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Nový Hyundai TUCSON
Také jako Hybrid a Plug-in Hybrid
Pojištění schopnosti splácet.
Vybočte z řady a užívejte si nejširší nabídku elektrifikovaných pohonných jednotek i prvotřídní bezpečí zajištěné inovativním
středovým airbagem a kamerovým systémem sledování mrtvého úhlu BVM, dálkové inteligentní parkování RSPA či komfortní
třízónovou klimatizaci.

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

2

WWW.CASRYB.CZ

TUCSON – kombinovaná spotřeba 5,2–7,8 l / 100 km,
emise CO2 125–178 g/km (údaje dle WLTP).
*Uvedená cena již zahrnuje veškerá poskytovaná zvýhodnění.
Verze Plug-in Hybrid bude dostupná během 1. čtvrtletí 2021.
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ilé rybářky a rybáři,

máme zde březen, přírodě se pomalu probouzí a všichni se těšíme k vodě
na svá oblíbená, či nová místa. Ala neustálé restrikce a ubírání svobody
nepolevuje a je nám bráněno tato místa navštěvovat. Jsme uvázáni jako
psi u boudy a čím více nás omezují, tím více je prý nákazy.
Přesto věříme, že je potřeba chodit právě do přírody co nejvíce, vyčistit hlavu a urovnat myšlenky. Přes všechna opatření vám přinášíme toto
vydání Časopisu Rybolov, abychom vám alespoň trochu zpříjemnili vaše
chvíle.
Předjarní a jarní rybaření má své nádherné kouzlo a obracejme myšlenky
pozitivním směrem, buďme na sebe o to více laskaví a ohleduplní. Nenechme se rozdělit proti sobě, ale naopak, držme při sobě a podporujme
se navzájem.
Jarní rybařina je obdobím, kdy po zimě ryby potřebují nabrat sílu a lze
využít veliké množství nástrah pro jejich lov. V tuto dobu výborně funguje
“klasika” masní červy, hnojáčci, pařený rohlík nebo veka apod.
Lov na plavanou je úžasný. Právě proto, jsme vám zařadili, kromě jiných,
také článek o lovu na plavanou pro všechny, které tento lov okouzlil
a chtěli by do něj více proniknout.
Užívejte co nejvíce vzduch, sluníčko a buďte zdrávi!

Václav Čestný
redakce Časopisu Rybolov
a Rybářské noviny

Představujeme naše
nové webové stránky

w w w.cas r yb.cz
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Jaro je tady!

Velikonoce si většinou spojujeme s prvními teplými paprsky roku. Alespoň tomu tak bývalo v dřívějších letech. Teď tu ale stojím se sekyrou v ruce a štípu
dříví, abych pro svoje zlatíčko a pro sebe vytvořit teplou a útulnou atmosféru zejména díky táboráku. Táboříme u nevelkého průzračného lesního jezera.
Není to sice můj oblíbený revír, ale ty krásné ryby z fotoalba ve mně probudily loveckou horečku. Chtěl jsem je! Je příšerná zima. Teplota vody ještě dlouho
nevyleze nad 10 °C. Jezero před námi leží úplně klidné. Nehne se vůbec nic. A přece cítím to hromadící se napětí. Cítím je naprosto jasně. Blíží se jaro!

6 Lov na plavanou: Lov ryb na plavanou pro začátečníky
10 Reportáž: Pandemie na háčku
12 PR Článek:
Zahajme novou sezónu s Wassermannem

14 Recept: Recept na Duncanovo sýrové těsto
16 Kapřařina: Jaro je tady!
24 Redakční tip: Náš tip
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26 Redakční tip

ON-LINE INTERAKTIVNÍ RYBÁŘSKÝ MAGAZÍN

28 PR Článek: Značka pro cestování a přírodu
30 Jak na parmy

www.casryb.cz
info@casryb.cz
ŠÉFREDAKTOR: Václav Ehrlich, tel.: 770 191 766, info@casryb.cz
GRAFICKÁ ÚPRAVA: PIXERA Lukáš Černý, tel.: 775 134 933,
info@pixera.cz, www.pixera.cz
INZERCE: inzerce@lukascerny.eu, info@casryb.cz

36 Přívlač: A na co je chytám?
38 Přívlač: Králové nocí
40 krok za krokem: Lov s mini peletami

Zaslat fotky můžete na
Facebook Časopis Rybolov,
e-mail info@casryb.cz nebo
Facebook Rybářské Noviny

42 Fotografujeme: Fotografujeme a rybaříme

44 Zaostřeno
www.facebook.com/rybolovcasopis
www.facebook.com/rybarskenovinycz

ww w.ca sr yb.cz
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Lov ryb na plavanou
pro začátečníky
Před mikrofonem: Dušan Bednařík
Dušan Bednařík na MS v Itálii.

Jakým způsobem mám použít práškový posilovač, pokud se pro něj rozhodnu? Použít ho pouze do suchého krmení před jeho navlhčením,
nebo ho přidat do vlhkého krmiva až po najetí
ryb v závodě, nebo v druhé půlce závodu k vydráždění ryb? Co třeba použít na každou hodinu
závodu jiný posilovač? Je dobré používat práškový posilovač také v zimě?
Posilovače se většinou dávají do suchého krmení
a následně se vlhčí, potom můžete suchý posilovač
přidávat do krmení i během závodu a často to dosti
pomáhá. Různé druhy posilovačů bych určitě nemíchal, tedy pokud to nemáte vyzkoušené, ale myslím si,
že to není vhodné. V zimě se posilovač může dát, ale
já je nedávám. Používám málo krmení, většinou ostré
(bez drcené kukuřice TTX, strouhanky atd.) a hodně
hlíny. Trocha krmení udělá pachovou stopu a vzniklý
kal láká ryby a neplaší je barva.

Pokud je při chytání povolena patentka, tak je
lepší nakrmit hlínou s patentkou a na to pak krmení, nebo naopak nejdříve krmení a pak na to
přidat patentku spojenou hlínou? Kdy jaký způsob použít?
Patentku si rozdělím vždy na tři díly - první třetinu
dávám do krmení, druhou třetinu přidávám postupně
během závodu a třetí třetinu mám v hlíně, se kterou
krmím tak poslední hodinu. Pozor, nemusí to platit
vždy a všude!!! Někdy na řece je dobré krmit celý závod krmením (např. Labe v Mělníku je o krmení, zde
používám hlínu s patentkou velice málo), nebo naopak ryby nechtějí žrát, tak se používá téměř jenom
hlína s patentkou. Někdy se patentek dává opravdu
malé množství, tyto situace se většinou stávají na stojatých vodách nebo kanálech, kde je málo ryb.

Když si dělám koule pro základní krmení
a mám k použití jen kukly, červy a žížaly, tak kolik
a jaké druhy živé návnady dát do koulí pro základní vnadění?
Do základního krmení se nemusíte bát dát trošku více
živé, ale musíte brát v úvahu, že budete chtít udělat
kouli a třeba na řece musí být koule tvrdé a nesmí se
rozpadat, jinak nakrmíte sousedovi pod vámi. Kukly
jsou proto výborné do základního krmení i na přikrmování, protože vám nerozbíjí koule. Žížaly jsou taky
dobré, ale když se nastříhají. Celé žížaly sice koule
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postavit taktiku krmení hned od začátku. Např. když
převažují plotice, takje skoro zbytečné tam dávat žížaly, ale spíše postavit živou složku tak, aby asi 80 % živé
složky tvořili červi.

Pokud jsou závody v létě na rychle tekoucí vodě,
jako např. Mlékojedy, Lovosice apod., tak je lepší použít ostré krmení, lepidlo a štěrk, nebo udělat krmení málo ostré s velkým podílem hlíny?
V létě by neměl být problém s braním ryb, proto můžeme krmit hodně a používat hodně ostré krmení
s lepidlem i se štěrkem. Na řekách ale určitě na hlínu
nezapomínáme, protože nám krmení zatěžkává a dělá
i kalovou stopu, kterou mají ryby rády! Skoro bych
řekl, že na takové větší řeky typu Labe bez hlíny nikdy.
Pokud si říkáte, že tím zbytečně krmení ztmavujeme,

Jakým způsobem mám použít práškový posilovač, pokud se pro něj rozhodnu? Použít ho pouze do suchého krmení před jeho navlhčením,
nebo ho přidat do vlhkého krmiva až po najetí
ryb v závodě, nebo v druhé půlce závodu k vydráždění ryb? Co třeba použít na každou hodinu
závodu jiný posilovač? Je dobré používat práškový posilovač také v zimě?

Dušan při základním krmení.
nerozbíjí, ale snadno z nich vylezou. Navíc nastříhané
žížaly pouští aromatickou „šťávu“, která je neodolatelná pro cejny i jiné druhy ryb. Nejhorší jsou červi
- ti během mžiku prošpikují kouli tak, že se okamžitě
rozpadne. Proto jich do základu dávám málo nebo raději použiji pinky. Je ale způsob, jak dostat červy do
základního krmení, aniž by vám nějak porušovali základní koule - a jsou to dokonce tři způsoby: 1. spařit
je horkou vodou, 2. zadusit červy v igelitovém sáčku,
3. červy utopit. Rybám to nevadí a pokud potřebujete dostat hodně červů do krmení, tak to jsou dobré
způsoby. Spaření červi se už nerozlezou, ale udušení
nebo utopení ano, takže musíte počítat s tím, že je
musíte topit nebo dusit minimálně 12 hodin! Po zhruba takové době se rozlezou tak do hodiny! Takže to
stačí na to, abychom je po kontrole živých nástrah
mohli přidat do krmení.

řici, na plotice pro změnu červy. Pokud záběry ustávají,
tak musíme zase nějak zareagovat. Za ustáváním záběrů můžou být tři faktory - ryby se nasytily, z nějakého důvodu neberou a nebo z nějakého důvodu odjely.
V tom případě musíme něco vyzkoušet - třeba začít
více přikrmovat hlínou s patentkou, zjemnit návazec
(forpas) a na háček dávat menší sousta nebo čistou
patentku. Toto platí na větších vodách s dosti velkým
výskytem ryb.
Pokud jde však o vody, kde je ryb málo, a nebo víme,
že tam převažuje určitý druh ryb, tak na to můžeme

Posilovače se většinou dávají do suchého krmení
a následně se vlhčí, potom můžete suchý posilovač
přidávat do krmení i během závodu a často to dosti
pomáhá. Různé druhy posilovačů bych určitě nemíchal, tedy pokud to nemáte vyzkoušené, ale myslím si,
že to není vhodné. V zimě se posilovač může dát, ale
já je nedávám. Používám málo krmení, většinou ostré
(bez drcené kukuřice TTX, strouhanky atd.) a hodně
hlíny. Trocha krmení udělá pachovou stopu a vzniklý
kal láká ryby a neplaší je barva.

Pokud je při chytání povolena patentka, tak je
lepší nakrmit hlínou s patentkou a na to pak kr-

Na závod mám tři druhy živých návnad. Přikrmovat mám tou živou, na kterou zrovna v tu chvíli
chytám, nebo mám krmit s krmením, ve kterém
jsou všechny tři druhy živé, a volit nástrahu podle toho, jaká ryba zrovna najela v danou chvíli
závodu na krmení?
Při zahájení závodu jim dáme do krmení všechny
druhy živé nástrahy, ať si můžou potvůrky vybírat
a ať se jich tam stáhne co nejvíc. Po nějakém čase
musíme situaci vyhodnotit a rozhodnout se, co budeme dělat dál. Pokud berou všechny druhy ryb, tak
pokračujeme v krmení se všemi složkami živé nástrahy. Pokud však začne v úlovcích převažovat nějaký druh ryb, tak je potřeba na to správně zareagovat
a udržet je na krmném místě co nejdéle. Například
když začnu chytat velké cejny, tak do krmení nastříhám
žížaly a na háček použiji také žížaly, na kapry zase kuku-

Koule základního krmení bez živých složek
ČASOPIS RYBOLOV - DUBEN 2021
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mení, nebo naopak nejdříve krmení a pak na to
přidat patentku spojenou hlínou? Kdy jaký způsob použít?
Patentku si rozdělím vždy na tři díly - první třetinu
dávám do krmení, druhou třetinu přidávám postupně
během závodu a třetí třetinu mám v hlíně, se kterou
krmím tak poslední hodinu. Pozor, nemusí to platit
vždy a všude!!! Někdy na řece je dobré krmit celý závod krmením (např. Labe v Mělníku je o krmení, zde
používám hlínu s patentkou velice málo), nebo naopak ryby nechtějí žrát, tak se používá téměř jenom
hlína s patentkou. Někdy se patentek dává opravdu
malé množství, tyto situace se většinou stávají na stojatých vodách nebo kanálech, kde je málo ryb.

Když si dělám koule pro základní krmení
a mám k použití jen kukly, červy a žížaly, tak kolik
a jaké druhy živé návnady dát do koulí pro základní vnadění?
Do základního krmení se nemusíte bát dát trošku více
živé, ale musíte brát v úvahu, že budete chtít udělat
kouli a třeba na řece musí být koule tvrdé a nesmí se
rozpadat, jinak nakrmíte sousedovi pod vámi. Kukly
jsou proto výborné do základního krmení i na přikrmování, protože vám nerozbíjí koule. Žížaly jsou taky
dobré, ale když se nastříhají. Celé žížaly sice koule nerozbíjí, ale snadno z nich vylezou. Navíc nastříhané žížaly pouští aromatickou „šťávu“, která je neodolatelná
pro cejny i jiné druhy ryb. Nejhorší jsou červi - ti během
mžiku prošpikují kouli tak, že se okamžitě rozpadne.
Proto jich do základu dávám málo nebo raději použiji
pinky. Je ale způsob, jak dostat červy do základního
krmení, aniž by vám nějak porušovali základní koule a jsou to dokonce tři způsoby: 1. spařit je horkou vodou, 2. zadusit červy v igelitovém sáčku, 3. červy utopit.
Rybám to nevadí a pokud potřebujete dostat hodně
červů do krmení, tak to jsou dobré způsoby. Spaření
červi se už nerozlezou, ale udušení nebo utopení ano,
takže musíte počítat s tím, že je musíte topit nebo

Patentky si vždy rozdělím na tři díly.
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Koule základního krmení s velkým obsahem hlíny.
dusit minimálně 12 hodin! Po zhruba takové době se
rozlezou tak do hodiny! Takže to stačí na to, abychom
je po kontrole živých nástrah mohli přidat do krmení.

Na závod mám tři druhy živých návnad. Přikrmovat mám tou živou, na kterou zrovna v tu chvíli
chytám, nebo mám krmit s krmením, ve kterém
jsou všechny tři druhy živé, a volit nástrahu podle toho, jaká ryba zrovna najela v danou chvíli
závodu na krmení?
Při zahájení závodu jim dáme do krmení všechny druhy
živé nástrahy, ať si můžou potvůrky vybírat a ať se jich
tam stáhne co nejvíc. Po nějakém čase musíme situaci
vyhodnotit a rozhodnout se, co budeme dělat dál. Pokud berou všechny druhy ryb, tak pokračujeme v krme-

ní se všemi složkami živé nástrahy. Pokud však začne
v úlovcích převažovat nějaký druh ryb, tak je potřeba
na to správně zareagovat a udržet je na krmném místě co nejdéle. Například když začnu chytat velké cejny,
tak do krmení nastříhám žížaly a na háček použiji také
žížaly, na kapry zase kukuřici, na plotice pro změnu
červy. Pokud záběry ustávají, tak musíme zase nějak zareagovat. Za ustáváním záběrů můžou být tři
faktory - ryby se nasytily, z nějakého důvodu neberou a nebo z nějakého důvodu odjely. V tom případě
musíme něco vyzkoušet - třeba začít více přikrmovat hlínou s patentkou, zjemnit návazec (forpas)
a na háček dávat menší sousta nebo čistou patentku. Toto platí na větších vodách s dosti velkým výskytem ryb.

Patentky.

Pokud jde však o vody, kde je ryb málo, a nebo víme,
že tam převažuje určitý druh ryb, tak na to můžeme
postavit taktiku krmení hned od začátku. Např. když
převažují plotice, takje skoro zbytečné tam dávat žížaly, ale spíše postavit živou složku tak, aby asi 80 % živé
složky tvořili červi.

Pokud jsou závody v létě na rychle tekoucí vodě,
jako např. Mlékojedy, Lovosice apod., tak je lepší použít ostré krmení, lepidlo a štěrk, nebo udělat krmení málo ostré s velkým podílem hlíny?
V létě by neměl být problém s braním ryb, proto můžeme krmit hodně a používat hodně ostré krmení
s lepidlem i se štěrkem. Na řekách ale určitě na hlínu
nezapomínáme, protože nám krmení zatěžkává a dělá
i kalovou stopu, kterou mají ryby rády! Skoro bych
řekl, že na takové větší řeky typu Labe bez hlíny nikdy.
Pokud si říkáte, že tím zbytečně krmení ztmavujeme,
tak existuje pár fíglů, například se může hlína smíchat
se světlou (Terre se Some - „Somka“ apod.). To také
velice dobře funguje. Musíte dát ale obrovský pozor
na konzistenci – světlé hlíny jsou většinou lehké
a rády rozbíjejí krmicí koule. Míchání různých typů
hlín se běžně praktikuje a někdy je to větší alchymie
než samotné krmení.

Práškových posilovačů je plno druhů.
době, jak ji přehloubit nebo nepřehloubit apod. Většinou si při tréninku nachystám udičky na závod, kde
je i použiji, a vím, kterou použít ze začátku a kterou
později. Ušetříte si tím i hodně času v přípravě!

Na začátku závodu začínám chytat s určitým
vyzkoušeným rozestavěním broků a pokud nemám záběry, tak zkouším jiné rozdělení zátěže
nebo hýbu s hloubkou. Případně zkusím změnit
nástrahu, jenže pokud ryba ještě nenajela na
krmení a já rozestavení změním, tak když ryba
najede, už chytám jinak a s rozestavěním udice,
které se rybám třeba nelíbí. Jak to řešit?

Když chytám na vodě, kde se závody ještě nepořádaly a v tréninku se chytá málo ryb, tak se
mi často stane, že mám první záběry až po půlhodině chytání, a pokud dokrmím, tak záběry
ustanou a ryby najedou až zase za půl hodiny,
někdy ještě déle.Chytal jsem na odhoz, protože
na děličku záběry v tréninku nebyly, jenže když
tam padla koule, tak přestaly záběry a pokud
jsem nedokrmoval, tak taky, co s tím? Druhý
den závodu jsem zkusil chytat blíže u břehu
a místo krmení prakem jsem chytal na vzdálenost, kam dohodím rukou. Na začátku závodu
jsem nakrmil polovinou připraveného krmení
a pak dokrmoval jen sporadicky, ale ryba najela jen na chvilku. Jak chytat na takové vodě?

Toto se dá vyřešit úplně jednoduše – začněte něco
měnit až tehdy, pokud zjistíte, že to nefunguje! Zde se
začíná projevovat důležitost tréninků, protože právě
během tréninku si vyzkoušíte, která udice vám nejlépe chodí a která nejvíce funguje na začátku, po nějaké

Každá voda má nějaká svá specifika a pokud se na
ní poprvé odehrávají závody, tak věřte, že i špičkoví závodníci tápou a než přijdou na nějaký fígl
nebo způsob krmení, tak to nějakou dobu trvá. Je
zde hodně důležitý i cit závodníka. V první řadě jste

udělal správnou věc, že jste začal přikrmovat až
po nějakém tom záběru. Mnoho lidí dělá chybu, že
krmí, a vlastně není co krmit. Pokud však po dokrmení ryby odrazí, tak to znamená, že jim něco vadí
– odhadoval bych, že zde budou ryby dosti plaché,
takže jim zřejmě vadil hluk při dopadnutí koule.
Takže bych udělal řidší krmení, které při dopadu
na hladinu nebouchne, ale pleskne (může se hned
rozpadnout). Dále bych dělal co nejmenší kuličky
a pokud by ryby reagovaly dobře, tak přikrmoval
dále a možná i častěji. Určitě je lepší přikrmovat
málo a často než hodně (např. tři koule po sobě)
a méně často. Při lovu na děličku doporučuji určitě
použití kalíšku.
To, že jste tam naházel půlku vašeho krmení hned ze
začátku, tak to bych za šťastné nepovažoval. Nikde
není psáno, že tam musíte naházet 17 l, a někdy méně
znamená více a obzvláště na takovýchto vodách.
Předpokládám, že vaše krmení odehnalo ryby daleko
pryč, pak možná přijely, nažraly se a potom se tam
válely s plnými břichy a nebo se vůbec nevrátily, protože se té vaší hromady bály. Na takovýchto vodách
můžete vyzkoušet chytat i úplně mimo krmení – klidně 5 m vpravo, vlevo, vpředu nebo vzadu – prostě to
nevzdávat a zkoušet!

ČASOPIS RYBOLOV - DUBEN 2021
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Pandemie
na háčku
Vládní nařízení se za poslední dobu mění každou chvilku jiným směrem. Nejdříve PES čtyři, pak pět anebo se přemýšlí o dalším stupni. Chápu, že zvládnout tuhle situaci je jen
pro otrlé. Jak je to tedy s rybařením? Když budeme brát v potaz, že dle nařízení je omezení volného pohybu venku, kdy máme časové omezení na veřejně přístupných místech
v počtu dvou osob. S výjimkou členů domácnosti nebo pracovního nasazení. I tak nám
všechna nařízení dávají odstup mezi osobami, které neznáme, nejméně 2 metry.

Rybaření v nouzovém stavu
Zákaz jako takový, že nemůžeme ve volné přírodě
rybařit, přímo nezakazuje. Rybaření v současné
době dle nařízení vlády České republiky ode dne
1. března 2021, změnilo určitá nařízení. Výkon rybářského práva na individuální lov ryb na udici
v rybářských revírech je povolen pouze na území
katastru obce v místě trvalého pobytu či bydliště
sportovního rybáře v době od 5:00 do 20:59 hod.
Omezen pohyb osob je tedy jen v rámci katastru
obce, což od posledních zákazů mnohé změnilo.
Je jasné, že při rybaření bude dobré mít na sobě
dvě roušky nebo nejlépe, jak vláda doporučuje
v posledních dnech, respirátor FFP2 či jeho alternativu KN95. Z mého pohledu jako redaktora,
sedět ve volné přírodě s rouškou či respirátorem
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mi přijde trochu jako nadsázka, jak si zničit svoje zdraví, ale je to samozřejmě na každém z nás.
Důležité je zdraví ale důležitější je zdraví rozum,
je to tedy na každém z nás. Pokud chcete používat kvalitnější respirátor mohl bych raději doporučit klasický FFP2 nebo z vlastních zkušeností FFP3 s nanovláknem. Respirátory FFP2 jak už
se můžeme dočíst všude na sociálních sítí nebo
i na obalu výrobců, není určený na současný stav
korona virové situace, ale dle zákonů jej musíme
mít. Pokud mohu doporučit je použití nano respirátorů FFP3, či podobné s výdechovým ventilem.
Celodenní nošení respirátorů, a to zvláště v přírodě ve vlhkém prostředí se může tvář tzv. zapotit. Což nese později i jiné zdravotní následky. Je
jasné, že finanční stránka náš všech a stále časté

Respirátor NK95,
jedná se o nejlevnější
respirátor na trhu.

nakupování respirátorů nás vede k užití čínských
respirátorů NK95. Je tedy na každém z nás, jak
se k celé situaci a prostředí postaví. Dle mého
názoru, pokud jste v místě jen vy anebo rodina,
asi rouška a ani respirátor není úplně potřebná
věc. Proto je dobré sledovat na covidovém portále nejaktuálnější dění okolo různých nařízení,
která se tak často mění. Na naše webové stránky
připravuji podobný článek, kde bude přímo odkaz
na celkové nařízení vlády, ať jej nemusíte složitě
hledat na portálech a jiných webech.

Co kde píšou?
Výkon rybářského práva v rybářských revírech jako
např. zarybňování, hospodářská činnost na revírech a další činnosti, které nelze odložit, nejsou
omezeny. Co se týče rybaření jako takového je
zcela stejné nařízení jako tzv. výkonu rybářského
práva akorát rybářství – výlov rybníka a další hospodářské činnosti, které nesnesou odkladu (např.
oprava a údržba rybníka a rybničního zařízení),
nejsou omezeny.
Výkon rybářské stráže, které jsou výkonem činností sloužících k zajištění vnitřního pořádku podle
bodu II. odst. 5 písm. a) a bodu III. odst. 1. písm. c)
bod i) usnesení vlády č. 216 ze dne 26. února 2021,
není omezen.
Stejně tak dále určitá pravidel mění ve zkouškách
v rybářství (rybářský hospodář, rybářská stráž)
není možné po dobu trvání krizových opatření
pořádat, vyjma zkoušky pro ověření kvalifikačních
předpokladů pro získání rybářského lístku pořádané distanční formou (online).

Vše aktuálně pod pokličkou
Ať už se jedná o rybník volný, nebo soukromý, je
určitě na každém z nás si situaci zjistit. U některých soukromých objektů bývá restaurace, která
by měla být dle nařízení uzavřená. Podle
současného dění sdružení „Chcípl pes“
může být situace jiná. Počasí v poslední době je rozmanité, ale nebrání nám
věnovat se rybaření. Nechci tu dělat reklamu, ti z vás, co používají aplikaci e-rouška, mají vždy přístup k aktuálním
informacím o covidové situaci. Těm, kteří
ji nepoužívají, doporučuji sledovat covidový portál, který najdete na adrese covid.gov.cz. Všem přeji dobré úlovky, pevné zdraví, ať máme na současnou situaci
různé názory, je důležité držet pospolu
a používat zdravý rozum.

Na závěr

Zdravotnické roušky.

Veškeré aktuální informace a nařízení
vlády najdete na tomto odkazu „http://
eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/rybareni-rybnikarstvi-a-myslivost-od-1-3.
html“.
Foto: AdobeStock, Pexels
ČASOPIS RYBOLOV - DUBEN 2021

11

PR ČLÁNEK |

Zahajme novou
sezónu s Wassermannem
Již se to blíží, opět se všichni těšíme na zahájení
nové rybářské sezóny. Loňský, a jak to vypadá,
tak i letošní rok, vzhledem k situaci v této koronavirové době, bude zase trochu jiný než léta
předcházející. Nemohli jsme se, jako tradičně
v předchozích letech, ani potkat na výstavě For
Fishing v Praze – Letňanech. Protože rybařina je
jednou z mála činností, kterou lze i v této složité době provozovat bez omezení, jistě bude
u vodních ploch opět živo. Všichni si zasloužíme
aktivní odpočinek spojený s loveckými zážitky.
Aby se nám povedly co největší úlovky, můžeme nabídnout účinné vnadící směsi Wasserman
a další vnadidla na ryby. Vše nabízíme i na e-shopu Mráz Agro CZ, takže ani v tomto období, kdy je
většina kamenných prodejen zavřená, není problém s výběrem, objednáním a dodáním zboží.

Čím se vnadící směsi Wassermann liší
a jak fungují?
Složení vychází z přirozených potřeb ryb, ze zkušeností rybářů a jejich poznatků při vnadění kaprovitých
druhů. Používáme ryze přírodní suroviny většinou
pocházející z potravinářské výroby. Jedná se o vysoce
hodnotné vedlejší produkty z našich pivovarů, sladoven, lisoven olejů a škrobáren. Konzistence směsí
Wassermann obsahuje všechny druhy částic, od velmi jemných, jako je bramborový škrob a pivovarské
kvasnice, které slouží k dosažení dobré vaznosti, až
po hrubý partikl ve formě pšeničných vloček a hrubě
drcené kukuřice, které upoutají pozornost ryb. Středně hrubé částice jako je sladový květ, řepkový šrot,
lněné semínko extrudované a pšeničné otruby zase
vytváří ve vodě optický, čichový a chuťový mrak, který ryby láká, ale nenasytí. Chuťovou a čichovou vnímavost k přírodním vnadidlům mají ryby přirozeně
zakódovanou a velmi dobře na ně reagují. Jedná se
především o reakci na pivovarské kvasnice, sladový
květ a řepkový a lněný olej. Rovněž to, že řepkové
a lněné šroty jsou extrahované a extrudované, přispívá
k tomu, že ryby vnadící směs rády vyhledávají.

Vnadící směs v praktických čtyřkilových taškách.

Jaké druhy vnadících
směsí vybrat
Na jaro, do studených vod, doporučujeme příchutě sladké. Ryba se po zimní neaktivní době začíná
rozjíždět a přirozeně se snaží nalézat sladkou potravu s výživnými cukry. Těmito příchutěmi jsou jahoda, vanilka, med a scopex. S postupujícím jarem
a létem se stále více objevuje v přirozené potravě
živočišná složka, a proto ryba začíná být vníma-
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Tento kapitální úlovek
(73 cm) chytil kolega Míra
Kozák na vnadící směs
Wassermann s příchutí
vanilky. Takhle berou na
Rozkoši.

vější na živočišné příchutě, jako je
halibut, játra a oliheň. Zvláštní kapitolou je a výrazné oblibě se již
tradičně těší příchuť žížala a pro
lovce na feeder i patentka. Speciální příchutí je chilli pepř.

Novinky Wassermann
I pro letošní sezónu jsme připravili atraktivní novinky, a to sladkou
příchuť kokos a masovou příchuť
frankfurtská klobása. Také jsme vyhověli rybářům, kteří si chtějí svoji
osvědčenou příchuť přidat sami
nebo preferují čistě přírodní chytání a uvádíme na trh samotnou
vnadící směs Wassermann bez příchutě. Ta je svým složením už sama
o sobě pro kaprovité ryby velmi přitažlivá.

Směs v krmítku s návnadou.

S respektem
k přírodě

INZERCE

Jako barviva používáme rovněž pouze přírodní suroviny jako je kurkuma
pro žlutou a červená řepa pro červenou barvu. Svým složením jsou
vnadící směsi Wassermann šetrné
k životnímu prostředí, neobsahují
žádné cizí a nežádoucí látky a barviva, nemusíme se tedy bát, že při
chytání ryb bude příroda ohrožena.

Jak vnadící směs
Wassermann
používáme?
Důraz klademe na konzistenci a jednoduchost při použití směsi a na
praktičnost a optimální velikost obalů. Do směsi stačí přidat trochu vody
a vytvořit tužší těsto, nechat chvilku
odpočinout kvůli nabobtnání obsaženého škrobu a máme připraveno.

Vnadící koule připravené na hod do vody.

VNADÍCÍ
SMĚSI
S PIVOVARSKÝMI
KVASNICEMI

Osvědčené
příchutě
Správně utužené těsto..
Tvoříme zakrmovací koule do krmítka nebo
na cílené zakrmování hodem na vybrané
místo. Těsto z krmítka nespadne při náhozu, vydrží náraz na hladinu, dopadne na dno
a tam se začne pomalu rozpadat a vytvářet
zakrmovací mrak. Poločas rozpadu ve vodě
je asi čtvrt až půl hodiny. Praxe nám potvrdila
největší zájem o cenově atraktivní 4 kg balení
v praktických taškách, ale prodáváme i menší
balení v 1 kg sáčcích a velmi výhodné 14 kg
pytle.
Za celou společnost Mráz Agro CZ s.r.o., která
vnadící směsi Wassermann podle své vlastní
receptury vyrábí, vám všem přejeme do nové
sezóny co nejvíce krásných chvil v přírodě u
vody. A ať jsou tyto chvíle korunovány co nejlepšími loveckými úspěchy, ke kterým vám
chceme dopomoci.

pro vnadění všech
kaprovitých ryb

äËä$/$

A
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Recept na
Duncanovo sýrové těsto
6 plátků namočeného
rozlámaného bílého chleba
s kůrkou
70 gramů strouhaného
sýra Danish Blue
50 gramů strouhaného
sýra Mature Cheddar
2 lžíce parmazánu
1 lžíce soli
česnekové máslo
1 lžíce česnekové soli
Přísady do sýrového těsta

Rozlámejte kůrky ze šesti plátků bílého chleba
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Potom namočte

Přidejte nastrouhané sýry Mature Cheddar a Danish Blue

Přidejte přibližně 2 polévkové lžíce parmazánu

Zabalte do potravinové fólie a uložte do lednice do doby, než těsto budete potřebovat

Přidejte česnekovou sůl
a slané česnekové máslo (přiměřeně)

Vyválejte těsto

Hlavní návazec na únikové montáži Korum
Run-Ring s rychle vyměnitelným korálkem

Konečná fáze ukazuje sýr připravený k namodelování okolo korkové kuličky a PVA pásku
s další nástrahou
ČASOPIS RYBOLOV - DUBEN 2021
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JARO
JE TADY
Velikonoce si většinou spojujeme s prvními teplými paprsky roku. Alespoň tomu tak
bývalo v dřívějších letech. Teď tu ale stojím se sekyrou v ruce a štípu dříví, abych pro
svoje zlatíčko a pro sebe vytvořit teplou a útulnou atmosféru zejména díky táboráku. Táboříme u nevelkého průzračného lesního jezera. Není to sice můj oblíbený revír, ale ty krásné ryby z fotoalba ve mně probudily loveckou horečku.
Chtěl jsem je! Je příšerná zima. Teplota vody ještě dlouho nevyleze nad
10 °C. Jezero před námi leží úplně klidné. Nehne se vůbec nic. A přece cítím to hromadící se napětí. Cítím je naprosto jasně. Blíží se jaro!
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Důležité: Návazce musí být perfektní a k tomu patří i náležitě ostré háčky!

Po zimě přišly
první teplé
víkendy a s nimi
dobré ryby!

Nalezení vhodného místa je základ, denně jsem u vody,
a pokud je to nutné, krmím i na více místech!

A nyní přichází můj čas - jaro!
Každoročně znovu se ve mně v zimě den za dnem
probouzí stále silnější touha vyrazit na lov pořádných sladkovodních ryb. Četné veletrhy, multimediální show, nově publikovaná DVD probouzejí, podněcují
a podporují touhu konečně jít zase dělat to, co umíte nejlépe – chytat kapry! Často se říká, že to nejlepší
období je pestrobarevný podzim, ale podle mého názoru je jaro přinejmenším stejně produktivní a váha
mohutných jikrnaček před třením je v té době přece
nejvyšší! Tlustá břicha plná jiker dělají baculatá těla
jikrnaček takovými, jakými je chceme mít. Na jaře proto trávím většinu času na německých vodách, teprve
v červenci obvykle vyrážím na první zahraniční výpravu.
V tomto příspěvku bych chtěl popsat na příkladu časného jara roku 2012, jak postupuji, abych dosáhl úspěchu při chytání těch nejopatrnějších kapřích matek.
Nejdůležitější pro to, abychom mohli začít už v březnu
nebo dubnu, je lokalizovat mělké vodní plochy s rovným dnem. Na jezerech i řekách na nás takových míst
čeká vždy dostatek.
Hledání kaprů je každý rok téměř stejné, ale stačí najít
jedno výjimečné místo, a všechno je jinak. Jen zřídka
jich najdete víc. Už jsem ale zažil, že si ryby z roku na
rok vybraly pro své milostné hrátky zcela jiná místa.
Příroda je nestálá a dokáže rychle měnit tvář, proto
musíme podle toho reagovat! Vytvoří se nové trsy rákosu nebo hustá zeleň, strom se skácí do vody, sesuvy
půdy vytváří nové struktury, dokonce často i člověkem
ČASOPIS RYBOLOV - DUBEN 2021
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vyvolané změny mohou vést ke změně v oblasti tření.
Pokud víme předem o vhodném místě nebo máme
alespoň spolehlivé tušení, které místo by to mohlo
být, je rozumné začít právě tam. Ve většině případů
ryby hledají vhodná místa ke svým aktům lásky dlouho předtím a není tak těžké tato místa nalézt!
Kapři mají rádi teplo a mělké vody se ohřívají nejrychleji. Takže v tom, kam jít, máme jasno! V mělké vodě se
mi podařilo chytit kapra dokonce i při teplotě pod 10
°C. Mám na mysli hloubku od 50 centimetrů do dvou,
maximálně čtyř metrů. Když jsem v listopadu s Maxem
Nollertem strávil pět dní ve Francii, shodli jsme se, že
tady mnoho nového nezažijeme. Jako bychom všechno zažili už nejméně stokrát a zdálo se nám to k uzívání nudné. Ale opravdu zajímavá a důležitá témata jsou
často zanedbávána nebo jsou řešena jen velmi zřídka
a povrchně. Proto trvám na tom, že abyste uspěli, nestačí jen ten správný výběr prutu a perfektní krmná
taktika určená k přelstění velkých ryb, ale že nesmírně
důležitá je právě správná lokalizace. Tyto klíčové oblasti hrají v mém stylu rybaření mimořádně zásadní
roli a já bych je rád poněkud blíže osvětlil. I když lze
na tomto místě takto rozsáhlé téma skutečně jen nakousnout, mohu se alespoň pokusit shrnout pro vás
základní údaje.

A je to tady – hledání místa
Nacházíme se tedy u onoho již popsaného jezírka,
jehož pro mě zcela unikátní obyvatelé mě prostě
nenechávají v klidu. Vždy je třeba začít lokalizací ryb.
Můžete do vody naházet tuny těch nejzázračnějších
boilies, můžete použít tu nejchytřejší krmnou taktiku
a absolutně „zázračnou“ montáž, ale pokud nejsou
nablízku kapři, tak prostě vyjdete naprázdno! Něco
jiného ovšem je, pokud víte, kde se ryby momentálně živí. V tom případě je „zázračná montáž“ na místě. Jedno však budu zdůrazňovat stále znovu a znovu – ty největší kapry jsem chytil na ty nejjednodušší
montáže, a podobnou zkušenost udělali všichni velcí
kapraři z okruhu mých známých. Patří k nim například
Jan Brauns, Christopher Paschmanns, Meik Pyka, Mark
Bergmann, Andreas & Patrick Heinz, abych jmenoval alespoň některé. A jak tedy budeme lokalizovat
ryby? Naskýtá se nám hned několik možností. Někdy
se stane, že se ocitneme u vody nám zcela neznámé,
o které jsme neobdrželi ani žádné rady nebo tipy zkušenějších rybářů. V první řadě je třeba získat přehled
o samotné struktuře celého revíru. Jak již bylo uvedeno mnohokrát, plochá mělká místa jsou při jarním
rybolovu alfou a omegou, nikoliv však vším. Protože
takových ploch zase tolik není, netrvá nám ani tak
dlouho rozhodování o výběru místa pro první pokus.
Pokud jich najdeme víc, je třeba věnovat chvíli pozorování. Zejména za velmi slunných dnů ryby rychle
stoupají k hladině, často na nenápadných místech,
mezi větvemi nebo v hustých rákosinách. S oblibou
se nechávám pomalu unášet lodí větrem po jezeře,
zejména podél pobřeží. Přitom stojím a vyhýbám se
prudkým pohybům. Větve, rákosí, padlé stromy, keře
a spleť rostlin jsem vždycky považoval za absolutně
nejvhodnější místa. Už tolikrát jsem právě tam narazil
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Přesná a jemná montáž, to je pro mne alfa a omega lovu kaprů!

První pořádná jarní ryba. 20 kg. A to není cíl, ale začátek!

na ryby a byl tam úspěšný … vycházejme však z toho
vůbec nejhoršího scénáře, kdy nejsme schopni narazit na žádný náznak přítomnosti ryb. Pak pomůže jen
jediné – vytáhnout boilies a zkoušet! Jsem toho názoru, že mnoho úspěšných lovců kaprů ovládá obzvláště
dobře lokalizaci ryb, a proto se jim vždy daří dostat
před objektiv fotoaparátu skutečně velké ryby. Samozvaní mudrci by to možná nazvali „znalostí vody“,
ale ve skutečnosti to je jen dlouholetá zkušenost
a znalost míst preferovaných cílovými rybami. Kromě
toho má na úspěšnosti lví podíl snaha a tvrdá práce,
protože pouze ti, kteří jsou schopni neustále se snažit, mohou trvale rozvíjet své schopnosti. Pravda je,
že nezanedbatelný je i instinkt a schopnost dívat se
a vnímat.

Vykládání prutů pomocí člunu
Mým oblíbeným místem na zvoleném revíru byla
malá zátoka, kde se pobřežní keře táhly po šířce asi
jednoho metru a spadaly až do vody. Vytušil jsem
tady přítomnost ryb, proto jsem umístil s pomocí nafukovacího člunu obě montáže co nejblíže „kapřího
obýváku“. S předchozím vnaděním jsem se nezdržoval, protože jsem si byl jednoduše jistý, že tady chytím! Použil jsem jen pár 16mm boilies jako nástrahu
na háčku. Na jeden prut jsem odpočítal maximálně
10 boilies. Každou nástrahu jsem přitom nahazoval
a umísťoval samostatně a s maximální pečlivostí,
protože jsem počítal s tím, že budu potřebovat vést
vlasec houštinou. Prakticky ve všech situacích je pro
mne velmi důležité, aby se žádné krmení nedostalo
do blízkosti montáže kolem zátěže, protože podle
mě hrozí příliš velké riziko, že se opatrný kapr přiblíží
k hlavnímu vlasci a pojme podezření. Takže nástraha na háčku tvoří vždy vnější okraj zakrmovaného
prostoru, nikdy se nenachází uvnitř něj! Boilie č. 8, 9
a 10 házím v rozestupech asi 40 cm do hustého houští, abych z něj vylákal kapry. Jinak obezřetné hlídkující
ryby pak mohou postupným sbíráním dojít až k nástraze na háčku.
Při ukládání montáže jsem pomalu navíjel zpět a vedl
jsem prut v půlkruhu kolem zádi člunu, aby se montáž ponořovala rovnoměrně. Po dopadu na dno jsem
detailně propátral místo a navinul montáž zase úplně
nahoru. Hodně důležité je při tomto způsobu chytání zvolit správný háček i zátěž tak, aby montáž ladila
s dnovým substrátem.
Obzvláště vhodné jsou zátěže z www.carpleads.de,
protože jejich speciálně zdrsněný povrch se mimořádně hodí do prostředí s bahnem, travami, hustým
olistěním a podobně. Pokud je prochytávaný prostor
skutečně bez překážek, pokládám montáž znovu.
Pozor – pokud leží montáž na dně, je druhé zvedání již příliš velkým rizikem, protože hrozí nebezpečí,
že listy nebo traviny naruší akceschopnost háčku.
A jedna speciální rada navíc – nikdy nezapomínejte mít
na palubě kotvu, která vás udrží v požadované pozici
i ve větru a nepříznivém počasí tak, abyste se mohli
v klidu věnovat práci. Pro mne je tento bod ve sportovní rybařině vůbec to nejdůležitější. Všechno musí
ČASOPIS RYBOLOV - DUBEN 2021
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být perfektní a pokládání nástrahy především, na tom
mimořádně závisí úspěšnost. Někdy strávím přípravou montáží a systémů celé hodiny a ocitám se přitom v docela jiném světě. Nyní jsem měl tedy na tom
svém kouzelném jezeře všechno připraveno. A hned
při premiéře prvního večera se mi v podběráku ocitla
jedna z největších ryb jezera o váze 20 kilogramů –
POVEDLO SE! Ani to však bohužel nebyla moje vysněná trofejní ryba. Přes Velikonoce se nám s Isabell už
podařilo přelstít víc pěkných velkých kaprů, ale kde
byla ta vysněná jezerní královna?
Po „májových tanečcích“ jsme byli zase zpátky. Neměl
jsem na vybranou. Teplota vody stoupla přes 10 °C
a tentokrát už bylo zapotřebí jen trochy slunečních
paprsků, aby to ryby vytáhlo k hladině. A opět jsme
chytali dobré ryby na starých místech. Vzhledem
k tomu, že teď byli kapři daleko aktivnější, jsem si
mohl dovolit mnohem víc krmit bez rizika překrmení.

Kdo neriskuje, nevyhraje!
Krmení nebo rybolovná taktika?
Začátkem májového chytání jsem vykládal pruty na
starých místech z dubna. Tentokrát jsem zvýšil objem
krmení až na přibližně kilogram boilies na jeden prut,
abych na tato místa zkoncentroval pokud možno co
největší množství kaprů. Přílišný ruch na určitém místě obvykle tu skutečnou jezerní královnu odradí. Většina opravdu velkých ryb jsou podle mých zkušeností
samotáři, jen vzácně je lze spatřit v hejnu. Často se
mi je povedlo chytit stranou hlavního krmného místa.
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Mimořádnou změnu v mé taktice nyní představoval
fakt, že jsem třikrát denně prokrmoval další čtyři místa zhruba 10 boilies na každé krmení. Po dvou nocích jsem chytil několik menších mlíčňáků, takže šlo
všechno podle plánu.
Nyní nadešel čas střídavě začít prochytávat ta zatraceně dobře připravená místa. Abych nezpůsobil mezi
rybami paniku a zvýšenou obezřetnost, rozhodl jsem
se po každém záběru vystřídat místo, ale krmit dál.

Zasloužená úroda
Má strategie se plně osvědčila! Hned první ryba byla
taková, že jsem se roztřásl po celém těle a krev mi

tuhla v žilách. Zasekl jsem „Ji“ na okraji dnové hrany a při jejím zdolávání jsem musel vynaložit veškerou svoji dovednost a zkušenost. Při druhém pokusu
o podebrání jsem se do toho položil natolik, že jsem
málem vypadl ze člunu. Nakonec mi však přece jen
obrovská kapří dáma plná jiker a s obrovským břichem skončila v náručí! Má radost byla jednoduše
nepopsatelná. Vynaložená námaha se skutečně vyplatila. To, že má trofejní ryba představovala se svými
22 kilogramy nový rekord tohoto revíru, už byla jen
třešnička na dortu! Použil jsem Imperial Baits a po
této investici jsem sklidil zlato v té nejryzejší podobě! Nepřipustil jsem však, aby se mi začala hlava točit

v oblacích, a dál jsem se držel své strategie. Na všech
čtyřech místech jsem až do konce chytání dostal ještě
další špičkové ryby tohoto revíru včetně vzácného dua
šupináčů, mlíčňáka a jikrnačky, které jsem chytil v těsném sledu po sobě na tomtéž místě. Tenhle páreček
jsem vyzvedl společně.

Jeden jako žádný!
Následující víkend jsem byl přítelem Frankem pozván k chytání na jeho domácím revíru. Byla to stará
a velice hluboká štěrkovna s asi 35 ha vodní plochy.
Přesně před rokem tu člen našeho týmu Heinz Windeck zahájil trofejní sérii krásnou kapří dámou, přímo
rybou snů, která vážila více než 27 kilogramů. Za takovou rybu bych cedil krev! Okamžitě jsem nabídku
s povděkem přijal, protože při pohledu na předpověď
počasí mi bylo jasné, že hlásí přesně stejné podmínky,
při jakých se Heinzovi podařilo vytáhnout to vysněné monstrum. Tento kapr byl zatím přes konstantní
rybářský tlak chycen pouze jednou! Usoudil jsem, že
musí jít o mimořádně opatrný kus, který se dá patrně
chytit pouze v určitém období a za určitých vymezených podmínek.
Rozhodně není nikdy na škodu seznámit se s tím, na
jakou nástrahu bylo co chyceno. Kapři mají pouze
krátkodobou paměť, a co mezi nimi v loňském roce
působilo kalamitu, to už dávno zapomněli. Co však
přetrvává, je obliba určitého druhu boilies. V tomto
případě to byl produkt Carptrack Elite Strawberry,
nástraha s jahodovou příchutí vyladěnou dosladka.
Takže i během těchto dvou nocí mě doprovázel tento
druh boilies ve velikostech 16, 20 a 24 mm. Kromě toho
jsem použil čistou verzi Fish Bait, které dávám důvěru
už léta a která mě přivedla skoro ke všem velkým rybám, co jsem kdy chytil. V pátek večer jsem tedy úplně
ČASOPIS RYBOLOV - DUBEN 2021
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poprvé stanul na březích onoho revíru snů. Už za tmy
jsem hledal to nejvhodnější místo. Na tomto revíru to
nebylo nic snadného, protože struktura je tu všude
stejná – alespoň mi bylo řečeno, že dno se tu hned od
břehu všude stejně strmě svažuje. Echolot mi ukázal
narušení struktury v šesti metrech. V takové hloubce se nedalo spolehlivě chytat. Na jednom místě na
protějším břehu jsem však nakonec narazil na zlom
v hloubce 3,5 metru. To mi připadalo jako naprosto
ideální, takže jsem se rozhodl nahodit právě tady. Ze
šesti metrů až do jednoho metru hloubky jsem rozdělil po každém metru hromádku smíšených boilies.
Protože jsem chytal na protější hraně, zavěsil jsem
na hlavní vlasec zpětné závaží tak, aby byl odlehčen
tlak na hranu a aby s ním žádná ryba nemohla přijít
do kontaktu. Zpětné závaží se ocitlo až v 11metrové
hloubce. Tomu se říká hrát na jistotu! Počasí mělo do
ideálního skutečně hodně daleko, ale právě takové
jsem potřeboval. Déšť, chladno, tmavé nízké mraky,
úplněk, žádné pěkné podmínky pro rybolov, ale tlak
vzduchu klesal - BINGO! Když jsem si po několika hodinách práce konečně lehl na lehátko, skutečně jsem
netušil, co mě čeká. Koneckonců tenhle revír byl považován za mimořádně náročný a nikdo tu už celé týdny
nezahlédl ani ploutev. V časných ranních hodinách
jsem se musel potýkat s pocitem rozčarování … vůbec
nic se nedělo! Jak jsme tam s Frankem seděli a v klidu
snídali, sklonil se náhle jakoby uctivě jeden z mých
blanků. Ihned jsem přiskočil. Věděl jsem, že díky zpětnému závaží na hlavním vlasci musí pod vodou docházet k určitému zdržení, takže indikace záběru není
z nejcitlivějších. Vedli jsme rybu pomocí nafukovacího
člunu, a když jsme se dostali na druhý břeh, rozpoutal se skutečný lítý boj. Když ryba rozčeřila hladinu
poprvé, odhadoval jsem ji na nějakých 15 kilogramů.
To jsem ale ještě netušil, co všechno zůstává skryto
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pod hladinou. Po nekonečných minutách náročného
souboje skončil šupináč v mém podběráku. Teprve
když jsem ho s náležitým hekáním dostal do člunu,
uvědomil jsem si, že tenhle kousek má rozhodně přes
dvacet kilo. A pak jsme rybu zavěsili na Frankovu váhu.
Lezly mi oči z důlků, když se ukázala hodnota 27 kg.
Husí kůže mi naskákala po celém těle! Nemohl jsem
tomu ani uvěřit a vytáhl jsem z brašny „Heaton“. Ten
však potvrdil výsledek a teprve potom mi naplno došlo, že TOHLE je ONA! Moje královna, samozřejmě plná
jiker, přesně tak jak jsem si ji vysnil. K zešílení krásná
a nedotčená. Dokonce ještě dnes mám husí kůži, když
si doma prohlížím vystavené fotografie a znovu si vychutnávám tu gigantickou krásu! Wow!

Ale pořád platí – ber, dokud dávají!
Pokračovali jsme a očekávali věci příští. Do dalšího večera se mi na tomto revíru podařilo chytit ještě další
dvě velké ryby. K mé velké radosti nevyšel naprázdno
ani Frank, který do svého podběráku čistě a obratně
dostal kapra přes 20 kilo. Kdo umí, ten umí! Pokles tlaku vzduchu a na květen mizerné počasí jistě přispěly
svým dílem, ale ještě důležitější při našem chytání je
volba místa a přesné montáže, jakož i aplikace vnadění a nástrahy.
Doufám, že jsem vám tímto vyprávěním umožnil alespoň trochu nahlédnout do mého světa lovu kaprů.
Kdo chce vidět můj začátek jara 2012 na videu a chce
si prožít ten pocit husí kůže, jako jsem zažíval já po
celou tu dobu, má možnost podívat se na videosnímek „Springtime 2012“ na mých privátních webových
stránkách www.carpscent.de! Přeji vám dobrou zábavu a užijte si to!
Julian Jurkewitz
Team Imperial Fishing & Carp’R’Us
ČASOPIS RYBOLOV - DUBEN 2021
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NÁŠ
TIP
Gumové nástrahy jsou tvarovány do relativně podobného tvaru rybky v hlavové části.
Nástraha se v této části zužuje a při použití
jigu pak olověná hlavička přesně nedolehne,
jak by měla a mnohdy i raménko háčku je
o něco kratší a nedosahuje do požadované
vzdálenosti na těle kopyta, nebo banja tak,
aby při útoku na nástrahu zásek lépe seděl
v čelistech dravce. Můžeme si jednoduše
pomoci a zužující konec nástrahy podle obrázku odstřihneme do roviny a teprve potom
navlékneme jigovou hlavu. Celá sestava je
potom kompaktnější. Nakonec můžeme zakápnout vteřinovým lepidlem. Toto doporučujeme především v případě, že jig nemá
tzv. olověný límec za hlavičkou a nástraha by
mohla sklouzávat po hladkém raménku háčku.
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Takovou hlavičku s nálitkem použijeme u širší nástrahy, aby nedošlo k jejímu protrhnutí

Oblouk háčku by měl protnout nástrahu před místem, kde nástraha má mít
pohyb, aby tento pohyb nenarušoval.
ČASOPIS RYBOLOV - DUBEN 2021
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Holínky Camminare
Holínky Camminare jsou vyrobeny z velmi
lehkého EVA materiálu, který se mimo malé
hmotností vyznačuje dobrými izolačními
vlastnostmi. Boty nejsou lepené ani šité,
tudíž se zamezilo možnosti netěsnosti ve
spojích.
Stěžejním modelem pro rybáře je Camminare Angler za cenu 653,- Kč. Dámské provedení Montana stojí 534,- Kč. Camminare
Syberian Thermal zaručují teplotní komfort
pro chodidla až do venkovní teploty minus
50 °C. Caminare má v nabídce také pracovní
holínky Master s vystuženou špičkou a zesílenou podrážkou.

BALSAX
REVENTON

GEL PO
BODNUTÍ
HMYZEM

Speciální techniky rybaření potřebují
speciální vlasce se speciálními vlastnostmi - vysokou pevností, jemností, přiměřenou průtažností a správnou barvou.

Přípravek k lokálnímu ošetření pokožky příjemně chladí. Má mírně znecitlivující účinky.
Snižuje pocit pálení a svědění po bodnutí.
Lze jej použít také k uklidnění pokožky například po spálení kopřivami.

Prémiový vlasec Reventon od firmy Balsax
použitím velmi kvalitních surovin a technologií zpracování tato kritéria nejenže splňuje,
ale jako bonus navíc přidává transparentní
barvu.
Reventon je vlasec, který je oblíben mezi
závodníky a je s nadšením přijímán hobby
rybáři.

FOTOOBRAZY
Z VLASTNÍ FOTOGRAFIE
Tiskneme na bavlněné malířské plátno artist canvas
Foto obrazy tiskneme špičkovou technologií pigmentových barev
a tím zaručujeme nejvyšší kvalitu a vysokou odolnost
 Napínáme na dřevěné rámy, které lze zavěsit



GRAFICKÉ A FOTOGRAFICKÉ STUDIO

26

WWW.CASRYB.CZ

Představujeme naše
nové webové stránky

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

w w w.ca s r y b.cz
ČASOPIS RYBOLOV - DUBEN 2021
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ZNAČKA PRO
CESTOVÁNÍ A PŘÍRODU
Můžete prosím vás povědět našim čtenářům
něco o značce Meva? Trochu z tradice a současnosti?
Značka Meva se pyšní dlouhou historií. Její vznik se
datuje až do roku 1898. Od samého
začátku se v její produkci ob-

jevovaly výrobky jako kovové nádoby na odpad, přepravky, vany nebo nádobí. Později se přidaly například kerosenové lampy a petrolejové vařiče.
Zajímavostí je, že během 2.světové války byla tato výroba utlumena a nahrazena výrobou pro,, říši,,. Meva
byla donucena dodávat nádrže pro tanky nebo oteplovací láhve.
V dalších letech se Meva vrací k tradiční
výrobě, kterou rozšiřuje a nové přidává
do sortimentu propanbutanové vařiče
a také dýchací techniku pro hasiče a záchranáře.
V dnešní době Meva nabízí produkty, se kterými se je možné běžně setkat v širokém měřítku.
Ať už se jedná o popelnice kovové nebo plastové, kontejnery, dílenské vybavení, produkty pro skladování nebo propanbutanové
spotřebiče jakou jsou hořáky, topidla, outdoorové a kempinkové vařiče.

Které výrobky jsou vhodné pro rybáře?
Pro rybáře bude nejzajímavější určitě sortiment propanbutanových spotřebičů. Zde mohou
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najít přenosné kartušové vařiče, lampy, grily, teplomety nebo i absorpční box nebo kávovar. Jejich použití je
možné jak s kartušovou náplní nebo často využívanou
2 kg plynovou láhví. Všechny tyto výrobky jsou hojně
využívány při rybářských výpravách.
V budoucnu chceme sortiment rozšířit a doplnit například o úložné boxy, židličky nebo stolky.

Jakým způsobem provádíte vývoj jednotlivých
spotřebičů

Vývoj je pro nás nesmírně důležitý. Snažíme se především naše výrobky zjednodušit. Tak aby byla zachována jejich
funkčnost a zároveň design byl v souladu s moderními trendy.
Nápady na nové výrobky se rodí buď v
hlavách obchodníků, kteří mají přímý
kontakt s trhem anebo v hlavách
konstruktérů v jejichž řadách máme také nadšené
rybáře.

Testujete před zahájením výroby produkty
v terénu?
Každý výrobek je certifikovaný a musí být testován
a schválen zkušebnou. To se
bavíme o té formální stránce. Samozřejmě prototypy nových výrobků se zkoušejí v praxi,
kde sledujeme především spotřebu náplně, spaliny,
funkčnost a tak dále.

S kým spolupracujete?
Pokud tím myslíte, kde všude lze
naše výrobky nalézt tak ta síť prodejců a distributorů je široká. Spolupracujeme se všemi velkými DYI
obchody a také využíváme distributorskou síť velkoobchodních partnerů.
Přímou cestu můžete zvolit tím, že
navštívíte náš eshop www.mevatec.cz
a zde najdete veškeré produkty.

Je šance zapojit do spolupráce třeba i rybáře?
Šance, jak zapojit rybáře určitě
je. Rádi bychom se prezentovali
na sociálních
sítích, a proto bychom se
nebránili
spolupráci například
formou recenzí či

prezentováním našich produktů na Facebooku nebo
Instagramu.

Velmi rádi bychom rybářům představily postupně novinky a výrobky, které mohou na
svých cestách za rybářskými dobrodružstvími, využít.
Novinek pro rok 2021 bude několik. Za všechny bych
vypíchl jednu, a to mobilní topidlo OLYMP o výkonu
2kW, které je vybaveno OXYSTOPEM (hlídačem spalin) a piezoelektrickým zapalováním. Těch výrobků,
které jsou relativně nové v našem sortimentu je
celá řada.

Na závěr...
Co jiného říci
než popřát všem
v této nelehké
době především
pevné zdraví a zároveň doufat
v co nejkratší návrat k normálnímu
životu a aktivitám, které milujeme.

ČASOPIS RYBOLOV - DUBEN 2021
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Jak na parmy
Během posledních dvaceti let jsem si zamiloval jednu rybu nad všechny ostatní. Zatímco jsem
vděčný za záběry jiných ryb, parmy vždy zůstávají moji jedničkou už jen tím, že vzdorují déle
než jiné rybí druhy. Nebylo to těžké zjistit, proč tomu tak je. Parma obývá řadu krásných řek celé
Evropy. Řeka vás opravdu důkladně proškolí ve všech směrech. Parma je velká, silná ryba, která
testuje jak rybáře, tak i jeho „nádobíčko“. Jen málokdo by popřel, že je parma pozoruhodná ryba.
Bronzové boky přecházejí do lososově růžových ploutví, a to z ní dělá opravdově úžasnou bytost.
V průběhu let jsem velice rád vyhledával řeky, kde se
parmy vyskytují. V mládí jsem často pozoroval proudné úseky řek, kde je rybáři pomocí krmení vyhledávali. Jak léta přibývala, vyhledával jsem je na větších
a hlubších řekách. Na většině řek, kde nyní rybařím,
je nemožné pozorovat jak parmy, tak i jejich reakce
na různé sestavy. Mohu tak pouze využívat poznatky z
dřívějších časů, a dělám tak dodnes. Díky této kombinaci se mi daří chytit parmu na každé řece.
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Jak se parma krmí
Tvar hlavy parmy naznačuje, jak bude asi přijímat
potravu – ústa směřují důrazně vpřed. Je to ryba, která je „navržena“ k tomu, aby na dně řečiště vyhledala
jakoukoli skrytou potravu. Okolo jejích úst je spousta
smyslových buněk. Ačkoli má dobré oko, není to její
hlavní smyslový orgán.
Stejně jako žralok cítí potravu ve vodě a systematicky
sleduje proti proudu její zdroj. Putuje ze strany do

strany a snímá nejsilnější dráhu potravinové stopy,
pokud ji ztratí, vrací se po proudu dolů a hledá ji
znovu. Toto velice zvláštní vyhledávací chování má
velký vliv na to, jak se já snažím parmu přilákat.

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

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

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

Průběžná, nebo pevná?
Konečná montáž je spojena s kmenovým vlascem
o průměru 0,30 – 0,35 mm karabinkou s obratlíkem
o velikosti 8. Dávám před něj hadičku proti zamotání
sestavy.
Je několik způsobů, jak připevnit krmítko. Nejjednodušší způsob je použít karabinku a feederovou
gumu. Karabinka umožňuje velice snadnou výměnu krmítka za třeba jen olovo. Ačkoli tato sestava
vypadá jednoduše, má však dva nedostatky. Za
prvé těžké krmítko je upevněno velmi blízko kmenového vlasce, a tak bude krmení jen v blízkosti
vlasce. Za druhé při záběru parmy se bude krmítko
na gumě odrážet ode dna, a tak bude inklinovat
k uváznutí.
Průběžné krmítko je efektivnější, i když jeho připojení k vlasci musí být dost silné, aby odolalo váze
krmítka až 180 g.
ČASOPIS RYBOLOV - DUBEN 2021
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Já používám pro průběžnou montáž krmítka – Enterprise Tackle Snag Safe Lead Clip. Tento klip má
velké oko, kterým snadno projde vlasec, a je dodávaný včetně tlumicího korálku. V testech tyto klipy
prokázaly, že jsou dost silné, aby udržely těžká krmítka, aniž by nějak poškodily nosný vlasec. Je to zvlášť
vhodné do řek, kde je plno ostrých hran, o které by
se mohl při zdolávání parmy přeříznout.

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

w w w.ca s r y b.c z

www.facebook.com/rybolovcasopis
www.facebook.com/rybarskenovinycz
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A na co je chytám?
Mě vláčení naplňuje. Jsem v něm však hodně
rozdílná. Mám ráda velmi jemné chytání s prutem do 8g s malinkými nástrahami na straně
jedné a pak tvrdé chytání velkých dravců na
opravdu velké gumy na pruty do 80g na straně druhé. V létě je má volba spíše na té lehké
přívlači. Je totiž potřeba se rozchytat. :-) Okouny, tlouště, boleny.... tak tyhle nádherné ryby se
snažím chytat několikrát do týdne jen co mi čas
dovolí. Toto léto... stejně jako minulé mi nejvíce fungují gumičky simulující drobný potěr bez
ocásku a ke konci léta již s kopýtkem. Na Orlici i na velkých jezerech chytám s 5-ti gramovou
hlavičkou.
Co se velkých dravců týká prave teď už začíná
být jejich čas. Prezbrojuji na tvrdý prut, velké gumy - doopravdy se nebojím tam dát ani
14 až 18 ti centimetrové! Kolikrát se mi stalo, ze
i na tak velkou gumu jsem chytila candata jen
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o par centimetrů většího tak proč by to nemohl
vzít ten velký a nebo třeba štika. Tento rok už
se mi jedna zubatá královna povedla. To jsme
si tak jeli podél břehu přesně na rozhraní hluboké a mělké vody a systematicky jsme prohazovali jak koryto tak příbřežní partie. Ten den to
bylo se záběry opravdu Špatné. Ani na našich
zaručených místech se nic nedělo. Situace si
však žádala vytrvale házet i do míst kde jsme
to neznali. Protože jen tak člověk muže najít své
nové osvědčené místo. Uplynula spousta desítek hodu od našeho příjezdu až najednou přišla
ta pověstná rána od pořádného dravce. Záběr
přišla na kraji leknínového pole podél břehu.
Hned od začátku mi bylo jasné, že tohle malá
ryba nebude. Souboj s velkou štíkou se muže
doopravdy protáhnout. Dnes tomu nebylo jinak.
Vzala si par pěkných metru z navijaku. V půlce
boje se ukázala na hladině v plné kráse, nebylo
však ještě dobojovano. Přesně v tuto chvíli se
často láme chleba. Štika má tendence skákat
a to vždy zavání ztratou ryby. Tentokrat ale vše
dopadlo dobře. Po pár výpadech končí velká štičí královna v našem podběráku. Při ulovení každé takto velké štiky jsem nepopsatelně šťastná.
Má to prostě smysl.

ČASOPIS RYBOLOV - DUBEN 2021
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Králové nocí
Noční sumce a candáty chytám celé léto. Upřímně řečeno bych je nejraději chytal celý rok, kdyby to rybářský řád povoloval. Považuji to za vrchol přívlače.
První zkušenosti s candáty jsem získával na přehradních nádržích. Mnoho, mnoho let jsem na nich
chytal a nic víc mi nechybělo ke štěstí. Byl jsem přesvědčený, že v přívlači neexistuje nic vzrušujícího
a napínavějšího než taktika chytání candátů na
přehradách, braní při spouštění nástrahy a nakonec zdolávání zubatého protivníka. Tento názor
jsem změnil po první sezóně, kterou jsem strávil na
nížinné řece. Léto a raný podzim je obdobím kdy
bere všechno a všude. I když máte jen základní přívlačové zkušenosti, je skutečně problém nechytit
vůbec nic a mnohdy se stane, že vás… Od zdolávání
ryb bolí ruce.
Na velkých řekách to tak prostě chodí. V okamžiku,
kdy jsem poprvé objevil letní řeku – nic na světě
mě nedokázalo přesvědčit, abych trávil další letní
a podzimní měsíce jinak než na rybách. Chytá se
v podstatě všechno, ale nekorunovaným králem
jsou sumec a candát, které můžeme chytat ve dne
i v noci. Miluji noční rybaření. Myslím, že ryby v noci
ztrácí svou denní opatrnost, ostražitost i bázlivost.
Útočí bez zábran, s chutí a razantně. Kdo dokáže
v přívlači využívat krátké letní noci, ten už nikdy nepřestane o nich snít. (v našich podmínkách lze chytat pouze do půlnoci, pozn. překl.) Noční stanoviště
sumce a candáta jsou si velmi podobná. Můžeme je
vytipovat různě. Nejjednodušší je akustické vyhledávání. Stačí být přítomen v noci u vody, procházet
se pár set metrů po břehu a pozorně poslouchat.
Rychle zjistíme, že řeka v noci žije životem, který
je natolik odlišný od toho známého za dne. Tam,
kde bude nejrušněji, kde uslyšíme šplouchání vody
způsobené utíkajícími rybkami, tam budou i dravci. Tato metoda je úspěšná na devadesát procent.
Dobrá noční loviště dokážeme vytipovat rovněž za
dne – to je metoda číslo dva. Noční loviště by se
mělo charakterizovat především… na něm přítomnou potravou.
Čili v případě řeky v největší míře ouklejí, cejnů nebo
hrouzků. Jestliže takováto místa najdeme – ostatní
už není tak důležité. Zde se s jistotou objevují dravci
a v létě to bude nejčastěji sumec a candát. Noční loviště obecně nejsou hluboká. Dost často jsou
velice mělká. Tam kde za dne vidíme každý detail
dna pod třiceticentimetrovou vrstvou vody, může
v noci docházet ke scénám, které se nesnily žádnému vláčkaři. Právě zde totiž nocuje drobná ryba.
Dobrá příprava na noční lov začíná ještě za dne.
I když nemáme příliš mnoho šancí na ulovení ryby
na takovémto místě přes den, vyplatí se obházet takovéto místo v denním světle. Vcítíme se do charak-
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teru vody, vybereme nástrahu vzhledem k hloubce
a síle proudu a zlokalizujeme eventuální vázky. Dělání toho všeho přes noc pozbývá smysl, protože
letní noci jsou velmi krátké a je nejlepší je využít
k lovu celé. Za druhé, jestliže v noci začneme lokalizovat vázky, s největší pravděpodobností vyplašíme
všechny ryby.
K nočnímu lovu se hodí všechny nástrahy, které
se dají vést v nočním lovišti. Toto loviště, jak jsem
vzpomínal, je nehluboké a nástrahy by měly být
mělce potápivé. Dokonalé – podle mého názoru
nejlepší – jsou štíhlé hladinové woblery. Znám lidi,
kteří s úspěchem loví na rotačky nebo na plandavky. Asi nejméně se hodí gumy. I když je můžeme
osadit velmi lehkými hlavami, vždy budou mít tendenci ke scházení ke dnu. V případě nočních dravců
je to nevhodné.
Woblery, které používám na noční candáty a sumce
si dělám sám. Díky tomu mohu dopracovat jejich
chod, velikost i váhu přesně na takovou vodu, na
které chci chytat. Spíše to nepřeháním s velikostí.
V noci by bylo dobré chytat s velkými nástrahami,
které dělají hodně rozruchu, já ale preferuji nástrahy střední velikosti. Horní hranice je 13 centimetrů
délky, nejčastěji chytám ve velikostech 8 – 14 cm.
Důvodů takového výběru je několik. Mezi ty nejdůležitější patří...parmy, velcí tloušti a boleni. Na velké
woblery bych možná. Ulovil více sumců a candátů,
ale ztratil bych velmi reálnou šanci k tomu, že příští
rybou na prutu bude bolen, parma nebo velkohubý
tloušť. Cením si takovéto různorodosti a myslím si,

že značně oživí atraktivitu nočních lovů. Barva woblera není důležitá a to ze samozřejmých důvodů –
v noci ho není vidět. Teorie o větší účinnosti woblerů světlých, nebo lehce pomalovaných fluo barvami
bych zařadil mezi báje a pověsti. Hrouzek či ouklej
v noci nesvítí a candát nebo sumec je lehce lokalizuje a požírá. Woblery vždy zbrojím nejlepšími trojháčky. Není nic lepšího než Owner nebo Gamakatsu
a tvrdé čelisti candátů nebo sumců rychle vyzkouší
zdánlivou ostrost trojháčků nižší třídy. Mé woblery mají velice agresivní chod, i když obsaženou

v nevelké amplitudě vychýlení. A věc samozřejmá –
i na hlubších lovištích – pronikají do horních vrstev
vody. Na noční, letní rybařinu je nejlepší vyrazit na
jakoukoliv z velkých nížinných řek. Tam je nejvíce
sumců a candátů a nejlépe najdeme rybnaté místo.
Existují ještě jiná říční místa, která bychom těžko
nazvali velkými, ale dravců je tam mnoho. Jedná se
o úseky řek pod přehradami. Občas - zvláště po
intenzivním upouštění vody – se mohou tyto úseky
pochlubit mnohem větší atraktivitou než uznávaná
stanoviště dravců na velkých řekách.
ČASOPIS RYBOLOV - DUBEN 2021
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LOV S MINI
PELETAMI
Založeno na stejné špičkové technologii, která
udělala toto léto velký hit z řady feederů Hybrid.
Model o váze 24 g se vyznačuje skvělým kompaktním designem (váha je rozložena do celého
těla feederu) a excelentními vlastnostmi pro
nahazování a zasekávání.
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Tato řada peletových feederů se velmi osvědčila“,
říká Adam Rooney. „Ale dosud tu byla mezera na
trhu s malými verzemi. Ukázalo se, že je opravdu složité vyvinout malou verzi s dostatečnou hmotností.“
„Zrození současného feederu Hybrid, který je
vyroben z nového typu materiálu, jež umožňu-

je rozložit váhu do celé plochy výrobku namísto
koncentrace do samostatného závaží, umožnilo
vyrobit produkt, který má ideální vlastnosti pro
využití při většině rybářských situací. Užití nového materiálu zvýhodnilo nový Mini Pellet Feeder
v mnoha ohledech.“

Trvanlivý a odolný nátěr camo splyne s každým
typem dna a rozšiřující se tvar umožní snadné
přistání a rychlé uvolnění návnady a její vůně
do okolní vody. Štěrbiny v horní části a otvory
v základně feederu umožní vodě dostat se k peletám, které se rychle rozmělní.
Nerozbitný design byl zdokonalován po mnoho měsíců a byl testován Adamem Rooneym,
Pembem Wrightingem, Stevem Ringerem a celým Guru týmem. Feedery jsou kompatibilní
s řadou X-Safe, což znamená, že mohou být použity se systémem bezpečných pružných stopek?
K doplnění nového peletového feederu a celé nedávno spuštěné řady Hybrid, prošly modenizací
také výrobky řady X-Safe Speed Stem. Zejména
s ohledem na zajištění větší flexibility. Pružné zarážky budou díky tomu pasovat na všechny feedery, které byly kompatibilní s X-Safe.
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Fotografujeme
a rybaříme

Díl 1.

světelností nemají takové prokreslení a nutí nás to
buď dávat delší čas, nebo přidávat ISO, kde hrozí šum.

Zoom nebo pevné sklo?

Fotografování je v poslední době více bráno jako velký koníček. Technika dnešní doby
je úplně jiná, než když jsem začínal já s fotografováním někdy v patnácti letech. Určitě každý si pamatuje focení na film. Mělo a má to dodnes své kouzlo, ale pokud jste neměli vysokokapacitní film, muselo vám stačit 36 snímků. Hlavním kouzlem bylo, kromě
focení, čekat několik dní na to, jak to dopadlo. Dnešní doba jak kvalitních zrcadlovek,
ale také bezzrcadlovek (jinak známé jako kompakt s výměnným objektivem), mobilních telefonů, ale i tabletů. Těch možností oproti dřívější době je dnes několik.

Mlha na hladině

Rozmezí clony

Rybaření v dnešní době ale nemusí být jen to sezení
a čekání na dobrý úlovek, ale pokud jdeme třeba časně ráno na místo, kam chodíme nejčastěji, můžeme
vyfotit krásnou mlhu na hladině, východ slunce, při
větším štěstí i ryby na hladině. Ale to jen ta ranní fotografie. Pokud jste na lovu s přáteli, lze fotit reportážní
fotografie, úlovky, momentky, pokud jste větší parta,
nebo s rodinou. Na každý okamžik se najde snímek.
Možná si říkáte, co vzít s sebou na rybaření. Asi je
možná dobré promyslet, zda jdu lovit, nebo fotit.

Určitě když už přijdete a vše si připravíte a čekáte na
ten okamžik, můžete tu chvíli využít k fotografování.
Na focení kvalitních snímků je dobré použít zrcadlovku s kvalitním objektivem. Nebo kvalitní bezzrcadlovku. V tomhle případě, ač se to zdá divné, není důležité,
co máte konkrétně za fotoaparát, ale za objektiv. Dobrá je hlavně jeho světelnost. Ta by měla být nejlépe
v rozmezí 1,2 až 3,5. Lepší světelnost a uzavření clony, nebo času (pokud fotíme ze stativu), vám umožní
lepší prokreslení třeba právě mlhy. Objektivy s horší
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Rozsah objektivu, zda pevné sklo nebo zoom, je asi
na každém, jak je zvyklý. Nejlepší objektiv, kdy bych
doporučil já u zoomu, je rozsah 24–70 nebo u pevných
skel 35 nebo 60, a pokud budeme fotit z větší dálky,
tak 200. U pevného objektivu však musíme počítat
s určitým rozsahem, kde samozřejmě máme jen tu
část, kterou máme, nelze snímek přitahovat a oddalovat, jako je to u zoom objektivů.

Jaký formát?
Když už máme objektiv, nedoporučoval bych snímky
fotit do klasického formátu JPG. Je pravdou, že tenhle formát je menší, skladnější, ale bohužel má velkou komprimaci. Pokud by se vám podařilo, a určitě
podaří, snímek tzv. přepálit nebo mít některá místa
doslovně zalitá barvou, u tohoto formátu už s tím nic
nenaděláte. Výhodu RAW formátu je ukládání plných
dat. Často se fotografům z oboru stává při přechodu z místnosti do venkovních prostor známý pojem
„přepal“. I ten se dá později v aplikacích stáhnout.
Dnes již plně dostupné aplikace vám umožní mnoho
kouzel, jak fotografii zachránit. Nikdy se vám nepodaří vyfotit stejný snímek dvakrát, když se ten první

ních snímků, kde se potápěči potápí do korálových
útesů a fotí krásně zabarvené ryby. Ale zde to jde, sice
tu nemám korálový útes a barevné ryby, ale zato lze
potopit třeba foťák a fotit. Může se vám podařit vyfotit
jakoukoliv rybu, která připluje i třeba ze zvědavosti,
a snímek je tu hned. Určitě, pokud jezdíte na dovolenou na jezera, máte možnost fotit ty malé rybky, které
vždycky připlují.

Na závěr

Sladkovodní kapr (Cyprinus carpio), pod průzračnou hladinou řeky.

I fotografování proti
sluníčku, nemusí vypadat
hned špatně. Rodinná
fotografie může být i takto
krásnou vzpomínkou.

Co určitě u focení u rybníka nepoužívejte, je blesk,
voda sama o sobě může tvořit odraz. Co bych doporučil na kvalitní snímky na dobré probarvení nebe,
ale i hladiny, je polarizační filtr. Často je znám jako
CPL a doporučuji otáčivý. Můžete také použít šedý
filtr. A těchto filtrů je mnoho, nejčastěji je znám filtr
ND8, ND64 a ND1000. Já osobně bych doporučil ND8.
Můžeme ho využít pro fotografování objektů na nízké
clonové číslo a během jasného dne tak dosáhnout
malé hloubky ostrosti. V příštím čísle bychom se podívali na tyto filtry, co přesně použít. Co je filtr CPL
a UV filtr. Jaké je nejlepší použít ISO, čas a clonu a co
pojmy přesně znamenají. Asi si říkáme, rybaření a focení? Ano a proč ne. Jako grafik pracuji na časopise
Psí sporty, je to časopis, kde je tématem jen sport psů,
nic jiného. Měli jsme tam dva roky rubriku pro pejskaře, jak fotit své psí mazlíčky, a to nejen u sportu.
Proto si myslím, že i zde bych se podobným tématům
věnoval. Vím, že na trhu máme konkurenční časopisy,
které toto téma již mají, a proto si myslím, že i sem
patří. Můj jeden dobrý kamarád a kolega fotograf si
nedávno našel zálibu, a to rybaření, pomalu to vidím
i u sebe, že tomu tak bude do budoucna. Proto přeji
všem dobré světlo a v dalším článku v příštím čísle se
budeme věnovat filtrům a objektivům. Jelikož nejčastější značky foťáků máme u zrcadlovek Canon a Nikon,
pokusím se nastínit i jiné značky. U bezzrcadlovek se
budu opírat o značky Fujifilm a Olympus.
Foto: AdobeStock, Pexels

nezdaří. Již druhý den nebo za několik dní to bude
jinak.

Otevřeme téma
Fotit nemusíte jen při rybaření nebo dobrém úlovku. Pořídit dobrý snímek můžete i cestou. Rybaření
má svoje kouzlo a je spojené i s turistikou. U nás na
vesnici potkávám mnoho rybářů, kteří na zádech mají
svůj batoh, na krku fotoaparát (nejčastěji zrcadlovku)
a v ruce pruty. Jako fotograf sleduji své kolegy fotografy ze zahraničí, kteří byť jsou vášniví rybáři, tak našli
spojení, jak udělat dobrý snímek i dobrý úlovek. Chtěl
bych se v našem časopise Rybolov věnovat rubrice
o focení. Jakou techniku nejlépe použít, vyzkoušíme

různé objektivy a představím vám fotografie ze zahraničí a něco málo i z mojí dílny. Já pracuji jako grafik, ale
také jako reportážní fotograf. Věnuji se focení krajin,
a právě proto se chci více věnovat i focení našich rybníků. Proto bych vás u článku pozval i na zajímavá místa, kde se dá pořídit dobrý snímek, a také zda se na
místě dá rybařit, a pokud ano, tak za jakých podmínek.

Pod i nad
Rybaření na českých rybnících není jen o tom fotit na
souši. Pokud máte na svém fotoaparátu kvalitní obal,
tak aby se dal fotoaparát ponořit do vody, lze pořídit zajímavé snímky i pod vodou. Je pravdou, že české
rybníky nejsou tak průzračné jako známe ze zahranič-

Korálový útes by byl na
focení jednodušší.
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Objektiv: 85.0 mm, f/4.5, ISO 320
Fotoaparát: Canon EOS 600D
Lokace: Malaysia
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