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Vánoční soutěž
Letos Vám s vánočními dárky pomohou Rybářské Noviny.
Mimo obvyklou soutěž v Koutku zábavy a poučení naleznete v tomto čísle speciální Vánoční soutěž s rybářským e-shopem CHYTNI.cz
Společně jsme se rozhodli pomoci Ježíškovi s rybářskou nadílkou a splnit tak vánoční přání mnohým z Vás.
Na věku, pohlaví či národnosti nám určitě nezáleží, dárky nadělujeme moc rádi a pro všechny!
Je to snadné, stačí, napsat dopis Ježíškovi na zadní straně 39, následně ho vyfotit a poslat e-mailem na info@casryb.cz, zprávou na
Facebook Rybářské Noviny, případně na Facebook ČASopis RYBolov, tím jste zařazeni do slosování.
Nově můžete též zavolat a namluvit své přání do hlasové schránky Ježíška na telefonu +420 775 261 852.
A to úplně nejlepší na tom všem je, že u nás bude Ježíšek nadělovat i po Vánocích! Akce trvá až do vydání příštího čísla Rybářských Novin!
Ale pozor, počet dárků ve slosování je omezený! Pouze 2019 z Vás dosáhne na poukazy, slevy či nákupy úplně zdarma!
Každého vítěze budeme kontaktovat zprávou, e-mailem, případně telefonicky.
Tak, veselé Vánoce a hodně zdraví do nového roku 2020 přejí Rybářské Noviny.
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REDAKČNÍ SLOVO
Vážení čtenáři,
konec roku se nezadržitelně blíží a my vám
nabízíme ještě jedno vydání Rybářských novin
v tomto roce. Věříme, že vám pomůžeme
zpříjemnit pár chvil v tomto chladném
období. Konec roku bývá obdobím, kdy jistě
někteří z vás hodnotí rok předešlý, co se
podařilo a co nikoliv a možná mnoho z vás
chystá i osobní změny apod. Vše je rozvoj
a nakonec každý z nás by se měl rozvíjet
v tom dobrém slova smyslu a z celého srdce
vám přejeme, ať se vám podaří vše, jak cítíte.
Děkujeme vám také za dosavadní přízeň
a věříme, že i my se budeme rozvíjet, a těšíme
se na další spolupráci se všemi a přejeme
všem krásný konec roku a ten další, ať je
podle vašich přání a nejčistšího vědomí.

Mnoho radosti
a krásných chvil
u vody přeje redakce
Rybářských Novin

Redakce
INZERCE

Časopis
Rybolov online
sledujte
a čtěte na
www.casryb.cz
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MAREK BOCAN

Francouzská
výzva jménem
Dragon Island
Letošní výprava do Francie byla pro nás obrovskou výzvou. Vyrazili jsme na jezero Dragon Island, o kterém je známo, že zde plavou opravdu trofejní kapři. Představa kapitálních úlovků byla od
začátku hnacím motorem pro co nejkvalitnější přípravu. Za žádnou cenu jsme s Jirkou Sedlákem nechtěli nic podcenit. Vše bylo
připraveno, auto nacpané k prasknutí a my konečně vyrazili na
naši podzimní výpravu směr Francie do oblasti Champagne.
Po necelých osmi hodinách
cesty jsme konečně dorazili na
místo. Okamžitě se nás ujal hrdý
majitel revíru Hors Backet. Pan
Backet nás seznámil s lokalitou
a danými pravidly. Vzápětí si nás
přebral usměvavý správce a rybář v jedné osobě Leny a uvedl
nás na lovné místo č. 4.
Dlouho jsme neotáleli a začali
hned od začátku pěkně svižně.
Postavili jsme naši základnu,
vybudovali zázemí a hurá na
vodu zmapovat dno. Natěšeni
na rybolov jsme chtěli konečně položit montáže. Bohužel,
během průzkumu našeho sektoru přišla první rána! Jezero
bylo totiž cca jeden metr pod
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svým obvyklým stavem. Jelikož
se náš sektor nacházel v části
jezera s mělčími partiemi, byla
naše situace celkem kritická.
Do vzdálenosti 150 m od břehu byly hloubky pouze 30 až
50 cm! Pouze u protějšího ostrova dno lehce padalo na 1 m.
Další překážkou bylo velmi bahnité dno, většinou ještě hustě
zarostlé podvodními rostlinami.
Najít tvrdé atraktivní místo byla
pro nás náročná práce. Chtělo
to prostě čas a velkou dávku
trpělivosti. Do noci jsme jezdili na vodě, hledali lovná místa
a oťukávali dno. Hned první den
nám bylo jasné, že budeme muset tvrdě makat!

REDAKČNÍ SLOVO

INZERCE
Další komplikací pro náš rybolov byly všudypřítomné kachny
a labutě. Použití partiklu bylo
proto v takto malé hloubce prakticky nemožné. Stačilo hodit
kamkoliv jednu lopatku krmení
a vodní ptactvo okamžitě na takto prostřený stůl reagovalo.
Vzhledem k nízké hladině vody
jsme okamžitě museli řešit případné zdolání ryby, tedy pokud
se nám podaří v těchto podmínkách vůbec docílit záběru. Bylo
nám jasné, že po záběru budeme muset okamžitě za rybou ve
člunu. Táhnout úlovek na mělkou
vodu před námi by byla jasná
ztráta ryby. Abychom šli štěstí ještě více naproti, zvolili jsme
na své udice odpadávací sestavy
bezolovnatých zátěží od firmy
Ufo Sinker. Při záběru zátěž okamžitě odpadne, ryba necítí odpor a prakticky zůstává na místě.
Pak už stačí jen si pro rybu dojet
a začít zdolávat až během
posledních metrů.

Další zásadní věcí byla volba
nástrah. Na takto bahnitém dně
musely být maximálně atraktivní. V takových podmínkách
nám vždy dobře funguje dipované boilies menších průměrů
od firmy Dragon Baits. Byli jsme
samozřejmě vybaveni i většími
průměry a peletami, ale menším
voňavým kuličkám jsme od začátku věřili nejvíce.
Dny a noci rychle utíkaly a my
jsme se stále nemohli dostat
k vytouženému záběru. Den co
den jsme různě měnili montáže,
přibrušovali háčky, celkově zjemňovali sestavy, ale záběry stále
nepřicházely. Bohužel to bylo
podobné i na dalších lovných
místech u ostatních rybářů. Ryby
nebyly na celém revíru nijak přehnaně aktivní a záběry byly spíše
výjimkou. Proto jsme se rozhodli
razantně změnit taktiku a přestali úplně krmit. Všechny pruty
jsme převezli z tvrdších partií na
bahnité a na některé dali pouze

pop-ups žluté a bílé barvy. Volba
padla na plovoucí nástrahy Ghost
Risers v příchuti Scotish Salmon
a Pineapple na vyvážené sestavě
na Ronnie Rig. Ke každé montáži jsme přidali pouze malou
PVA punčochu s mikro peletami
a Sticky mixem Dragon Blood.
Všechny montáže si zhotovujeme
výhradně sami, a to díky obrovské škále špičkové bižuterie od
firmy Needs for Carp. Po všech
těch změnách jsme vsadili na
maximální klid u vody bez zbytečného ježdění člunem a delší
pobyt našich montáží ve vodě.
Nastal poslední den výpravy, kdy
naše montáže ležely ve vodě
skoro 48 hodin. Během poledne
to konečně přišlo! Vymodlený
RYBÁŘSKÉ NOVINY 7/2019
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Během odpoledne jsme začali
pomalu
balit
první věci s tím,
že druhý den
ráno odjíždíme
k domovu. Abychom byli dobře odpočatí na
dlouhou cestu,

záběr byl tu, přišel na
jeden z Jirkových prutů! Jirka
na nic samozřejmě nečekal,
skočil do člunu a vyrazil za rybou. Zátěž při záběru odpadla
přesně tak, jak měla. Můj rybářský kolega mohl v klidu
přijet nad lovné místo, lehce přiseknout a vychutnávat
zběsilý souboj s rybou. Jirka
to zkušeně zvládl a v podběráku se objevil nádherný
bojovný šupík s váhou 12,5 kg.
Byla to obrovská úleva, když
se nám konečně podařilo přece jenom něco ulovit. Dopřáli
jsme si zasloužený přípitek
a doufali ještě v alespoň jednu
rybu na rozloučenou.

6

WWW.CASRYB.CZ

tak jsme šli celkem brzy spát.
Kolem třetí hodiny ranní přišla
další razantní jízda, tentokrát na
můj prut s montáží Ronnie Rig
a bílou pop-up Pineapple. Skočil
jsem okamžitě do loďky a vyrazil za nočním dobrodružstvím.
Připlul jsem nad rybu, domotal vlasec, lehce přisekl a začal
souboj. Hned od první chvíle mi
bylo jasné, že se bude jednat
o větší rybu. Vozila mě po půlce
jezera a projela
i sousední sektory. Naštěstí jsem
se nezamotal do
žádných vlasců.
Byla tma a hustá
mlha a já pomalu
ztrácel orientaci.
Po dvacetiminutovém souboji se
mi podařilo rybu
dostat do podběráku. Byl to velký
urostlý lysec, který
se mi pomalu nevešel ani do loďky.
Parťák Jirka už na
mě čekal, aby mi
pomohl. Vracel

jsem se zpět na naše stanoviště
plný euforie a nadšení. Po zvážení úlovku propukl nefalšovaný
gejzír emocí. Mohutný lysec s váhou 26,5 kg přišel po týdenním
čekání pár hodin před odjezdem
domů. Bylo to neskutečné, nepopsatelné, prostě skvělé zakončení výpravy. Až teprve doma jsem
si pak úplně uvědomil, co se nám
vlastně podařilo, jak bezvadně
jsme s kolegou Jirkou spolupracovali a fungovali! Po všech těch
útrapách jsme nakonec chytili
parádní trofejní rybu, pro kterou
jsme si tolik kilometrů jeli.
Proto nikdy nepropadejte panice,
makejte a věřte do poslední chvíle. Cesta k trofejní rybě je někdy
dlouhá a není to jen o najetých
kilometrech autem, ale také o té
spoustě dlouhodobé práce kdekoliv u vody. Váš úspěch se určitě
dostaví a dobře odvedená práce
bude po zásluze odměněna.
Velké díky za tuto výpravu patří nejen spolehlivému parťákovi
Jirkovi Sedlákovi, ale také firmám Ufo Sinker, Needs for Carp
a Dragon Baits za jejich podporu
a kvalitní výrobky.
Za tým DB Marek Bocan

REDAKČNÍ SLOVO
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Noční teploty spadly hodně pod nulu.

Zdravím čtenáře Rybářských
novin. Jmenuji se Dan Němec, je mi 30 let a skoro 10
let pracuji ve firmě Sportcarp. Boilies jsem poprvé napíchnul již před 16 lety a od
té doby je pro mě kaprařina
na prvním místě v pomyslném rybářském žebříčku.
Byl jsem požádán o sepsání
pár vět na téma “podzimní
lov kaprů” a tak se o to v následujících řádcích pokusím.

tipů pro podzimní
/zimní lov kaprů
Poslední dva měsíce roku jsou pro
mě jedno z nejoblíbenějších období. U vody je daleko větší klid než
v sezóně, jelikož sváteční rybáři
odložily pruty do skříní, koupáči
zase svlékly plavky a nastal ten
pravý čas pro ulovení velkého kapra. Nyní se změnou klimatu můžeme chytat kapry v podstatě celý
rok, dříve však byly stojaté vody

v prosinci většinou zamrzlé. Také
vybavení nestálo za nic a pobyt
u vody v mrazech byl utrpením.
Dnes nás v podstatě nelimituje nic,
snad jen nedostatek volného času,
alespoň v mém případě.

Výběr správné lokality
a místa
V tomto období skvěle zúročíte
znalost revíru. Je dobré znát reliéf
dna a podle toho si potom vybrat
potenciální dobré místo k lovu. Jelikož je kapr nevyzpytatelný tvor,
rozhodně se nedržte pravidla, že

V zimním období je přesné krmení a nahazovaní velice důležité.
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kapři jsou v chladném období na
největší hloubce revíru. Může to
tak být, ale nemusí ! Několikrát mě
kapři překvapili a utvrdili v tom, že
jednoznačný návod k úspěchu neexistuje a musíme neustále přemýslet a zkoušet různé způsoby.
Pokud má voda okolo 10 stupňů,
můžou se kapři klidně zdržovat
v mělčích částech vody. Především
pokud přijde teplá fronta doprovázená teplým větrem. Při teplotách
vody okolo 6 stupňů jsou již kapři
stažení do hlubších částí. Ideálně
pokud jsou na dně nějaké překáž-

ky. Alespoň takhle to funguje na
revírech, které navštěvuju. Ani tohle
nemusí být vždy pravda. Uvedu jeden příklad. S kamarádem Jakubem
jsme vyrazili koncem listopadu na
výpravu do francouzských Alp. Jsou
zde především menší štěrkovny.
Jednu z nich jsme si vybrali a než
jsme začali chytat, celou vodu jsme
zmapovali pomocí echolotu a následně si vytvořili mapu v programu
Autochart. Jedna třetina vody byla
hlubší a zbytek poměrně dost mělký. U vody tehdy nikdo nebyl, takže
jsme si mohli vybrat jakékoliv mís-

Boilie Moruše Česnek je moje nejoblíbenější krmení do studené vody.

DAN NĚMEC - SPORTCARP TEAM
Kvalitní spacák je základ. Používám
už několik sezon spacák od Fortisu
Techlite. Nemá konkurenci !

to. Teplota vody byla okolo 8 stupňů. Logicky jsme si sedli na největší
hloubku. Udělal by to asi každý. Pár
menších kaprů jsme sice na hloubce
chytili, avšak čekali jsme trochu víc.
V mělké části sice nebyl vidět žádný
pohyb na hladině, ale riskli jsme to
a přestěhovali se tam. Byla to trefa.
Nachytali jsme o dost víc kaprů než
na hloubce. Největší ryba měla přes
22 kg, což byl vynikající výsledek.
Z toho vyplívá, že pokud je na hlubších místech velký rybářský tlak,
kapři se klidně přestěhují, tam kde
mají klid a kde nejsou žádné vlasce.

Měj oči otevřené
Přijet k vodě, někam nahodit
a sledovat Instagram v mobilu není

Prosincový lysec z francouzských Alp, kdy teplota vody
byla sotva 6 stupňů.

cesta k dobrým úlovkům. Tohle si
můžete dovolit, až si budete absolutně jisti tím, že děláte vše správně. K tomu se dá však dopracovat
jen poctivým sledováním aktivity
ryb a správným vyhodnocováním
situace u vody. Buďte proto stále
ve střehu a sledujte co se kolem
vás děje. Nebojte se experimentovat a úspěch se dříve nebo později
dostaví. Pamatujte, že největším
nepřítelem kapraře je lenost!

Sleduj počasí
Sledování počasí se vyplácí! Například teplé fronty bývají vynikající.
V letošním roce se mi povedlo být
při oteplení doprovázené silným
větrem u vody a stalo to za to! Kap-

ři jakoby se zbláznili a o záběry nebyla nouze. Další pozitivum je, že
se můžete na dané podmínky dopředu připravit. Mám na mysli výběr místa podle směru větru atd.
Vzpomínám si na listopadovou
výpravu do Francie, kdy jsem chytil
svůj osobní rekord, který jsem dodnes nepřekonal. Bylo to v roce tuším 2013 a o připojení k internetu
v mobilu se nám, obyčejným lidem,
mohlo jen zdát. Na pískovně v té
době chytal jen jeden Francouz,
který měl neuvěřitelné množství
výbavy a vypadalo to, jako by chtěl
u vody přezimovat. Najednou však
všechno zabalil a odjel domů. Nechápali jsme to. Navíc seděl na
nejlepším místě vody a měl na-

V aplikaci Aladin můžete sledovat krátkodobou předpověd počasí pro ČR.

chytané slušné ryby. Ještě ten den
večer přišla studená fronta doprovázená silným sněžením a naše
bivaky se prohýbaly pod náporem
těžkého sněhu. Francouz měl nejspíš informace z domova o změně
počasí a jednoduše utekl od vody.
My jsme s tím vůbec nepočítali, ale
bylo nám to jedno, protože v noci
se mi podařilo chytit tu ohromnou
rybu.

Zůstaň v teple
Bez tepelného komfortu u vody
zkrátka nevydržíte a neužijete si
rybařinu naplno. Podcenit oblečení
se nevyplácí. V tomto mám už delší
dobu jasno a používám především
oblečení od firmy Fortis. Mnozí z vás

Komponenty pro výrobu mé
verze návazce Ronnie rig
RYBÁŘSKÉ NOVINY 7/2019
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Pomocníci při sledování aktivity ryb na hladině
si teď řeknou, že je to jen obyčejná
reklama.Ti kteří nějaké oblečení od
této firmy mají, mi dají jistě za pravdu, že se jedná o nekompromisní
kvalitu, kterou je těžké na dnešním
trhu najít. Nejvíce bych vyzdvihl jejich bundy, které si nechávají vyrábět
v anglické firmě Snugpak Mají celkem tři typy, ze kterých si vybere každý. Osobně mám všechny tři modely a vybírám si z nich podle teploty.
SjejichnejteplejšíbundouSJ9vydržíte
i v mrazech. Pamatujte, že zdraví
máme jen jedno !

Fotka oblečení - Zůstat v suchu a teple je podminkou pro lov v chladném období. Já sázím na
oblečení firmy Fortis.

Návazce
Kladu především důraz na funkčnost a jednoduchost. Návazec
musí být vždy schopný vytáhnout
i největší rybu revíru, proto nedělám v návazcích rozdíl vzhledem
k období roku. Zkrátka používám ty
návazce, které mi fungují v průběhu sezony. Jediné co vynechávám
v chladných mesících jsou návazce
celé z fluorocarbonu, kde je tvrdý
i přívěs na nástrahu. Ryby jsou více
opatrné a proto mám rád volný
pohyb nástrahy. V poslední době

chytám nejradějí na Ronnie rig, kde
je přívěs vytvořený z měkké šňůrky
Aligator. Postup výroby je jednoduchý. Na kousek šňůrky natáhnu
nástrahu a navážu ji klasicky na
háček typu Kurv Shank od firmy
Gemini ve vel. 4. Šňůrku kousek
nad háčkem ustřihnu, zatavím ji
a navleknu na ramínko háčku delší
kousek smršťovací hadičky. Do očka
háčku vložím spinner obratlík na
předvázaném návazci Tidy Boom
opět od firmy Gemini. Přes očko
a obratlík přetáhnu smršťovací hadičku, zatáhnu ji ve vařící vodě a návazec je hotový. Druhé očko na Tidy
Boomu upevním do našeho Twister
obratlíku, který mám na helikoptérové sestavě a můžu nahazovat
z jistou, že se montáž nezamotá
a bude na dně skvěle pracovat. Je
to velice jednoduché a efektivní.

Nástrahy do
studené vody

Dipovaná kulička Moruše Česnek
si připisuje další velkou rybu na své konto.

Můj stále více oblíbený návazec Ronnie rig.
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S klesající teplotou vody přestávají některé druhy boilies fungovat.
To co vám fungovalo v létě, může
být nefunkční. Osobně mám rád
boilies, které se pozvolna rozpuští
i ve studené vodě. Nejvíce jsem si
v letošním roce oblíbil boilies
Moruše Česnek. Tahle kombinace
esencí je doplněna o slušnou dávku chilli, které působí do jisté míry
selektivně proti menším kaprů.
Tuhle vlastnost oceníte na revírech,
kde je velké množství malých kaprů. Tenhle problém řeší snad každý,
kdo chytá na kaprem přerybněných českých svazových revírech.
Navíc podzim je čas vysazování.
Letos v listopadu se mi nejvíce
osvědčilo chytat na samostatnou
kuličku Moruše Česnek ve velikosti

Malá atraktivní nástraha
je ideální volba při nízké
aktivitě ryb.
20 mm nadlehčenou kouskem korku. K tomu jsem krmil stejným druhem boiliesu v kombinaci s naším
dobře rozpustným boiliesem Spicy Krill. Pokud tohle nefungovalo,
tak jsem zkoušel nastražit menší
18 mm kuličku Moruše Česnek
v dipu a nahodil ji samostatně
mimo krmné místo. Byly dny, kdy
jsem tímto způsobem dosáhl několikanásobně více záběrů než přímo z krmeného místa.

Jak správně krmit
Rozhodně se držte pravidla „méně
znamená více“. Kapří metabolismus je o dost pomalejší než v teplé vodě. Nemá cenu místo hned ze
startu zasypat velkým množstvím
krmení a čekat co se bude dít. Vždy
začínám s menším množstvím krmení a v případě záběrů střídmě
dokrmuju. Snažím se udržovat lovné místo stále „při životě“. Pokud
vidím na hladině, že na mém místě kapři jsou, ale záběr ani po několika hodinách nepřichází, klidně
zase dokrmím. Může se totiž stát,
že kapři veškeré krmení vysbírají
a na dvě zůstanou jen vaše nástrahy.Proto je velice důležité sledovat
pohyb na hladině. Další nezbytností je přesnost krmení a nahazování. K tomu používám odměřovací tyče, díky kterým nahazuju
a krmím do stejného místa.
Doufám, že Vám mé rady dopomohou k ulovení vysněného kapra.

PS: Tento článek jsem napsal
(samozřejmě na poslední chvíli)
v porodnici, těsně před narozením
mého syna.
Dan Němec
Sportcarp Team

REDAKČNÍ SLOVO

Nebuďte
k úlovkům
lhostejní

Carp Clinic je vysoce efektivní
antiseptický přípravek
pro ošetření všech druhů poranění
ryb. Můžete jej použít pro ošetření
vpichu po háčku, ale dokáže spolehlivě
ošetřit i poraněné šupiny a ploutve.
Díky krátké chvilce Vaší péče rybě
pomůžete se rychle zotavit
a žít další život v lepší kondici.
Návod k použití:
• Před použitím lehce vysušte ránu
• Aplikujte Carp Clinic
• Nechte působit cca 10 sekund a následně
můžete rybu pustit zpět do vody

www.sportcarp.cz
RYBÁŘSKÉ NOVINY 7/2019
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11. MEZINÁRODNÍ RYBÁŘSKÝ VELETRH
•
•
•
•
•

NEJVĚTŠÍ RYBÁŘSKÝ VELETRH VE STŘEDNÍ EVROPĚ
ZASTOUPENO PŘES 1 000 RYBÁŘSKÝCH ZNAČEK
OBŘÍ AKVÁRIUM AQUA – DEMO
FOR FISHING LIVE – PÁTEČNÍ ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ Z VELETRHU
BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM

www.forﬁshing.cz

OFICIÁLNÍ VOZY

20.–23. 2. 2020

CHYŤ VÝHRU!

Kup vstupenku v předprodeji a vyhraj jednu z 55 cen
v celkové hodnotě přesahující 350 000 Kč.
Každý měsíc navíc vylosujeme jednoho výherce echolotu DEEPER
FISHFINDER CHIRP+.

HLAVN

Zaváže Í VÝHRA:
cí lo
Carp S ď MIVARDI
cout –
LA 10

Čím dříve vstupenku koupíš, tím větší šanci na výhru máš!
Více informací na www.forﬁshing.cz
Generální partner
soutěže

12
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Partneři soutěže

NÁŠ TEST

Na kapry s boloňkou
aneb jak funguje Rikomix

Je polovina listopadu a s Richardem odjíždíme na ryby. Poprosil
jsem Ríšu, aby mě vzal s sebou
na kapry a demonstroval účinnost jeho krmení RIKOMIX. Vím
již dlouho, že je velmi kvalitní
a účinné, ale proč to nezažít na
vlastní „kůži“?
Přijíždíme k vodě již v podvečer,
ale vše je velmi rychle připraveno, neboť není potřeba s sebou
brát mnoho věcí. Jedna bolonézka, krmení, bedýnka s drobnostmi,
podběrák a foťák. Výprava „na lehko“, jak se říká. Vše je připraveno,
Richard míchá krmení, ale s vlastním zakrmováním je třeba chvíli
počkat, neboť vnadicí směs musí
trochu dozrát, aby fungovala a především byla kompaktnější a nerozptýlila se hned ve sloupci. Přidáváme trochu kukuřice. Nevytváříme
klasické krmené koule, ale jen krmení zmáčknuté v dlani, aby po dopadnu na dno došlo k jeho rozpadu a zbytečně příliš nelepilo (foto).
Krmit je třeba i s koncepcí a jen po
troškách, postupně jen přikrmovat.
Mezitím je připravena také udice
(viz foto) se splávkem 3 g, olůvkem

a háčkem Nuclear. Naprosto jednoduchá sestava pro hloubku asi
6 m. Chytá se asi 4 m
před špičkou prutu
a na konci splávečku
je chemické světlo, neboť naším
cílem je večerní lov.
Ríša prokrmuje v okolí splávku
a po asi 15 minutách přichází první
záběr. Mezi záběry splávek rychle
občas zapumpuje, což je znamení, že
hejno kapříků je na krmení a občas

zachytí za vlasec. Na to je třeba dát
pozor, abychom zbytečně nesekali.
Po dvou hodinách rybaření je bilance 12 kaprů od 40 do
50 cm. Balíme a jsem nadšený. Byl to koncert, který
chce asi každý rybář prožít co
nejčastěji. Dnes brali menší
šupináči, ale až se více ochladí, půjdou větší. Ale o tom
až příště, kdy bude chladněji
a budeme testovat další typ

krmení, které chytá i uprostřed
zimy. Jedná se o černé krmení určené speciálně do extra studených
podmínek. Krmení Rikomix není
běžně k dostání v rybářských obchodech, takže se nejedná o typické komerční krmení. Ideální je si jej
objednat přímo u výrobce, kdy jej
obdržíte naprosto čerstvé, a tedy
s nejvyšší účinností.
Redakce

VYROBÍME PRO RYBÁŘE KRMENÍ NA MÍRU DLE JEJICH POŽADAVKŮ A PODLE TYPU REVÍRU, KDE RYBAŘÍ!
OBJEDNÁVKY LZE ZASLAT NA EMAIL, NEBO VYŘÍDIT TELEFONICKY.

ZARUČENÁ SPOLEHLIVOST! ZIMNÍ KRMENÍ NA KAPRY, KTERÉ FUNGUJE!
Kontakt: Jana Palacha 511, 530 02 Pardubice
Tel.: 731 586 209
Email: rikomix@seznam.cz

Otevirací doba:
PO – PÁ 9:00 – 17:00
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VERONIK A KOLA JOVÁ

Ohlédnutí za

letošním rokem
Sice rok 2019 ještě neskončil, ale
už se pomalu blíží k závěru, a tak
nastává čas ke zhodnocení tohoto
roku. Navštěvovala jsem převážně
řeku Moravu, stojaté vody jsem letos hodně vynechávala.
Převážně se věnuji přívlači, ale
do půlky června jsem nevydržela
čekat, takže jsem na jaro chodila
k vodě s bičem a někdy i s feederem. Často jsem vyšla na lehko,
s trochou krmení, červíky a výborně jsem se zabavila. Tyhle způsoby lovu mě také baví, jsou akční,
a když se podaří nalákat hejno
cejnů, je o zábavu skutečně postaráno.
Pomalu se však začalo blížit to
„magické“ datum – 16. června. Za
normálních okolností bych šla den
předem brzy spát s nařízeným budíkem na velmi brzy, ale k zahájení
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lovu dravců se mi připletl týdenní výlet do Švédska, kam jsme se
s kamarády vypravili lovit štiky.
Domácí zahájení
se mi tedy posunulo, ale vůbec
mi to nevadilo.
Zahraniční výpravu jsme si všichni skvěle užili
a všem se nám
m
podařilo chytitt
pěkné štiky.
Po návratu jsem se začala věnovat svým oblíbeným parmám
a jelcům. Tlouště jsem chytala
hlavně na woblery Savage Gear 3D
Crucian Crank od břehů řeky. Ty
razantní záběry, když jsem dokázala přemluvit rybku k záběru, byly
úžasné. Dalšími mými oblíbenými
rybami jsou parmy. Jsou to úžasné

říční bojovnice, které vždy hledám v
proudu, a letos se mi nejvíce osvědčily 2 nástrahy, také od značky Savage
vag Gear. Jedná

se o malé ráčky 3D Crayfish
a o imitaci
nymfy 3D PVC
ny
Mayfly.
Ma
Čas parem
a ttloušťů však
už pomalu končí a nastává čas
candátů a štik. Vyměním tedy krabičky s nástrahami a nechám se
překvapit, co přinese přicházející
podzim… :)
Petrův zdar!

OUTDOOR
NAVIGÁTOR
Voda, sníh, vlhkost,
vítr, zima…
Vlhkost je největším nepřítelem v boji o udržení tepla, které lidské tělo vygeneruje. Ve
vlhkém prostředí totiž dochází k únikům tepla až 36x rychleji než v suchu. Proto se snažíme před vlhkostí vnitřní prostředí našeho
oblečení chránit. A není to jen voda zvenčí
- také vnitřní vlhkost, kterou vyprodukujeme
sami, dokáže zničit mikroklima kolem lidského těla, pokud není včas a správně odvedena ven. U materiálů vnějšího oblečení
nás tedy musí zajímat, jak si s vnější a vnitřní
vlhkostí poradí, tj. jak odolávají dešti, sněhu
či mlze a jak jsou zároveň prodyšné. U valné
většiny materiálů jsou tyto parametry nepřímo úměrné (čím více odolají vnější vodě,
tím méně dýchají a naopak), a tak je při pořizování takového oblečení na místě hlavně
otázka správného vyvážení obou parametrů
co nejblíže našim potřebám.
Vítr je ihned v závěsu za vodou a vlhkostí,
a čím větší bude fujavice, tím větší nám bude
i zima. Vždyť to znáte. A i v tomto případě
nám pomáhá vnější vrstva – neprofoukne,
a udrží tak cenné teplo hezky u těla, uvnitř
systému. Ani větrotěsné řešení materiálu
však nesmí příliš omezovat jeho prodyšnost.

rozpočtem, který na nákup mohu věnovat?
Atd. Obecně je u těchto materiálů důležitá
především prodyšnost a slušná odolnost
proti vlhkosti. Přičemž je dobré zamyslet se
i nad tím, jak moc voděodolný materiál potřebuji a jestli raději nedám přednost právě
prodyšnosti.
Na trhu narazíte na řadu řešení. Od lehkých
membránových oděvů s lepenými švy, přes
oblečení s různými zátěry či vodoodpudivými a voděodolnými úpravami až po „hybridní“ varianty, kterým se v posledním desetiletí
říká často „softshell“ a které v sobě dokážou
spojit funkci dvou, či dokonce tří vrstev. Právě skupina tzv. „softshellů“ je v současnosti
velmi široká a skrývá se pod ní řada skutečně funkčních, ale také naprosto nepoužitelných výrobků. Každá z technologických variant má svá pro a proti a každá se hodí pro
jiné použití a jinou příležitost.
Je dobré si uvědomit, že vnější vrstva nemusí být vždy vrstvou striktně nepromokavou.
Vnější vrstvou může být například i péřová
bunda z lehce vodoodpudivého materiálu,
pokud je venku mráz a nehrozí promoknutí,
anebo pružná fleece bunda z husté větruodolné pleteniny, pokud jde jen o ochranu
před větrem.

Možností je mnoho

Rada na závěr

Nabídka různých materiálů rozličných parametrů a technologií je v dnešní době až
kontraproduktivně široká. Většina etiket
renomovaných materiálů deklaruje pomocí názorných grafů a laboratorních testů
úroveň základních parametrů. Při nákupu
si pokládáme otázky typu: Sháním oblečení hlavně do deště? Chystám se je využívat
i proti větru a k udržení tepla v počasí beze
srážek? Budu nosit takové oblečení opravdu často? Nebo jen občas a z batohu bundu vytáhnu fakt, až bude pršet? Je pro mne
důležitá 100% spolehlivost? Jsem omezen

Vrstvení oděvů je rozhodně velmi individuální věcí a neexistuje žádný univerzální recept,
jen mnohá doporučení jako ta, která jsme se
vám zde snažili postupně zprostředkovat.
Nenechme si výběr vnějšího oblečení příliš
zkomplikovat. Ujasněme si předem, co má
naše oblečení umět, proč si jej kupujeme
a co od něho očekáváme. Při porovnávání
parametrů různých materiálů používejme zejména nejcennější nástroj, který máme - selský rozum. Ten nám také často ušetří nemalé
prostředky, protože i v outdoorovém oblékání platí, že dražší neznamená vždy lepší…

INZERCE

V minulých číslech jsme se věnovali prvním dvěma vrstvám oblečení do přírody – kontaktní vrstvě, která nás a naši pokožku udržuje v suchu a pohodě,
a vrstvě zateplovací, která zajistí adekvátní tepelnou izolaci a transport vlhkosti (potu) směrem od těla. Následná vnější vrstva má za úkol ochránit nás
a všechny vrstvy předešlé před nepříznivými vnějšími podmínkami
a oblékáme ji zpravidla jen v případě nepříznivých klimatických podmínek.

RYBÁŘSKÉ NOVINY 7/2019
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Život ryb

v zimním období

Bylo dokázáno, že ryby zvládají přežívat teplotní rozpětí od -2 °C až do 48 °C. Ovšem takovéto teplotní rozmezí nedokáže zvládnout jedna ryba určitého druhu, ale
týká se to obecně rybího společenstva, které obývá moře nebo horké prameny.

Naše ryby zvládají přežít teplotní
podmínky všech ročních období
včetně zimy. I když některé druhy
podnikají na podzim migrace, tak
se tyto přesuny většinou týkají
rozmnožovací nebo potravní strategie. V zimě dostupnost potravy,
optimální teploty a množství kyslíku ubývá, a tak se ryby stahují
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do hlubších míst vodního terénu
nebo do míst, kde přitéká teplejší
voda (různé výpustě, přítoky atd.).
Vliv teploty na metabolismus
a celkový cyklus ryb je významný,
jelikož teplota ovlivňuje rychlost
trávení, celkovou rychlost pohybu,
a tudíž i dobu, za jakou ryba získá
svou potravu. Nižší teplota celko-

vý metabolismus zpomalí a ryba
v zimě upadá do stavu klidu. Nejedná se o spánek nebo hibernaci,
ale o stav, kdy celý organismus sníží spotřebu energie na minimum.
Zpomalí se spotřeba kyslíku, trávení, potravu přijímají málo nebo
vůbec, sníží se celkově jejich aktivita. Ne všechny ryby po čas zimy

upadají do klidové fáze, některým
druhům chladnější voda svědčí
a jsou aktivní i v zimních měsících.
Teplota vodní masy má vliv i na
rozmnožování. Například kaprovité ryby podle ní řídí třecí migraci
a kapři se začínají vytírat až po dosažení 16 °C. Naopak pstruzi se třou
v ledové vodě horských potoků

M G R . G A B R I E L A K U LT O V Á
v zimních měsících a rozhodně nepatří mezi výjimky. Mezi druhy ryb,
kterým chladnější voda prospívá
a jsou aktivní i v zimních měsících,
patří zejména pstruh duhový, siven americký, maréna, a peleď,
u nichž dochází i k rozmnožování
v tomto období. Mezi další aktivní druhy patří okoun, tloušť,
podoustev, plotice, perlín, candát a štika, naopak sumec a úhoř
v zimních měsících moc nepřijímá
potravu, ale sumce žijícího v hlubších terénech lze chytit i v zimě.
Záleží na okolních podmínkách,
stáří, stavu ryby, zručnosti a štěstí.
S odchodem podzimu a příchodem prvních mrazíků se ryby začínají přesouvat níže po proudu
do pomalých a hlubších úseků řek
pro lepší přezimování. Je známo, že
mezi takové druhy patří například
cejn velký nebo plotice obecná.
Netýká se to jenom dospělých ryb,
ale i juvenilů, kteří na konci léta
nebo začátkem podzimu absolvují přesuny do potravně bohatších
vod. V těchto lokalitách jsou ideální podmínky k přezimování:
1) malý proud – nemusí vynakládat tolik energie na udržení se ve
vodním sloupci

2) vyšší teplota –
v hlubších vodách
je na dně teplota kolem 4 °C, což
stačí rybě k přežití
zimních měsíců;
čím blíže k povrchu
hladiny, tím chladnější voda
Právě při 4 °C
má voda největší
hustotu a klesá ke dnu, kde
vytváří ideální
podmínky pro
přežití. Ryby se
v zimě schovávají v hlubších
terénech ve větším počtu. Například kaprovité
ryby si vlastním pohybem vytvoří
důlek na dně, kde přebývají. Lín
se dokáže zahrabat do bahna,
a dokonce některé druhy ryb jako
zakrslí karásci mohou na kratší
dobu zamrznout mezi rostlinstvem v ledu, a přesto přežijí.
Ovšem má to své hranice, nikdy
nesmí dojít k zamrznutí jejich tkání, jinak se vytvoří v buňkách krystalky, a tím ryba zahyne. Pokud je
voda bohatá na organické látky,
a v důsledku toho má malé pro-

cento kyslíku, je tímto faktorem
ryba limitována, a přestože ostatní podmínky mohou být ideální,
přesune se do proudnějšího toku,
kde je dostatečný přísun kyslíku.
Během zimy dochází ke spotřebování velkého množství kyslíku ve vodě, a proto se ryby také
stahují do míst, kde celá vodní
plocha nezamrzá, kde jsou jezy,
splavy nebo vytesané otvory
v ledu. V rybnících a nádržích, kde
dochází k celoplošnému zamrz-

nutí, je nezbytností zajistit rybám
dostatečný přísun kyslíku vytesáním otvorů do ledu. Otvory slouží i k odvodu plynů (amoniak) a
navíc propouštějí více světla pod
vodní hladinu, což svědčí fytoplanktonu a zeleným řasám.
Druhy ryb, které se třou v zimních
měsících: mník jednovousý, síh peleď, pstruh obecný
Gabriela Kultová
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PAVL A DIVIŠOVÁ - BLOG

Divišová - bolg

Krásné teplé dny jsou za námi a začíná podzimní lov. Většina rybářů se těší na podzim kvůli lepší aktivitě větších ryb. Ano, je to
tak, ryby se připravují na zimu a shání potravu, a to jak kapři, tak
hlavně dravci! Já si převážně v létě užívám lov štik a na podzim
lov krásných velkých okounů. Rybiček je méně, tak je pro mě lov
dravců na přívlač snadnější. Zkouším jak malé pískovny i řeky, tak
přehrady, jako je třeba Orlík. Samozřejmě pro mě velké okouny
skrývá právě Orlík. Voda na přehradě hodně klesla kvůli opravám,
takže musím hledat nová místa. Vůbec to není jednoduché, já převážně nejraději lovím ze břehu a nachodím spousty kilometrů, ale
i tak jsem našla místečko, kde se krásní okouni ukrývají, a jejich
lov jsem si na plno užila! Jejich nádherná stavba těla a zbarvení
je pro mě fascinující! Přála bych to každému rybáři zažít! Pomalu
se blíží konec sezóny, ale určitě ještě vyrazím zkusit štěstí. Všem
přeji, ať si poslední dny u vody užijí a něco pěkného se jim povede.
Petrův zdar

Když se ochladí, vynechávám hladinové
nástrahy a snažím se
lovit ryby ze dna na
hlubinné woblery nebo
gumové nástrahy.
Dravci už nejsou tolik
agresivní díky studené
vodě, tak se snažím
tahat nástrahu klidně
po dně a sem tam lehce
drbnout špičkou prutu.
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CountDown Series

LureCamo Series
LureCamo
Tackle Bag

CountDown
Backpack

LureCamo
Tackle Bag Lite

CountDown
Sling Bag

LureCamo
Tackle Bag
Magnum
CountDown
Hip Pack

'H/X[H)DOFRQ)LOOHW.QLIH
Folding
Fillet
Knife

Soft Grip Fillet Knife
)LVK 1)LOOHW6XSHUÁH[.QLIH
)LQODQGHU´)LOOHW.QLIH

www.normark.cz
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Auto pro ty,
co potřebují k vodě dostat tunu
Každý rybář potřebuje k vodě dostat nejen sebe, ale i spoustu
vybavení a krmení. Díky společnosti Domanský s.r.o., která je
dealerem značky Toyoty, jsem dostal příležitost takové auto vyzkoušet na Orlické přehradě. Zdejším dlouhodobějším problémem
je nedostatek vody v přehradě, a tak se s „obyčejnou“ čtyřkolkou
stal přístup k vodě jako takový nemožný, nemluvě o otázce toho,
jak dostat na vodu loď. Příkré břehy se staly nepřístupné kvůli
hlubokému bahnu či sypkému písku. Proto jsem chtěl vyzkoušet
tuto legendární Toyotu, zda si s tímto náročným terénem poradí.

Jízdní vlastnosti
První dojmy při průjezdu Prahou byly smíšené. Takto velké
auto, s délkou přesahující 5300
mm, není nejlepší společník do
klikatých silniček a rozhodně se
nejedná o městský vůz. Při maximální povolené dálniční rychlosti je auto výborně odhlučněné
a motor kultivovaný. Je nutno
zmínit, že díky listovým pružinám
na zadní nápravě je znatelný rozdíl v komfortu jízdy oproti ostatním vozům, zejména na horším
asfaltu, avšak možnost naložit do
auta tunu je dostatečná omluva.
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Vše se ovšem změní ve chvíli, kdy
sjedete z pevného povrchu. Auto
doslova ožije a nedá vám záminku nevěřit, že by si s něčím neporadilo. U manuální převodovky
máte možnost volit mezi pohonem zadních kol, 4x4 a redukovaným pohonem 4x4. Je zde také
možnost uzavřít zadní diferenciál v případě, že byste zapadli.
Ani na mokrém písku spojeném
s prvním sněhem jsem ovšem
neměl problém a auto jelo jak
po kolejích i do opravdu prudkých svahů,
a to vše s ná-

kladem přesahujícím hmotnost
600 kg. Při sjíždění prudkých
kopců oceníte systém DAC - pomocný systém pro jízdu z kopce,
který vám za jakýchkoli okolností
udržuje auto v konstantní rychlosti 5 km/h.

Interiér
Překvapením pro mě byla vysoká
kvalita a zpracovaní interiéru. Pozici za volantem si zde najde každý
díky velkému rozsahu nastavení
sedačky. Ergonomie ovládání byla
také v pořádku a nenašel jsem

JAKUB TERŠÍP

Vnější rozměry a hmotnosti:
Délka
Šířka
Výška
Rozvor
Provozní hmotnost
Celková hmotnost

5330 mm
1855 mm
1815 mm
3085 mm
2100 kg
3210 kg

Terénní vlastnosti:
Světlá výška
Přední nájezdový uhel
Zadní sjezdový uhel
Uhel stoupání
Boční náklon
Brodivost

255 - 293 mm
31 °
26 °
42,1 °
44,5 °
700 mm

Technické údaje: Motor 2,4 D-4D
Typ motoru
Řadový vznětový čtyřválec
Zdvihový objem
2393 cm³
Maximální výkon
110 kW (150 k)
3400 ot/min
Převodovka
Manuální / Automatická
zde nic, co by ve mně vyvolávalo
pocit, že je na nesprávném místě.
Infotainment je intuitivní a dobře
se ovládá. Za hlavní výhodu považuji zpracování, které je naprosto účelové. I přesto, že se jedná
o vůz s malým nájezdem, mi auto
nedalo záminku si myslet, že by se
zde nacházelo něco, co by časem
při drsnějším zacházení mohlo
začít vrzat, ohmatalo by se či poškrábalo.

Závěr
Toyota Hilux je perfektní pracovní
i rybářský stroj a tomuto účelu je
ve voze přizpůsobeno vše. Interiér
je praktický a odolný, což je přesně to, co každý rybář potřebuje.
Jen do málokterého auta můžete
naložit tolik náčiní a ještě se dostat bez starostí kamkoli k vodě,
pokud to příroda jen trochu dovolí.
Spotřeba se pohybovala průměr-

ně kolem 9,5 l / 100 km, avšak je
nutno podotknout, že se jednalo
o v podstatě nový a nezajetý vůz
a většina testů probíhala v těžkém terénu. Hilux ve verzi Double
Cab začíná s cenou na 712 000 Kč
bez DPH, což je mezi konkurencí
jedna z nejnižších cen. Testovací vůz, který byl v plné výbavě, vychází okolo 950 000 Kč.
V případě, že bych si měl auto
sám nakonfigurovat, některé
položky bych pravděpodobně
i vynechal. Naopak bych doporučil si připlatit za výborné LED
světlomety a automatickou převodovku, která se k tomuto vozu
hodí více. Na ryby si nedovedu
představit praktičtější auto a při
jeho vracení do autosalonu jsem
se přistihl, jak jsem se za ním
smutně ohlédl, že si ho na Orlické přehradě nemohu ponechat.
autor: Jakub Teršíp
RYBÁŘSKÉ NOVINY 7/2019
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DANIEL VLACH

Kapří hranolky
zpracovny ryb v Opočně. Hotové filety mají tu výhodu, že už
jsou strojově prořezané a že se
prakticky nesetkáte s kostí. Proto je tento pokrm vhodný i pro
malé děti. Pokud si kapra budete filetovat sami, tak doporučuju
hřbetní svalovinu prořezat až ke
kůži pravidelně po cca 3mm,tak
docílíme efektu bez kostí. Na 4-6
porcí budeme potřebovat cca 1kg
filetů, tj z kapra velikosti 2,5-3kg.
Filety z kapra nakrájíme na tenké hranolky, poté je vložíme do
misky, kde je osolíme a přidáme sójovou omáčku. Přidáme
tymián, rozmačkaný česnek
a obalíme ve směsi hladké mouky a sladké papriky. Takto jsou
připraveny na tepelnou úpravu.
Smažte je dozlatova na rozpáleném oleji buď na pánvi nebo
ve fritovacím zařízení. Pět minut
a je hotovo. Před aranžováním
na talíře doporučuji položit na
papírovou utěrku nebo nechat
chvíli okapat přebytečný olej.
Jako přílohu můžete dát zelný
salát, nějaký dresink a nebo jen
podávat s chlebem. Fantazii se
meze nekladou. A pokud chcete, aby Vaše děti opravdu jedly
ryby, potom zkuste tento pokrm
a máte vyhráno.
K Vánocům patří kapr stejně jako
vánoční stromeček a dárky. My
si ho dnes připravíme ve formě
kapřích hranolků, které mohou
být celoroční záležitostí. Protože
ryba by se měla jíst celoročně
a nejen před Vánoci. Jedná se
o pokrm, který je velice jednoduchý a výsledek úžasný. Dokonce
ho chválí i ti, kteří kapra do té
doby moc nejedli. Kapří hranolky
se hodí jako hlavní pokrm nebo
jako součást jakéhokoliv cateringu. A kdo je nezná? Tak doporučuji vyzkoušet. Kapr je asi nejlépe dostupná ryba v Čechách.
Je to ryba s tradicí, která na vás
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musí při konzumaci dýchnout.
Rybáři se o ní pečlivě starají
4 roky než se dostane na Váš stůl.
A takto ji chovají již dlouhá staletí. Takže je třeba si této velice
chutné ryby vážit a nepodceňovat její výbornou chuť. Vezměte
si třeba takové kuře, hotové je za
40dní a jde na porážku. Kdežto
kapr, ten roste pomalu a v přirozeném prostředí . Dost srovnávání těchto živočichů, vraťme se
k receptu. Buď si rybu chytíte
sami, nebo si ji koupíte už sádkovanou ve vašem nejbližším
rybářství. My si pro tento účel
koupíme čerstvé kapří filety ze

Kapří hranolky
4-6 porcí
1 kg kapřího prořezaného filetu
 Sůl
 Sójová omáčka
 2 stroužky česneku
 Tymián
 Hladká mouka
 Mletá sladká paprika
 Olej



Dobrou chuť Vám přeje Daniel Vlach

ŽIVÝ KAPR
NEBO ROVNOU
ZPRACOVANÝ
TO VŠE A SPOUSTY JINÝCH RYB
A VÝROBKŮ NALEZNETE NA SÁDKÁCH
V OPOČNĚ POD ORLICKÝMI HORAMI
OTVÍRACÍ DOBA V PROSINCI:
CI:
CI
SÁDKY OPOČNO
16.-19. 12. 8:00-15:00 HOD.
20.-23. 12. 8:00-17:00 HOD.
SÁDKY ROZKOŠ
18.-23. 12 8:00-16:00 HOD.
ZÁMEK RYCHNOV N. KNĚŽNOU
U
21.-23. 12 8:00-16:00 HOD.
NA VAŠI
Š NÁVŠTĚVU
Á Š Ě
SE TĚŠÍ OPOČENŠTÍ
RYBÁŘI,VAŠI CELOROČNÍ
DODAVATELÉ ŽIVÝCH
I ZPRACOVANÝCH RYB

WWW.KOLOWRAT.COM
23
RYBÁŘSKÉ NOVINY 7/2019

,
a
k
n
e
l
š
y
m
Jak
ář o muškaření,
pořádat semin

vznikla a co má

?

rybářům přinést

Jak všichni víme, muškaření je královskou disciplínou
rybaření a hlavním důvodem vzniku semináře bylo
muškařům a převážně začátečníkům pomoci pochopit souvislosti a zákonitosti lovu na umělou mušku,
ukázat cestu vázání mušek a samozřejmě i předat
základní vzory mušek. Zkrátka a dobře, pokud je
člověk samouk, tak mu trvá o dost déle vše pochopit.
Nejde jen o to, na jakou mušku chytat v daném ročním
období, jde i např. o to, jak si nachystat prut, jakou
sílu návazce použít, jaké disciplíny muškaření existují
a kdy je použít atd. Na muškaření je nádherné to, že
existuje spousta variant a proměnných, a přísloví,
že člověk nevstoupí dvakrát do stejné řeky, zde platí
více než dvojnásob, a to je na muškaření to krásné.

Náš seminář má hlavně rybářům
předat zkušenosti jak teoretické
hlavně na jarních seminářích,
tak praktické na těch podzimních. Vždy se nás sejde parta cca
30 lidí od úplných začátečníků
až po ty nejostřílenější profe-
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sionály, a díky tomu jsou naše
semináře tak oblíbené, jelikož
si každý přijde na své a ten tok
informací je oboustranný. Každý
máme své postřehy a zkušenosti a někdy právě i ten začátečník
dokáže pokročilejšího vazače

a muškaře navést na myšlenku
něčeho nového.

Jaký přínos má pro začínajícího
a pro pokročilého muškaře?
Naše semináře bývají zpravidla
rozděleny jak na teoretickou část

v rámci přednášek o chytání a jeho
způsobech, tak i na část praktickou, a to samotné vázání mušek.
Pro začínajícího muškaře je velkou
výhodou sběr informací v rámci
přednášek a hlavně možnost si
informace probrat individuálně

VÁCL AV EHRLICH A TOMÁŠ SÝKOR A

se zkušenějšími kolegy, kteří také
rádi poradí. V rámci praktické části se začínající muškaři učí vázat
mušky, přičemž zkušení lektoři na
vše dohlíží a upozorní začátečníky na chyby, které se mohou při
vázaní mušky vyskytnout nebo se
vyskytnou, zkrátka a dobře, člověk
se nenaučí zlozvyk, který se špatně odnaučuje, ale postup vázání
popř. chytání nebo nahazování mu
je podrobně vysvětlen a ukázán.
Opět zde je velkou výhodou to, že
se jedná o vícedenní akci, kdy je
čas se tematice věnovat i individuálně, program je vždy velmi nabitý,

začínáme v 8 hodin ráno a většinou jsou všichni tak zapálení, že
končí v brzkých ranních hodinách.

Co vše s takovým seminářem
souvisí a co se například začátečník vše může dozvědět?
Z pozice organizátora semináře to není jednoduché. Na
jedné straně je to zjištění
ubytování,
přednáškového
sálu a ostatních provozních
záležitostí. Na druhé straně
a té podstatnější a nejdůležitější je zajištění zkušených
lektorů jak pro samotné vá-

zání mušek, tak i pro rybolovnou techniku. Na podzimní
semináře sehnat ryby pro nasazení, zkrátka je toho spousta.
Nejdůležitější otázkou je, co si
začátečník chce ze semináře odnést, co sám očekává. Naši snahou je maximálně vyhovět každému. Podzimní seminář je o to
hezčí, jelikož si začátečník ve vázací části uváže mušku, na kterou
si odpoledne zachytá, přičemž se
dozví informace při vázání umělých mušek a v teoretické části
před samotným lovem. Krásné je
vidět radost člověka, který si ráno
uváže svoji první mušku v životě
a odpoledne na ni uloví pstruha.
Po takovém zážitku si myslím,
že už jde vše samo a ten elán je
daleko větší, než když se člověk
doma snaží sám bez pomoci,
zajde na ryby a nic nechytí...
Nejdůležitější je, že opravdu na
semináře jezdí dost zkušených lidí

a to předání informací a zkušeností u nás funguje.

Teorie a praxe se u seminářů
navzájem podporuje?
To v každém případě, jak již jsem
několikrát zmiňoval. Dle mého názoru je to moc důležité hlavně pro
začátečníky. Jarní semináře jsou
hlavně zaměřeny na vázání mušek
a teoretickou část přípravy prutů.
Ta praktická potom probíhá venku na louce, kde se účastníci pod
vedením zkušeného lektora učí
nadhazovat s muškařským prutem, u začátečníků jde především
o to, aby se naučili nadhazovat,
u zkušenějších jde třeba o přesnost nadhozu, která je v muškaření
extrémně důležitá.

Co byste doporučil právě začínajícím muškařům?
Jelikož muškaření je velmi, ale velmi rozsáhlý pojem, tak určitě doINZERCE

Specializovaná prodejna
LS¯AŎR¯êCHŸON®ŎEB
kamenná prodejna
3KEWR¯ÇŸ Ÿ0QAHAŸ ŸŸ
®EKŸ ŸŸŸ

UUURHIMGONIM®OQAGSECW

RYBÁŘSKÉ NOVINY 7/2019

25

poručuji, aby pečlivě pro začátek
zvážili, jaká bude jejich cílová ryba,
jestli chtějí navštěvovat převážně
pstruhové revíry a zaměřit se na
lov lososovitých ryb, nebo naopak
lov na mimopstruhových vodách,
převážně tedy lov dravých ryb.
V těchto případech se od sebe rapidně liší i použité vybavení. Tudíž
po této základní úvaze bych doporučil obrátit se na nás, ať formou
Facebooku Tommi-fly nebo telefonicky o radu, jsme na tyto případy
připraveni a řekl bych, že už jsme
přichystali ne málo začínajících
muškařů. A samozřejmě doporuINZERCE
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čuji navštívit naše muškařské semináře.
V neposlední řadě, pokud chce
někdo začít muškařit, vřele doporučuji, aby si dotyčný, dotyčná
začal také vázat umělé mušky.
Kupované mušky se totiž nemohou vyrovnat vlastnoručně vyrobeným muškám, a to ať z důvodu
pocitu z ulovené ryby, tak i kreativity při samotném vázaní, protože
komerčně vyrobenou mušku má
kdekdo a ryba už ji mohla vidět
1000x, a nebude na ni tedy tak
dobře reagovat jako např. na tu
vámi vyrobenou.

Růžový bobeš
s oranžovým srdíčkem
Do čelistí svěráku si upnu
háček s označením BLP vel.
12 Tommi-fly.

Na hřbet háčku si
přiváži olovo s tím, že
jej začnu přivazovat
2mm od očka háčku
a končím na
začátku oblouku.

1

2

K háčku si přiváži body stretch barva 07 Tommi-fly. U přivazování hřbítku je velmi důležité jej vzadu, co nejvíce natáhnout a zafixovat natažený tím dosáhnu tenké siluety tělíčka
a nesnížím pevnost body stretche nastříhnutím.

Druhou vrstvu olova
přivazuji na tu první s
tím, že olovo přivazuji
1mm od začátku
1. vrstvy, a také o 1mm
dříve končím u obloučku. Olovo v žádném
případě nestříhám, ale
ukroutím jej.

K háčku si přiváži
silon na kroužkování v síle 0,12mm

3

4

Začínám dubbovat tělíčko požívám na to nový neon uv dubbing
Tommi-fly konkrétně barvu 12 a barvu 8 na srdíčko.

6

5
Po nadubbování tělíčka
shora přetáhnu body stretch
a zajistím dvěma oviny,
dotáhnu a opět zajistím třemi
oviny a doplním o uzlík

Celou mušku překroužkuji silonem 0,12mm a bobeš je hotový.

8
7
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Historie rybářských vlasců
„Pánové, na tu štiku jsem chodil celé léto. Dvakrát zabrala, jenže
pokaždé mi to ta mrcha upráskla. Došla mi trpělivost, koupil jsem
novou Plaňanku a karta se obrátila. Nejdřív vyrazila do hloubky
a vymotala mi snad padesát metrů vlasce. Nakonec vylítla z vody
jako torpédo a ve vzduchu ještě udělala kotrmelec. Plaňanka
všechno vydržela a zubatá prohrála. Měřila sto deset čísel.“

Vlasce z umělých vláken
Na příběh rybářského matadora,
který zdolal velkou štiku díky pevnému silonu, si vzpomenu pokaždé, když navíjím nový vlasec na
naviják. Málokdo si dnes uvědomí, jak těžké to měli rybáři před
nějakými sto lety. Šňůry z přírodních materiálů byly příliš nápadné
a chatrné. Snadno zpuchřely
a zdolání trofejní ryby se rovnalo
zázraku. O hedvábných šňůrách,
sedulích a imitacích z vláken bource morušového jsem psal již minule. Dnes si představíme vlasce
z umělých vláken. Říkalo se jim
skleněné vlasce a tento název si
na nějakou dobu osvojili i obchod-

níci. Zprvu se o nich vědělo jen to,
že jsou vyráběny ze sklovité suroviny získávané syntetickou cestou.
Jednalo se o naprosto převratný
vynález. Průmyslu se konečně
podařilo vyrobit vlasec, o kterém
snili všichni rybáři.

Historická fakta
Roku 1932 objevil
americký vědec
N. H. Carothers,
pracující v laboratořích firmy Du Pont
de Nemours
První verze.

Poslední verze.
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ve Wilmingtonu,
že z roztavených
polymerů lze táhnout vlákna, která
na vzduchu tuhnou a dají se překvapujícím způsobem
použít za studena. Po
dalším zdokonalování byla
v roce 1939 zahájena v Seafordu
a později i v dalších místech Spojených států výroba vlákna známého pod jménem Nylon. V Německu dokázal Paul Schlack, že
i kaprolaktam je schopný polymerace, což Carothers původně odmítal. Podle jeho objevů začal koncern I. G. Farben
v roce
vyrábět
roce 1939
193
v závodě
Berlin
závo
zá
vo
–
Lichtenberg
L
polyamidové hedvábí,
které dostalo názzev Perlon.
Právě
PerP
lon
lo se stal

První tři verze.

výchozí surovinou pro
první umělé rybářské
vlasce Solin
a Damyl, které se na našem
trhu objevily v roce
1941. Rybáři prý brali obchody útokem a převratná novinka
šla doslova na dračku. Umělé vlasce byly v suchém i mokrém stavu
zcela vláčné a nelámaly se jako
imitace nebo sedule. V katalogu Sol
z roku 1946 je uvedeno, že Solin jest
nejlepším a nejosvědčenějším vláknem, co v tomto artiklu existuje.
Mezitím již skupina našich vědeckých pracovníků, prof. Dr. O.
Wichterle, prof. Ing. Novotný a ing.
Procházka, prováděla úspěšný výzkumu polymerace kaprolaktamu
a výroba československých silonových vlasců byla na spadnutí.

Silon Planá nad Lužnicí
Roku 1939 založil Baťa v Sezimově
Ústí kovodělný závod Moravské

ZDENĚK HOFMAN

Nejznámější provedení vlasců Silon.
akciové strojírny, které po válce
doznaly velkého rozšíření. Národní
podnik Silon byl původně myšlený jako součást Kovosvitu, tvořící
s ním a s dalšími nově budovanými objekty průmyslový areál, zaměstnávající přes 5000 lidí. Začátkem roku 1950 se však Silon z n. p.
Kovosvit vyčlenil a začal fungovat
samostatně. První várka polyamidového hedvábí Silon byla vyrobena v rozestavěném podniku již
koncem roku 1949. Bylo to na zařízení československé konstrukce,
podle patentu profesora Dr. Otto
Wichterleho. Od 1. ledna 1950 zahájil Silon oficiální výrobu prvního
syntetického hedvábí v Československu, které umožnilo podstatné
rozšíření sortimentu textilních výrobků.

Plaňanky a silonky
Silonové vlasce z Plané nad Lužnicí měly poměrně krátkou historii.
Za necelých padesát let však pomohly vyhrát nesčetně rybářských
bitev a mnohým rybářům přitáhly
do podběráku životní rybu. Vlasce Silon, rybáři důvěrně nazývané Plaňanky, spatřily světlo světa
koncem roku 1954. Tento výrobek
si zamilovali zejména muži, zatímco ženy už téměř pět let chodily
v moderních silonkách. Ty se mužům ovšem líbí taky.

tence jediného chemického závodu nejen v táborském okrese, ale
v jižních Čechách vůbec.
První vlasce ani zdaleka nedosahovaly pozdějších kvalit. Největší
slabinou byla poměrně nízká nosnost. Vlasec 0,25 mm měl nosnost
jen 2,70 kg a 0,35 mm – 4,60 kg.
Koncem osmdesátých let už měl
vlasec 0,25 mm uváděnou nosnost
3,50 kg. Dalším problémem byla
příliš velká tuhost, která způsobovala nepříjemné smyčky a nedovolovala navázat na vlasci řádný uzel.
Nedostatek byl i v barevných odstínech a rybáři kutilové si vlasce
velmi často barvili sami namočením do textilní barvy. První vlasce
se vyráběly v tloušťkách jen 0,20,
0,30 a 0,40 mm.
V roce 1960 se vlasce vyráběly již
v barvě bílé, pískové, olivové, modré a světle zelené. Byla též zavedena výroba propojených cívek
do délky 1000 metrů, a to po 100

metrech, což umožňovalo odstřihnout požadovaný násobek stometrové délky. V prvním pololetí roku
1960 bylo v n. p. Silon vyrobeno
téměř půl milionu kusů rybářských
vlasců různých průměrů. Většina
byla určena pro export a vyvážely
se téměř do celého světa. Na československou Plaňanku chytali rybáři třeba v Peru, Venezuele, Íránu,
Kubě, Sovětském svazu, Sýrii, Uruguayi nebo Kostarice.
Prvomájové heslo z roku 1950 se
skutečně naplnilo. V roce 1985 se
v Silonu vyrobil dokonce osminásobek obvodu zemského rovníku, tedy 320 000 km rybářských
vlasců. Budoucnost vypadala
velmi nadějně. Sametová revoluce v roce 1989 a změna politických poměrů však přinesly i změnu tržního hospodářství. Zájem
o české vlasce postupně upadal
a koncem devadesátých let vý-

roba zanikla úplně. Pulty rybářských obchodů zaplavilo zboží
z celého světa.

Silon žije
Slavná Plaňanka je dnes již historií, firma Silon však existuje
dál a věnuje se výrobě PES střiže
Tesil a plněných polyolefinů. Rybářské vlasce i v dobách největší
slávy znamenaly pro podnik jen
nepatrný zlomek výroby. Do rybářské historie se však zapsaly
navěky. Na závěr si ještě vyjasníme samotný název Silon. Vznikl
koncem čtyřicátých let a je odvozen ze jména SILný, s koncovkou
– ON obvyklou u polyamidových
vláken. A teď už víme o rybářských vlascích z umělých vláken
úplně všechno a můžeme vyrazit
na ryby. Tak ať berou.
Zdeněk Hofman
Foto: Autor a Lenka Hofmanová

Dobové foto.

Se Silonem za pět let
omotáme celý svět
Optimistické heslo volali mladí
pracovníci nového závodu Silon
v prvomájovém průvodu v roce
1950, který byl prvým rokem exisRYBÁŘSKÉ NOVINY 7/2019
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Podzimní přívlač
Místo toho abychom vyspávali
v teplé posteli, si nařizujeme budíky nehorázně brzo a těšíme
se na to, jak budeme mrznout
někde na břehu a do nekonečna házet naše nástrahy do vody
v naději, že chytíme svého vytouženého dravce. Kdo to nezažil, nikdy nepochopí. Sezóna dravců se
Silvestrem na půl roku končí a tak

chceme dohnat, to co jsme od léta
nestihli. Já a nejen já chytáme
v tomto chladném období na gumové nástrahy, protože bývají, co
se úspěšnosti lovu týče nejefektivnější. Dravci se zdržují na hlubší vodě s dostatkem přirozené potravy. Na řekách to bývají vývařiště
pod jezy, kam jezdí ryby zimovat.
Gumová nástraha je určena k lovu

u dna, ale pokud dáme jigovou
hlavičku s menší gramáží, dá se
s ní efektivně lovit i pod hladinou
nebo kdekoliv ve vodním sloupci. To se mi osvědčilo nedávno,
když lovili okouni u hladiny. Nahodil jsem a hned přitahoval
k sobě. Trvalo to skoro hodinu
a já vytáhl přes třicet okounů.
Nejdřív byly záběry opatrné a ne
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tak pravidelné, ale pak jsem zkusil gumu Grubber Shad a bylo
vyhráno. Co hod to záběr, občas
i dva. Okouni nástrahu atakovali
i opakovaně. Dlouho jsem nezažil
nic podobného. Většina okounů
měla od 25-35 cm a dva dokonce
nad 40cm. Po hodině neskutečného rybolovu okouni odjeli neznámo kam a bylo po všem. Chvíli

jsem vodu prohazoval bezúspěšně a za chvíli jsem zmizel stejně jako okouni. Podzim u vody připraví mnohá
překvapení v podobě ulovení pěkných dravců. Tentokrát
se sešlo víc věcí najednou,
správný čas, správné místo ,
správná nástraha a dopadlo
to parádně.
Mrzí mě však ten fakt, že se
stále mnoho rybářů chová
u vody jako barbaři, kteří
dokáží jenom plenit. Dávno
pryč jsou doby Slávy Štochla
a jeho fotek mrtvých úlovků
na kameni u řeky. Jeho fotky
mají kouzlo do dnes, avšak
dříve bylo ryb všude dost
a lidí, kteří se rybolovu věnovali oproti dnešku pomálu.
Igelitky plné dravců mrtvých
dravců znamenají pro rybáře
krátkozraký úspěch, ale podle mého je to začátek konce. Nebudou mateční dravci,
nebude se mít co vytřít, nebudou úlovky. A proto Vás
kterých se to týče, zamyslete

se trochu nad sebou a zvažte, jestli by vám nestačilo
třeba jen pár ryb pro vlastní
spotřebu ročně.
Dost bylo krve, věnujme se
opět lovu. S přicházejícím
chladem nevláčím nástrahu
tak agresivně jako v letních
měsících, ale naopak pomalu. Klidně ji nechám pár
vteřin ležet na dně, často
se pak stane, že dravec zabere právě v ten moment,
kdy ji zase uvedeme do pohybu. Toto většinou platí na
candáty, kteří bývají oproti
okounům vybíravější. Osvědčily se mi gumové rybky Slim
Shad ve velikosti 7,5cm. Tato
univerzální velikost přesvědčí k záběru menšího okouna
i pěknou štiku. Výběr barev
je velký, ale já rád používám
přírodní barvy.

INZERCE

DANIEL VLACH

Všem rybářům, kteří berou
náš koníček jako zábavu a ne
obživu
přeji Petrův zdar

RYBÁŘSKÉ NOVINY 7/2019
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Zimní lov tloušťů

s Alanem Storey

V Anglii se Alanu Storeymu podařilo překonat tlouště o váze 3,14 kg,
ulovil ho na řece v zimním období, za špatných světelných podmínek.
Nebyl to jediný úlovek, následovali ho další tloušti o váze 3,08 a 2,86
kg. Alan teď popíše tajemství svého úspěšného tlouštího lovu v zimě.
Místní řeky jsou velice, řekl
bych panenské. Lovím na nich
u protějších břehů, potopených
stromů, mostních konstrukcí.
Zkrátka všude, kde se vytvářejí rybářsky zajímavá místa, kde
předpokládám výskyt ryb. Ryby
jsou zde stále velké a naděje, že
se uloví nějaké další rybí monstrum, je velká. Jeden úsek, kam
jsem chodil venčit svého psa, je
asi pět kilometrů dlouhý a má
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jen dva přístupy k vodě. Není
mnoho rybářů, kteří by se obtěžovali chodit tak daleko, a tak se
zde vyskytují místa třeba dvacet
let neprochytaná. Pro mne taková místa skrývají značný potenciál.
Taktiku volím podle denních
podmínek, ale většinou je to waggler a jako nástraha červi. Jindy
zase může být dobrý chléb, který
láká ryby uvolňováním drobných

OLIVER DAVIES
částeček. Jako bonus by mohla
přijít nějaká plotice nad půl kilogramu. Pokud řeka téměř stojí,
preferuji wagglera.
Řeka je zde téměř po celý rok
statická a zabarvení ztrácí až po
prvních mrazech. Ani tentokrát
to nebylo jinak a navíc nedostatek srážek mi nehrál do karet.
Takže mnou zvolená taktika nebyla lehká a lov bude v těchto
podmínkách obtížný. Řeku dobře znám, tak jsem přesvědčen,
že mám dvě možnosti, abych byl
úspěšný. Jednou z nich je touha ryb po potravě a tady by byl
dobrý kousek chleba. Do krmítka jsem ještě přidal rozmočený
chléb. Někdy jsem krmítko navíc
ochutil přidáním několika kapek
Sense Nash bait s příchutí měkkýše nebo jen jeho extraktem.
Tloušti opravdu milují rybí vůni.
Ryby očekávám uprostřed toku,
tak se bude pachová stopa dobře šířit.
Druhou možností je lov pomocí rybí pasty a ta byla pro mne
v posledních letech velice
úspěšná. Některé pasty používají kolegové při obalování boilies
a pro lov tloušťů jsou naprosto
vynikající. Vrátím se zpět o dvě
sezóny, kdy mým favoritem byl
Nashbait Scopex Squid s příchutí jater, přinesl mi mnoho ryb.
V půlce minulé zimy jsem ale
objevil Monster Squid od Garyho Baytese. Vyzkoušel jsem ho
a dosáhl jsem s jeho pomocí
skvělých výsledků.
Většina mých rybářských vycházek se skládá ze čtyř hodin,
dvou před setměním a dvou po
setmění. Nemohu říci, jestli je
produktivnější lov za šera nebo
za tmy. Na čisté vodě s velmi
malým průtokem se tloušti skrývají, kde se dá, a svou plachost
za ubývajícího světla ztrácejí.
Nejlepší je pro mne chytat tam,
kde to vypadá, že žádné ryby nejsou. Nebojte se zůstat na místě
po setmění. Vše, co potřebujete,
je čelovka.
Jak jsem již zmínil, používám
k lovu chléb a pastu. Chléb nevydrží na háčku dlouho, tak se
musí častěji nahazovat, a tím

vyvolám menší rozruch, což je
na škodu. Proto si myslím, že
použití pasty je lepší, a také mi
to praxe potvrzuje, lovím na ni
větší exempláře.
Dříve jsem balil pastu přímo kolem háčku, a abych byl upřímný,
dost jsem s tím bojoval. Pokud
je pasta tužší, může to být při

záseku na závadu, zásek nebude sedět. Pak jsem narazil na
něco, co mi tento problém vyřešilo. Já nyní nic jiného prakticky
nepoužívám. Je to malá kulička
korku, na kterou pastu nanesu,
a tu dám na vlas. Přívěs nenechávám dlouhý, maximálně dva
milimetry.

Vzhledem k tomu, že dnešní
nástrahy jsou na vysoké úrovni,
není problém nástrahu důkladně vyvážit, tak aby ji mohl tloušť
lehce nasát. Tloušť nenasává
potravu jako kapr nebo sumec.
Tloušť ji nabere mezi pysky
a ochutnává, buď ji pozře, nebo
se otočí a plave pryč. Takže koRYBÁŘSKÉ NOVINY 7/2019
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rek slouží ke dvěma účelům,
k nadlehčení zátěže a k zachycení pasty.
Mám výhodu, že vlastním psa,
a tak chodím na procházky kolem vody, vždy si s sebou nezapomenu vzít do kapsy pár
kuliček boilies nebo krabičku
s pastou. Nekrmím mnoho, stačí
deset kuliček nebo čtyři kousky
pasty. Není to vlastně krmení,

jde o to, aby si ryby navykly na
přijímání potravy určité chuti,
takže když budete lovit na stejné nástrahy, nebudou mít žádné
podezření.
Při takových vycházkách bez
prutů je dobré si vytypovat
místa, kde by se pak dalo lovit.
Abych pak potmě nemusel zbytečně hledat. Když pak přijdu
k vodě, provnadím třemi až čtyř-

5 tipů na lov tloušťů

1

Používejte pouze čerstvou a kvalitní nástrahu.
Ryby a tloušti zvlášť poznají rozdíl mezi čerstvou
věcí a tou, která se vám válí již dlouho v batohu.

2
3
4

Nevěnujte rybolovu jen obvyklých 45 minut.

5

Zůstaňte u vody po setmění, protože hodinu
před ním a dvě hodiny po něm je zdaleka
nejproduktivnějším obdobím.

Krmte pravidelně kousky pasty, ryby pak
budou důvěřivé, když si na ni zvyknou.
Přistupujte k lovu velice opatrně, tloušť je snad
nejplašší a často se vyskytuje při břehu,
takže tichý přístup k vodě je zásadní věcí.

mi kousky pasty v místech, kde
chci lovit. Mám ve zvyku vracet
se na místo, kde jsem chytil
rybu. Přicházím zpátky tak za
45 minut a vždy doufám, že se
ryby vrátí na místo za potravou.
I když podmínky v zimě nemusí
být právě ideální, naopak jsou
velmi obtížné, vydržte při lovu
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a krmte střídmě i v těch nejhorších zimních podmínkách. Pasta je nástraha, která tloušťům
velice chutná, a věřte, že ryby
ve vodě jsou, a to se vám jistě
ukáže v tom zlatém období na
přelomu světla a tmy.
Text a foto Oliver Davies

REDAKČNÍ SLOVO

VYHRAJTE
DŘEVO NA TOPENÍ
VÁNOČNÍ STROMKY, KAPRY, CUKROVÍ A MNOHO DALŠÍCH CEN

POHÁDKOVÉ VÁNOCE
Českého rozhlasu Hradec Králové
od 2.12. do 24.12. 2019

RYBÁŘSKÉ NOVINY 7/2019
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PAVEL DR ÁBEK

Tip na

levné krmení

pro zimní lov
Pokud vám po Vánocích zbyla slušná zásoba cukroví a nevíte co s ním, mám pro vás tip, jak ho zužitkovat. Můžete si z něj snadno vyrobit velice účinné
krmení na ryby. Stačí cukroví jednoduše nadrtit.

Drcené sušenky se běžně prodávají jako přísada do krmení. A pokud
nevíte, co s přebytečným cukrovím,
můžete mít tuto přísadu prakticky
zdarma. Tedy jen za trochu námahy při drcení. Cukroví můžete nadrtit pomocí kuchyňského robota na
strouhanku. Nouzově se dá použít
také ruční struhadlo.

Ne všechny druhy cukroví
k í jjsou
k tomu vhodné, doporučuji drtit
jen ty „suché“ druhy – bez marmelády, krému, čokolády… Skvělé jsou
k tomuto účelu perníčky, vanilkové rohlíčky, linecké. Dají se takto
zužitkovat i různé jiné přebytky
z domácnosti během celého roku,
například vafle, dětské piškoty atd.

Jak použít krmení
z drceného cukroví
Drcené cukroví (nebo sušenky)
jsou celoročně účinná návnada
a přísada do krmení. Skvěle fungují také ve studené vodě. Zřejmě
i ryby si rády dopřejí kolem Vánoc
trochu těch dobrot :-) Nejlépe to
funguje na cejny a kapry.
Drcené cukroví můžete použít úplně samotné. Stačí ho rozmíchat
s vodou. Doporučuji ho dovlhčovat
postupně na několikrát, aby bylo
rovnoměrně provlhčené a dobře
se s ním pracovalo.
Vlastnosti takového krmení budou
různé, podle použitých vstupních
surovin. Je potřeba to vyzkoušet.
Velmi dobře to bude fungovat také
v kombinaci s dalšími přísadami.
Zde je přehled několika tipů, jak
drcené cukroví používat a míchat.
Verze 1: Samotné drcené cukroví
s trochou práškového posilovače
sladké příchuti (karamel, vanilka,
čokoláda…). Vhodné na zimní chytání s klasickým feeder košíkem na
cejny.
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Verze 2: 2/3 drceného cukroví,
1/3 strouhanky, sladký posilovač.
Na zimní lov s method feederovým
krmítkem na cejny a kapry.
Verze 3: 1/2 drceného cukroví,
1/2 tmavého cejnového krmení,
sladký posilovač. Na zimní lov cejnů na stojatých vodách.
Verze 4: 2/3 drceného cukroví,
1/3 cejnového krmení, trocha hlíny. Super kombinace pro zimní lov
cejnů na řece.
Dá se samozřejmě vymyslet nekonečně mnoho kombinací a způsobů využití, to je jen pár příkladů,
které mi fungovaly.
Tuto zimu jsem měl směs, ve které
převažoval perník, a chytal jsem
s ní v listopadu a prosinci, a to jak
na klasický feeder, tak s method
feederem. Pokaždé jsem si slušně
zachytal, i když jsem lovil jen malé
cejny. Na krátké zimní vycházce
potěší každá rybka.

Závěr
Tip na drcené cukroví zná spousta
rybářů, to se potvrdilo i v příspěvku na facebookové feeder skupině.
Budu rád, pokud článek pomůže
alespoň pár rybářům, kteří to ještě
neznají. Pokud už cukroví taky používáte, můžete přidat svoje zkušenosti do diskuze na Facebooku Na
feeder.cz.
Pavel Drábek
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PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

KOUTEK ZÁBAVY A POUČENÍ

Sudoku pro velmi zdatné
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Soutěžíme s
Řešení z minulého čísla: Tak to bude první.
Gratulujeme vítězi: Heinz Novák!
V aktuálním čísle Rybářských Novin soutěžíme o hodnotné ceny
věnované internetovým obchodem pro rybáře www.CHYTNI.CZ
Vaším úkolem je vyluštit tři hádanky a zaslat nám je jednoduše
zprávou na Facebook Rybářské Noviny, e-mailem na info@casryb.cz,
případně na Facebook ČASopis RYBolov.
Vítěz bude uveden v příštím čísle Rybářských Novin, digitálního
ČASopisu RYBolov a na Facebooku Rybářských Novin.
Hodně štěstí přeje Vaše Redakce.
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Uhádneš, o jaké
sladkovodní ryby se jedná?
1) Jeden vousek mám na bradě, v Čechách žiji na hraně.
Ochrana je zásadní, preferuji vody bahní.
Kůži mám flekatou a povahu lekavou
2) Tělo mám jak placka, aby mě nečapla žádná packa.
Oči mám hned vedle sebe, červy i korýši se živím denně.
3) Mezi noční dravce patřím, uprchnu však jak tě spatřím.
Velkou tlamu to já mám, celý kachně do ní dám.
Dlouho na světě pobývám a velký toky obývám.
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Praha sever – Zdiby 195
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+420 777 007 777
toyota@domansky.cz
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