Příjemné slunečné počasí, aktivní a silně bojující ryby, tak nějak by se dal definovat
sen každého sportovně laděného příznivce lovu přívlačí. Rybaření téměř v tropických
podmínkách, které v poslední době v Evropě na přelomu léta a podzimu panují, je
kupodivu nesmírně efektivní a možná stejně „horké“ jako ostré souboje s rybami
na jemných přívlačových prutech. Také u nás může mít voda na podzim ještě kolem
letních 20 °C, a to nám umožňuje užít si pořádnou porci zábavy při lovu okounů, bolenů a candátů. Všeobecně oblíbené gumy zůstanou tentokrát doma. Ryby jsou stále
ještě dostatečně rychlé a v nejlepší kondici, proto rády atakují svižně vedené umělé
nástrahy. Nastal čas pro hardbaity!

Text | Steffen Schulz | Foto | autor | Překlad | Radek Diviš
S kamarády Dirkem a Tobim jsme se domluvili, že lov s nejrůznějšími tvrdými nástrahami
musíme opět po čase vyzkoušet. Ve třech je to
pořádná porce zábavy a velmi příjemná příležitost užít si rybářský den s nejbližšími přáteli.
Člověk toho může hodně vyzkoušet, prohledá
touto bezpochyby velmi rychle praktikovanou technikou daleko více vody, a pokud trefí
i den, kdy ryby skutečně chtějí brát, nejsou
dva do kruhu ohnuté pruty žádnou výjimkou.
A mimoto není asi nic lepšího než strávit s kamarády rybářský den na vodě (tuto větu ale
doma raději neopakujte).
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Volba revíru
Při lovu s wobblery a jinými tvrdými nástrahami upřednostňuji středně velké lokality.
Pískovny s bohatými strukturami a hloubkami do 20 metrů se střídajícím se typem břehů (převislé keře, leknínová a rákosová pole,
špičky a výběžky, kamenité pasáže, rychle
do hloubky se svažující hrany břehů a mělčinová plata v blízkosti břehů) jsou ideální.
Příliš mělké ovšem příbřežní partie být nesmějí, kapitální ryby by se pak raději zdržovaly ve sloupci na volné vodě. Hloubky mezi
2–6 metry jsou ideální partií pro twitching

a poppping. Logicky bývá čistější voda spíše
výhodou, a to především ve chvílích, kdy se
rozhodneme cíleně lovit okouny.

Taktiky lovu s tvrdými nástrahami
Když lovíme z lodi ve třech a prohledáváme příbřežní partie, jeden z nás hází jako
první dopředu. Ten samozřejmě z logiky
věci uloví nejvíce ryb, a tak v lodi po každé
pěkné rybě rotujeme. Pokud první dva „twitchují“ přirozený tichý wobbler a jeho agresivní „hlučnou“ variantu, měl by třetí v řadě
zkoušet například nějakou z povrchových

Rybářské potřeby
Los Cormoran

www.los-cormoran.cz

ATLAS RYBÁŘSKÝCH REVÍRŮ

Nová aktualizovaná edice 2019/2020 velmi populárního atlasu revírů svazových (ČRS, MRS) a soukromých vod vhodných pro rybaření.
Atlas obsahuje:
• všechny svazové revíry – 1 211 mimopstruhových a 551
pstruhových • 209 soukromých revírů • GPS souřadnice
všech revírů, podrevírů, nádrží a vedlejších toků • podrobné popisy revírů včetně nejčastěji lovených ryb • abecední
rejstřík • revíry s NONSTOP rybolovem • zvýrazněna místa
vhodná pro handicapované rybáře • vyznačené revíry pro lov
na dírkách • 3jazyčná verze (CZ, D, GB)

MC:

329 Kč

OBJEDNÁVKY:
272 732 065, 602 224 662,
info@los-cormoran.cz
RYBÁŘSKÉ
KARTY

Ideální „společník“ na dlouhé rybářské výpravy, nebo
když právě neberou. Klasické jednohlavé karty s rybářskými motivy („rybářské
mariášky“) potěší všechny
příznivce Petrova cechu.
32 listů. Vkusný malý rybářský dárek.

nástrah. Jakmile první v lodi zasekne rybu,
musí ten druhý v řadě okamžitě nahodit tímto směrem, aby případně zlákal na svoji nástrahu dalšího okouna z hejna. A třetí může
úlovky podebrat a před puštěním zpět ještě
zdokumentovat. Jakmile narazíme na hejno, je smysluplné loď zakotvit a pak mohou
lovit ryby všichni, a také je uloví. Efektivněji
a s větším faktorem zábavy do jde jen sotva.

Nástrahy a náčiní
Na trhu je k mání nespočet tvrdých nástrah
od mimořádně levných až po extrémně drahé.

Já se spíše než na cenovku soustředím na fakt,
abych své nástrahy mohl dobře prezentovat
v hloubkách 3–4 metry. Mám zkušenost, že
větší dravé ryby stojí spíše hlouběji. A pokud
zvedneme špičku prutu, můžeme své nástrahy prezentovat daleko mělčeji. Přírodní přirozené vzory jsou jednoznačně super, ale často
velmi dobře fungují i křiklavé barvy. Ať už volíme typ a velikost poperu, nebo stickbaitu, je
potřeba znát především lokalitu, velikost ryb,
jejich zvyklosti a aktuální přirozenou potravu.
Jedna z těchto nástrah ale vždy funguje s výrazným odstupem lépe. Je celkem jasné, že
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i relativně silný ﬂuorocarbon neobstojí před
ostrými štičími zuby. Navíc do návazce prakticky celý den tvrdě „bušíme“. Spoje běžných
komerčních lanek při této technice lovu rychle
povolí, a tím si tak trochu zaděláváme na zbytečnou ztrátu nástrahy nebo v horším případě
nástrahy včetně pěkné ryby. Osobně jsem při
twitchování s tvrdými nástrahami štiku ztratil
jen ve zcela výjimečných případech. Stalo se
to pouze ve chvíli, kdy mé ocelové nebo titanové lanko prasklo – typický znak únavy materiálu při technice twitchingu. Rozhodnete-li
se pro ﬂuorocarbon, je povinností návazec
o průměru 0,30–0,35 mm. Souboje s rybami
jsou často velmi divoké a člověk musí kdykoliv počítat s variantou, že může přijít skutečně velká ryba. Pro tyto techniky používám
1,80–2,00 m dlouhé kombo ve spojení s baitcastovým nebo smekacím navijákem. Zde rozhodují preference každého rybáře. Pruty by
měly být skutečně tvrdší, jinak jste bez šance
wobblery rozpohybovat a vést tak, jak je potřeba. Některé modely pak perfektně „tancují“
na místě, nebo dokonce couvají. Z toho pak
ryby totálně šílí!
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Na rybách

2

3

4

5

Začalo to nebývale slibně. Hned na prvním
místě, na výběžku, kde voda padá z jednoho
metru do šesti, mě z klidu „vyrušil“ nádherný
záběr. Nedlouho poté jsem do podběráku
navedl okouna kategorie 40 cm+. Okamžitě
jsme zbystřili a zakotvili. Po několika málo
dalších náhozech to opět s nevídanou razancí bouchlo do mého prutu a na wobbler se
mi pověsil okoun, kterému do bájných padesáti chyběl už jen malý kousek. Pokorně jsem
se přesunul na záď lodi, teď byli na řadě jiní.
Nedlouho poté to opět zajiskřilo a Tobi zdolal pěkného vypaseného okouna, jemuž jsme
naměřili rovných 45 centimetrů. Je pravda,
že v porovnání se zimou byly ryby výrazně
štíhlejší, ale zato bojovaly v teplé vodě s třikrát větší vehemencí. Navíc záběry a souboje s pruhovanými naježenými dravci bývají
na lehké náčiní skutečně spektakulární. Dirkovi se do té chvíle bohužel nepodařilo zaskórovat, kolegiálně a s úsměvem na tváři se
však radoval společně s námi. Byl si samozřejmě vědom faktu, že den bude ještě dlouhý,
a ryby se zdály být při chuti.
Rozhodli jsme se pro změnu místa. Byla to
velmi dobrá volba, protože jsme vzápětí zažili první dvojité zdolávání. Dirk ulovil okouna
a Tobi bolena. Já jsem vzápětí zdolal dalšího velkého okouna, zatímco Dirkovi skončil
na háčku trochu menší druhový kolega. Najednou to začalo brát téměř na každý hod.
A trochu zesílil i vítr, který před zářící slunce
neustále posouval nějaké mraky. V takových
dnech může být velmi produktivní i polední
čas oběda. Je to příjemná změna, protože člověk oproti létu nemusí vstávat v noci.
Další ryba se bránila daleko vehementněji.
Tyto rány hlavou přeci důvěrně znám?! Odhad byl přesný, nemýlil jsem se. Byl to pěkný
candát, který se zmocnil mého wobbleru. Dirk
a Tobi vzápětí ulovili současně dva nenasytné boleny. „Stříbrné šípy“ byly kolem dokola
velmi aktivní a pozitivně reagovaly na naše
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nástrahy. Byla to nádherná rybařina. Po zbytek
dne zůstal v rámci úlovků zachován mix okounů, bolenů a candátů a musím říci, že jsme si
společné rybaření náležitě užili.

(zleva) Berkley Flicker Shad Jointed, 2× Berkley Dredger, Berkley Frenzy, Berkley Cutter 90+
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Klíčem k úspěchu při lovu v teplejší vodě
bylo velmi rychlé vedení nástrahy proložené
1–2sekundovými pauzami. To ryby dokázalo
skutečně pobláznit. Cestou jsme potkali další dva rybáře lovící s gumovými nástrahami.
Nějaké ryby samozřejmě také chytili, ale počtem a velikostí se nám pro tentokrát nedokázali ani zdaleka přiblížit. Neexistuje žádné
základní pravidlo, ale od června do října bývají wobblery a další varianty tvrdých nástrah
velmi často produktivnější nežli jiné umělé
přívlačové nástrahy.
Když se slunce pomalu začalo ztrácet za horizontem, stáli jsme opět na našem výchozím místě, kde jsme po ránu tak slibně začali.
A nezklamalo. Na mě se ve ﬁnále opět usmálo
štěstí, když mi prakticky pod lodí vzal wobbler
poslední velký okoun dnešního dne. Byla to
zkrátka a dobře nádhera. A navíc i potvrzení
toho, proč tak zbožňuji „tvrdou“ část přívlačové sezony!
■

(zleva) 2× Berkley Bullet Pop 70, Berkley Spin Rochet 110, Berkley J-Walker 100, Berkley Spin Bomb, Berkley Choppo
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(zleva) 2× Berkley Flicker Shad, 5x Berkley Flicker Shad Jointed
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AŽ 120€
NAZPĚT

PŘI NÁKUPU ECHOLOTŮ
ELITE TI2 & HOOK2

Zakupte vybrané echoloty řady Elite Ti2 nebo Hook2
v období od 1. září do 31. října 2019 a získejte
až 120€ nazpět
Pro více informací o akci navštivte www.bohemia-marine.cz
nebo lowrance.com/cashback

Popisky: Xxxx

