VŠE O RYBAŘENÍ  ČLÁNKY  TIPY  ZAJÍMAVOSTI  ZPRÁVY OD VODY  HUMOR  SOUTĚŽE  OCHRANA PŘÍRODY

Mediální partneři

K nákupu ZDARMA
9/2020

Tip pro
říční
plavanou

Russ Evans radí,
jak na velké okouny

Toyota PROACE
City VERSO

auto nejen na ryby

Tip na
jaro

Život
žab

SUMČÍ DEN

Lov velkých predátorů patří k nejnapínavějším rybářským zážitkům, a proto vyrážíme na další výpravu. K vodě přijíždíme odpoledne
a hned líčíme bójky. Jenže sumcům se brát nechce a rolničky zůstávají němé až do půlnoci. Občasné zacinkání měli na svědomí vyplašené nástražní rybky nebo netopýři škrtající při letu o naše šňůry. Nechápu to. Nádherná dusná letní noc a naše past sklapla naprázdno.

The #1
Monofilament
in The World

MIMOŘÁDNÉ VLASCE A SPLÉTANÉ ŠŇŮRY
VYRÁBĚNÉ A NAMOTANÉ V JAPONSKU

TYTO VLASCE A ŠŇŮRY OBDRŽELY MNOHO
SVĚTOVÝCH CEN A PRÁVEM PATŘÍ MEZI TO
NEJLEPŠÍ NA TRHU

ŽÁDEJTE U SVÝCH PRODEJCŮ! ZÁSTUPCE PRO ČR:
www.gammarus.cz
www.rybarskymarket.cz
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REDAKČNÍ SLOVO

V

ážení rybáři,
dnešní moje myšlenky jsou jakoby bez rybaření, ale přitom s ním velmi souvisí…
Předjaří máme za sebou a posunuli jsme se do jara plného květů, nádherné svěží zeleně
a rozvíjejícího se nového života. Všude, kam se jen podíváme, je spousta hmyzu, larev, ptáci
stavějí svá hnízda, aby mohli přivést další nové životy na tento svět. Vzduch voní květy stromů
a květin. Jaro je překrásné období, neboť představuje tvoření a zrození – nový život.
Všichni, kteří máte rádi rybaření a pobýváte v přírodě, jste toho všeho přímými svědky a účastníky
všude kolem. Važme si toho všeho, neboť to jsou dary, které nesmíme ničit a nesmíme je nechat
ničit. Bezohledný přístup ke krajině, řekám a přírodě vůbec nyní přináší spoustu problémů. Příroda
je samouzdravující jako lidské tělo, ale musíme jí dát možnost se uzdravit, stále do ní nezasahovat,
přestat ji poškozovat, a je na každém z nás, abychom k tomu trochou přispěli. Už jen tím, že okolí,
kde rybaříme, ponecháme čisté a hezké a v původním stavu. Pojďme příkladem těm, kteří ničí ve
velkém, ukazujme na to, mluvme o tom. Vždyť rybáři jsou vždy až na posledním místě a přitom pro
přírodu můžeme a děláme velmi mnoho. Bez rybářů by možná již ryby ve vodách téměř nebyly.
Nyní procházíme další zkouškou, ale zbavíme-li se strachu a obav, vše půjde dobře,
a nemějme tedy ani strach se ozvat a dát najevo,
že chceme přírodu krásnou, fungující, s vodou a živočichy v ní.
Přeji vám krásné jarní dny plné pohody a lásky
a krásných rybářských zážitků.

Václav Ehrlich
Redakce Rybářské Noviny
a ONLINE magazín Časopis Rybolov
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2020
DOVOLENÁ DOMA

INZERCE

Nabízíme vlastní kartuše ke všem našim vařičům!

Vařič SOLO

Vybavte se pro Vaši
dovolenou v Čechách.
Vařiče, grily nebo ledničku
od české ﬁrmy MEVA.
Přenosná lednička

Gril PIKNIK

Vařič THUNDER

www.mevatec.cz
www.mevagasproducts.com

Vařič SPIDER

MEVA-TEC s.r.o., Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem-Bezděkov
Tel.: +420 416 823 111*, +420 416 823 391, +420 416 823 299
E-mail: mevatec@meva.eu
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Exel Axperion
Q
Q

HRC carbon Q Alco Lite SiC očka Q Délka prutu 2,4 m
Spodní díl zpevněný křížovým ovinem Q Rukojeť korek a EVA materiál

Univerzální cenově velmi zajímavý přívlačový prut vhodný pro začínající rybáře k lovu na jezerech a řekách.
Lze také použít k lovu kaprů na těžko. Vyrobený z HRC karbonu a zesílen ve spodní části. Vrhací zátěž 20-40 g.

Původní cena 799 Kč, Akční 499 Kč
Doporučujeme doplnit navijákem
Blackbird 2000 - Spolehlivý 9+1 ložiskový naviják s 2 cívkami.převod 5.2-1 .Kapacita 200n/0,20mm

Akční sleva 499 Kč

Airaki Thunderstorm
Silový prut se vyznačuje extrémní odolností v ohybu a výbornou akcí. Blank je
zpevněný podélným i příčným vinutím. Blank prutu postupně přechází do plné
špičky ze zpevněného kompositu. Prut je osazen pevným kovovým sedlem navijáku
s kontramaticí proti jakémukoliv uvolnění. Alco-Lite Sic titanová očka jsou navržena tak,
aby minimalizovala tření šňůry. Rukojeť z protiskluzového EVA materiálu je ukončena kovovou křížovou koncovkou pro používání zdolávacího
pásu jak u nás, tak při lovu na moři. Zátěž prutu 500g. V délkách 2,4 a 3,0m, cena od 799,- Kč.

Doporučujeme Multicolor + Dandy
Multiplikátor Dundee je osazen 3 ocelovými kuličkovými ložisky, uloženými v dvojitých pouzdrech (vhodné i pro slanou
vodu), má za studena kovanou kovovou cívku, hvězdicovou brzdu, pevné mosazné převody a řadič šňůry. Převodový
poměr 4.4: 1. Ve verzi 5000L má kapacitu 0,50 mm / 330 m. Naviják je vhodný na mořský lov a samozřejmě i na lov sumců.
Ovládání pro levou ruku znamená, že prut držíte v pravé ruce, očky nahoru a šňůru navíjíte tak, jako při klasickém navijáku.

Akční cena 1560 Kč/2500 Kč původní

Feeder Aexeon lite team
Q
Q

Extrémně tenký karbonový blank z Mitsubishi Carbonu.Q Tři laminátové špičky
Alcolite SIC titanová očka Q Rukojeť z přírodního korku Q Parabolická akce

Prvotřídní feederové pruty pro ty, kteří si chtějí vychutnat souboj s velkými rybami na jemné náčiní. Ideální na lov do 50 metrů. Tyto dvojdílné pruty mají parabolickou akci s pevnou
páteří. Vyrábí se v délkách s vrhací zátěží 3,0m, 3,3m a 3,6m/do 40, 50 a 60 gramů.

Puvodní ceny od 1999 Kč, akční od 829 Kč
Doporučujeme
Navijáky»TORQUE HX EXCELLENCE FD 10+1BB 2 ALU SPOOLS
Naviják vyšší třídy s velmi jemnou vícesegmentovou přední brzdou s optimálně zpřevodovaným mechanismem s téměř nulovými tolerancemi.
Zaručuje perfektní ukládání vlasce.
10 TNS ocelových kuličkových ložisek + 1 válečkové Q Nerezové ocelové převody s bronzovym šnekem
Superlehké grafitové tělo Q 2 kované aluminiové cívky Q Pevná klika navijáku Q Velká Anti-twist rolnička na kuličkovém ložisku
Q Paralelní navíjení vlasce Q přední supercitlivá multidisková brzda
Q
Q

Cena 1699 Kč, akční 1259 Kč

Hayaku Spin
Speciální prut se štíhlým blankem a rychlou akcí. Má lehkou špičkovou akci, která při zatížení přechází do paraboly. Je určený
pro lov s menšími nástrahami. Oblíbený pro lov štik a candátů. V dálce 2,7m vhodný též pro lov na těžko. Vrhací zátěž do 25 g.
V délkách 2,4 m a a2,7 m.

Púvodní cena od 1090 Kč, Akční cena od 699 Kč
Doporučujeme k prutu naviják
TURQUOISE HX
Jedná se onaviják vyšší třídy s velmi jemnou vícesegmentovou přední brzdou s optimálně zpřevodovaným mechanismem s téměř nulovými tolerancemi. Zaručuje perfektní ukládání vlasce.Velikost 1000,2000,3000.
10 + 1 ložisek Q Nerezové ocelové převody s bronzovym šnekem
2 kované aluminiové cívky Q Velká Anti-twist rolnička na kuličkovém ložisku
Q Přední supercitlivá multidisková brzda
Q
Q

Cena 1699 Kč, Akční 990 Kč

Voyager Quadrus
Cestovní ctyrdílný karbonový prut. Transportní délka od 73 cm – ideální do letadla. Pruty pro strední a težší
prívlac, ale i na klasický rybolov. Vrhací zátěž 40-100g. Odlehcená Alco-Lite SiC ocka spolu s karbonovým blankem zesíleným
podélným a prícným vinutím a možností posunutí sedla navijáku pro dokonalé vyvážení radí tyto pruty do nejvyšších tríd. Vyrábí
se v délkách 2,7 m a 3,0 m. Jako bonus od nás dostanete pevné transportní pouzdro ZDARMA.

Bežná cena od 2399 Kč, Naše cena od 990 Kč
Doporučujeme k prutu naviják TURQUOISE HX
Jedná se onaviják vyšší třídy s velmi jemnou vícesegmentovou přední brzdou s optimálně zpřevodovaným mechanismem s téměř nulovými tolerancemi. Zaručuje perfektní ukládání vlasce.Velikost 1000,2000,3000.
10 + 1 ložisek Q Nerezové ocelové převody s bronzovym šnekem
2 kované aluminiové cívky Q Velká Anti-twist rolnička na kuličkovém ložisku
Q Přední supercitlivá multidisková brzda
Q
Q

Cena 1699 Kč, Akční 990 Kč

Q-light Spin
Jedná se o modelovou řadu přívlačových prutů pro jemnou přívlač i dropshop
Pruty jsou vyrobeny z nejkvalitnějšího mitsubishi carbonu s velmi rychlou akcí ve špičce a tužší páteří, tak aby
bylo možné bezpečně zdolávat i trofejní ryby na ultrajemné náčiní. Tenký blank je osazen ultralehkým Alco-Lite sic
titanovými očky.. Nový pružný spoj F-joint umožňuje dokonalou akci celého prutu, takže ani nepoznáte, že je dvoudílný. Speciální krátká rukojeť s anatomicky tvarovaným sedlem navijáku padnoucí do dlaně spolu s vyváženou
dělenou rukojetí umožňují dokonalé vedení nástrahy a rozpoznání sebejemnějších záběrů.
Q
Q

Akce 220a240cm 1-5g, 260/2-7g, 280/3-12g
neuvěřitelný poměr cena a kvalita

Púvodní cena od 1450 Kč, Ceny od 899 Kč

Tip pro říční plavanou:
„Zatížené krmení“
Připravit vnadicí směs na tekoucí vodu je pro zkušené plavačkáře jednoduchá věc. Pro
začátečníky to ale může znamenat nelehký úkol, kdy se mohou
dopustit spousty chyb, což by
se určitě ukázalo na výsledku
celé vycházky. Rozhodně nepatřím mezi ostřílené plavačkářské
závodníky, plavačce na řece se
však věnuji již od mala, a mohu
tak rybářům začátečníkům trochu podrobněji popsat pár důležitých poznatků, které se týkají
přípravy vnadicí směsi na řeku.
Kromě krmení a různých doplňků budeme potřebovat ještě jednu složku, která nám celou směs zatíží a udrží v říčním
proudu na dně. Nejčastěji se
používá hlína ve vlhkém stavu, která se přidává přesetá do
připraveného, namíchaného
a přesetého krmení. Velice
vhodná je hlína z krtčích hromádek z louky. Velmi důležité je
přidávat hlínu do hotového krmení ve vlhkém stavu. Pokud je
hlína moc suchá, používám k jejímu navlhčení rozprašovač na
pokojové rostliny. Hlína se musí
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vlhčit pomalu, opatrně. Pokud
to s vlhčením přeženeme, vznikne nám mazlavé bláto, které se
do krmení nedá použít. Množství přidané hlíny do krmení je
různé, vše záleží na podmínkách našeho rybaření - na síle
proudu a hloubce. Obvykle tvoří
hlína přibližně 50 % celkového
krmení, někdy i mnohem více.
Na soudržnost krmných koulí
má podstatný vliv také množství přidaných doplňků - např.
kukuřice, červů, peletek, atd.
Celou směs pořádně promícháme v prostorné nádobě.
Kromě hlíny můžeme vnadicí
směs zatížit ještě jednou složkou - malými kamínky nebo
štěrkem. Kamínky či štěrk před
použitím do krmení nejdříve properu v kbelíku přímo u řeky. Po
odstranění nečistot je přidám
do přesetého krmení. V silnějším proudu doporučuji přidat
malé kamínky do připraveného
krmení s hlínou, vznikne tak velice těžká směs.
Jedna rada na závěr: Na řece
chytejte pod zakrmeným místem.

Hlína může tvořit více než polovinu celkového množství krmení.

Hlínu přidáváme do připraveného krmení přesetou ve vlhkém stavu.

VLÁĎA KORBELÁŘ

Na mé oblíbené řece
výborně funguje
vnadicí směs se
sladkou příchutí.
Krmení české značky
Wassermann navíc
obsahuje sušené
pivovarské kvasnice a sladový květ,
tyto složky přitahují
všechny druhy kaprovitých ryb.

INZERCE

Malé kamínky nebo štěrk nejprve properu v kbelíku.
Zbavené nečistot je mokré přidám do namíchaného krmení.

VNADÍCÍ
SMĚSI
S OBSAHEM
PIVOVARSKÝCH
KVASNIC
Pro vna
vnadění všech
všec
kaprovitých
ap
prov
h rryb
yb

Níže pod zakrmeným místem mohou na drobné částečky
unášené proudem čekat lepší ryby - třeba velcí tloušti.
RYBÁŘSKÉ NOVINY 9/2020
www.mrazagro.cz
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Toyota PROACE
City VERSO

auto nejen na ryby
Automobilka Toyota ve spolupráci s koncernem PSA představila nový vůz Toyota Proace City. Auto je dostupné ve dvou karosářských variantách. Toyota PROACE City je všestranný kompaktní užitkový vůz a Toyota PROACE City VERSO, které mám v testu,
multifunkční rodinné MPV. Tentokrát se jedná o menší MPV, které se řadí po bok většího sourozence Toyoty PROACE Verso. Automobilka tímto modelem rozšířila svoji nabídku vozů, které nabízejí možnost až sedmi míst k sezení. Označení „City“ může svádět
k tomu, že se jedná o auto především do města, já se vám pokusím tento vůz představit v trochu jiném světle. Díky společnosti Domanský s.r.o. jsem dostal příležitost auto vyzkoušet u přehrady Orlík a v jižních Čechách jako svého společníka na ryby.

Specifikace
testovaného vozu
V testu jsem měl možnost vyzkoušet model ve verzi Long, která je
delší ze dvou možných velikostí karoserie. Vozidlo bylo v nejvyšší výbavě Family v sedmimístném provedení a nutno říci, že 2 samostatná
sedadla ve 3. řadě neslouží pouze
pro nouzové dojetí nebo na přepravu dětí, ale pohodlně se zde usadí
i dospělí. Nicméně možnost přepravit více osob jsem v testu nevyužil
a na výlety jsem nechal třetí řadu
sedadel v garáži. Zavazadlový prostor se tak zvětšil na 850 l. Maximální hmotnost, kterou auto uveze, je
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720 kg. Tyto hodnoty jsou podpořeny vyklápěcími zadními dveřmi,
které umožňují bezproblémové
nakládaní těžkých nebo velkých
předmětů. Pohon zajišťoval nejsilnější dieselový motor. Jedná se
o čtyřválec s turbodmychadlem
o objemu 1,5 l a výkonem 130
koní, který byl propojený se šestistupňovou manuální převodovkou. Jako významnou novinku
vyzdvihuji možnost kabelového
propojení infotainmentu s mobilním telefonem pomocí aplikace Apple Carplay a Android
Auto, které jsou od roku 2020
v nabídce značky Toyota.

JAKUB TERŠÍP

Vnější rozměry a hmotnosti:
VERZE

SHORT

LONG

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

4400 mm
1848 mm
1837 mm
2785 mm
1400 kg
2200 kg
600 kg
1500 kg
600 l

4750 mm
1848 mm
1840 mm
2975 mm
1475 kg
2300 kg
600 kg
1450 kg
850 l

Exteriér, interiér a výbava
Vzhled vozu je podřízen skutečnosti, že se jedná především
o velký rodinný nebo pracovní vůz.
Proto zde nenajdete žádné módní
výstřelky ani divoké tvary karoserie. Vše na autě, a to jak v interiéru, tak na exteriéru, je praktické
a účelné. Za opravdu nadstandardní považuji odkládací prostory
uvnitř vozu, které mě ohromily nejen svým počtem, ale také velikostí.
Na rybách všechny tyto možnosti
opravdu naplno využijete. Palubní
desku tvoří tvrdé plasty, což v tomto autě považuji spíše za výhodu,
jelikož se na první pohled jednalo
o špíně odolné a bytelné řešení,
které se nezničí ani při sebehorším
zacházení, s nímž je u rybářského,
pracovního nebo rodinného vozu
nutné počítat. Automobil máte
možnost vybavit celou řadou jízdních asistentů, kteří ještě podpoří
jízdní komfort. Kromě některých
dnes již standardních systémů,
jako jsou adaptabilní tempomat,
předkolizní systém nebo upozorňování na opuštění jízdního pruhu,
je auto vybaveno i automatickým
přepínáním dálkových světel nebo

systémem kontroly rozkmitání přívěsu. Úroveň
vybavenosti automobilu
je odstupňována do tří
různých stupňů výbavy
Combi, Shuttle a Family.

Jízda
Přestože má automobil
na svoji velikost relativně
malý přeplňovaný motor, musím uznat, že jsem
byl sám překvapen, jak
vyvážený a dostačující pohonný systém byl. Výkonu
i točivého momentu měl
dostatek, a to i při téměř
plném naložení. Určitě
doporučuji investovat do
automatické osmistupňové převodovky, která
mi k vozu sedí více a opět
podpoří komfort a pohodu při řízení. Spotřeba
se pohybovala okolo 6,3 l
/100 km, což považuji
za skutečně výjimečnou
hodnotu, obzvláště s vědomím, že šlo o úplně
nové auto, které mělo najeto pouhých 700

km. Při klidné jízdě, ke které auto
vysloveně vybízí, je vůz i na svoji
velikosti tichý, skvěle ovladatelný
a extrémně pohodlný. Světlá výška
vozu je na svoji třídu nadstandardní a na polních cestách s většími
výmoly neměla Toyota žádný problém. Bohužel, automobilka neplánuje verzi 4x4, a proto se musíme
spokojit pouze s pohonem předních kol.

Závěr
Za necelý týden strávený s Toyotou
PROACE City VERSO jsem byl ohromený komfortem a praktičností vozu. Ať už potřebujete
vůz do práce, do kterého naložíte opravdu skoro cokoliv,
nebo máte velkou rodinu a naplno využijete možnosti 7 míst.
Je tu však ještě jedna skutečnost, kterou jsem si schválně
nechával až na závěrečné
zhodnocení, a jsem si jistý, že
to bude pro většinu nejpádnější důvod ke zvážení koupě
tohoto vozu. Tímto důvodem
je cena. Nejlevnější možná
verze je dostupná již od 435
000 Kč, a to včetně DPH. Testované
auto v nejvyšší výbavě
t
s nejsilnějším naftovým motorem
začíná na 525 000 Kč.
t
Je neuvěřitelné, že se Toyota pohybuje v cenových relacích
lépe vybavené fabie,
la
a to bez ústupků a omezení
v oblasti výbavy, která může
být skutečně bohatá, nebo
bý
jízdních vlastností, které jsou
výborné na auto této kategorie. Proto si myslím, že Toyota
PROACE City VERSO je skvělým
společníkem nejen na ryby, ale
také pro větší rodiny, kdy každý
jistě ocení výborné pracovní
schopnosti, nízkou spotřebu,
a to vše za velmi příznivou
cenu.

Technické údaje: Motor 1.5 D-4D 130
Typ motoru

Turbo Diesel přímé vstřikování
– 16 ventilů
Zdvihový objem
1498 cm³
Maximální výkon 96 kW (130 k) / 3750 ot/min
Převodovka
Manuální/Automatická
RYBÁŘSKÉ NOVINY 9/2020
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PAVL A DIVIŠOVÁ

Tip na jaro
Je tu jaro, příroda se probouzí
a s ní se probouzí i naše krásné řeky, pískovny, přehrady.
V tuhle dobu ráda opráším
pruty, jako je třeba feeder
nebo prut na plavanou. Procházím se přírodou a vyhlížím
tišiny, kde by se rybky mohly
vyskytovat. V tuhle dobu jsou
snad nejaktivnější tloušti, ať
dám na háček cokoliv, z 10 ryb
je 8krát tloušť.
S feederem už to bylo trošku
lepší, neměla jsem moc vychá-
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zek, ale pokaždé kapřík přišel.
A co ze začátku nejraději dávám jako návnadu? Pro rychlý
rybolov volím kukuřici, červíky
nebo menší boilies. Určitě si ještě pár dní užiji chytání kaprovitých ryb, ale samozřejmě jako
každou sezónu se nejvíce těším
na lov dravců. Přeji vám krásné
jarní chytání a spousty krásných
úlovků.
Petrův Zdar
Pavla

STU LENOX

RYBÁŘSKÉ NOVINY 9/2020
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Russ Evans radí,
jak na velké okouny
Kolísavé teploty mají velký vliv na to, jak a kdy se ryby
krmí. Chcete-li se dozvědět více, rybářský publicista
Russ Evans vás seznámí se svými zkušenostmi, jak provozuje rybolov v revíru bohatém na velké okouny.
Pokaždé, když jdu pamětí zpátky
do dob lovů na mém oblíbeném
revíru, vybaví se mi skvělé akce.
Jezero je výborně zarybněné karasem, mým oblíbeným rybím druhem. Dnes mám ale jiný cíl, je jím
okoun, a to zejména velký okoun.
Chci se pokusit o kusy větší než 30
cm. Na první pohled se zdá, že to
je voda bez ryb. Není vidět žádná
rybí aktivita. Okouni se živí spoustou malých rybek, kterých je místní
voda plná, takže nejeví žádný zájem o předkládané nástrahy. Dnes
je ale mrazivé počasí a teplota
vody sotva překročí 6 °C, a tak by
okouni mohli mít zájem o seznámení s mou nástrahou.
Pro dnešek jsem zvolil plavanou.
Chladný vítr vane směrem ke mně,

12
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podmínky vypadají v pořádku
a jsem si tak jist, že se mi podaří
dostat jednoho nebo dva kousky. Při poslední návštěvě, koncem
roku 2010, jsem dostal 1,16 kg, ale
také jsem přišel o velkou rybu. To
mne nutí vrátit se na místo činu
a pokusit se o další zářez.
Dnes jsem si vzal kratší prut, na
rozdíl od minulých vycházek. Myslím si, že s kratším prutem budu
moci zdolávat rybu stejně dobře
jako s delším, ale nebudu se tak
namáhat, vzhledem k menší váze.
Předpokládám, že záběry budou
velice jemné a opatrné. Mám zájem o velké ryby, tak si nemyslím,
že budou zabírat stejně jako jejich
menší bratranci, kteří uchopili nástrahu a bleskově se snažili zmi-

zet v rákosí. Mimochodem, rákosí
je vynikající úkryt pro pruhované
útočníky.
Při samotném lovu bych chtěl také
sledovat, jak se vyvíjí teplota vody.
Proto jsem na můj záložní prut
Drennan Combo Floatmaster 4,6 m
připnul snímač teploty Rivertherm. Při prvním pohledu jsem
překvapen, protože jsem si myslel,
že voda bude teplejší, ukazuje totiž
pouhých 4,8 °C.
Pak jsem si uvědomil, že jsem dříve
měřil teplotu u hladiny a teď mám
sondu v hloubce. Takové prozkoumání loviště je dobré, protože vám
přinese obrázek, jak to asi vypadá
pod vodou. Myslím
si, že teplota
vody je jedním z důležitých
faktorů,
který

ovlivňuje aktivitu útočících
predátorů. Pokud má sonda také funkci echolotu, tak
vám ani nemusím říkat, že
tak zjistíte i terénní zlomy.
V 8 hodin jsem si nachystal
malý kelímek nasekaných
červů a žížal, s přídavkem
Predator Plus to vytvoří krásný a lákavý oblak, na nějakou dobu jsem do něj ještě
ponořil pár červených červů,
aby natáhli vůni z krmení.
Na navijáku Daiwa 2503 CU
mám 1,2kg Bayer Perlon,
které společně s mým oblíbeným splávkem Drennan
Choppa, zatíženým dvěma olůvky, tvoří velice citlivý indikátor
záběru. Na konci celé sestavy
mám háček velikosti 18 od Ka-

RUSS EVANS
masanu B510 na návazce 0,10 mm
s nastraženým jediným červeným
červem. Háček je velice ostrý, lehký, ale přesto je silný. Je ideální pro
chytání v chladné vodě, kdy je potřeba vše zjemnit. Letmý pohled na
teploměr mi ukazuje 5,5 °C, což je
povzbuzující. Po pěti minutách se
mi na prutu houpe první ryba. Je to
sice jen 10deková plotice, ale potěšila. Během dalších dvaceti minut
dostávám čtyři plotice, pak ještě
dvě, ale najednou je klid. Možná je
to znamení, že nablízku je dravec.
Před devátou ukazuje teploměr
6 °C, každých pět minut přikrmuji tak třemi červy. Splávek se
najednou začne pomalu potápět, instinktivně zasekávám a podle prohnuté špičky vidím, že je
tady konečně slušný okoun. Podle předpokladů se snaží ukrýt v
blízkém rákosí. Za chvíli se přede
mnou na hladině obrací krásně
vybarvený okoun. Navádím ho nad
podběrák, vidím, jak má krásně
baculaté bříško, které mu pomohlo překonat váhu 1 kg. Opravdu
dobrý start!
Dalším přikrmováním se mi daří
držet na místě ryby a poctivě atakují nástrahu, kterou tvoří kombinace bílého a červeného červa.
Cítím jasně ve špičce prutu, jak
tlučou hlavou ve snaze zbavit se
háčku. Možná kdybych neměl tolik zkušeností, na slabém vlasci
bych o některé přišel. A také díky
pružné špičce, která absorbuje
jejich výpady. Další ryby již nejsou tak velké, ale těsně atakují
váhu 0,9 kg. Nejsem zklamaný,
protože jsou to velice pěkně vybarvené ryby.
Během další hodiny a půl se zvedá vítr a teplota postupně klesá
k 4,5 °C. Vítr zřejmě promíchává
vodu, a tak chladnější spodní voda
vystoupala nahoru a jistě ovlivní
aktivitu ryb. Praxe mi dává za pravdu a lovím pouze drobotinu kolem
0,25 kg.
Před polednem vítr ustává a konečně se mezi mraky objevuje
slunce. Na teploměru je to ihned
vidět. Teplota znovu stoupá na 6 °C
a je to tady opět, záběry od plotic
ustávají a já s napětím očekávám
záběr okouna, ale k mému překva-

pení zdolávám rychle po sobě dva
krásné karasy, a pak je zase klid.
Zvyšuji množství krmení ve snaze
přilákat ryby. A je to tady, mám
zase na háčku okouna. Cítím, že
bude z těch větších. Třepe hlavou
a jako vždy směřuje k rákosí s občasnými pokusy směrem ke středu
jezera. Bohužel, asi tři metry od
břehu rybu ztrácím.
Zklamaný při pomyšlení na to, že
jsem asi přišel o osobní rekord,
jsem nastražil dalšího červa a nahodil zpátky. Provnadil jsem šesti
červy. Rychlý záběr a splávek mizí
pod vodou. Po krátkém boji jsem
já vítěz a podebírám další nádherné stvoření o váze 1,19 kg, čímž si
stanovím nový rekord. Ryby o této
velikosti jsou jednoduše úžasné
a v mých očích vypadá dvakrát tak
velká.
Po další hodině lovu, kdy mám radost ze svého úspěchu, se splávek
opět noří a já zdolávám menšího
okouna 0,7 kg, ke břehu ho pronásledují jeho kamarádi. To je dobrý
signál.
Před 14. hodinou jsem opatrně
nahodil splávek na úspěšné místo a nechal nástrahu klesat ke
dnu. Ve zlomku sekundy splávek
mizí pod vodou, sekám a prut
se ohýbá pod váhou ryby. Ryba
vyskakuje nad hladinu. S bušícím srdcem sleduju o mnohem
většího okouna, pečlivě pracuji
s brzdou navijáku, abych o velikou rybu nepřišel. Všichni okouni
zatím byli zaseknuti za krajíček,
tak by mohl jediný špatný krok
znamenat ztrátu ryby. Pomalu se
mi začíná dařit ovládat okouní výpady, navádím ho nad podběrák
a kochám se jeho pruhovanou
krásou. Váha ukazuje neskutečných 1,44 kg, nemůžu skrýt svůj
šťastný, vítězný úsměv z radosti
nad novým rekordním úlovkem.
Každý, kdo něco podobného absolvoval, ví, jaké pocity prožívám!
Celkem jsem dnes nachytal 14 kg
různých druhů ryb. Lov jsem zakončil krásným kilovým karasem.
Všechny ryby zabraly na červené
červy a celkově jemná sestava
mi dovolovala prezentovat nástrahu přirozeně, jak jen to bylo
možné.
RYBÁŘSKÉ NOVINY 9/2020
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Shrnutí:
Měření teploty jsem během lovu
prováděl pravidelně a odhalilo mi to, jak se teplota pohybuje
během dne a během změny počasí. Všechny velké okouny jsem
zdolal v době, kdy se teplota vody
pohybovala v rozmezí 5,5 – 6 °C.
Čtyři z pěti jsem chytil při teplotě
6 °C. Při teplotě 4,5 °C jsem měl
záběry pouze od plotic a od velmi
malých okounů. Další experimenty mi ukážou, zda jsou mé závěry
správné. Určitě mi toto pozorování a zjištění vlivu teploty na
aktivitu ryb pomůže v budoucnu
k většímu počtu ryb.

Russ Evans
odpovídá
Rybářské Noviny: Proč si
myslíte, že je lepší lovit
u dna?
Russ Evans: Dnes se vzhledem k velkému větru nedalo
chytat jiným způsobem a červený červ byl výborně vidět
a já jsem ho ještě občas popotažením oživoval.

RN: Kolik jste dnes použil
krmení?
RE: Celkem jsem použil asi
čtvrt litru červených červů, jen
s několika bílými, a asi 30 ks
nasekaných žížal.

RN: Proč jste použil do krmení ještě atraktor?
RE: Okouna přitahuje barva
nástrahy, což je důvod, proč
jsem chytal na červené červy.
Okoun je zvídavá ryba a jednoduše nemůže odolat oblaku nad krmným místem, proto
jsem do krmení přidal ještě
zmíněný atraktant.

RN: Co jste získal použitím
dlouhého prutu?
RE: Rozhodoval jsem se mezi
pruty o délce 4 nebo 4,6 m.
Protože jsem lovil u břehu,
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mohl jsem použít prut o délce 4,6 m, tím jsem získal lepší
vliv na práci s nástrahou. Prut
je to velice citlivý, poskytoval
mi dobrý pocit při zdolávání,
v pohodě absorboval veškeré výpady ryb a dával mi naprostou kontrolu nad rybou.

RN: Proč používáte pevný
splávek místo wagleru?
RE: Hlavně kvůli lepší prezentaci, dnes to bylo rozhodující
rozhodnutí předkládat nástrahu přirozeně, jak jen to je
možné, s minimálním použitím zátěže 10 cm od háčku.

RN: A konečně poslední
otázka, jaká je asi početná osádka okounů v tomto
jezeře?
RE: Na to je těžké odpovědět,
protože jsem zde okouny lovil
pouze v chladných obdobích
roku. Co jsem slyšel, při závodech se zde uloví spousta
kilových okounů a okounů do
0,5 kg se ani nedopočítáte.
Dnešní lov dokázal, že je tu
několik dobrých exemplářů,
o kterých je možné mluvit
jako o trofejních.

MUDR. SERGEJ MEZENCEV

TOP kvalita

feederových krmítek

dříve

nyní

Věděli jste, že

Už 20 let
na trhu

je česká značka?
Žádejte
u svých
prodejců
rybářských
potřeb

Distribuce: VK TRADE s.r.o., Opočenská 435, 518 01 Dobruška
RYBÁŘSKÉ
NOVINY 9/2020
info@vktrade.cz
www.vktrade.cz
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Nečekané překvapení
Bylo letní odpoledne a já si zajel
na řeku smočit nástrahy. Vždy to
byl takový relax na hodinku, protože nemělo význam tam trávit
více času. Na prochytání podjezí
to stačilo, jsou tam různá místa.
Klidná i proudná, hluboká i mělká. Jelikož už nějaký čas nepršelo,
voda byla průzračná. Volil jsem
proto malé nevýrazné smáčky
a jiné gumy. Řeka opět nezklamala,
okouni šli skoro na hod, dokonce
jsem z jednoho místa vytáhl i dva
malé candátky. Je to malá řeka
a žádné velké kusy jsem tam nikdy
nechytil, spíš je to pro pobavení se
s drobotí. Velikost ryb mi nahrazuje četnost záběrů. Chytil jsem
asi dvacet pět kousků ve složení
okoun, tloušť a candát. Všechna
místa jsem měl prochytána, ale
domů se mi ještě nechtělo. Malý
zelený twister na konci slabého
vlasce letěl do mělké proudné
vody. Pár otočení kličkou a při-
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šel takový nevýrazný záběr, spíš
jako kdybych něco omylem podsekl. Instinktivně jsem přisekl
a v tu chvíli se prut ohnul jako luk.
Odpor, který jsem nečekal!! Ihned
povoluju brzdu a ryba si bere pár
metrů vlasce. Tady a velká ryba, říkám si v duchu. Nejspíš jsem vzal
kapra za hřbet. Počkám, až se ryba
ukáže, a uvidím. Jenže rybě se nechtělo a pořád se držela v proudu.
Nikam nespěchám. Najednou vyskočila nad hladinu a já viděl to
mohutné válcovité tělo. První myšlenka byla na amura, protože se
mi ryba leskla na slunci a já nebyl
schopen ji rozeznat. Když se vynořila podruhé, hned jsem věděl, že
je to nádherný obecňák. O to víc
jsem byl nervózní. Vždy když tahám nějakou pěknou rybu, tak si
říkám, ať počká aspoň na fotku. Pár
nekonečných okamžiků a já začal
pstruha přitahovat k sobě. Skočil
jsem do vody na místo vylovení.

Když jsem viděl tu majestátní rybu
kousek od sebe, rozklepala se mi
kolena jako malému klukovi. Twister držel v koutku tlamy, ale člověk
nikdy neví, co se může na poslední
chvíli stát. Už mám pstruha na dosah, ale pstruh ještě udělá poslední výpad do proudu, po chvilce jej
přitahuju k sobě. Nádherný velký
mlíčák pstruha potočního s parád-

ním hákem na čelisti. Jeho velikost
umocňuje to, z jaké malé říčky byl.
Pár fotek, pak přiložím prut na přibližné změření a rybu pouštím do
rodného živlu. Děkuji svatému Petrovi a šťastný jako blecha odjíždím
domů. Přibližná míra pak ukázala
úctyhodných 52 cm.
Všem dobrým rybářům přeji Petrů
zdar

DANIEL VLACH

Grilovaný pstruží
filet se zeleninou
Léto se blíží, grilovací sezona
propukla naplno. My si tentokrát ogrilujeme pstruží filety
a k tomu nějakou přílohu.
Pstruhaři si jistě nějakého duháka chytí v řece a my si již hotové filety koupíme od rybářů
v Opočně. K tomu potřebujeme brambory, cuketu, cibuli,
cherry rajčata a mrkev. Zeleninu kromě rajčat nakrájíme
na plátky, vložíme do misky,
posolíme, přidáme trochu oleje, můžeme i nějaké grilovací
koření a promícháme. Pstruží
filety posolíme, pokmínujeme,
můžeme ještě okořenit a můžeme grilovat. Vždy je dobré
posolit, naložit nebo marinovat
jakékoliv maso s předstihem,
aby stihlo nasát danou ingredienci. U ryb stačí hodinku dvě
před grilováním, ale někdo si
je naloží třeba den dopředu. Je
to na každém z nás, ale hlavně
musí být v chladu! Plátky zeleniny krájím úzké, aby se mohly
dát na rozpálený gril současně
s rybou. Po 5 - 7 minutách vše
otočíme a necháme grilovat
stejnou dobu i z druhé strany.

Grilovaný
pstruží filet
se zeleninou
4 porce
 dle velikosti
pstruha 4 - 8
pstružích filetů
 3 mrkve
 2 cibule
 1 cuketa
 1 kg brambor
 kapka oleje
 kmín, sůl,
grilovací koření


Potom už nastává servírování a
to hlavní, konzumace. S tímto
jednoduchým receptem budete králové grilování.

Ryba je zdravá a chutná. Naučte jíst ryby svoje děti, naučíte je zdravému životnímu
stylu.

Dobrou chuť vám přeje
Daniel Vlach

RYBÁŘSKÉ NOVINY 9/2020
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Rudolf Troníček

výrobce štípaných prutů
O prvenství ve výrobě štípaných prutů se odjakživa přela Amerika s Anglií, i když výrobu lepených prutů již popisuje čínská kniha Tchovang – Tsen v roce 950 před n. l. V Anglii byl první štípaný
prut vyroben v roce 1835. Jednalo se o prut určený k lovu lososů na královskou objednávku.
Rudolf Troníček nebyl prvním výrobcem na našem území, patřil
však mezi absolutní špičku. Ve
svém oboru se stal legendou. Jeho
proutky nepotřebovaly žádnou tištěnou reklamu, prodávaly se samy.

Když někdo viděl u svého kolegy
štípaný prut v akci a vzal si ho na
chvíli do ruky, byl většinou lapen
a pan Troníček získal další zakázku.
V nejlepším období své slávy nestíhal pruty vyrábět. Kromě vysoké
kvality byla velkým trumfem možnost výroby na zakázku.
ku
u.
Pan Troníček stavěl pruu
uty podle představ zákazzníka včetně tvaru oček,
k,
typu sedla a vyvazováá-ní hedvábnou nití. Při
ři
vyvazování pomáhala
a
často manželka, která
á
vše zvládla v kuchynii
na židli během vaření.

Jak šel čas

Kaprové pruty
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Díky ochotě DaniePlíšek
ly Němcově, která je
s logem
dcerou mistra, jsem
získal cenné informace
e
o příběhu
Rudolfa Troníčka. Narodil se
14. srpna 1913 ve Štěchovicích
u Prahy. Dětství však neměl lehké,
v roce a půl mu zemřela maminka
na tuberkulózu. Jeho otec musel
chodit do práce a neměl na syna
příliš mnoho času. S výchovou po-

máhala babička a pak šel k tetě,
na kterou se hodně upnul a považoval ji za svoji mámu. Po ukončení základní a měšťanské školy
nastoupil v roce 1928 do učení na
tesaře. To už se přestěhoval ze Štěchovic do Braníka ke svému strýci
JJaroslavu
Ja
ro
osl
s av Troníčkovi, který byl válečným
invalidou
z první
in
n
světové války a od
sv
státu dostal jako
st
odškodnění trafiku.
od
Ve volných chvílích
s strýc přivydělási
val necováním, tedy
va
výrobou
rybářských
vý
ýr
sítí
sí
tí a vezírků. Mladý
Rudolf
mu z vděčRud
Ru
d
nosti
nos
no
s za byt a stravu
pomáhal.
Později
pom
po
m
vyrovnávali
nad kavyro
vy
r
ro
hanem
i bambusohan
ha
n
vé pruty. To už si Rudolf pohrával
s myšlenkou, že by mohl vyrábět
vlastní pruty. Po vyučení truhlářem
se vrátil do Štěchovic a začal stavět chaty. V roce 1939 se do výroby
prutů opravdu pustil. Vymyslel si
vlastní postupy a navrhl dokonce
i stroje pro výrobu jako například

Rudolf Troníč
ek

Manželé Troníčkovi
pícku na vypalování slepených
prutů nebo soustruh na vypracovávání korkových rukojetí.

V roce 1941 mu dílnu
sebrala velká voda
Rudolf Troníček se nevzdal a dílnu, kterou měl kousek od Vltavy,
opravil. Ve Štěchovicích zůstal až
do roku 1964. Rok 1941 nebyl jenom smolný, ale i šťastný, protože
se oženil s Jaromírou Benešovou
a o dva roky později se jim naro-

ZDENĚK HOFMAN
Z tohoto období
bí
jsou pruty již neznaačené, každý zkušený
ný
rybář je ale díky chaarakteristickému vy-vázání i vysoké kva-litě okamžitě poznal.l.
V roce 1968 dostall
pětapadesátiletý Rudolf nabídku odejít
s celou rodinou do
tehdejšího západního Německa, kde
potřebovali odborníka na výrobu štípa-ných prutů. Nabídku ale odmítl, na
tak radikální změnu se už cítil starý.

Těžší třídílný prut

Rudolf Troníček
rád rybařil
Díky pracovitosti a velkému množství objednávek mu na vysedávání
u vody moc času nezbývalo. Dcera
Daniela s úsměvem vzpomněla,
že pokaždé, když si tatínek chystal
cajk, přišli chataři s prosbou, že
potřebují něco opravit nebo přestavět, a měl po rybách. Nejraději

cchytal na přehradě
v Chotěboři nebo
jezdil lovit pstruhy na
je
Doubravku.
D
Do
Rudolf Troníček zeRu
mřel 20. srpna 1982 ve
mř
vvěku 69 let. V srdcích
vě
rybářů
a milovníků
ryb
ry
b
prutů, vyšštípaných
št
típ
íp
robených
kousek po
rob
ro
b
kousku
ručně a s láskou
ko
u
kou,
kou
ko
u bude žít stále.

Muzeum
rybářského
sportu
Jemné muškařské, plavačkové
i kaprové pruty mistra Troníčka
jsou k vidění v První stálé expozici
historie rybářského sportu v MO
ČRS Pankrác. Konečně se nám podařilo otevřít stálou výstavu na adrese Rybáři Pankrác, Žateckých 18,
Praha 4. Otevřeno: po – pá od 10:00
do 18:00. Vstupné zdarma. Součástí organizace je i rybářský obchod.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Foto a reprodukce: Lenka Hofmanová

Troníčkův prut již z Lověny
dila dcera Jaromíra. Úspěšný třicátník prožíval zřejmě nejkrásnější
období svého života. V soukromém
i profesním životě byl na výši, protože doba výrobě rybářských prutů
vyloženě přála. Zní to neuvěřitelné, ale bylo to tak. Největší vývoj
rybářských potřeb a rozkvět rybářského sportu probíhal během
druhé světové války. Po skončení
války vypadalo všechno nadějně
a optimisticky. Radost však netrvala dlouho. Přišel rok 1948, vlády
se ujali komunisté a soukromníkům začala zvonit hrana. Po znárodnění velkých firem přišli na
řadu živnostníci. V roce 1958 přišel
o živnost i Rudolf Troníček
a všechny stroje i s materiálem
musel odevzdat výrobnímu družstvu Lověna. Cena byla odhadnuta na 250 000 Kčs, což bylo slušné
jmění, protože třeba rodinný dům
se dal tenkrát koupit za 50 000
korun. V Lověně začal pracovat
jako řadový zaměstnanec. Lověna
ovšem ve svých inzerátech pyšně
hlásala, že výroba prutů je „pod
vedením mistra Troníčka“.

Výroba prutů
pokračovala i za totáče
V Lověně pracovala i manželka Jaromíra, a aby to měli do práce blíž,
přestěhovali se do Braníka. V roce
1960 se jim narodila druhá dcera
Daniela. Peněz moc nebylo a pan
Troníček vyráběl pruty melouchem
ve volných chvílích, protože jakékoliv podnikání bylo zakázané.

Lehčí plavačkový prut
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Život
žab

Žáby jsou největší skupinou třídy obojživelníků. Na světě
žije více než 4100 druhů žab a většina z nich osidluje okolí
sladkých vod v tropech. V Čechách máme celkem 13 druhů,
které obývají výhradně stojaté vody (rybníky, jezera, tůně,
slepá ramena říčních toků) nebo břehy pomalu tekoucích vod.
Ke svému životu potřebují jak vodní prostředí, tak i souš.
Mezi typické znaky žab patří
výrazná velká hlava s širokou
tlamou, krátké pření nohy, a naopak dlouhé zadní nohy uzpůsobené ke skákání. Kůže je až na
výjimky hladká, lesklá a slizká.
Sliz je chrání před chladným počasím a je nutný k dýchání přes
kůži. Typickým znakem v dospělosti lišícím se od ostatních
obojživelníků je chybějící ocas,
proto patří do řádu bezocasí.
Zbarvení žab je uzpůsobeno
k vnějšímu prostředí,
a má tak maskovací
funkci. U některých jedinců
jsou výra z n é
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barvy varováním pro případného predátora. V průběhu roku se
zabarvení kůže může měnit, a to
především u samců v době páření. Typickým českým zástupcem, který má tuto schopnost,
je skokan ostronosý (Rana arvalis). Vyskytuje se na jihu Čech
a Moravy, patří mezi kriticky
ohrožený druh a v jarních dnech
ho snadno pozná i laik, jelikož
se zbarvuje do modra. Bohu-

žel je vytlačován kvůli zemědělství a úbytku jeho přirozeného
prostředí, takže se jejich počet
snižuje.

Prsty jsou často opatřeny plovací blánou, která je vhodná
jak pro plavání, tak pro lepší
odražení při skoku. Stromoví
jedinci mají místo blan přísavky, které jim umožňují lézt po
vegetaci. Kůže se udržuje vlhká
pro výměnu plynů přes kůži. Zajímavostí je, že larvální stádium
dýchá výhradně žábrami a dospělci dýchají plícemi. Do plic
se vzduch nenasává pomocí
bránice, jak je tomu u savců, ale
žáby musí vzduch z tlamy polykat. Kůži udržují vlhčí pomocí slizových žláz. Kromě těchto
žláz jsou v pokožce u některých
druhů i jedové žlázy. Typickými
zástupci jsou ropuchy a kuňky.
Jed není nijak nebezpečný, ale
u některých jedinců může podráždit kůži a sliznici.
V časných jarních dnech, kdy
slunce svítí a voda se už otepluje, se u břehů či poblíž bře-

M G R . G A B R I E L A K U LT O V Á

hů stojatých vod hromadí žáby.
Pokud se jedná o ideální místo
k rozmnožování, lze jich na jednom stanovišti potkat i desítky.
Mnoho žab používá ke komunikaci hlasité zvuky a obzvlášť
v době páření, kdy dochází k vábení partnerů, jsou hodně pro-

nikavé. Svůj hlas samci zesilují
hrdelními vaky nebo ozvučnými měchýřky, které se naplňují
vzduchem jako balónky.
Vývoj mají nepřímý přes larvu,
která je označována jako pulec.
Od dospělců se liší jak stavbou
těla, tak i potravní strategií. Pulci

mají kulaté tmavé tělo s ocasem
a jsou býložraví, postupem času
jim dorůstají nohy, zaniká ocas,
uzpůsobuje se dýchací soustava
a přesouvají se na souš.
Žáby jsou většinu času aktivní
hlavně v noci a živí se bezobratlými. Což uvítá každý z nás,
denně polapí velké množství
nevítaného hmyzu včetně larev
komárů, červů a někteří z nich
spořádají i slimáky a šneky.

Zimní období přežívají ve stavu
strnulosti (hibernace), kdy žáby nepřijímají potravu a teplota těla je
snížena. Žáby se ukrývají různými
způsoby, některé vyhledávají úkryty v opadance, v kupě větví, jiní se
zahrabávají pod zem na souši nebo
v bahně na dně rybníka. Lze je nalézt i ve štolách, skalních úkrytech
či ve sklepě. Při nastolení vhodných
podmínek (teplota kolem 14 °C) se
žáby „probouzejí“ do nové sezóny.

Zástupci:
Ropucha obecná (Bufo bufo) – naše nejběžnější ropucha
Ropucha krátkonohá (Bufo calamita) – úzký světlý pruh, který se táhne středem hřbetu
Ropucha zelená (Bufo viridis) – hřbetní strana šedá se zelenými skvrnami
Blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) – charakteristickým znakem jsou velké oči se svislou zorničkou
Rosnička zelená (Hyla arborea) – má přísavky na prstech
Skokan hnědý (Rana temporaria) – náš nejběžnější skokan, má skvrny na břiše
Skokan ostronosý (Rana arvalis) – ostrý čenich
Skokan štíhlý (Rana dalmatina) – nápadně dlouhé zadní končetiny
Skokan zelený (Rana kl. Esculenta) - zadní končetiny, v ohnutém stavu se patami dotýkají
Skokan skřehotavý (Rana ridibundus) - zadní končetiny, v ohnutém stavu se patami překrývají
Skokan krátkonohý (Rana lessonae) - zadní končetiny, v ohnutém stavu se patami nedotýkají
Kuňka ohnivá (Bombina bombina) – břišní strana má oranžové až červené fleky
Kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) – břišní strana má jasně žluté fleky
RYBÁŘSKÉ NOVINY 9/2020
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Sumčí den
Lov velkých predátorů patří k nejnapínavějším rybářským zážitkům, a proto vyrážíme na další výpravu. K vodě přijíždíme odpoledne a hned líčíme bójky. Jenže sumcům se brát nechce a rolničky zůstávají němé až do půlnoci. Občasné zacinkání měli na svědomí vyplašené nástražní rybky nebo netopýři
škrtající při letu o naše šňůry. Nechápu to. Nádherná dusná letní noc a naše past sklapla naprázdno.

Když nejdou sumci
k nám, musíme my k nim
Při ranní kávičce má kamarád Milda
jasno. Vloni objevil sumčí kotlinu,
na jejímž dně bydlí početná tlupa
vousáčů. Po chvilce už vyrážíme po
proudu řeky vstříc dalšímu dobrodružství s krásnou bílou lodí. Po
dvaceti minutách plavby zpomalujeme na minimum. Echolot ukazuje průměrnou hloubku tři metry
a rovné dno. Připravujeme pruty,
na které nastražíme velké woblery.
Hloubka klesá na pět metrů. Blížíme se k úseku plnému velkých jam,
ve kterých sumci během dne leží.
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Rovná čára na sonaru se začíná
vlnit, až připomíná graf EKG. Čáry
nahoru a dolů. Taková scenérie
je povelem k lovu. Plujeme přímo
nad sumčím hradem. Nahodím a
začnu navíjet. Žlutozelená rybka
s černými pruhy zajíždí do temné
hlubiny. Klade slušný odpor a cítím,
jak se celá třese. Skvělé dráždidlo
pro spící predátory. Stihnu ještě
jeden hod a už slyším Mildův kolovrátek. Hrčící brzda signalizuje,
že červenobílá varianta RH boduje.
Zaseknutý sumec si okamžitě bere
několik desítek metrů šňůry a prchá napříč řekou. Loď se stáčí za
uprchlíkem a vyrážíme na okružní
plavbu. „Nebude to žádný prcek,
táhne jako lokomotiva,“ hlásí Milan. Po patnácti minutách konečně zastavuje. Zřejmě hledá spásu
v nějaké jámě uprostřed řeky. To
mu ovšem moc nepomůže. Milda
navíjí a přitáhne nás i s lodí nad
jeho skrýš. Silná pletenka a pevný
prut přinutí zašitého soupeře vběhnout znovu do ringu. Teď už opouští
dno, krouží kolem lodi a snaží se

ZDENĚK HOFMAN
straha pak pluje v menší hloubce.
Důležitá je i délka a držení prutu
a další zdánlivé maličkosti.

Pokus začíná
Na obrazovce echolotu se objevují křivky sumčího hradu a woblery
sviští vzduchem. Znovu a znovu.
Pomalu začínám mít strach, že už
žádný nezabere a testování skončí
nezdarem. V místech nad jámou
nahazujeme oba naráz, do stejné
vzdálenosti za loď. Několikrát otočím kličkou a ucítím strašlivý náraz
do prutu. Konečně záběr. Ve zlomku vteřiny zahrčí i Mildova brzda.
Zprvu nevíme, co se děje. Není
možné, aby byly šňůry do sebe
zamotané. Nechce se nám věřit, že
zabrali dva sumci najednou, ale je

využít svojí síly. Při prvním vynoření
zahlédneme mohutné, mramorově
zbarvené tělo. Divoké výpady slábnou a po chvíli už leží odevzdaně
u lodi. Milan uchopí vyčerpaného
bojovníka za spodní čelist a máme
vyhráno. Měří 168 centimetrů. Po
vyfotografování dostává svobodu
a pokračujeme v akci.

Začíná další jízda
Pomalu proplouváme nad kaňonem, ale sumci se nehlásí. Milan
chce otočit loď, když ucítí ránu do
prutu. „Mám dalšího,“ volá nadšeně. Brzda hrčí bojový chorál, sumec prchá po proudu, odpor však
rychle slábne. Po několika minutách je konec souboje. Přemožený
junior měří necelý metr. „Jednou

to tak. Roztrénovaný Milda si hraje
s dalším kouskem a mě začínají horké chvilky. Nemám tak tvrdý
vláčák a sumec táhne jako divoký
bizon. Silná pletenka se chvílemi nestačí vymotávat z roztočené
cívky a těžká ryba mi stahuje prut
do vody. Je to dlouhá bitva. Nakonec získávám převahu a přitáhnu
unaveného soupeře k lodi. Nastává poslední fáze souboje. Vší silou
se pokouším odlepit vousáče ode
dna. Nakonec se mi to podaří a sumec je na hladině. To už vyhrává
i Milan. Dva sumci ve stejné době.
Milanův měří 170 a můj 150 cm. Rybařina je nádherný koníček plný
neuvěřitelných a nezapomenutelných zážitků.
Foto: Autor, Milan Mathejzík

doroste a pak nám dá zabrat,“ pravím s úsměvem. Během několika
dalších kol zaberou Milanovi ještě
dva o něco větší, a to už mě začíná úsměv opouštět. „Hele, zdá se
ti normální, že jsi chytil čtyři ryby
a já žádnou?“ Milan otáčí loď a najíždí znovu na startovní čáru. Nic
neříká, asi přemýšlí o mé otázce.
O sumcích je známo, že špatně vidí,
a barva nástrahy proto není vůbec
důležitá. Oba vláčíme se stejným
modelem wobleru, rozdíl je pouze
v barvě. Tvrzení o špatném zraku
sumců tak dostává vážné trhliny.
„Vyměníme si nástrahy, třeba je
rozdíl v jejich vedení,“ navrhuje
kamarád. Je to dobrý nápad. Rozdíl
může být v tloušťce kmenové šňůry, silnější klade větší odpor, a náRYBÁŘSKÉ NOVINY 9/2020
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