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nynídříve

Věděli jste, že

je česká značka?

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

TOP kvalita 
feederových krmítek

Už 20 let 
na trhu

Žádejte 
u svých 

prodejců rybářských 
potřeb



Vážení čtenáři,

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 Rybářských novin, 
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!

      Vaše redakce
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Zahajme novou Zahajme novou 
sezónu s Wassermannemsezónu s Wassermannem

Vnadící směs v praktických čtyřkilových taškách.

Tento kapitální úlovek 
(73 cm) chytil kolega Míra 
Kozák na vnadící směs 
Wassermann s příchutí 
vanilky. Takhle berou na 
Rozkoši.

Již se to blíží, opět se všichni těšíme na zahá-
jení 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 – Let-
ňanech. Protože rybařina je jednou z mála 
činností, kterou lze i v této složité době pro-
vozovat 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 na-
bízíme 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 vna-
dění kaprovitých druhů. Používáme ryze pří-
rodní suroviny většinou pocházející z potra-
vinářské 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, lně-
né 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 dob-
ře na ně reagují. Jedná se především o reakci 
na pivovarské kvasnice, sladový květ a řepkový 
a lněný olej. Rovněž to, že řepkové a lněné šro-
ty jsou extrahované a extrudované, přispívá 
k tomu, že ryby vnadící směs rády vyhledávají.

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 živo-
čišná složka, a proto ryba začíná být vníma-
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 maso-
vou příchuť frankfurtská klobása. Také jsme 

4 WWW.RYBARSKENOVINY.CZ



Směs v krmítku s návnadou.

Správně utužené těsto..

Vnadící koule připravené na hod do vody.

vyhověli rybářům, kteří 
si chtějí svoji osvědče-
nou příchuť přidat sami 
nebo preferují čistě pří-
rodní chytání a uvádíme 
na trh samotnou vna-
dící směs Wassermann 
bez příchutě. Ta je 
svým složením už sama 
o sobě pro kaprovité 
ryby velmi přitažlivá. 

S respektem 
k přírodě

Jako barviva používá-
me rovněž pouze pří-
rodní suroviny jako je 
kurkuma pro žlutou 
a červená řepa pro čer-
venou barvu. Svým slo-
žením jsou vnadící smě-
si Wassermann šetrné 
k životnímu prostředí, 
neobsahují žádné cizí 
a nežádoucí látky a bar-
viva, nemusíme se tedy 
bát, že při chytání ryb 
bude příroda ohrožena.

Jak vnadící směs 
Wassermann 
používáme?

Důraz klademe na kon-
zistenci 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 nabobtná-
ní obsaženého škrobu a máme připraveno. 
Tvoříme zakrmovací koule do krmítka nebo 
na cílené zakrmování hodem na vybrané mís-

to. 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 potvrdi-

la největší zájem o ceno-
vě atraktivní 4 kg balení 
v praktických taškách, ale 
prodáváme i menší bale-
ní v 1 kg sáčcích a velmi 
výhodné 14 kg pytle.
Za celou společnost Mráz 
Agro CZ s.r.o., která vna-
dící směsi Wassermann 
podle své vlastní recep-
tury vyrábí, vám všem 
přejeme do nové sezóny 
co nejvíce krásných chvil 
v přírodě u vody. A ať 
jsou tyto chvíle koruno-
vány co nejlepšími lovec-
kými úspěchy, ke kterým 
vám chceme dopomoci.
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příchutě

pro vnadění všech 
kaprovitých ryb

www.mrazagro.cz
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Lov tloušťů ve 
studené vodě
s Alanem 
Storey

V Anglii se Alanu Storeymu podařilo překonat tlouště o váze 3,14 kg, ulo-
vil ho na řece v zimním období, za špatných světelných podmínek. Ne-
byl to jediný úlovek, následovali ho další tloušti o váze 3,08 a 2,86 kg. 
Alan teď popíše tajemství svého úspěšného tlouštího lovu v zimě.

Místní řeky jsou velice, řekl bych panenské. 
Lovím na nich u protějších břehů, potopených 
stromů, mostních konstrukcí. Zkrátka všu-
de, kde se vytvářejí rybářsky zajímavá místa, 
kde předpokládám výskyt ryb. Ryby jsou zde 
stále velké a naděje, že se uloví nějaké další 
rybí monstrum, je velká. Jeden úsek, kam jsem 
chodil venčit svého psa, je asi pět kilometrů 
dlouhý a má jen dva přístupy k vodě. Není 
mnoho rybářů, kteří by se obtěžovali chodit 
tak daleko, a tak se zde vyskytují místa třeba 
dvacet let neprochytaná. Pro mne taková mís-
ta skrývají značný potenciál.
Taktiku volím podle denních podmínek, ale 
většinou je to waggler a jako nástraha červi. 
Jindy zase může být dobrý chléb, který láká 
ryby uvolňováním drobných částeček. Jako 
bonus by mohla přijít nějaká plotice nad půl 
kilogramu. Pokud řeka téměř stojí, preferuji 
wagglera.
Řeka je zde téměř po celý rok statická a zabar-
vení ztrácí až po prvních mrazech. Ani tento-
krát to nebylo jinak a navíc nedostatek srážek 
mi nehrál do karet. Takže mnou zvolená taktika 
nebyla lehká a lov bude v těchto podmínkách 

obtížný. Řeku dobře znám, tak jsem přesvěd-
čen, že mám dvě možnosti, abych byl úspěšný. 
Jednou z nich je touha ryb po potravě a tady 
by byl dobrý kousek chleba. Do krmítka jsem 

ještě přidal rozmočený chléb. Někdy jsem kr-
mítko navíc ochutil přidáním několika kapek 
Sense Nash bait s příchutí měkkýše nebo jen 
jeho extraktem. Tloušti opravdu milují rybí 
vůni. Ryby očekávám uprostřed toku, tak se 
bude pachová stopa dobře šířit.
Druhou možností je lov pomocí rybí pasty 
a ta byla pro mne v posledních letech velice 
úspěšná. Některé pasty používají kolegové 
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1. Používejte pouze čerstvou a kvalitní nástrahu. Ryby a tloušti zvlášť poznají rozdíl mezi čerstvou věcí a tou, 
která se vám válí již dlouho v batohu.
2. Nevěnujte rybolovu jen obvyklých 45 minut.
3. Krmte pravidelně kousky pasty, ryby pak budou důvěřivé, když si na ni zvyknou.
4. Přistupujte k lovu velice opatrně, tloušť je snad nejplašší a často se vyskytuje při břehu, takže tichý pří-
stup k vodě je zásadní věcí.
5. Zůstaňte u vody po setmění, protože hodinu před ním a dvě hodiny po něm je zdaleka nejproduktiv-
nějším obdobím.

5 tipů na lov tloušťů
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Nový B2B e-shopNový B2B e-shop

www.dkfishing.czwww.dkfishing.cz

Kde najdete široký sortiment rybářských potřebKde najdete široký sortiment rybářských potřeb

Mnoho značek:
Saenger, Anaconda, UNI-CAT, MS-RANGE,IRON-CLAW, 
DOIYO, AQUANTIC, IRON TROUT,MISTRALL, DAEMONS, TIM, 
PVA MASTER a mnoho dalších

 sklad v ČR
 expedice do 24 hod
 možnost rozdělení VOC balení
 XML feedy
 po registraci náhled ve VOC cenách



při obalování boilies a pro lov tloušťů jsou 
naprosto vynikající. Vrátím se zpět o dvě se-
zóny, kdy mým favoritem byl Nashbait Sco-
pex Squid s příchutí jater, přinesl mi mnoho 
ryb. V půlce minulé zimy jsem ale objevil 
Monster Squid od Garyho Baytese. Vyzkou-
šel jsem ho a dosáhl jsem s jeho pomocí 
skvělých výsledků.
Většina mých rybářských vycházek se skládá 
ze čtyř hodin, dvou před setměním a dvou po 
setmění. Nemohu říci, jestli je produktivnější 
lov za šera nebo za tmy. Na čisté vodě s velmi 
malým průtokem se tloušti skrývají, kde se dá, 
a svou plachost za ubývajícího světla ztrácejí. 
Nejlepší je pro mne chytat tam, kde to vypa-
dá, že žádné ryby nejsou. Nebojte se zůstat 
na místě po setmění. Vše, co potřebujete, je 
čelovka.
Jak jsem již zmínil, používám k lovu chléb a pas-
tu. Chléb nevydrží na háčku dlouho, tak se musí 
častěji nahazovat, a tím vyvolám menší rozruch, 
což je na škodu. Proto si myslím, že použití pas-

ty je lepší, a také mi to praxe potvrzuje, lovím na 
ni větší exempláře.
Dříve jsem balil pastu přímo kolem háčku, 
a abych byl upřímný, dost jsem s tím bojoval. 
Pokud je pasta tužší, může to být při záseku 
na závadu, zásek nebude sedět. Pak jsem na-
razil na něco, co mi tento problém vyřešilo. Já 
nyní nic jiného prakticky nepoužívám. Je to 
malá kulička korku, na kterou pastu nanesu, 
a tu dám na vlas. Přívěs nenechávám dlouhý, 
maximálně dva milimetry.
Vzhledem k tomu, že dnešní nástrahy jsou na 
vysoké úrovni, není problém nástrahu důklad-
ně vyvážit, tak aby ji mohl tloušť lehce nasát. 
Tloušť nenasává potravu jako kapr nebo su-
mec. Tloušť ji nabere mezi pysky a ochutnává, 
buď ji pozře, nebo se otočí a plave pryč. Takže 
korek slouží ke dvěma účelům, k nadlehčení 
zátěže a k zachycení pasty.
Mám výhodu, že vlastním psa, a tak chodím 
na procházky kolem vody, vždy si s sebou ne-
zapomenu vzít do kapsy pár kuliček boilies 

nebo krabičku s pastou. Nekrmím mnoho, sta-
čí deset kuliček nebo čtyři kousky pasty. Není 
to vlastně krmení, jde o to, aby si ryby navykly 
na přijímání potravy určité chuti, takže když 
budete lovit na stejné nástrahy, nebudou mít 
žádné podezření.
Při takových vycházkách bez prutů je dobré si 
vytypovat místa, kde by se pak dalo lovit. Abych 
pak potmě nemusel zbytečně hledat. Když pak 
přijdu k vodě, provnadím třemi až čtyřmi kous-
ky pasty v místech, kde chci lovit. Mám ve zvyku 
vracet se na místo, kde jsem chytil rybu. Přichá-
zím zpátky tak za 45 minut a vždy doufám, že se 
ryby vrátí na místo za potravou.
I když podmínky v zimě nemusí být právě 
ideální, naopak jsou velmi obtížné, vydržte 
při lovu a krmte střídmě i v těch nejhorších 
zimních podmínkách. Pasta je nástraha, kte-
rá tloušťům velice chutná, a věřte, že ryby ve 
vodě jsou, a to se vám jistě ukáže v tom zlatém 
období na přelomu světla a tmy.

Text a foto Oliver Davies

8 WWW.RYBARSKENOVINY.CZ



9RYBÁŘSKÉ NOVINY   11/2020

R E D A K Č N Í  S L O V O

www.casr yb.cz

Představujeme naše 
nové webové stránky

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



Myslím, že jedním z nejhůře udržovaných tajemství v kaprařině je v současnosti 
předmět kamenné soli a jeho účinek na kapry.  Říkám „nejhůře udržované“, jelikož 
není složité najít množství odkazů na toto téma v různých diskusích v Anglii a samo-
zřejmě také v Evropě. Ale je překvapivé, že ti, kteří sůl k lovu opravdu používají, si 
toto tajemství skutečně důkladně střeží. Někteří z mých nejlepších přátel a nejlepší 
kapraři ve Spojeném království by na kamennou sůl klidně přísahali, ale o podrob-
nostech takticky mlčí, zvláště když díky ní chytají velké kapry. V minulosti jsem 
kamennou sůl používal, ale nikdy jsem se nedostal tak daleko, abych porozuměl 
všem zákonitostem této taktiky a pochopil, jak efektivně je s kamennou solí možné 
lovit, kdy pracuje, jak pracuje a zda existuje nějaký zásadní bod v jejím využití. 

Špetka soli 

Na to, proč sůl funguje, existuje množství 
názorů. Zcela jistě se vytváří oblak slané 
suspenze ve vodním sloupci, který láká kap-
ry a stimuluje jejich příjem potravy. Podle 
některých vědeckých výzkumů bylo zjištěno, 
že přidáním soli se zvyšuje příjem potravy 
o 50 %. Tvrdí se, že během podzimních mě-
síců, kdy padající listí zvyšuje kyselost vody, 
kamenná sůl opět mění pH ve vodě, a to 
ryby silně přitahuje. Nepochybně může sůl 
měnit i pH mezi rostlinami, takže pak zde 

může být lov poměrně úspěšný. Je těžké při-
jít na to, co je teorie a co je fakt, ale věřím 
tomu, co vidím na vlastní oči, vhodná dávka 
soli do rybníka udělá s kapry jasnou změnu. 
Vypadá to, jako by kapr zhltl a následně vy-
loučil jakousi substanci či hmotu. Možná si 
tak čistí žábry, každopádně potom následuje 
náruživé krmení. 
Vypadá to, jako by kamenná sůl byla tím 
nejhlavnějším druhem ze všech solí, a byl 
bych překvapen, kdyby ji nějaký jiný činitel 

Bezvadná kombinace pro vyčištění od hustého porostu.

Špetka soli funguje
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předčil. Možná že v kamenné soli jsou stopy 
prvků a minerálů, které ji dělají jedinečnou. 
To jsem netušil, a proto jsem se rozhodl loni 
v březnu všechno otestovat. S tímto zámě-
rem jsem se konečně vydal na jezero Copse.
Na jezeře Copse jsem pořádně nechytal již 
šest let, od té doby, co jsem natáčel film „In 
Pursuit“. Byla to neobvyklá výprava, oprav-
du. Bylo to v loňském roce, zažil jsem zde 
12 neúspěšných nocí za sebou, a to mě do-
vedlo k rozhodnutí zkusit to tu již naposledy. 
Kapři z jezera Copse jsou opatrní jako žádní 
jiní kapři z kteréhokoli jiného jezera ve Vel-
ké Británii. Je pravdou, že v této chytací hře 
mají přede mnou náskok.  Když jsem zažil 
oněch 12 nocí bez kapra, vůbec jsem nepo-
chyboval, že několik z oněch kaprů bylo na 
mém místě, krmilo se zde, zkoušelo nástrahy 
i montáže. Přesto se mi nepodařilo ulovit ani 
jednoho, ovšem nebylo to způsobeno tím, že 
bych se nesnažil experimentovat. Dělal jsem 
všechno možné, abych vyřešil problémy 
s montáží, přemýšlel jsem nad kdejakým tri-
kem nebo montáží, co mě napadla. Opravdu 
hrozným poznáním pro mě bylo, když jsem 
se přesvědčil, že si hrají s mými montážemi, 
vyfukují je, aniž by se píchli. V celém mém 
kaprařském životě jsem se nikdy necítil tak 
bezmocný a vystřízlivěl jsem z názoru, že ja-
koukoli rybu mohu přelstít. 
Tak to byl můj plán, který jsem si určil pro je-
zero Copse - přijít na to, co kapři dělají a jak 
to dělají. Na těchto poznatcích jsem potom 
chtěl postavit způsob, jak zabránit tomu, 
aby kapři z místa odpluli. Stejně tak jsem 
měl v plánu vyřídit si staré účty s velkým, 
ale opravdu velkým místním obrem, jehož 
jméno je Císař. Ve skutečnosti jsem tuto rybu 
chtěl ulovit, když jsem točil film „In Pursuit“, 
ale to se mi bohužel nepovedlo. A jak to do-
padlo? Ulovit Císaře bylo mnohem lehčí, než 
jsem si myslel, že by mohlo být. Proto jsem 
se rozhodl natočit DVD o mých pokusech 
a strastech na jezeru Copse a bylo perfektní, 
že se mi vše podařilo nafilmovat. 
Pokud někdo z vás měl možnost vidět tento 
film, už asi víte, že jsem používal kamennou 
sůl. V jedné scéně jsem zachycován, jak se 
brodím a rýpu se hůlkou ve dně na místě, kde 
krmím. Jak můžete vidět, je zde výrazně hlub-
ší místo. Zde jsem krmil několik týdnů pás 
okolo 4 metrů, ale uprostřed v soustředěném 
místě jsem krmil 100 gramů kamenné soli 
denně. V tomto místě kapři vyhloubili velkou 
díru okolo půl metru hlubokou, přesně upro-
střed krmného místa, tam, kde jsem sypal sůl. 
Tento jev jsem nemohl přehlédnout, takže 
jsem to zkusil ještě na několika dalších mís-
tech, a jasně mi to ukázalo, že kamenná sůl 
je pro kapry nesmírně atraktivní. 

Na jednom místě jsem přerušil vnadění, ale 
zůstal jsem u krmení 100 gramy soli denně. 
Po dvou týdnech krmení pouhou solí jsem 
zjistil, že toto místo je stále navštěvováno 
kapry a každý den o trochu hlubší, i když zde 
nebylo žádné jiné krmení.
Od této chvíle bezmezně soli věřím a myslím 
si, že je to vynikající způsob, jak rychle vyčis-
tit lovné místo. Krmte solí a kapři vám toto 
místo krásně vyčistí. Bezvadný způsob, jak 
toho dosáhnout, je přidávat kamennou sůl 
k partiklu. Osobně používám konopí – kr-
mím tak jedním kbelíkem denně a za týden 

je moje místo tak vyčištěné, že bych zde 
mohl zaparkovat auto!
Pokud se nepoužívá žádná návnada nebo 
ingredience, zodpovědný kaprař si musí být 
vědom některých nepříznivých vlivů pro-
středí. Abych si byl jistý, že jsem lovil eticky, 
soustředil jsem se na to, co dělám, a zvláště 
na to, co jsem se naučil. Když jsem původně 
experimentoval se solí, přišel jsem na opti-
mální dávkování 60 gramů třikrát za 24 ho-
din. To funguje nejlépe. Ve větších dávkách 
nevidím žádné výhody. Popravdě věřím, že 
je lepší krmit menšími dávkami, ale často. 

Užitečný způsob, jak se dá použít kamenná sůl.
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Podle této teorie, kterou jsem si chtěl ově-
řit, jsem krmil při každém náhozu, ale i když 
jsem si myslel, že je to potřeba.
Původně jsem zvažoval PVA sáčky, ale jelikož 
mám z používání PVA obavy, vymyslel jsem 
Chain Reaction. Nepřestane mě udivovat, že 
kapraři, i když vědí, jak rychle je kapr scho-
pen se poučit a prohlédnout jejich nástra-
hu i montáže, stále jsou schopni pokračovat 
v používání stejných metod starých třeba 20 
let. Ano, hovořím o PVA. Zásadně odmítám 
kousky nástrahy kdekoli poblíž mojí montá-
že, protože podle mého to způsobí více ško-
dy než užitku. Zvláště na vodách, kde je silný 
tlak a kapři mají dostatek přirozené potravy, 
nepotřebují riskovat. 
Bylo to proto, že jsem stál před úkolem, jak 
co nejtěsněji připevnit návnadu k montáži 
bez PVA. Nakonec jsme přišli s myšlenkou 
Chain Reaction, což se ukázalo jako úžasný 
nápad, který se osvědčil. Miluji to a kapři 
ještě víc. Jsem přesvědčen, že je to napros-
to přelomový krok, díky němuž jsem zažil tu 
nejlepší sezónu. Jsem zvědav, zda bude tou-
to cestou zpracovatelná také kamenná sůl, 
ale výrobní metoda našich zázračných Solu-
balls a Chain Reaction není jednoduchá, jak 
by se mohlo zdát, takže mě vždycky hodně 
potěšilo slyšet, že jsme byli schopni vyrobit 
i kamennou sůl. Moje nynější metoda spo-
čívá v tom, že lovím na dva pruty s Chain 
Reaction Oliheň a jedním prutem Chain Re-
action Kamenná sůl. Každých několik hodin 

naházím 6 až 10 kuliček Soluballs do krm-
ného místa nebo poblíž něho anebo několik 
sáčků krystalů kamenné soli. 
Tak vezměte kamennou sůl a zkuste si to, ale 
proboha, nepřežeňte to, aby se naše krásné 
svěží vody nezměnily ve slané laguny. Osob-
ně nesnáším kaprová jezera s ozdobami, 
jako jsou platýzi nebo parmice, to už by bylo 
opravdu moc!
Několik dalších rad pro vás: Je to pouze 
kamenná sůl, která je pro kapry tak lá-

kavá. Z nějakého důvodu mořská sůl ne-
funguje tak dobře. Ale není sůl kamenná 
jako sůl kamenná. Je podstatné si uvědo-
mit, že si můžete být jisti POUZE s jedlou 
kamennou solí. Ať vás ani nenapadne, že 
by se vám mohla hodit sůl, s níž se sypou 
silnice. Ta obsahuje škodlivé chemikálie. 
Používejte výhradně sůl koupenou v su-
permarketech a používejte krystaly jedlé 
kamenné soli – Chain Reaction nebo So-
luballs.

Úspěch kamenné soli. Robustně vyhlížející lysec kolem 20 kilogramů.

Moje standardní montáž teď již musí obsahovat 
alespoň jednu Chain Reaction s příchutí kamenná sůl

12 WWW.RYBARSKENOVINY.CZ



Rybaření dle 
nařízení vlády
Rybaření v současné době dle nařízení vlády 
České republiky ode dne 1. března 2021, změ-
nilo určitá nařízení. Výkon rybářského práva 
na individuální lov ryb na udici v rybářských 
revírech je povolen pouze na území katast-
ru obce v místě trvalého pobytu či bydliště 
sportovního rybáře v době od 5:00 do 20:59 
hod. Výkon rybářského práva v rybářských 
revírech jako např. zarybňování, hospodář-
ská činnost na revírech a další činnosti, které 
nelze odložit, nejsou omezeny. Co se týče ry-
baření jako takového je zcela stejné naříze-
ní jako tzv. výkonu rybářského práva akorát 
rybářství – výlov rybníka a další hospodář-
ské činnosti, které nesnesou odkladu (např. 
oprava a údržba rybníka a rybničního zaříze-
ní), nejsou omezeny.
Výkon rybářské stráže, které jsou výkonem čin-
ností 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 zkouš-
kách v rybářství (rybářský hospodář, rybářská 
stráž) není možné po dobu trvání krizových 
opatření pořádat, vyjma zkoušky pro ověření 
kvalifikačních předpokladů pro získání rybář-
ského lístku pořádané distanční formou (on-
line).

Celý tento krátký článek najdete v odkaze 
„http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-
-servis/aktuality/koronavirus/rybareni-ryb-
nikarstvi-a-myslivost-od-1-3.html“ nebo pod 
naším QR kódem. Článek je zkrácený jen pro 
rybáře, a tedy vycházel jsem ze zdroje eAgri. 
Další informace najdete také v novém čísle Ča-
sopisu Rybolov. 
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GEL PO 
BODNUTÍ 
HMYZEM

FOTOOBRAZY 
Z VLASTNÍ FOTOGRAFIE

BALSAX REVENTON

Přípravek k lokálnímu ošetření pokožky příjemně 
chladí. Má mírně znecitlivující účinky.

Snižuje pocit pálení a svědění po 
bodnutí. Lze jej použít také k uklid-
nění pokožky například po spálení 
kopřivami.

 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

Holínky Camminare 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 Cammi-
nare Angler za cenu 653,- Kč. Dámské pro-
vedení  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 zesí-
lenou podrážkou. 

Speciální techniky rybaření potře-
bují speciální vlasce se speci-
álními vlastnostmi - vyso-
kou pevností, jemností, 
přiměřenou průtažností 
a správnou barvou.

Prémiový vlasec Re-
venton od firmy Balsax 
použitím velmi kvalitních 
surovin a technologií zpra-
cování tato kritéria nejenže splňu-
je, ale jako bonus navíc přidá-
vá transparentní barvu.

Reventon je vlasec, který 
je oblíben mezi závodníky 
a je s nadšením přijímán 
hobby rybáři.
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Výzva tedy byla jasná, čeká nás cílený lov 
amurů na řece Moravě ! 
U regálu s nástrahami jsem automaticky sáhl 
po boiles BANANA z nižší řady River Range, 
který mi již v minulých sezónách přinesl 
krásné úlovky amurů. Na odlehčení návnady 
a současně zvýraznění boilie (chuťově i optic-
ky) mi perfektně kápla do noty novinka pod-
zimu - popka z řady Ghost Riser v příchuti BA-
NANA, kterou jsem netrpělivě očekával. 
Lovné místo, na kterém otec přišel o amu-
ra, bylo dál od tábořiště. Po obou jeho stra-
nách se nacházely překážky v podobě stromů 
a keřů, jejichž větve se skláněly až pod hladinu 
řeky. Hrozilo, že se vlasec po záběru zaplete do 
překážek, než k prutům stihneme doběhnout. 
Začali jsme tedy přemýšlet jak problém vyřešit. 
Naštěstí jsme si s sebou vzali novinku z dílny 
Rybářských potřeb NFC takzvaný ROD LOCKER, 
který je určený právě pro podobné situace. 
Po nahození a zakrmení naboostrovaným 
boiliesem a trochou mirabelek jsme usedli 
k ohništi s kamarády rybáři, které lovili neda-
leko. 

Na první záběr jsme neče-
kali dlouho, ale amur 

Chytání s marmyškouChytání s marmyškou
Úvod

Marmyška – správně se říká „mormyška“ 
a jedná se o pravý ruský vynález. Podle ně-
kterých historických zdrojů ji vymysleli ural-
ští rybáři. Ve prospěch tohoto faktu hovoří 
poznámky v knize slavného ruského spiso-
vatele, šéfredaktora loveckého a rybářské-
ho časopisu 19. století, Leonida Pavloviče 
Sabaneeva. Právě on se zmínil o chytání 
v zimě na korýše mormyša, který je základní 
potravou pro ryby ve vodních nádržích Uralu 
a Sibiře. Tento korýš plave ode dna naho-
ru trhavými skoky a zachycuje se na spodní 
části ledu. Tuzemští rybáři použili metodu 
chytání, při které se nástraha vedla podob-
nými pohyby. Ale jestliže rybáři ze Sibiře 
dali marmyšce název, tak skutečný rozvoj 
v chytání na tuto nástrahu zařídili nadšenci 
v Moskevské oblasti. Již v první polovině mi-
nulého století se v odborném tisku objevily 
zmínky o tom, že moskevští rybáři sundali 
splávek ze zimní udice, háček vsadili do zá-
těže a používali tuto nástrahu výhradně pro 
lov okounů. Ale s postupem času začali tím-
to způsobem chytat i další druhy ryb, včetně 
nedravých. Přitom ale bylo zjištěno, že ve 
většině vod, kde se s úspěchem chytá na 
marmyšku, korýš mormyš nežije, a proto ne-
lze jednoznačně říci, že marmyška opravdu 
láká ryby napodobováním tohoto živočicha.
Léta šla, rybáři sbírali zkušenosti v chytá-

ní na dírkách v ledu a za 
nějakou dobu nej-

zvědavější z nich vyrazili s marmyškami na 
otevřenou vodu. Proč ne, když v Rusku je 
chytání na marmyšku povoleno celoročně 
(s výjimkou doby tření určitých druhů ryb). 
A právě kvůli takovým příznivým podmín-
kám mají ruští rybáři velmi dobré zkušenosti 
v tomto způsobu rybolovu.

Co je to marmyška?
Je to malá zátěž z olova nebo cínu, většinou 
s krytím z mědi, mosazi nebo jiného kovu. 
Skrz tělíčko vede otvor pro vlasec a na kon-
ci je upevněný háček. V posledních letech 

se používají marmyšky z wolframu, 
které při malé velikosti mají stej-
nou hmotnost jako větší olověné 
nástrahy. Vždy se vedly disku-

ze, co je to marmyška 
z funkčního hlediska.
A. Někteří tvrdí, že 
je to pouze zátěž, 
která nese háček 
s nástrahou. Jak ale 

v takovém případě 
vysvětlit to, že mi-
stři chytají na mar-

myšky s prázdným 
háčkem?

B. Jiní předpokládají, 
že je to jen varianta 
zimní třpytky. Toto tvr-
zení je správnější, ale 
také není zcela přes-

né. Třpytka je určena pro chytání dravců 
a chycení nedravé ryby na tuto nástrahu je 
věc náhody. Avšak za pomoci účelně zvole-
né marmyšky můžete chytat jen bílou rybu 
a dravec bude ve vašem úlovku spíš výjimkou.
C. Nejblíže jsou rybáři, kteří říkají, že díky po-
vaze pohybu je marmyška zvláštní nástraha.

My se připojíme k těm, kteří si myslí, že mar-
myška kombinuje všechny popsané charak-
teristiky a není nutné brát některou jako 
dominující, protože při chytání v různých 
podmínkách pracuje jedna z nich nebo ně-
kolik ve spojení.

Co odlišuje marmyšku 
a zimní třpytku

Překvapení pro mnohé bude to, že tento roz-
díl nezáleží na velikosti nástrahy, neboť jsou 
i marmyšky několikrát větší než malé zimní 
třpytky. Rozdíl je v tom, že třpytka má otvor 
pro vlasec na opačném konci, než je háček, 
a na vlasci má polohu souběžnou s vlascem. 
Marmyška má však tento otvor uprostřed 
nebo trochu mimo střed a v souvislosti s tím 
má na vlasci polohu šikmou nebo vodorov-
nou. Právě polohy nástrahy na vlasci určují 
jejich pohyb ve vodě.
Kromě toho, jak už bylo řečeno, zimní třpyt-
ka je určena výhradně pro chytání dravců, 
ale na marmyšku můžeme chytat prakticky 
všechny sladkovodní ryby a některé druhy 
mořských. 
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ZNAČKA PRO 
CESTOVÁNÍ A PŘÍRODU

Můžete prosím vás povědět 
našim čtenářům něco o značce Meva? Tro-
chu z tradice a současnosti?
Značka Meva se pyšní dlouhou historií. Její 
vznik se datuje až do roku 1898. Od samého za-
čátku se v její produkci objevovaly výrobky jako 
kovové nádoby na odpad, přepravky, vany nebo 

nádobí. Později se přidaly 
například kerosenové 

lampy a petrolejo-
vé vařiče. 

Zajímavostí je, že během 2.světové války byla 
tato výroba utlumena a nahrazena výrobou 
pro,, říši,,. Meva byla donucena dodávat nádr-
že pro tanky nebo oteplovací láhve. 
V dalších letech se Meva vrací k tra-
diční výrobě, kterou rozšiřuje a nové 
přidává do sortimentu propanbuta-
nové vařiče a také dýchací techniku 
pro hasiče a záchranáře. 

V dnešní době Meva nabízí produk-
ty, se kterými se je možné běžně setkat 
v širo- kém měřítku. Ať už se jedná 

o popel- nice kovové nebo plastové, 
kon- tejnery, 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 sorti-
ment propanbutanových spotřebičů. Zde mo-

hou najít přenosné kartušové vařiče, lampy, 
grily, teplomety nebo i absorpční box nebo kávo-
var. Jejich použití je možné jak s kartušovou ná-
plní nebo často využívanou 2 kg plynovou láhví. 

Všechny 
tyto výrobky 
jsou hojně využívány 
při rybářských výpravách. 
V budoucnu chceme sortiment rozšířit a dopl-
nit například o úložné boxy, židličky nebo stolky.  

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

Testujete před zahájením výroby produk-
ty v terénu?
Každý výrobek je certifikovaný 
a musí být testován a schvá-
len zkušebnou. To se bavíme 
o té formální stránce. Sa-
mozřejmě prototypy no-
vých výrobků se zkoušejí 
v praxi, kde sledujeme pře-
devším spotřebu nápl-
ně, spaliny, funkč-
nost a tak dále. 

S kým spolupra-
cujete?
Pokud tím myslíte, 
kde všude lze naše 
výrobky nalézt tak 
ta síť prodejců a dis-
tributorů je široká. Spolupra-

cujeme se všemi velkými DYI obchody a také 
využíváme distributorskou síť velkoobchodních 
partnerů. 
Přímou cestu můžete zvolit tím, že 
navštívíte náš eshop www.me-
vatec.cz a zde najdete veškeré 

produkty. 

Je  šance  zapo-
j i t  d o  s p o l u p r á -
ce třeba i rybáře?
Šance, jak zapojit rybáře určitě je. 
Rádi bychom se prezentovali na so-
ciálních sítích, a proto bychom se 
nebránili spolupráci například for-
mou recenzí či prezentováním našich 
produktů na Facebooku nebo Insta-
gramu.  

Velmi rádi bychom rybářům před-
stavily postupně novinky a výrobky, 

které mohou na svých cestách za rybář-
skými 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 zapalo-
váním. 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 ak-
tivitám, které milujeme. 

Email: prodej@mevatec.cz
Tel: +420 416 823 181

www.mevatec.cz
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otázek otázek 
1. Jak důležitá je teplota v proudné vodě?
Teploty do 13 stupňů a nižší mají vliv na 
kapří trávení. To se lehce zpomalí, a pokud 
teploty skutečně spadnou, může se trávení 
úplně zabrzdit, nastane tak specifický stav 
spánku. Ovšem v proudné vodě se kapr po-
hybuje, i když je opravdu nejchladněji, aby 
odolal proudu vody. Proto mají tito kapři, 
oproti kaprům jezerním, tendenci být aktiv-
nější. 

2. Jak v chladné vodě lákáš kapry na lovné 
místo? 
Používám normální boilies nadrcené na jem-
nou směs. Důvod je prostý, nechci kapry kr-
mit, pouze je nalákat. Občas smíchám vlastní 
boilies s plovoucím, a to následně nadrtím. 
Lehčí částice z této směsi se pak vznášejí ode 
dna a mohou přilákat kapry, kteří proplouvají 
ve vyšších partiích vodního sloupce. 

3. Jaká by měla být v chladné vodě vzdále-
nost mezi háčkem a boilies?

To je velmi dobrá otázka. Nepoužívám 
žádné speciální zimní montáže, krat-
ší ale zcela jistě jsou. Kapři se krmí 
a pohybují v daleko pomalejším tem-
pu než v létě. Při debatě o délce pří-
věsu je třeba si nejprve uvědomit roz-
díl mezi použitím plovoucího boilies 
a nástrahy, která leží na dně. Pokud 
používáte plovoucí nástrahu, pak by 
měl být přívěs velmi krátký, vlastně by 
mezi nástrahou a háčkem měla být 
nulová vzdálenost. Běžně používám 
malou D-smyčku s drobným krouž-
kem. Plovoučku potom připojuji den-
tální nití. Pokud používáte neplovoucí 
nástrahu, vzdálenost mezi háčkem 
a nástrahou by měla být minimálně 
1 cm. Mnoho lidí používá vlasové pří-
věsy příliš krátké. Kvůli tomu potom 
při zdolávání přicházejí o spoustu 
ryb. Během testů před podvodní ka-
merou, při nichž jsme zkoušeli různé 
montáže, jsem viděl spoustu situa-
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cí, kdy se kapr při nasávání nástrahy nesekl, 
protože přívěs byl moc krátký. Vysvětlení je 
jednoduché, boilies se nachází těsně u háčku 
a brání jeho správnému postavení. Další nevý-
hodou je skutečnost, že kapr má během nasá-
vání více kontroly, nástrahu může vyfouknout, 
a pokud je přívěs opravdu velmi krátký, háček 
se zasekne jen slabě a kapra ztratíte. Daleko 
důležitější je tedy skutečnost, že během celé-
ho roku používám delší přívěs. 

4. Jakou důležitost přikládáš časně z jara 
barvě?
Barva je velice důležitým faktorem, a to přede-
vším brzy na jaře. Ryby vyhledávají mělčí partie, 
které bývají díky prvním paprskům prohřátější. 
V těchto partiích bývá značná viditelnost. Jeli-
kož trávení je stále ještě pomalé, je ve většině 
případů možné kapra ulovit spíše na nápadné 
plovoucí boilies. V tomto ročním období pova-
žuji viditelnost nástrahy za mnohem důležitější 
než její (potravní) atraktivitu. Ve většině situací 
používám bílou, žlutou a oranžovou. 

5. Jaký druh boilies v tomto období prefe-
ruješ? Maso, ovoce nebo koření?
Jak jsem již řekl, metabolismus kapra je stá-
le dost pomalý, proto bych zcela jistě sáhl po 
koření. Tím mám na mysli boilies vyrobené ze 
směsí obsahujících pořádné množství krmení, 
a ne nějaké směsi s pouhou příchutí koření. 
Do krmení bych rovněž přidal hodně hrubé 
vlákniny, abych nastartoval, popřípadě zrychlil 
trávení. 

6. Kolik krmení bys pro začátek zvolil 
na třídenní výpravu, když by voda měla 
12 stupňů? 
Moudré přísloví říká: „Cokoli jednou hodíš, už 
zpátky nevrátíš.“ To znamená, že na jaře nějak 
hodně krmit je poměrně nebezpečné. Riziko, že 
to přeženete, může vzrůstat s každou kuličkou, 
jíž hodíte do vody. Časně z jara chytám spíše 
více v pohybu a snažím se prochytat co nejvíce 
míst. Pouze pokud najdu místo, kde jsou kapři, 
vhodím několik hrstí krmení, ale je to absolut-
ní minimum. Metabolismus se zrychlí, jakmile 
teplota vody vystoupí k 14 stupňům a výše. 

7. Jaká je tvoje nejúspěšnější jarní montáž?  
No, je to montáž Chod. Důvodem k tomu je 
fakt, že chytám s hodně viditelnými nástrahami 
a s touto montáží mohou být prezentovány 
efektivně. 
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Lov ryb na plavanou 
pro začátečníky 
Před mikrofonem: Dušan Bednařík
Jakým způsobem mám použít práškový 
posilovač, pokud se pro něj rozhodnu? 
Použít ho pouze do suchého krmení před 
jeho navlhčením, nebo ho přidat do vlhké-
ho 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 po-
silovač také v zimě?
Posilovače se většinou dávají do suchého kr-
mení a následně se vlhčí, potom můžete suchý 
posilovač přidávat do krmení i během závodu 
a často to dosti pomáhá. Různé druhy posilova-

čů bych určitě nemíchal, tedy pokud to nemáte 
vyzkoušené, ale myslím si, že to není vhodné. 
V zimě se posilovač může dát, ale já je nedá-
vám. 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 spoje-
nou hlínou? Kdy jaký způsob použít?
Patentku si rozdělím vždy na tři díly - první třeti-
nu 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 hlí-
nu 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 stáva-
jí 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 

Dušan Bednařík na MS v Itálii.
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budete chtít udělat kouli a třeba na řece 
musí být koule tvrdé a nesmí se rozpadat, ji-
nak nakrmíte sousedovi pod vámi. Kukly jsou 
proto výborné do základního krmení i na při-
krmování, 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 aro-
matickou „šťávu“, která je neodolatelná pro 
cejny i jiné druhy ryb. Nejhorší jsou červi - ti 
během mžiku prošpikují kouli tak, že se oka-
mžitě 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 hor-
kou vodou, 2. zadusit červy v igelitovém sáč-
ku, 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.

Na závod mám tři druhy živých návnad. 
Přikrmovat mám tou živou, na kterou 
zrovna v tu chvíli chytám, nebo mám kr-
mit 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 vyhod-
notit 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 něja-
ký druh ryb, tak je potřeba 
na to správně zareagovat 
a udržet je na krmném 
místě co nejdéle.  Napří-
klad když začnu chytat vel-
ké cejny, tak do krmení na-
stříhám žížaly a na háček 
použiji také žížaly, na kapry 
zase kukuřici, na plotice 
pro změnu červy. Pokud zá-
běry ustávají, tak musíme 
zase nějak zareagovat. Za 
ustáváním záběrů můžou 
být  tři faktory - ryby se 
nasytily, z nějakého důvo-

du neberou a nebo z nějakého důvodu odjely. 
V tom případě  musíme něco vyzkoušet - třeba 
začít více přikrmovat hlínou s patentkou, zjem-
nit návazec  (forpas) a na háček dávat menší 
sousta nebo čistou patentku. Toto platí na vět-
ších 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 postavit taktiku krmení hned od 
začátku. Např. když převažují plotice, takje sko-
ro zbytečné tam dávat žížaly, ale spíše postavit 
živou složku tak, aby asi 80 % živé  složky tvořili 
červi.

Pokud jsou závody v létě na rychle tekou-
cí 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  tako-
vé větší řeky typu Labe bez hlíny nikdy. Pokud 
si říkáte, že tím zbytečně krmení  ztmavujeme, Dušan při základním krmení.

Koule základního krmení bez živých složek

Koule základního krmení s velkým obsahem hlíny.
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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 kou-
le. Míchání  různých typů hlín se běžně prakti-
kuje a někdy je to větší alchymie než samotné 
krmení.

Na začátku závodu začínám chytat s ur-
čitým vyzkoušeným rozestavěním broků 
a pokud nemám záběry, tak zkouším jiné 
rozdělení zátěže nebo hýbu s hloubkou. 
Případně zkusím změnit nástrahu, jen-
že 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?
Toto se dá vyřešit úplně jednoduše – začněte 
něco měnit až tehdy, pokud zjistíte, že to ne-
funguje! Zde se začíná projevovat důležitost 
tréninků, protože právě během tréninku si vy-
zkoušíte, která udice vám nejlépe chodí a která 
nejvíce funguje na začátku, po nějaké 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!

Když chytám na vodě, kde se závody ještě 
nepořádaly a v tréninku se chytá málo ryb, 
tak se mi často stane, že mám první zábě-
ry až po půlhodině chytání, a pokud dokr-
mím, 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 chy-
tal 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?
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 závodní-
ka. V první řadě jste udělal správnou věc, že 
jste začal přikrmovat až po nějakém tom zá-
běru. Mnoho lidí dělá chybu, že krmí, a vlastně 
není co krmit. Pokud však po dokrmení ryby 
odrazí, tak to znamená, že jim něco vadí – od-
hadoval bych, že zde budou ryby dosti plaché, 
takže jim zřejmě vadil hluk při dopadnutí kou-
le. 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 reagova-

ly dobře, tak přikrmoval dále a možná i častě-
ji. 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 ne-
považoval. Nikde není psáno, že tam musí-
te naházet 17 l, a někdy méně znamená více 
a obzvláště na takovýchto vodách. Předpoklá-
dám, 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, vle-
vo, vpředu nebo vzadu – prostě to nevzdávat 
a zkoušet! 

Patentky si vždy rozdělím na tři díly.

Patentky.

Práškových posilovačů je plno druhů.
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Po kratší odmlce se opět vrací Vaše oblíbená soutěž Ry-
bářských Novin o hodnotné ceny věnované internetovým 
obchodem pro rybáře www.CHYTNI.CZ

Váš úkol je jednoduchý. Poznáte karikaturu slavné 
fotografie?
Napište název originální fotografie zprávou na Face-
book Rybářské Noviny, e-mailem na info@casryb.cz, 
případně na Facebook ČASopis RYBolov. Vítěz bude 
uveden v příštím čísle Rybářských Novin, digitálního 
ČASopisu RYBolov a na Facebooku Rybářských Novin 
a CHYTNI.cz 
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P R O  D Ě T I  A  D O S P Ě L É

KOUTEK ZÁBAVY A POUČENÍ
Sudoku pro velmi zdatné Sudoku pro středně pokročilé

Soutěžíme s 

Sudoku pro 
velmi zdatné

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

 www.hyundaidomansky.cz

   
  

 

Pro lepší budoucnost.
Nový Hyundai KONA. Také jako Mild Hybrid, 


