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TOYOTA
LAND
CRUISER
Legenda
supertěžké váhy

HISTORIE
SMEKACÍCH
NAVIJÁKŮ

Rozhovor:

LADA
VOLAK

Jeho rekordní
úlovek 28,5 Kg
VŮNĚ ŘEŘIŠNICE
LUČNÍ A ZÁPACH
KAPŘÍHO SLIZU

DROP SHOT
SMÁČKOVÁNÍ
KAPRŮM CHUTNAJÍ
NEJVÍCE PIVOVARSKÉ KVASNICE
Mám tady vedle sebe jednoho z našich dlouholetých kaprařů, specialistu na tekoucí vody Láďu
Voláka, který dnes ráno chytil jednoho z největších kaprů uloveného na našich řekách, obrovského šupináče dlouhého 105 cm s úctyhodnou váhou 28,50 kg. Položím za Vás, naše čtenáře
Láďovi několik otázek, aby se nám představil a potom několik k jeho adrenalinovém zážitku.
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Konec léta přivítalo podzim, což znamená období hojnosti,
sklizně úrody (ne tak u našich velko- zemědělců, kteří
pěstují plodiny průmyslové, ne pro obživu národa) a
chutných plodů. Podzim je v přírodě ve znamení vytváření
zásob na zimu, a ne jinak je tomu u naší rybí populace.
Pro rybáře je to tedy impuls, aby vyrazil k vodě s větší
nadějí na vysněný úlovek a s tím spojený zážitek, který
uspokojí jeho rybářskou vášeň. Příroda se pomalu obléká
do pestrých šatů, které září nádhernými barvami, jež malíř
nevytvoří a je to příležitost si tyto krásné dny co nejvíce
užít jak po stránce rybářské, tak po stránce vnímání té
podzimní nádhery, kdy sluníčko barvy ještě umocňuje.
Rybářské noviny jsou zde pro Vás, abychom Vám Vaše
dny zpříjemnili zajímavými články, když venku přijde déšť
a na ryby není právě chuť. Budeme velmi rádi, když i vy
se zapojíte do jejich tvorby svými články a fotografiemi
úlovků, ale i svým videem, které můžeme umístit v online
magazínu Rybolov a našem novém webu na www.casryb.cz.
Přejeme Vám, ať se podzim všem vydaří, máte spousty
pěkných zážitků a úlovků a těšíme se na Vás opět v dalším
vydání Rybářských novin ale také na www.casryb.cz.
Vaše redakce

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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Montáž je celkem jednoduchá,
ale je třeba věnovat pozornost
detailům. V tomto případě
nástraze s olověným brokem,
který používám jako boilie
zarážku.

Vůně řeřišnice luční
a zápach kapřího slizu
V posledních několika týdnech rostla síla slunečních paprsků a teplota vody se stabilně zvyšovala, takže se dostavilo období rituálů rybích námluv. I když je brzké jaro,
příroda uspišuje svůj každoroční cyklus. Oproti minulému roku je 2 týdny v předstihu.
Najednou stojím s prutem stojím u jezera a jsem naprosto ohromen. Řeřišnice luční
v ohromných plochách zbarvuje přilehlé břehy do lehké růžové barvy. Ihned po navnazení jsem se posadil na zem, voněl ke květinám a pokukoval po vybraném místě.
Vál silný, ale především teplý vítr od východu. Voda se díky němu se značně okysličovala. I já vím velmi dobře, že takto vznikají podmínky pro dobré předjarní chytání.

Technická část
Můj příjezd k vodě byl již dost opožděný. Na
břehu jsem se setkal s poměrně velkým množstvím ostatních kaprařů. To mě ovšem nepřekvapilo, jezero je totiž proslavené jako domov
opravdu velkých kaprů. Moje místo je naštěstí
volné, takže nemusím čekat a mohu vybalovat.
Pruty jsou připraveny s rutinou nabitou za ty
roky kapraření. Speciálním “bičíkovým” uzlem
jsem navázal hodně, ale opravdu hodně ostré
háčky. Montáž vypadá jednoduše, ale jako vždy
je třeba se soustředit i na malé detialy. K výrobě
montáže jsem použil olověný brok jako boilie
stopper v kombinaci s nástrahou, která se skládala z jedné části plovoucího a dvou částí
normálního boilie. Díky této kombinaci mohu
zapomenout na váhu háčku a jeho ramínko se
ideálně nadzvedává, takže kapr může nástrahu perfektně nasát. Toto jezero je známé tím,
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schopen jej postavit tak, abych z něj měl dobrý
výhled na velkou část vodní plochy. Sledování
je klíčem k úpěchu.Vždycky mě najdete, jak pozoruji vodu, i když třeba sestavuji udice. Lovec
ve mně prostě chce využít každou příležitost,
která může pomoci chytit kapra.
Před nahozením navazuji PVA řetízky se
4 kuličkami boilie. Ty připojuji na návazcový
obratlík pod olovo. Potom protáhnu háček
koncem pva řetízku. Důvod je opět velmi jednoduchý. Během náhozu nezamotáte návazec a navíc budete mít u nástrahy ještě trochu extra krmení ve formě 4 kuliček boilie.
Jakmile je všechno nahozeno, pohodlně se
opřu, odpočívám a užívám si prvních letošních teplých slunečních paprsků. Náhle se

že místní kapři vyzobou vyškeré vaše krmení,
aniž byste na svých prutech cokoli poznali. Jedna ze změn, které jsem udělal na svých montážích, bylo použití gumiček Tail ruber namísto
normálního uchycení olova.
Učel této změny byl prostý.
Velmi důležitou součástí mé montáže je olovo. Místo jeho
Kapr při zdolávání klepe hlaběžné instalace používám speciální uchycení Tail rubber.
vou a olovo sjíždí po šňůře.
Vzdálenost mezi háčkem
a olovem zůstává dostatečná a zmenší se tak riziko, že
kapr vyklepe háček.

Protivítr při lovu
kaprů
Proti břehu vane silný vítr.
Jediné, co mi poskytuje
ochranu, je deštník s bočnicemi. Naštěstí jsem byl

ERNESTO KAMMINGA
Jakmile jsem se přiblížil
k jezeru, byl jsem ohromen rozhlehlým porostem
řeřičnice, která zbarvila
břehy do krásně jemně
růžové barvy.

Zítra budu vstávat časně a budu
hledat kapry, stejně jako to dělám vždycky.

Brzo na jaře nejsou vzhůru pouze rostliny. Pokud se pozorně podíváte, spatříte nový život kdekoli. I tyto nepatrné věcičky vás jako
rybáře mohou potěšit.

Padá noc a já můžu na hladinu
jezera pohlédnout s pocitem vítězství.
necelý metr od levého prutu vyhoupl kapr.
Instinkt lovce nakopnutý vzrůstající hladinou
adrenalinu má pohotovost. Už tuším, že to
nebude dlouho trvat a nádhernou vůni řeřišnice vystřídá zápach kapřího slizu.
„Už tuším, že to nebude dlouho trvat a nádhernou vůni řeřišnice vystřídá zápach kapřího slizu.“

První kapr
Ještě stále trochu ospalý z té scenérie kolem
mě jako ve snách zdolávám prvního kapra této
výpravy. Abych byl upřímný, tak rychlou odezvu
jsem ani nečekal, už kvůli tomu, že předchozí
dny se nesly ve znamení značně chladného
počasí, ale nebudu si stěžovat. Ryba byla dost
cítit, zcela jistě jí ze zimy zůstala nějaká zásoba
energie. Prut se nebezpečně ohýbal a ryba si
se mnou doslova hrála. Nebyl jsem z této situace právě pobavený, jelikož ten divoký bojovník to křižoval na mém místě nahoru dolů. Na
druhou stranu jsem to stejně nemohl ovlivnit,
takže jsem si pomalu začal užívat hvízdání vlasce ve větru a opřel jsem se do prutu.

Zkrátka nádherný pocit. Náhle přišel záběr i
na druhý prut. Kapři opravdu berou...Teď bylo
potřeba myslet, jinak by to mohlo dopadnout
špatně. Pokusil jsem se na druhý prut vyvinout
slabý tlak, ovšem i tento kapr
byl dobrým bojovníkem,
a to bylo nepříjemné. Ale
postupně se situace začala obracet k lepšímu a já se
mohl soustředit na první
prut. Z druhého prutu
bylo už vytaženo hodně
vlasce, proto jsem
se soustředil
na kapra,
který

byl blíž. Byl to jediný klíč k tomu, abych zvládl takovou situaci a okolnosti využil ve svůj
prospěch. Kapra jsem dokázal dostat do podběráku. Jednoho bychom měli! Teď je čas na
druhého, který se na dlouhém vlasci choval
spořádaně. Ovšem jakmile na něho začal být
vyvíjen tlak, všechny jeho dobré manýry vzaly
za své a kapr se začal bojovat jako blázen.
Když se den začal chýlit k večeru a poslední
paprsky se již skrývaly za horizontem, začal jsem si postupně uvědomovat to
množství kaprů, které jsem nachytal
a držel v ruce během dnešního
nedlouhého lovu. Pro rybáře je to nezapomenutelný pocit....

Při úspěchu cítím
kombinaci vůně
květin a kapřího slizu.
RYBÁŘSKÉ NOVINY 10/2020
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Závody v plném proudu.

Kaprům chutnají nejvíce
pivovarské kvasnice
Prázdninové sluníčko pálí a u vody to žije. Skoro všechna slibná místa pod
jezem jsou obsazena. Zlatá řeka tolik rybářů možná ani nepamatuje.

Podaří se nám obstát při takové
konkurenci?
Jistě ano, máme totiž výborného pomocníka.
S vnadicí směsí Wassermann se nebojíme ničeho. Vloni jsme s Lenkou prvně vyzkoušeli tuto
zajímavou návnadu s obsahem pivovarských
kvasnic a sladového květu od jihočeské firmy
Mráz Agro CZ.
„Žádný kapr neodolá, když ho vůně piva volá,“
volala radostně rybářka, když táhla asi desátého kapra. Druhý den jsme si kaprů ze Zlaté
řeky užili ještě víc. Prostě trefa do černého. Největší předností těchto směsí je přírodní složení
a kvalitní suroviny. Kromě již zmiňovaného květu a kvasnic se i k barvení používají výhradně
přírodní barviva kurkuma nebo červená řepa.
K výrobě těsta není zapotřebí přidávat žádné
další suroviny, jen přiměřené množství vody.
Směs navlhčíme, dobře prohněteme a vnadí-
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Letní chytání

sledováním se nám podaří dostat šupinatým
lišákům na kobylku. Jednou ráno se Lenka
s Pepou začnou žertem přít, kdo nachytá víc
ryb na feeder. Nevědomky tak položí základní kámen soukromému závodu, ze kterého se
stane tradice. Vloni zpřísnili pravidla dohodou,
že budou vnadit stejnou směsí a nahazovat do
stejného místa, aby konečný výsledek záležel
jen na umu rybáře. Jak řekli, tak udělali. Z nejrůznějších rybích lákadel vyšla vítězně směs
Wassermann. Závody se skládají z jednodenního tréninku, po kterém následuje den závodní.
Chytá se od devíti do šesti. V létě se nás schází u vody vždy početná parta, takže závodníci
mají o výbornou atmosféru postaráno. Souboj je tentokrát napínavý od samého počátku
a bere ryba za rybou.

Prázdniny trávíme již tradičně na Velké řece.
Dlouhodobý pobyt a spaní přímo u vody nám
umožní nahlédnout lépe do rybí domácnosti. Kapři, sumci i ostatní ryby mají svoje zvyky,
trasy včetně denního režimu. Jen důkladným

Trofejní perlín, úhoř po poledni a vyrovnané skóre. Taková je bilance okolo čtvrté hodiny. Odpoledne se rybám moc nechtělo

me do krmítek nebo umačkané koule naházíme rovnou do řeky. Směs je příjemná do ruky,
obsahuje jemné i hrubší části partiklu. Ve vodě
se rozpadá po několika minutách a vytváří
atraktivní chuťový mrak, který ryby láká, ale nezasytí. Do připravené směsi přidáváme pouze
nástrahu, na kterou chytáme. Nejčastěji kukuřici a červy.
Vybírat můžeme z příchutí žížala, játra, patentka, halibut, mušle, oliheň, scopex, vanilka, jahoda, med, žvýkačka, chilli - pepř a dvě novinky
– kokos a frankfurtská klobása.

Závod vrcholí

ZDENĚK HOFMAN

Směs Wassermann s pivovarskými kvasnicemi.

INZERCE

Sláva vítězům.

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

RYBÁŘSKÉ
NOVINY 10/2020
www.mrazagro.cz
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a Léňa po krátké poradě s Pepou rozmíchá vnadicí směs
s příchutí medu, do které přidá červy a vakuovanou kukuřici
ve sladkém nálevu. Obě přísady
poslouží i jako nástrahy. „Mám
záběr, mám záběr, domácí se
konečně ujmou vedení,“ raduje
se předčasně Pepa. Je to kapřík
okolo čtyřiceti, jenže před podběrákem zamává ploutví a frnkne. Lenka rychle uhněte několik
koulí a prohází lovné místo. Kapři junioři jezdí v hejnu a je třeba
je udržet na dosah háčků. Vůně
pivovarských kvasnic a sladového květu se nese vodou a ryby
začínají hodovat. Záběry jsou
prudké, jakoby se kapři o lahodná sousta prali. Do půl šesté se
na podložce vystřídá asi dvanáct
šupináčů. Lenka opět vede o dva
body. Pak je najednou klid. Kapři
odpluli a malé ryby jsou rozplašené. Konec závodu se blíží a nervozita závodníků stoupá. Pepa chytí ještě jednoho
kapřího opozdilce, jinak ani ťuk. „Do konce
závodu zbývá patnáct minut. Léňa má 42
a Pepan 41 bodů,“ hlásí rozhodčí Táďa. „Já to
risknu a zkusím znovu žížalku,“ činí záchranný pokus Pepa. Lenka taky přehodí a zkouší
štěstí o kousek dál za krmným místem. „Bere
mi,“ vyhrkne Pepa a má pravdu. Špička prutu
se klepe stále rychleji a pak se prohne o něco
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víc. Zásek a prut se ohne. „Je tam ryba,“ volá
nadšeně úspěšný lovec. „Karas, karas,“ huláká
nadšeně, když ryba skončí v podběráku. „Je to
nerozhodně,“ hlásí sudí. Ještě pět minut a závod končí. Vtom zasekne Lenka. Má další rybu.
Pepa polkne nasucho, karta se však záhy obrací. Ryba se zbavila háčku a frnkla. Než stihne rybářka znovu nahodit, zatřepe se špička
prutu soupeře. Záběr je tak jemný, že skoro
není ani vidět. Ryba bere velmi opatrně a trvá

nekonečně dlouho, než Pepa dostane příležitost zaseknout. „Nic tam není,“ praví zklamaně a navíjí. Prázdné krmítko se vynoří z vody
a k velkému úžasu všech přihlížejících, se na
háčku třepotá malinká rybka. Je to úplně prťavý, sotva pěticentimetrový okoun. Někdy
i malá rybička dokáže velké věci. Pepa je vítězem závodu. Bujará oslava po vyhlášení vítěze
nás zaměstnala pro zbytek dne. Zkoušet nové
věci se prostě vyplatí.

P U B L I C R E L AT I O N

Zásek, vyloveno!
A co si vezmeš na sebe?
Sezona dravců je v plném proudu, prázdniny za námi a rybníky i řeky už jsou zase oázami klidu. Ať už vyrazíš na „lehko“ nebo na „těžko“, určitě nezapomeň na pohodlné oblečení. Výběr nástrah i návnad je na tobě, ale s tím, co k vodě na sebe, ti pomoct umíme.
Lehká bunda do deště, vesta s kapsami na vše potřebné, odolné kalhoty nebo klobouk
nejen proti slunci tě chytnou za rybářské srdce a ty se můžeš soustředit na zásek.

Odolné kapsáče
už nehledej.
BUSHMAN kalhoty MARSHALL III
vydrží ledacos.
ný proti oděru
i šíření případných trhlin od
háčků. Vydrží
prostě ledacos
– a ty v něm vydržíš celý den,
ať už na nohou,
nebo na pohodu
v křesle.

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

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

Nech na
hlavě

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

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

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

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

V sedě i ve stoje…
Prší? No a co.
V nepromokavé BUSHMAN bundě RENEGADE se můžeš soustředit jen na vodní
hladinu.

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

Nedej se a vyraz na ryby bez ohledu na počasí.
Kvalitní oblečení BUSHMAN tě spolehlivě doprovodí, kdykoli vytáhneš pruty, a ty se můžeš
v pohodě věnovat návnadám a nástrahám třeba celý den. Petrův zdar a ať ti berou!
RYBÁŘSKÉ NOVINY 10/2020
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Toyota Land Cruiser
Legenda supertěžké váhy

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

Specifikace testovaného vozu

Exteriér, interiér a výbava

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

Při pohledu na Land Cruiser zvenčí nenajdete
žádné módní křivky ani pseudoterénní oplastování. Jak jsem již zmínil, jedná se o koncepci
vozu z roku 2009 a od té doby se exteriér změnil
jen málo, a je to na něm skutečně znát. Jenže
to, že se jedná se o plechový kolos, který svým
vzhledem a technikou pouze zdůrazňuje jeho
původ a rodokmen coby „nezničitelného teréňáku“, není nic, co byste Land Cruiseru vyčítali.
Nejedná se o moderní SUV, ale přesně to je na
něm skvělé a této vlastnosti jsem si na voze
cenil nejvíce. Na nic si nehraje, on do terénu
skutečně patří. Všechno působí nezničitelným
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dojmem, a to i v interiéru, který se po faceliftech posunul do dvacátého století. Najdete zde
infotainment s osmipalcovou dotykovou obrazovkou, dvouzónovou klimatizací a celou řadu
moderních elektronických systémů, které vám
budou usnadňovat jízdu. Nově si také můžete
objednat systém kamer, který pomůže při parkování, ale také při projíždění členitým terénem. Nejdůležitější výbavou, vedle lednice na
čtyři piva v loketní opěrce, jsou ovšem vyladěné
terénní systémy, jako je například Crawl Control, který udržuje nastavenou rychlost v těžkém
terénu, kineticko-dynamický systém odpružení
zabraňující naklánění vozu v příčné nebo po-

JAKUB TERŠÍP

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

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

Terénní vlastnosti:
délné ose, systém pro sjíždění vlhkých kopců, rozjezd na druhý rychlostní stupeň na nezpevněném povrchu a mnoho dalších, které opravdu
v jen tak ledajakém voze nenajdete.

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

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

25°
31°
26°
42°
42°
700 mm

Technické údaje:
Motor 2,8 D-4D
Typ motoru
Zdvihový objem
Maximální výkon
Převodovka

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

Zavěšení kol
Přední
Zadní

Dvojitá příčná ramena
Tuhá náprava se
čtyřmi podélnými rameny

projet i skutečně těžkým terénem, když jsem zkoušel, co opravdu dovede, je neuvěřitelná a dechberoucí. Auto se v terénu zatne, promění
v železný ingot, který se opře o rámovou konstrukci a nedá vám záminku
ani na vteřinu pochybovat, že by nějakou překážku nepřekonal. Tuhost
karoserie je opravdu fenomenální a ještě přidává na pocitu nezničitelnosti, který v tomto voze máte a který není neoprávněný, protože ono
nezničitelné je.

Závěr
Toyota Land Cruiser mě opravdu uchvátila. Má svoje chyby, ale tyto nedostatky jsou spíše daň za nekompromisní terénní vlastnosti a velikost
vozu. I když jsem se zpočátku bál, že čtyřválcový motor nebude na auto
dost silný, tak za týden soužití jsem si na něj zvykl a ve srovnání s benzinovým osmiválcem má více než o polovinu nižší spotřebu (okolo 10 l).
Na trhu s automobily nenajdete za cenu pohybující se okolo 1 500 000
Kč lepší spojení pohodlí, luxusu, prostornosti a těch nejlepších terénních
vlastností. K vodě bez sebemenších problémů dostanete i přívěs o hmotnosti tří tun a ještě k tomu spoustu rybářského vybavení v obrovském
zavazadlovém prostoru. A když na to přijde, tak vás žádný terén, který se
kdy dal autem projet, nezastaví.

RYBÁŘSKÉ NOVINY 10/2020
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Drop shot
smáčkování
Jsou prázdniny a já se konečně můžu dostat k lovu na smáčky v míře, kterou jsem
si představoval. Po právě skončené návštěvě části mé rodiny žijící v Kanadě jsem
se na základě doporučení rozhodl vyzkoušet vést smáčka dle základních pravidel rybolovného způsobu zvaného Drop shot. Tato metoda lovu pochází, stejně
jako můj kanadský příbuzný, ze zámoří. Podle Leryho slov je v jeho domovině
spojena především s lovem basů. V našich krajích se vyžití této metody nevztahuje pouze na lov okounů, ale lze jej rozšířit i o candáty, štiky, případně pstruhy.
Drop shot se bezesporu řadí mezi účinné techniky lovu. Navíc ji můžeme využívat prakticky na
každé vodě. Nejenom tam, kde je povolen lov z
loďky. Její úspěšnost tedy nezávisí na tom, jestli
má rybář pramici, člun nebo laminátovou loď,
ale v první řadě na osvojení techniky pohybu
s nástrahou. Velmi účinně lze Drop shot využít
v místech trvalého tlaku rybářů na vodu. Tam,
kde mají dravé ryby běžně užívané nástrahy
přečteny a jsou k nim více méně netečné.
Základní rozdíl mezi běžným nastražením
smáčka (např. na jigovou hlavičku, případně na
streamerový háček) a technikou lovu Drop shot
je v umístění zátěže. Princip nastražení smáčka při Drop shotu spočívá v jediném. Háček
s nástrahou se nachází v takové vzdálenosti
ode dna, jakou si lovící rybář nastaví. Při sestavování montáže pro vertikální způsob lovu
(Drop shot) je tedy zátěž umístěna na konci
kmenového vlasce a háček se smáčkem je k
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systému připevněn nad zátěží. Takto nastražený smáček nám zaručuje nejenom možnost
vést jej v požadované vzdálenosti ode dna, ale
také využití šance na lov ve větší vzdálenosti.
A to bez častého váznutí nástrahy.
Ve vodě hledáme takové části dna, které oplývají překážkami. Taková loviště by měli budoucí
vyznavači Drop shotu velmi intenzivně vyhledávat. Jejich nalézání se řídí zkušenostmi, znalostmi, možným použitím echolotu, případně jiných
pomůcek.

Montáž sestavy Návazec
Montáž celé sestavy je v podstatě velmi jednoduchá. Kmenovým nosníkem může být kvalitní vlasec nebo nízkoprůměrová pletenka. Na
koncovou montáž někteří kolegové používají
fluorocarbon. Ten v podstatě splňuje dvě základní kritéria. Sám o sobě je pro ryby nenápadný a zároveň odolává síle rybího skusu. Na

M G R . DAV I D S TA R N O V S KÝ

základě osobních zkušeností se k jeho použití
nepřikláním, ale rozumím jeho opodstatnění
na určitých typech vod. Návazec = další uzel
navíc. U lovu menších ryb věc zanedbatelná, ale
např. při lovu štik se může každé takové oslabení sestavy vymstít (i když při používání lanka se
mu nevyhneme).
Pokud se rozhodnete pro fluorocarbonový návazec, jeho spojení s kmenovým vlascem je
velmi jednoduché. Jednu smyčku s dvojitým
uzlem uděláme na kmenovém vlasci, druhou
u horního konce návazce. Smyčku návazce
provlékneme smyčkou na kmenovém vlasci
a konec návazce i s háčkem provlékneme okem
smyčky na návazci. Po jejich vzájemném utažení tak vznikne mezi dvěma smyčkami docela
silný uzel.
Návazce děláme různě dlouhé, přičemž při lovu
na hluboké vodě může být návazec dlouhý
i několik decimetrů. Běžná vzdálenost mezi nástrahou a zátěží je mezi 15 - 30 cm, ale je dobré
vyzkoušet i menší, případně větší vzdálenosti.
Třeba na velké řece používám běžně 30 - 60 cm
dlouhý návazec.

Háčky a jejich připevnění
Háčky pro Drop shot jsou v podstatě speciální.
U všech Drop shot
hot háčků je díky tvaru a designu
ouška zajištěn ideální
deální úhel v poloze
k vlasci. Na kmenový vlasec
(v jeho dolní části) připevníme
háček s očkem (případně navlečený na mikrokroužku).
krokroužku).
Pokud vám to situace
ituace dovolí, vyhýbejte se použití karabinky nebo
obratlíku. Při zhotootovení průběžného
ho
systému vážeme
e
háček
bezuzzlovým
způsoobem a podstattnou
výhodou
ou
tohoto upevnění
ění
háčku je, že si
můžeme
uprara-

vovat vzdálenost rybky od háčku. Většina
zkušených kolegů však připevňuje háček
k vlasci pomocí Palomarského uzlu. U Drop shot
techniky lovu náleží vámi používanému uzlu
velká pozornost (a to zcela oprávněně). Díky
tomuto druhu uzlu odstává háček od vlasce
v přibližně 90stupňovém úhlu, což je pro lov
přímo ideální. Dá se objektivně říci, že pouze
v takovém případě funguje Drop shot optimálně.

Zátěž
Při lovu se používají speciální zátěže s originálním druhem samosvorky vlasce. Pomocí
tohoto druhu úchytu zátěže (svorky) lze libovolně během lovu měnit vzdálenost mezi zátěží
a nástrahou. Ve většině případů pouze na objednávku (přes internet) můžete zakoupit i zátěže wolframové. Jejich cena je ovšem oproti častěji používanému olovu několikanásobně vyšší.
Na písčitých dnech a v místech, kde nejsou vázky, lze použít i běžná hruškovitá olůvka, která v
sobě mají zalitý obratlík. Spodní část návazce
při lovu v místech s mnoha vázkami osazuji slabším vlascem. Pokud zachytíte s olovem
o dno, přijdete při uvolňování pouze o olovo
a nástrahu zachráníte.
Pro začínající rybáře mám jednu radu – zbytečně neteoretizovat, nakoupit si vše potřebné
a vydat se k vodě. Začínat bych doporučil (na základě místních
podmínek)
na mělkých
řekách.
Tam trénovat lov
okounů, candátků,
ale i jiných druhů ryb.

provozuji zcela běžně s prutem 1,80 m dlouhým, ale také s match prutem 4,50 m dlouhým.
Další jeho důležitou vlastností (mimo popsané zátěže a délky) je schopnost přenosu
pohybu zápěstí do pohybu nástrahy. Tvrdost
a ohebná křivka prutu by měly být voleny
tak (již při jeho pořizování), aby i nejjemnější popotažení nástrahy bylo možné přenášet až do jeho rukojeti. To stejné platí
o indikaci záběru. Mé doporučení tedy zní:
pořiďte si prut, který je extrémně lehký, rychlý
v akci a navíc s odolným a tenkým blankem.
Jen takovým prutem můžete docílit správného pohybu nástrahy na zvoleném místě,
včasně provést zásek a vychutnat si zdolávání
dravé ryby.

Prut
Prut pro provozování Drop
shot techniky je velice důležitý. Měl by být měkčí a jeho
délka by měla být v symbióze s
danými podmínkami. Drop shot
RYBÁŘSKÉ NOVINY 10/2020
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Láďa
Volák

1. část rozhovoru

18 Kg

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

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

Rekordní úlovek 28,5 Kg
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Kolik je to tedy let, co jsi propadl tomuto stylu rybaření – života?
No, jestli dobře počítám, bude to už 25 let,
co je u mě na prvním místě ryba jménem
KAPR. Za ta léta, jsou to stovky, možná tisíce
dní, které jsem strávil lovem této ryby a jsem
hrozně rád, že jsem u toho byl od začátku,
kdy ještě nebyly žádné informace a všechno
se řešilo metodou pokus – omyl. To mě naučilo o všem přemýšlet a ne jen slepě přebírat nějaké pochybné
rady, často ovlivněné firemními PR.
Mnozí si myslí,
že je to v dnešní
době lehčí začínat, že se dá
všechno vyčíst
a sehnat na internetu, všechno koupit.
Je to

možná rychlejší a snazší cesta, která z Vás
však neudělá lepšího rybáře a určitě nepřinese tolik uspokojení.

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

XXXXXX
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rybu, to je to, co mě nejvíc baví a
na co se zaměřuji. Musí tam být
nějaké tajemství. Zaplaťpánbůh,
ještě se dají u nás takoví kapři
najít.

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

19,20 Kg

Jak tedy probíhá tvoje rybářská sezona,
jaké jsou tvé cíle a jezdíš za kapry i do
zahraničí?
V začátcích bylo mým cílem vůbec cíleně nachytat nějaké kapry, dalo by se říci, že bez
ohledu na velikost. Za velkého kapra
byl považován každý, který měl přes
10 kg váhy. Když tohle období člověk
nějak strávil, tak zákonitě se chtěl
posouvat dál. V první dekádě století
tedy přišla řada i na zahraničí. S vidinou obrovských kaprů jsme vyráželi
vstřícdobrodružství do různých zemí
Evropy. Většinou však očekávání byla
větší, než naše úspěchy. Když chceš
opravdu přelstít ty největší ryby, musíš
revír dokonale poznat. A to se na nějaké jedné či dvou výpravách nedá. To
jedeš na náhodu, samozřejmě s tím, že
se jí snažíš jít co nejvíc naproti, ale čas
a vzdálenost hrají proti tobě. Když jsem
si tohle uvědomil, tak jsem tuhle kapitolu uzavřel a do zahraničí přestal
jezdit. Posledních deset let se věnuji výhradně lovu na našich svazových
vodách a zaměřuji se tu na ty největší
ryby.

mají úctyhodnou váhu. Nechci si odškrtávat
ze seznamu jednoho známého kapra za druhým. Mým cílem jsou velké ryby, které ještě
třeba nikdy nebyly na břehu, co jsou úplně
neznámé (nemají „jméno“). Přelstít takovou

Tedy cílený lov kapitálních ryb
jako se praktikuje třeba v Anglii?
No, ne až tak úplně. Mě nezajímají
ryby, které jsou často loveny, i když
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25,20 Kg

Jsi hodně známý tím, že si
své nástrahy připravuješ
sám…

No při mém způsobu lovu jsem
za ty léta přišel na to, že na třech věcech nikdy nesmím šetřit. Za prvé jsou to pruty, za
druhé háčky a za třetí nástrahy. Na dalších
věcech až tolik nezáleží, ale tohle jsem vždy
musel mít dokonalé.

Rybářský trh
Campingová Absorpční chladnička XC-42G
Neomezená nezávislost pro všechny outdoorové nadšence. Chladničku je možné připojit k el. síti
230 V, baterii 12 V nebo LPG lahvi plněné propanem, butanem nebo jejich směsí. Maximální komfort pro chaty, stany a zahradní domky. Moderní absorpční technologie chladí tiše a nevyžaduje
údržbu. Spolehlivé chlazení i při vysokých venkovních teplotách.
volitelný provoz – LPG, AC 230 V, DC 12 V a 230 V
tichý a bezúdržbový provoz díky absorpční technologii
 vysoký chladicí výkon při velmi nízké spotřebě
 jednoduché ovládání
 objem 42 litrů



Typ: LE13001
Výkon - 0,18 kW
Váha - 18 kg
Spotřeba - 13 g/hod
Rozměry - 500 x 490 x 445 mm
Piezo - Ne
Předpokládaná výdrž
Související produkty

Přenosný vařič
Určen pro celoroční použití doma, na chatě, nebo na horách. Nízká hmotnost.
Vyrobený podle nových zpřísněných bezpečnostních požadavků. Používá jednorázové ventilové
kartuše.
Výkon - 2,2 kW
Váha - 2 kg
Spotřeba - 160 g/hod
Rozměry - 370 x 130 x 290 mm
Piezo - Ano
Předpokládaná výdrž - 227 g – 1 h 20 min

Doplněk k vařičům THUNDER
Teflonový povrch. Rychlá příprava chutných grilovaných pokrmů.

Typ: GP09003
Výkon Váha - 0,6 kg
Spotřeba Rozměry - 320 x 320 x 40 mm
Piezo - Ne

MEVA a.s.
Na Urbance 632
413 13 Roudnice nad Labem

E-mail: meva@meva.eu
Tel: +420 416 823 111
Fax: +420 416 837 573
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Letní
přívlač
Léto je pro mě čas povrchových a mělce potápivých nástrah.
Nejraději chytám tlouště na popy nebo malé woblerky. Věnuji se
spíš řekám než stojatým vodám, prochytávám podjezí a proudy,
kde se ryby díky kyslíku ve vodě zdržují. Většinou pro mě léto
není o velkých rybách, ale o tom rybařina není. Chytám okouny
menších velikostí, občas se splete potočák a hlavně ti tloušti,
ti mě fakt baví. Tloušť s bolenem mají jednu ohromnou výhodu, a tou je, že nemají nijak zvlášť dobré maso, a tudíž nejsou
tolik kulinářsky ceněni na rozdíl od jejich chutnějších rybích
kolegů. Takže nám zůstávají v revíru takřka bez povšimnutí.
Nedávno jsem na řece objevil nějaké boleny,
hrozně mě to potěšilo, protože jsem na ně už
pár let nikde pořádně nenarazil. A najednou
tady byli. To znamenalo, že mi to nedalo spát
a několikrát v týdnu jsem je zkoušel donutit
k záběru. Bohužel, bezvýsledně, občas mi za
nástrahou nějaký vyjel, ale to bylo spíš ze
zvědavosti než z hladu. Měnil jsem osvědčené hladinovky jako cultiwy, skitterwalky, popy,
slidery, thrilly, a nic. Zkoušel jsem shad rapky v přírodních barvách, twistery, smáčky
a prostě žádný bolen se nekonal. Lovícího
bolena ulovíte snáz, ale tyto ryby jenom stály
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v proudu a nejevily známky jakékoliv aktivity. Už jsem
propadal zoufalství,
to se s přispěním stovek komářích bodnutí zvětšovalo, ale nevzdával jsem to. A jak
to tak bývá, když to nejméně čekáte. Prásk
a byl tam. Vzal dvoucentimetrového woblerka s hmyzím zbarvením. Šestnáctka vlasec
byla dostačující, protože boleni, jak známo,
bojují férově na volné vodě a nezajíždí do vázek. Pár výpadů a mé oblíbené bzučení brzdy
taky proběhlo, takže jsem mohl být spokojen.

A taky že byl. Bolen měl přes sedmdesát cm
a taková ryba z nevelké řeky vždy potěší. A co
z toho vyplývá? Pouze to, že se nade mnou
svatý Petr jednou slitoval a poslal mi ho. Od
té doby zatím nic. Koupil jsem si repelent na
komáry a boleni se mají na co těšit.
Všem dobrým rybářům Petrův zdar
Daniel Vlach

DANIEL VLACH

Uzený filet ze pstruha
s domácími tzatziki
Léto je v plném proudu a my si připravíme osvěžující pokrm, který se
jistě zařadí mezi vaše oblíbená jídla. Základem je uzený pstruží filet,
který si jako již tradičně koupíme
v rybí prodejně na břehu rybníka
Broumar v Opočně, kde ho vyrábí
s láskou zkušení pracovníci. Domácí tzatziki si připravíme následovně: do misky nastrouháme
okurku, nakrájíme na drobno
trochu cibule a česneku, k tomu
sůl, pepř a kopr. Necháme chvíli uležet, potom vylijeme vodu,
kterou pustila okurka a přidáme bílý jogurt. Vše promícháme
a dáme do lednice. Jako přílohu
si uvaříme nové brambory a přidáme zeleninu ze zahrádky. Filet ze pstruha polijeme tzatziki
a potom už jenom pěkně naaranžovat a podávat.
Ryba je zdravá a hlavně chutná.
Naučte jíst ryby své děti, naučíte je
zdravému životnímu stylu.

Dobrou chuť vám přeje
Daniel Vlach

Uzený filet
ze pstruha
s domácími
tzatziki
4 porce
4x uzený pstruží
filet 100 – 130 g
 Cibulka
 Česnek
 Okurka
 Sůl, pepř, kopr
 Nové brambory
 Zelenina
na ozdobu
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Historie

smekacích navijáků
Prvním smekacím navijákům se říkalo navijáky s pevnou cívkou. Na rozdíl od obyčejných
koleček, kde se při navíjení cívka otáčela, zůstávala u smekacích navijáků cívka na místě
nebo vykonávala pouze pohyb nahoru a dolů, pro správné ukládání vlasce. Úplně první
naviják s pevnou cívkou Inllingworth, je roku 1905. U nás se první smekací navijáky začaly
vyrábět okolo roku 1935. Mezi nejznámější patřil Stabil Rousek, SOL Triplex a Jizeran Vlček.

TAP Tlustoš Big Lake.

se na rozdíl od většiny ostatních
výrobců, kteří více či méně kopírovali americké nebo anglické značky, vydal vlastní cestou
a podařilo se mu sestrojit naprosto unikátní naviják. Originalita Tapu spočívala v křížovém
ukládání vlasce na cívku, kterou
si nechal Adolf Tlustoš patentovat. Navijáky s rovnoměrným
křížovým navíjením už sice v Anglii vyráběla firma Allcoc, jejich
Felton však při navíjení naklání
cívku ze strany na stranu.
47-TAP s příslušenstvím.

TAP Tlustoš Big Lake.

TAP Tlustoš
Známým výrobcem rybářských
navijáků byl i Adolf Tlustoš
z Prahy. Původní profesí opravář
leteckých motorů provozoval už
před válkou autodílnu v Kbelích u Prahy. Jemný mechanik se
smyslem pro detail vyráběl originální sidecary, sajdky k moto-
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cyklům. Při výrobě používal řadu
vlastních a zákonem chráněných
řešení, která použil i při výrobě
legendárního navijáku TAP. Na
první pohled by se mohlo zdát,
že šlo o výrobce zanedbatelného, protože vyráběl pouze jediný
model navijáku. Skutečnost však
byla zcela opačná. Pan Tlustoš

TAP zaujal celý svět
Tlustošův patent přinesl naprosto jedinečné řešení. Díky zalomené ose cívky dosáhl potřebného sklonu cívky, která zůstává
při navíjení ve stejném úhlu, jen
se pomalu otáčí, a vlasec se
tak ukládá křížově. Pan Tlustoš
čerpal inspiraci ve fabrikách
na výrobu příze, kde sledoval,
jak se vlákna navíjejí na cívky.
Na správné řešení však nemohl
dlouho přijít, až mu pomohla
naprostá náhoda. Legenda pra-

ZDENĚK HOFMAN
TAP střední model.

0,35 mm. Jest to nejlehčí naviják světa své třídy, který přesto
hravě zdolá, díky své důmyslné konstrukci, i ty nejtěžší
úlovky. Díky křížovému vinutí
se vlasec nemůže ani při velkém tahu do sebe zaříznout
a lehce se odvíjí, což umožňuje
možnost dalekých vrhů. Cívka
nekmitá nahoru a dolů, nýbrž
se oproti bubínku pomalu otáčí,
a může se tak odhazovati při každé obrátce navijáku. Osa cívky
směřuje k prvnímu očku a tuto
polohu nemění. Vlasec proto
vychází pravidelně, bez škodlivého tření. Naviják má krásnou a ucelenou vnější formu,
bez veškerých malicherností.
Uspokojí každého i náročného
rybáře sportovce. Naviják TAP je
značka důvěry.

Naviják se stal
nesmrtelným
Kromě nejpoužívanějšího středního modelu se vyráběl i velký,
přehradový model Big Lake
a opravdovou lahůdkou byl nejmenší pstruhový naviják přezdí-

ví, že při bádání si nasazoval
cívku na tužku a přemýšlel, jak
naviják zkonstruovat. Veškeré snažení však bylo marné, až
jednou praštil v rozčílení cívkou
o zem. Tužka se nalomila
a ohnutá cívka namotala kousek vlasce do kříže. Tento impuls
napověděl talentovanému konstruktérovi, jak cívku naklonit.
Musel pochopitelně vymyslet
spoustu dalších věcí, aby naviják bezvadně fungoval, podstata
křížového navíjení však byla na
světě a v roce 1945 i naviják TAP.

o střední mechanické hodnotě
nebo stříkaného hliníku. Naviják váží pouhých 250 gramů
při obsahu cívky 100 m vlasce

vaný Lady nebo kolibřík. Střední
model se kromě rybaření začal
masívně používat při závodech
v rybolovné technice a používá se dodnes. Závodí s ním
nejen Češi, ale i mnoho zahraničních závodníků. Naviják TAP
prostě zaujal celý svět a zájem trvá dodnes. Název TAP je
zkratka slov Tlustoš Adolf Praha. Po znárodnění v roce 1948
pokračovala výroba navijáku
TAP v nově vzniklém národním
podniku TOKOZ. Zprvu v první
verzi znárodněného Tlustošova modelu, v polovině šedesátých let jako vylepšený TAP
65 a začátkem let sedmdesátých ve třech velikostech jako
původní Tlustošovy modely.
Pochopitelně v moderním provedení jako TAP 432 v malé verzi, TAP 441 ve střední a TAP 451
v přehradové verzi. Výroba ryze
eského navijáku trvala téměř
padesát let do roku 1992. Pak už
náš rybářský trh zaplavily výrobky z celého světa. Legenda jménem TAP však žije stále.
Foto: Autor a Lenka Hofmanová

Reklama z roku 1947.

Dobový popis
Reklamní brožurka hlásá, že
naviják TAP jest konstruován
pro jemný rybářský sport. Aby
byla jeho hmotnost co nejmenší, bylo použito těch nejlepších
materiálů jako například oceli
RYBÁŘSKÉ NOVINY 10/2020
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Fotografická soutěž
o NEJLEPŠÍ ÚLOVEK
Partnerem
soutěže je značka
Připravili jsme pro vás soutěž o nejlepší úlovek
z vaší dovolené, či zajímavý úlovek z cest nebo
volných dnů odpočinku. Zašlete nám své nejlepší snímky vašich úlovků.
Ve spolupráci se značkou Bushman jsme pro
vás připravili výběr batohů a cestovních tašek
pro lepší přenášení všeho potřebného na vaše
další úlovky.
Zašlete snímky pořízené mobilem, tabletem, fotoaparátem. Výherní úlovky uveřejníme v příštím čísle Rybářských novin a ČASopise RYBolov.

Jak poslat?
Fotografie posílejte pouze e-mailem na adresu soutez@lukascerny.eu Do mailu uveďte své
jméno a adresu. Do předmětu uveďte heslo
„BUSHMAN“. Maximální počet zaslaných snímků
jednoho autora jsou tři. Do soutěže můžete přihlásit pouze své fotografie, zasláním souhlasíte s jejich uveřejněním v čísle Rybářských novin
a ČASopise RYBolov bez nároku na odměnu.
Maily neobsahující výše uvedené informace
budou ze soutěže vyřazeny.

1. cena

Taška BUSHMAN Karo, kterou můžete vzít na víkendovou výpravu. Vejde se vám do ní všechno potřebné a můžete si sami vybrat, jak ji budete nosit.

3. cena
BUSHMAN batoh THABO oceníte nejen při
cestě po městě nebo do práce. Má tři praktické prostory kryté zipem: jednu kapsu
ukrytou v členění na vnější
straně a dva vnitřní
oddělené prostory, přičemž ten
blíž k tělu má
neoprenovou
kapsu, kam se
vám pohodlně
vejde 14‘‘ notebook.

2. cena

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

Uzávěrka soutěže je 30. 10. 2020
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Představujeme naše
nové webové stránky

www.facebook.com/rybolovcasopis
www.facebook.com/rybarskenovinycz

w ww.cas r yb.cz
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