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Ulovit candáta, myslím tím kapitálního, je všechno jiné, jen ne jednoduché. To ví zřejmě každý rybář. Pokud si chceme splnit svůj candátí sen, navíc s muškařským prutem v ruce, je to pro mnoho rybářů téměř neřešitelná věc. A obětovat tomu mnoho
času a zkoušení se také nikomu zrovna nechce. Popravdě jde o tvrdou řeholi. Pokud
se ale zaměříme na správný revír s dobrým potenciálem, není nic nemožné. V poslední době patří v tomto ohledu mezi předměty mého zájmu stále častěji větší jezera.

Základní princip
Pro začátek je potřeba si najít jezero nebo
v případě nouze řeku s velmi malým proudem, respektive s úseky bez výrazného proudu. Může to být také pískovna, kam se candáti
pravidelně vysazují, která je slibným revírem
v případě, že na klasické metody se ryby loví
jen sporadicky. V žádném případě bychom
si neměli dělat starosti a stresovat se, pokud
budou mezi úlovky občas štiky. To je naprosto v pořádku. Jen nepropadejte panice, že jde
o nějaké kouzelnické čáry.
Extrémně důležité je candáty vypátrat
a k tomu budeme nutně potřebovat echolot. V ideálním případě by revír nemusel být
hlubší než 5–6 metrů. To stopování enormně
usnadní, jelikož se budeme moci spolehnout
na muškařské šňůry sink3, v ideálním případě
sink1 nebo šňůru intermediální s potápivým
návazcem sink3. S výše jmenovaným materiálem se perfektně hází a zároveň i příjemně
rybaří. Hlouběji než 8–10 metrů by candáti
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Může to ovšem být i sedmičkový nebo osmičkový prut s muškami s twisterovými wiggletail
ocásky, které chodí také velmi svůdně, nebo
s jigovanými muškami v nápadných barvách.
Ten, kdo se nechce zabývat jejich vázáním, se
může s důvěrou obrátit na Gunnara Brammera
(www.streamersbygunnar.com), Tomasze a Tomeka z Pike Terror Flies (www.adh-fishing.de)
nebo na Jana (www.wunschfliege.com). Se
všemi se perfektně domluvíte anglicky.

stát neměli, jinak bude muškařská technika neefektivní. Od 8 metrů vždy přecházím
na šňůry sink5 až sink7, ale nikdy ne na plovoucí typu running line, protože by křivka potápění byla příliš „břichatá“, což ubere na citlivosti a citu jako takovém a ve výsledku by mě
to stálo ztracené ryby. Lineární vyklesávání je
s velkým odstupem nejlepší.

Je potřeba zmínit a zdůraznit, že taktika
a technika mají při lovu candátů na streamery tu
nejvyšší prioritu, nikoli streamer nebo prut. Candáti nám totiž při muškaření neodpustí takřka
žádnou chybu, což je úplný opozit k lovu štik.
Chyby při lovu štik představují následně méně
úlovků, respektive menších ryb. U lovu candátů
to ale často znamená nechytit vůbec nic.

Je-li voda čistá a čirá, je potřeba lovit ráno
a večer, když bude zataženo a foukat silný
vítr, eventuálně i přes den. Přikalené typy vod
jsou pro rybolov daleko snazší. I na přehradách máme velkou šanci, ovšem maximálně
do konce června, dokud se candáti ještě relativně zdržují v mělké vodě.

Kdo sleduje mé články, jistě si všiml, že
na vodě používám trochu jiný „povoz“. Belly
boaty bez pádel jsou pro mne passé, protože
je často potřeba prochytávat dlouhé úseky
nebo se akčně přemísťovat z místa na místo. To může zachránit zdánlivě ztracený den.
Na svém belly boatu Sevenbass Flatform mám
dostatek místa pro pruty s různými šňůrami
a nejdůležitější doplňky, jako např. echolot
se SideScan sondou a mapový plotter. Pokud
není k dispozici Navionics mapa revíru, vytvořím si vlastní. Kdo hodlá pravidelně lovit
candáty na těžkých vodách a za nepříznivých
podmínek, měl by do svého úspěchu investovat, pokud tedy chce a může.

Taktika a technika mají přednost
Velmi rád lovím s nástrahami s přírodními
dekory a pouze v silně přikalené vodě používám svítivé UV materiály, nejraději na nezatížených streamerech o délce mezi 12–20 centimetry s devítkovým nebo klidně desítkovým
prutem s pořádnou zpětnou vazbou blanku.

Rybářský den s velkým „C“
Fotky pro tento článek vznikly během jednoho nádherného rybářského dne, který jsem
začal cíleným lovem štik. Nic se nedělo, až
na pár nedobraných záběrů. Snížil jsem tedy
rychlost přitahování nástrahy. V této chvíli často přicházejí při vyklesávání streameru razantní záběry. A také přišly!
Při rybaření neustále sleduji obrazovku
echolotu. Buďto se soustředím na SideScan,
abych objevil potenciální hejna potravních
rybek vpravo či vlevo, případně našel klesající
či stoupající hrany, anebo kontroluji normální
2D obraz sonaru pro eventuální identifikaci
velkých dravých ryb.
V 6metrové hloubce jsem najednou spatřil
tři markantní echa, která nemohla patřit nikomu jinému než velkým rybám. K tomu byly
ještě na SideScanu vidět na straně potravní
rybky přesně v místech vybíhající hrany. Okamžitě jsem si tento slibný bod uložil, odpádloval od ryb trochu pryč a poslal svůj streamer
směrem k nim.
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Při prvním hodu se nestalo vůbec nic. I druhý, mírně posunutý hod skončil bez odezvy.
Při třetím pokusu jsem nechal potápivý návazec sink3 cca 10 sekund klesat a následně
pomalu a opatrně „strippoval“ se 3–4sekundovými pauzami.
Ještě je potřeba zmínit důležitou věc: sledujte rychlost driftu. Ideální je, když stojíte, abyste
mohli nástrahy optimálně prezentovat. Driftování jako takové moc candátích záběrů nepřináší, při této technice je spíše kontraproduktivní.
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Následoval tvrdý záběr, který jsem okamžitě
opětoval zásekem. Po pěkném souboji s několika opravdu razantními kopanci hlavou (jako
když jdete ze schodů dolů) se na hladině objevil krásný 78centimetrový candát. Mezitím
mě silný vítr odvál daleko od místa záběru.
Po vrácení ryby do vody jsem dopádloval zpět
k označenému místu.
Echa jsem už znovu nehledal, ale rozhodl se
místo opět a tentokrát velmi pečlivě prochytat. Netrvalo to ani moc dlouho a při záběru,
který přišel jako blesk z čistého nebe, mi candát málem vytrhl prut z ruky. 85 cm představovalo rybu z kategorie snů, a to vzápětí přišel další candát, tentokrát o deset centimetrů
kratší. Po ulovení každé z těchto ryb jsem si
nezapomněl uložit pozici.
Místa si pečlivě značím stále. Během lovů
v letech minulých jsem totiž zjistil, že muškaření je díky pomalému pohybu nástrahy často
lepší metodou, jak přelstít a zdolat právě velké
candáty. Kdo si pravidelně ukládá zajímavé
body a rybaří na místech, kde měl on nebo jiní
rybáři kontakty s candáty, tomu se daleko častěji povede ulovit tohoto mnohdy velmi náladového a opatrného dravce na streamer. ■

Str. 24: Steﬀen s krásným candátím válečníkem uloveným na streamer. Str. 25 dle čísel: 1) S touto selekcí
nástrah si při lovu candátů vystačíte. 2) Kvalitní echolot
je při jejich stopování velkým pomocníkem. 3) Poslední
okamžiky před vylovením. 4) A tady je v celé své kráse.
5) To místo si rozhodně označím!

DOPORUČENO
CANDÁTY
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