Léto, slunce, sluneční svit – pro příjemné rybaření by mohlo být klidně chladněji.
Teplá roční období jsou ovšem pro nás lidi těmi nejoblíbenějšími. Člověk může užívat krásné dny s rodinou u vody, vlahé večery na zahradě – o tom není pochyb.
S rostoucími teplotami však většinou uvadá efektivita lovu dravých ryb, jelikož
doby braní se zpravidla omezují na velmi brzké ranní hodiny, nebo naopak velmi
pozdní noční, tedy žádné extra možnosti pro spontánní krátkou vycházku k vodě.
Pro nás, příznivce lovu dravců, je to skutečně tvrdá letní doba a adjektivu „tvrdá“
bychom měli věnovat patřičnou pozornost. TVRDÝ – to je správné heslo, přátelé,
zabalte si tvrdé nástrahy a užívejte si rybářské léto u vody. Ale pěkně popořádku…

Text | Steffen Schulz | Foto | autor | Překlad | Radek Diviš
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Letní strategie
S kamarádem Tobim plánujeme výpravu
s hardbaity na bellyboatech. Ačkoliv panuje
velmi teplé počasí, musí ryby i při vysokých
teplotách vody přijímat potravu, a to denně.
Štiky necháme tentokrát na pokoji, těm totiž
teplá voda moc dobře nedělá, a dnešních 24 °C
je vážně moc. Bellyboat zároveň nabízí velmi
příjemnou možnost zchlazení. Navíc můžeme pečlivě projet a prohledat příbřežní hrany
a prezentovat zde nástrahy. Echolot s funkcí
SideScan pomůže při lokalizaci potravních rybek a také při pátrání po hejnech okounů.
Vodní traviny, rákosí, kamenné náspy, přístavní mola, pevninové výběžky, a především
převislé keře i stromy jsou v létě skutečnými top
místy. Vhodný typ vody odpovídající výše jmenovanému nacházíme záhy. Předávání informací totiž v kruhu našich přátel funguje bleskově,

což v podstatě
garantuje způsob, jak se
i přes nedostatek rybářského
času rychle dostat k rybám. Rybaření v týmu má nesporné výhody!

„Horké“ nástrahy pro horké dny
A co pověsíme na závěsku? Tvrdé nástrahy
(hardbaity) – a to výhradně. V našich krabičkách najdete twitchbaity, tedy wobblery nepředvídatelně vystřelující sem a tam, a také
celou řadu povrchových nástrah. Osobně
upřednostňuji nástrahy s hloubkou ponoru
3–4 metry, protože rád prochytávám i hlubší
místa a pasáže. V mělké vodě jsou v létě spíše
menší ryby, a abych byl zcela upřímný, já raději lovím větší dravce. Ti zpravidla stojí na hranách od 2 do 8 metrů.
Návazec použijeme z fluorocarbonu o průměru 0,30–0,35 mm. Není 100% odolný
proti štičím zubům, ale u velikosti nástrah
do 8 centimetrů funguje spolehlivě, a navíc
nástrahy visí v rybích tlamách povětšinou
hodně na kraji. Fluorocarbon používám
i z důvodu cukavého divokého vedení nástrahy, protože tuto zátěž vydrží díky své tuhosti právě jen on. Navíc pravděpodobnost, že
vám to štika ukousne, je velmi malá. Za svůj
život jsem při twitchování přišel maximálně
o pět nástrah.
Při výběru náčiní spoléháme u této techniky lovu na krátké pruty v délkách 1,80–2,00 m
s pěkně tvrdou akcí a dostatkem zpětné vazby
blanku. Zda použijete baitcastový nebo smekací naviják, si ve finále musíte rozhodnout sami.
Každému vyhovuje něco jiného. Daleko důleži-
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tější jsou vlastní nástrahy. Přestože je na místě
přítomno mnoho malých potravních rybek,
větší twitchbait uloví pořádné ryby pravděpodobněji. V teplé vodě si velcí a malí okouni dělí
stejná místa, na rozdíl od chladných ročních
období. Nyní je potřeba lovit selektivně, pokud
chceme trefit velkého okouna.

Opalovací krém na obličej
a jde se na věc
S kamarádem Tobim se už nemůžeme dočkat prvních náhozů. Svižně nafukujeme naše
Sevenbass bellyboaty s platformami. Sedět
vysoko a mít větší přehled je daleko příjemnější. Do bellyboatů nenastupujeme bez
pádel. Člověk se pohybuje daleko rychleji,
v případě špatného počasí je okamžitě v bezpečí na břehu a spontánně se může svižně
přesunovat na nová lovná místa. Já jsem ještě
línější, a proto přidělávám navíc elektromotor
s dálkovým ovládáním, takzvaný Floatplus. To
je absolutní sen každého lenocha!
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Přímo na prvním místě, písečné plážičce
s pásem rákosin, přichází první tvrdý záběr.
Vzápětí se mi daří během pár hodů ulovit několik okounů ke čtyřiceti centimetrům, a dokonce dva velikosti 40+. To je na pískovně
úvod jako hrom. Tobimu se vůbec nedaří najít
správnou nástrahu. Jedno sáhnutí do mé krabičky s wobblery vše vyřeší a rázem se ohýbají
oba pruty se stejnou intenzitou.

Zvýšit počet úderů
Plynule pádlujeme a přitom hodně a rychle házíme. To samé dodržujeme při vedení
nástrah. S našimi twitchbaity pracujeme následovně: přímo po náhozu tvrdě udeříme
do volné šňůry. Mnoho modelů nástrah pořádně vystřelí, některé dokonce krátce zacouvají. Poté jsou velmi důležité krátké klidové
pauzy trvající sekundu až dvě, kdy wobbler
zůstává stát. Záběry často přicházejí právě
v této chvíli. Příliš rychle člověk svůj wobbler
vést nedokáže, především tehdy, prokládá-li
vedení pravidelnými pauzami. V této chví-

li se vyplatí sledovat i echolot, respektive
SideScan. Uvidíme-li stát stranou nějaké
samostatně se pohybující ryby, je potřeba
okamžitě nahodit vlevo nebo vpravo. V létě
se dravé ryby hodně pohybují a tímto způsobem jich zaručeně ulovíme víc a můžeme je
zároveň i lépe sledovat.
Po pár hodech u hrany rákosí mám záběr.
Nedaleko od mých ploutví však na 35centimetrového okouna surově útočí metrová štika. Bohužel se po chvilce zase uvolní. Ale akce
je to parádní! Tobi mění taktiku a nasazuje
povrchovou nástrahu. Koukáme na sebe, povídáme si, když vtom něco mohutně mlaskne. Na Tobiho nástrahu se totiž vyřítil vzteklý
bolen, který vzápětí po krátkém boji končí
v podběráku. Podběrák a pořádné kleště jsou
při lovu s tvrdými víceháčkovými nástrahami
povinností. Vylovení pomocí ruky může velmi rychle skončit trojháčkem zaseklým v prstu nebo v dlani.

ORKA PRO VAŠI
LEPŠÍ SEZONU!

MIMOŘÁDNĚ ÚČINNÉ NÁSTRAHY

pro naše vody, švédská jezera i norské ordy!
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VELKÉ MNOŽSTVÍ TYPŮ A BAREV
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Ve stínu a s povětřím v zádech
Preferuji dny, kdy hodně fouká a na obloze se střídají sluníčko a mraky. Strana, kam
vane vítr, bývá většinou rybářsky velmi dobrá.
Převislé stromy se stínem a hlubokou vodou
stejně tak. Na takové místo jsme s Tobim právě
dorazili. S bellyboatem se můžeme naprosto
perfektně postavit.
Zastavuji svůj boat paralelně se křovím
a začínám podél plynule twitchovat. Téměř
okamžitě přichází rána do prutu a daří se mi
zdolat pěkného 46centimetrového okouna.
Teď je na tahu Tobi, má volné pole. Hodím
stranou, ale zcela neočekávaně přichází další záběr. Během klidové pauzy do nástrahy
něco násilně vrazí. Kopance hlavy jsou mi
ihned povědomé, se zatajeným dechem
čekám pěkného candáta. A skutečně, můj
wobbler nekompromisně nasál kapitální candát. Jsem radostí úplně mimo.
Když s kolegou na konci dne počítáme ulovené ryby, dostaneme se k číslu 100. Záběrů
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bylo samozřejmě ještě daleko více. Tohle je
nádhera, prostě rybářská pohádka!
Pokud při tropických vedrech vsadíte
na hardbaity, garantuji vám, že budete mít
úspěch na jakékoliv vodě, Tímto vám také
přeji příjemné pocení a nádherně „tvrdé“ léto
na vodě!
■

Str. 4–5: Steffen Schulz má na velké ryby svůj tajný recept! Str. 6–7 dle čísel: 1) Žádný obr, ale radost udělal.
2) Jeden z velkých okounů kategorie 40 cm +. 3) Souboj
s jesenem na ostří nože. 4) Nádherná ryba: Tobi s kapitálním jesenem uloveným na wobbler. 5) Další krásný
okoun na tvrdou nástrahu. 6) I lineárně vedená guma
dokázala vyprovokovat candáta k záběru. 7 – zleva
doprava) Berkley Flicker Shad, Berkley Flicker Shad
Jointed, 2× Berkley Dredger, Berkley Frenzy, Berkley
Cutter 90+. 8 – zleva doprava) 2× Berkley Bullet Pop 70,
Berkley Spin Rochet 110, Berkley J-Walker 100, Berkley
Spin Bomb, Berkley Choppo, Berkley Spin Bomb. 9 – zleva doprava) 2× Berkley Flicker Shad, 5× Berkley Flicker
Shad Jointed.
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ŽÁDEJTE TAKÉ U SVÝCH PRODEJCŮ RYBÁŘSKÝCH POTŘEB!

