá na velmi měkké 
těsto, které má tendenci z háčku samovolně padat, 
používáme na dopravení sestavy na místo lovu dva 
rozdílné způsoby. První je ten, že si z elektrikářské 

plastové pásky, která se používá pro svazkování kabe-
lů, vytvoříme na topsetu háček, na který zaklesneme 
vlasec sestavy s nastraženým těstem, opatrně vyro-
lujeme a na místě lovu pootočením děličky necháme 
vlasec sestavy z háčku sklouznout. Tím se sestava 
dostane do vody, aniž se dotkneme nastraženým těs-
tem hladiny, což by mohlo vést k uvolnění těsta a jeho 
spadnutí. Jak se provede háček a jak se za něj udice 
zaklesne, je nejlépe vidět na fotografiích. 
Druhý způsob, jak bezpečně dopravit sestavu s ná-
strahou na místo lovu, je použití malých kalíšků na 
špičce topsetu, pomocí kterých se normálně dopravu-
je na místo lovu nástraha. Háček s nastraženou koulí 
těsta umístíme do kalíšku a na místě lovu prostě opa-
trně vyklopíme. 
Nyní se vrátíme k potřebné konzistenci těsta. Vezme-
me si misku s připraveným těstem, zkusíme utrhnout 
kus a upevnit jej na háček. Těsto musí na háčku držet 
právě jen tak pevně, aby vydrželo cestu vzduchem na 
místo lovu a klesnutí na dno. Chce to trochu experi-
mentování, ale rozhodně ihned zapomeňte na běžnou 
konzistenci těsta, které se běžně používá v našich ze-
měpisných šířkách. V žádném případě se vám nesmí 
stát, že byste správně namíchané těsto vytáhli ven 
z vody na háčku. To znamená jediné, příliš tuhé těsto. 
Typicky český těstový knedlík, který některým kolegům 
přežije i několik nahození a stažení ze vzdálenosti de-
sítek metrů, je zcela špatně a nebude fungovat. 
Předpokládejme tedy, že máme těsto správné kon-
zistence, správně změřenou a nastavenou hloubku, 
na háček jsme napatlali (tento výraz vskutku věrně 
vyjadřuje činnost, jejímž výsledkem je koule těsta 
na háčku) dostatečně velkou kouli těsta a podařilo 
se nám dostat nástrahu do místa lovu. Co se stane? 
Koule těsta klesá ke dnu, a protože jsme si sesta-
vu seřídili tak, že je háček půl délky anténky nade 
dnem, jakmile klesne koule těsta s háčkem na dno, 
je splávek potopen do půlky anténky. A čekáme na 
záběr. S udicí nemůžete hýbat, protože byste způso-
bili spadnutí těsta, musíte klidně čekat, s děličkou 
odloženou v držácích. Záběr se projeví buď zved-
nutím splávku, nebo naopak jeho razantním poto-

pením, doporučuji při jakémkoliv pohybu splávku 
zaseknout. Časem se naučíte rozpoznat, kdy se jed-
ná o záběr a kdy se ryba kolem nástrahy jen otřela. 
Když se rybě podaří sundat kouli těsta z háčku, aniž 
by se zasekla, splávek se odlehčí a zvedne se celou 
anténkou z vody. To je signál pro vás, že máte na-
stražit novou nástrahu. 
Častým dotazem je, jakým způsobem se ryby při tako-
vém lovu lákají na místo lovu. Jsou dva způsoby, v prv-
ním nevhazujete do vody žádné samostatné krmení, 
spoléháte na to, že ve vodě je tolik ryb, že brzy najdou 
velmi rychle se rozpouštějící se těsto, které uvolňuje 
do vody obrovské množství chuťové a pachové stopy. 
V druhém případě na vodě s chudší obsádkou může-
me na začátku vhodit do místa lovu deset až dvacet 
kuliček z těsta. V průběhu lovu nám přikrmování za-
jišťují koule, které spadnou z háčku, ať už působením 
ryb pohybujících se v místě lovu, nebo vlivem rozpou-
štění těsta. 
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Zkoušel jsem tento způsob lovu v pozdním říjnu 
a neměl jsem v něj žádnou přehnanou důvěru. Ovšem 
výsledek překonal moje očekávání. Po úvodní slabší 
půlhodince, než se ryby stáhly na místo lovu, jsem 
měl záběr do minuty po nastražení nového těsta. 
A kupodivu kaprům ani moc nevadilo, že jejich kolegy 
zdolávám přímo v místě lovu. Snažil jsem se sice kaž-
dého zaseknutého kapra ihned vyvést bokem, ale ne 
vždy se to povedlo. Zjevně to ale nevadilo. Tato me-
toda rozhodně není určena k lovu trofejních opatr-
ných ryb, je to metoda lovu vodná pro lov kaprů běžné 
velikosti, ale ve větším množství. Když se rozhodnete 
vyzkoušet tento způsob, budete překvapeni, jak tako-
vá běžná a často zapomenutá věc, jako je řídké těs-
to, může spolehlivě přilákat, dlouhou dobu na lovišti 
udržet a hlavně nezasytit desítky kaprů. 
Druhým způsobem, který je u nás málo používán, je 
lov kaprů na děličku s použitím pelet. Zatímco běžní 
rybáři používají pelety pro lov kaprů i jiných ryb na 
položenou či na feeder poměrně běžně, na klasic-
kou plavačkářskou děličku se pelety moc nepoužívají. 

Přitom díky moderním vymoženostem je to snadné 
a velmi efektivní. Základní vybavení je stejné jako pro 
jiné způsoby lovu, neliší se ani sestava udice, ani há-
ček se lišit nemusí. Máme tři možnosti, jak peletu na-
stražit. Buď použijeme běžný kaprový háček s lopat-
kou, navázaný běžným způsobem, na který upevníme 
přípravek ze silikonové pryže, do kterého vložíme 
peletu. Dobře to je vidět na obrázku. Druhá možnost, 
poněkud pracnější, je použití háčku s očkem, který 
uvážeme bezuzlovým vázáním a na konci vlasce pod 
háčkem uděláme smyčku (laso), do které vkládáme 
peletu, popřípadě peletu navlékneme na vlasec stej-
ně, jako se nastražuje boilies na vlas pod háček. Třetí 
způsob je ten, že peletu uprostřed napíchneme přímo 
na háček a stáhneme ji až na ramínko háčku. Detail-
ně je to vidět na fotografiích. Podle způsobu, který 
zvolíme, si tedy doma připravíme návazce. Já osobně 
dávám přednost silikonovým gumičkám, protože je 
mohu použít kdykoliv ve spojení s běžnými návazci. 
Pelet je na našem trhu nepřeberné množství, až jsem 
byl v prodejně překvapen. Z naprosté bezradnosti 
jsem sáhl po peletách od stejné firmy, od které jsem 
si vybral těsto na kapry, a zakoupil jsem pelety od fir-
my Bait-tech o průměru 4 a 6 milimetrů, s příchutí 
fish-meal, které nesou název Xpand. Na balení je uve-
deno, že se jedná o pelety určené k vnadění i k lovu 
a jejich rybí vůně velmi intenzivně prostupuje i uzavře-
ným balením. Zakoupením dvou půlkulových balení 
jsem pokryl svoji spotřebu pelet pro lov kaprů na celý 
rok. Co do množství i co do velikostního sortimentu. 
Doma jsem obsah obou sáčků smíchal a hned poté 
umístil do pevné plastové nádoby s dobře těsnícím 
uzávěrem, do které se nedostanou moli, ale hlavně se 
nedostane ven ten pach rybí moučky. Opravdu se to 
nedá nazvat vůně. Takto zásobeni chutnou kapří krmí 
budete muset vyřešit ještě jeden problém. Úpravu pe-
let pro vnadění před vlastním lovem. Pro nastražování 
si nechejte pár tvrdých pelet bokem. Měkkou peletu 
do gumičky nenastražíte. Jak jsem ověřil, prosté na-
močení nestačí, pelety mají pořád snahu plavat, a to 
i když jsem je nechal namočené přes noc, po této 
dlouhodobé koupeli se však začaly rozpadat. Proto 

budete muset zakoupit ještě jednu důležitou pomůc-
ku, a to vakuovou pumpu s vhodnou nádobou pro 
snadné a rychlé namočení pelet a jejich úpravu na 
neplovoucí. Máte na výběr, buď půjdete do nejbližší 
prodejny a zakoupíte nádobu i s pumpou, což bude 
rychlé a jednoduché, nebo se rozhodnete, že najde-
te jiné řešení a vypomůžete si krabičkami na vakuové 
ukládání potravin v domácnosti. Poradím vám, pokud 
nemáte takovou chytrou krabičku i s pumpou doma, 
rovnou zapomeňte na to, že ji v kuchyňských potře-
bách seženete laciněji než v rybářských potřebách. 
Ověřil jsem, vyzkoušel. A pojďme na přípravu pelet. Na 
rozdíl od těsta byl na sáčku s peletami návod, sice an-
glicky, ale s obrázky, a anglický obrázek je srozumitel-
ný i pro Čechy. Vezměte tedy asi dvě hrsti směsi pelet 
a vložte je do krabičky, zalijte vodou, do které může-
te přidat nějaký atraktant, a zkontrolujte, že všechny 
pelety krásně plavou. Poté dle návodu vyčerpejte po-
mocí pumpy z krabičky vzduch. Jakmile se vám podaří 
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vytvořit v krabičce jakýs takýs podtlak, ovšem vakuum, 
jak psali v návodu, ani náhodou, začnou z pelet unikat 
drobounké vzduchové bublinky, které byly příčinou 
jejich vytrvalého plavání. Po pěti minutách dovnitř 
napusťte vzduch a ejhle, pelety se skutečně poslušně 
potopí ke dnu krabičky. Nechte je ještě pět v návodu 
doporučených minut tonout a poté je slijte a znovu 
zavřete v krabičce. Pelety jsou připraveny. Tím jsme 
ukončili domácí přípravu a můžeme vyrazit ke svému 
oblíbenému revíru s hladovými kapry. 
Na místě, které si vyberete k lovu, se chovejte maxi-
málně tiše. Zvlášť pokud chcete lovit v blízkosti břehu. 
Hlučné stěhování vybavení, bouchání, dupání a hlasitý 
hovor jsou v tomto případě spolehlivým odháněčem 
ryb. V tichosti si připravte všechny potřebné věci a jako 
první musíte ryby přilákat na loviště. Ideální je, jak jsem 
psal již v první části povídání, najít ve vodě nějakou pro 
ryby zajímavou „anomálii“. Ať už je to potopené křoví, 
trs vodních rostlin, třeba stulíků, nebo zlom na dně. 
K vnadění použijte hrst namočených pelet, které po-
mocí malého kalíšku na konci topsetu po pár kouscích 
tiše vysypu na plochu asi jeden metr čtvereční v mís-
tě, kde chci lovit. Potom na sestavě nastavte hloubku 
tak, aby háček s peletou ležel na dně a s ním i asi pět 
centimetrů vlasce, a opatrně háček s nastraženou pe-
letou v silikonové gumičce spusťte ke dnu. A v klidu 
čekejte na záběr. Pokud se nic neděje, zkuste pomalu 
zvednout sestavu asi o deset centimetrů a znovu ji po-
malu spusťte na dno. Tento pohyb často vyprovokuje 
rybu k záběru. Pokud nefunguje ani zvedání, zkuste 
nastraženou peletu pomalu táhnout napříč místem 
lovu. Také sledujte pozorně hladinu. Pokud se začnou 
v místě lovu objevovat vystupující bublinky, většinou to 
signalizuje přítomnost ryb, které ryjí ve dně a bublinky 
uvolňují. Potom lze záběr očekávat během pár chvil. 
Někdy kapři na peletu ležící na dně nereagují. Pak je 
potřeba zkusit změnit nastavení hloubky sestavy tak, 
aby se peleta jen dotýkala dna. Takto seřízená sestava 
reaguje velmi citlivě na jakýkoliv pohyb pelety a zpozo-
rujeme i mírné vynoření splávku v okamžiku, kdy kapr 
peletu nasaje. A můžeme zasekávat. Při zdolávání se 
snažte rybu ihned vyvést bokem loviště a po zdolání 
dovnaďte deseti až patnácti peletami pomocí kalíšku. 
A to nejdůležitější, obrňte se trpělivostí, pelety většinou 
nelákají bílou rybu tak jako klasické krmení. Na první 
záběr můžete čekat déle, zvlášť pokud není vaše voda 
plná hladových násadových kapříků. Ale jakmile kapři 
vaše pelety najdou, zažijete velmi příjemný lov. 

A protože každé pravidlo má své výjimky, které je po-
tvrzují, existují takové i při lovu na pelety. Můj oblíbe-
ný revír je malá průtočná nádrž hustě obrostlá keři 
a rákosem. Hloubka je od 80 centimetrů u okrajů až po 
téměř dva metry uprostřed. Trsy rákosu kolem břehů 
a hlavně několik stulíkových polí vytváří dohromady 
rybářsky velice zajímavé prostředí, ve kterém je ukry-
to mnoho krásných ryb. Zásadní pohyb zde nastává 
zhruba týden po pravidelném vysazení násadových 
kaprů na jaře. To je možno napočítat na břehu i deset 
rybářů najednou. Naštěstí se zmenšujícím se počtem 
hladových násaďáků ve vodě se úměrně zmenšuje 
i počet rybářů na břehu. A měsíc po vysazení chodím 
k rybníčku sám. Mám zde své stálé místo, v dosahu 
kaprové děličky mám menší trs stulíků a po levé stra-
ně zpola zatopený keř. Sem chodím lovit zapomenu-
té kapry. Kromě nich je v rybníčku i slušné množství 
plotic, perlínů, cejnů velikosti dvou dlaní, pár okounů 
a štik. Vypravil jsem se sem na začátku června, ve šňů-
ře závodních víkendů se objevilo volné okénko. Sbalil 
jsem sedačku, svoji kaprovou děličku Impulse Toledo 
vystrojenou černým amortizérem Hydrolastic na velké 
ryby a trochu pelet. Po přípravě a zakrmení asi metr 
od stulíků jsem nastražil peletu, vyroloval děličku 
a usadil splávek pomalu a tiše na hladinu. Děličku 
jsem odložil do držáků a sledoval letní cvrkot kolem 
vody, rejdění vážek, užovku lovící opožděné pulce 
v mělčině u břehu. Najednou se zachvěl splávek a mír-
ně se zvedl. Chvíli jsem počkal, jestli bude následovat 
obvyklé potopení a únik ryby do houštiny stulíkových 
listů, a ono nic. Splávek pořád seděl na hladině, zjev-
ně odlehčený. Podle poučky, když nevíš co dělat, pro 
jistotu zasekni, jsem zvedl svižně špičku děličky. Na 
háčku visela ryba, ale zjevně to nebyl kapřík. Po malé 
chvíli bylo jasno, cejn, zdejší papírová forma, která 
by se zcela určitě schovala pod čtvrtkou formátu A4. 
Opatrně jsem jej zbavil malého háčku, nastražil novou 
peletu, do kalíšku jsem nasypal pár pelet na zakrmení 
a zase jsem vyroloval, usadil sestavu, pootočením dě-
ličky jsem vysypal pelety ke splávku a zase děličku po-
ložit do držáků. Ne na dlouho, zase záběr a zase cejn. 
Tak se to opakovalo asi desetkrát. A pořád žádný kap-
řík. Trpělivě nastražuji nové a nové pelety, dokrmuji po 
troškách a čekám, že přijedou zdejší kapříci a vyženou 
z loviště cejny, aby si taky vzali svůj podíl na té bá-
ječné rybí moučkou páchnoucí dobrotě. Další cejn na 
háčku mě přiměl ke změně. Posunuji splávek tak, aby 
peleta neležela na dně. Uvidíme, jak si cejni s tímto 

rébusem poradí. Vyroluji, vysypu dávku pelet z kalíšku 
a opatrně zasouvám děličku do držáků. A nic, žádný 
záběr. Cejni zatím peletu ve sloupci nenašli. Po něja-
ké době se splávek pohne. Povynoří se a stojí. Zase 
cejn, říkám si a pomalu vyndávám děličku z háků. Pro 
pořádek jemně zvednu špičku, zásek není u cejna po-
třeba, stejně už většinou má háček zaseknutý v pysku. 
Splávek ale bleskově mizí pod hladinou, a než zare-
aguji, mám špičku děličky ponořenou, a tím pádem 
nevidím, kam ryba ujíždí. Tohle není cejn. Zvedám 
špičku nad hladinu a dlouhá černá čára amortizéru 
k mé radosti míří do středu rybníka, kde by nemě-
la být žádná vázka. Držím děličku na plnou délku 
a čekám, zda se ryby tahem amortizéru vrátí ke mně. 
Odrolovat si zatím netroufám, protože na plnou 
13metrovou délku mám šanci aspoň trochu ovlivňo-
vat, kam rybu pustím a kam naopak ne. Můj šupinatý 
soupeř zatím někde dvacet metrů přede mnou boju-
je kousek pod hladinou. Vidím totiž zřetelně, jak se 
v místě objevují na hladině vlnky, zjevně způsobené 
ocasní ploutví. Po pár minutách přetahované se mi 
zdá, že ryba ztrácí síly, a silný Hydrolastic ji přitahu-
je. Začínám děličku pomalu rolovat za sebe. Vše jde 
skvěle, žádné pokusy o únik do strany, boj se ode-
hrává na čisté vodě. Postupně získávám další metry 
a nakonec se mi podaří oddělit topset. Malá hloub-
ka u břehu nedovolí rybě se déle schovávat. A tak 
nejprve zahlédnu ocasní ploutev, která ovšem ne-
připomíná kapří kormidlo. Po chvíli se ryba ukazuje 
na hladině celá, amur, do 80 centimetrů mu schází 
hodně málo. Je mi jasné, že pokud nemám tohoto 
krasavce ztratit, musím jej podebrat napoprvé. Pro-
tože na topsetu bych jeho úprk po zkaženém pode-
brání asi nezvládl. Dávám si tedy pozor a navádím 
jej k podběráku hlavou jako parmy na řece. Poda-
řilo se, jeho tělo se prohnulo a vklouzlo do pev-
né síťky. Závěrečný nápor už byl marný. Odkládám 
topset a zjišťuji, že se mi chvěje ruka, nedokážu 
v tom okamžiku rozeznat, zda únavou ze zdolává-
ní anebo rybářským vzrušením. Opatrně přitahuji 
amura v podběráku k sobě a pro jistotu beru hli-
níkovou obruč oběma rukama, i tak mám co dělat, 
abych jej zvedl. Jemně jej ukládám do trávy. Ostrý 
háček velikosti 10 má zaseknutý v tvrdém pysku, ale 
na samém okraji. Lehce jej osvobozuji a odnesu ho 
na mělčinu, kde jej chci nechat vzpamatovat. Trvalo 
mu to asi tak dvě vteřiny, než mě mohutným úde-
rem ocasní ploutve pořádně zmáchal. Balím věci 
a přemýšlím, jak dlouho tam asi žije a jak se mu po-
dařilo skrýt svoji přítomnost před lovci násaďáků, 
a taky, kolik podobných překvapení se skrývá v této 
malé vodě ve stínu listů stulíku. 
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nynídříve

Věděli jste, že

je česká značka?

Distribuce: VK TRADE s.r.o., Opočenská 435, 518 01 Dobruška
info@vktrade.cz  www.vktrade.cz

TOP kvalita 
feederových krmítek

Už 20 let 
na trhu

Žádejte 
u svých 

prodejců rybářských 
potřeb
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Hyundai Domanský
Jeremiášova 1, 155 00 Praha 5
Zdiby 195, 0. km Teplické dálnice D8
+420 778 28 28 28 / www.hyundaidomansky.cz

 www.hyundaidomansky.cz

Nový Hyundai i30 
v limitované edici FAMILY
s ještě vyspělejšími asistenčními systémy. 
Bezpečí, které můžete slíbit.

LED světla Vyhřívané sedačky Automatická převodovka DCT 50% zvýhodnění příslušenství
s 50% zvýhodněním

Hyundai i30 – kombinovaná spotřeba 5,6–5,9 l / 100 km, emise CO2: 127–136 g/km. 
Fotografie je pouze ilustrativní.

Od 379 990 Kč


