Těžko říci, která dravá ryba patří v evropském kontextu
mezi nejoblíbenější? Možná je to štika?! Sám za sebe bych
spíše tipoval „ostnatého rytíře“ se skleněnýma očima, jak
u nás přezdíváme candátům. Již několik let se na ně celkem
úspěšně vydávám s muškařským prutem. Candáti milují pomalou prezentaci nástrah a vydatné fáze vyklesávání. V létě
ovšem můžeme k věci přistoupit trochu méně konvenčně…
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Ta pravá candátí sezona pro mne většinou
začíná (u nás v Německu) začátkem června.
Na různých evropských lokalitách lze chytat
candáty s muškařským prutem prakticky během celého roku, ale v teplé části sezony je to
radost povýšená na druhou. Oblíbené dravé
ryby jsou totiž mimořádně aktivní a nám rybářům přinášejí nezvykle, někdy až mimořádně
tuhé a adrenalinové souboje.

Taktika s výběrem vhodné vody
Zcela záměrně dávám při letním rybaření
přednost zakaleným jezerům a řekám. Letní dny jsou velmi dlouhé a v čistých vodách
candáti mnohdy posouvají čas svého krmení
do fáze stmívání nebo se po potravě vehementně shánějí až v noci. Tyto časy jsou s ohledem
na můj rodinný život „smrtelné“, a tudíž nepoužitelné. Oproti tomu na přikalených revírech
můžeme candáty velmi dobře lovit i během
dne. Často jsou velmi přínosné i hodiny kolem
poledne, a to především za předpokladu, že
fouká silný vítr. Ten přináší do vody a hejn potravních rybiček pohyb, zvláště v mělčích pasážích s hloubkou 3–4 m. K tomu se navíc zvyšuje
podíl kyslíku v teplé vodě, což má pozitivní vliv
na látkovou výměnu. Je-li hladina rovná jako
zrcadlo, a to především ráno, nikdy to nevěstí
žádné překotné úlovky. Osobně nejraději rybařím z bellyboatu. S jeho pomocí může být
člověk extrémně přesný a prezentovat mušky
tiše, nenápadně a precizně na hranách nebo
u převislého křoví. Můj bellyboat s platformou
značky Seven Bass má navíc vesla a díky malému motoru Float Plus (www.floatplus.com)
pod bellyboatem se mohu pohodlně pohybovat rychlostí až 15 km/h.
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Stanoviště candátů
Co candáti milují, víme zřejmě moc dobře
všichni: tvrdé dno, kamenitá pole, štěrk a pařezy, ostré stoupající hrany, plata, místa poskytující stín, jako křoví, stromy, mola atd. Přirozeně je ale nejefektivnější lovit je na místech,
kam vyrážejí za potravou. Ten, kdo rozluštil
a pochopil zmiňovaný kód, je bude moci lovit
pravidelně, úspěšně a s lehkostí. Místa, kde
ryby odpočívají, jsou snáze identifikovatelná,
zvláště přes den. Tam, kam za slunečných dní
padá stín, je spolehlivě najdeme.
Přesně na takovém místě jsem lovil letošního červnového rána s rybářským kamarádem
Tobim. Šlo v podstatě o partii na celkem monotónním toku řeky, kde stromy vyčnívaly daleko nad hladinu. Bylo brzy po ránu. Po nějaké
době měl Tobi krásný tvrdý záběr před stromy,
ryba ale bohužel nezůstala viset. To samé se
opakovalo ještě jednou o chvíli později. Vlastně bychom to měli už vědět: bez slunce, stínu a především brzy ráno je zde velmi málo
candátů nebo téměř žádní. Jiný rybář, který
právě trolloval prostředkem řeky, tuto teorii
jen potvrdil: „Ráno a večer candáti opouštějí
své úkryty a divoce táhnou dokola.“ Zda se
chtějí jen nasytit, nebo jsou při menší světelné
intenzitě ve vodě aktivnější, je otázka. Myslím,
že roli zde hrají oba faktory. Rozhodli jsme se
tedy hledat aktivní ryby. V části řeky, kde ostrá hrana vystupuje přímo před rákosové pole,
jsme s rybařením plně koncentrováni pokra-
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Echolot je velmi důležitým
pomocníkem nejen k určení
hloubky, ale i zjištění, kde se pohybuje případná potrava ryb. Dalšími
důležitými pomůckami jsou brousek
na háčky, vodotěsná taška na doplňky, dlouhý peán nebo kleště
na vyhakování a kuchyňský
kartáček na rozčesávání
streamerů.

čovali. Všude kolem bylo mnoho potravních
rybek a v jednom rohu jsme na echolotu konečně objevili candáty. Kdo se alespoň trochu
vyzná v technice, je schopen na displeji rychle rozpoznat dravé ryby od těch nedravých.
Tento kout jsme pečlivě proházeli. A pak se
stalo něco neuvěřitelného. Tobi zakřičel: „Candááát!“. Krátce nato prudce zasekl a následně
jen s nechápavě smutným pohledem kroutil
hlavou. Velká ryba kolem 80 centimetrů nasála
streamer 10 centimetrů pod hladinou, přímo
u jeho ploutví, ale při záseku se přetrhl ocelový návazec. Hořké!

Materiál
Volíme raději potažené ocelové lanko s nosností 10 kg než titanové, protože se tak nějak
počítá s menším počtem záběrů. Pokud se
zkroutí, pak ho jednoduše musíme kus ustřihnout. Ve zkalené vodě si s jeho viditelností není
třeba dělat žádné starosti, a protože musíme
počítat i s přítomností štik, nepřichází žádný
jiný návazec v úvahu. Před ním se nachází
0,40mm fluorocarbon nebo obyčejný monofilní vlasec v délce cca 1,00–1,50 m. Osmičkový prut je ideální, ale můžeme samozřejmě
použít i sedmičku nebo devítku. Daleko důležitější roli má šňůra. Intermediální Running
Line s potápivým zakončením Sink-3 je ideální
pro hloubky mezi 2 a 5 metry. Potřebujeme-li
rybařit hlouběji, musíme nasadit model Sink-7
potápivého zakončení. Štíhlé streamery mezi
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10 až 18 centimetry jsou ideálními nástrahami. V přikalených vodách fungují fluorescenční barvy, stejně jako bílá a Motoroil. Osobně
velmi rád používám chrastítka, která strčím
do punčoškové bužírky a napíchnu na háček.

Větrný večer
Pomalu nastal večer. Vítr zesílil a my se rozhodli prochytat výběžek, jehož mělčina postupně padala až do hloubky 4 metrů. Můj
SideScan a DownScan zobrazovaly mnoho potravních rybek. Na místě bylo i několik velkých
samostatně stojících ryb. Nahodil jsem přímo
do mělka a plynule strippoval, abych mohl
svůj streamer na hraně nechat déle padat. Při
plynulém přitahování mi něco kleplo do špičky. Nebo to bylo jenom dno? Okamžitě jsem
pro jistotu zpomalil vedení nástrahy a hned při
prvním klesání se dostavil prudký záběr. Ryba
třásla hlavou a spíše jsem počítal se středně
velkou štikou. O chvíli později se mi podařilo
vylovit pěkného 77centimetrového candáta.
Nádherný souboj ve 20stupňové vodě. Tento úsek jsme se následně rozhodli „pročesat“
důkladněji. O chvíli později bylo na echolotu
vidět, jak větší ryba míří směrem k hladině. Instinktivně jsem přestal přitahovat a v tu chvíli
přišel skutečně brachiální záběr, který mi vytrhl
šňůru z ruky. Zanedlouho jsem si v bellyboatu
prohlížel dalšího sedmdesátníka.
Máte chuť zkusit si ulovit candáta na mušku?
Zkuste to, snaha se vyplatí. Máte-li doplňující

otázky ohledně lovu candátů s muškařským
prutem, chatujte se Steffenem na Instagramu
@steffen_schulz_lineout.media.

Seznam potřebného vybavení pro
lov candátů s muškařským prutem:
• muškařský prut AFTMA 8 (například Greys Gr
70 Salt nebo Hardy HBX);
• intermediální (plovoucí) šňůra Cortland
Compact Sink 3 nebo Airflo Forty Plus Extreme Sink 7;
• cenově přijatelný muškařský naviják pasující
ke zvolenému prutu;
• kvalitní fluorocarbon (Stroft nebo Cortland);
„hrst“ kvalitních streamerů (na www.marios-fliegendose.de a www.smartlures.nl se ptejte po Steffenových oblíbených modelech
na candáty).
■

Str. 22: Autor a jeho letní candát ulovený na streamer. Str. 23 dle čísel: 1) Malý výběr úspěšných vzorů.
2) Našel Tobi konečně tu správnou barvu? 3) Candáty
lze velmi šetrně vylovit z vody rukou. 4) Tady ho máme!
Trpělivost se vyplatila. Str. 24: Velcí candáti streamery
doslova milují!

