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Vážení čtenáři a kamarádi,
vítáme vás u prosincového vydání
CARPMAXu. V tomto čísle se zaměříme
více než obvykle na rybářská klání, ale
nezůstanete ochuzeni ani o porci výprav
od vody, ale stejně tak se podíváme na
taktiku a strategii.
Co se týče novinek v časopise, tak to je
využití facebookového profilu jako
primární stránky pro prezentaci časopisu.
Na rozdíl od běžných webovek má tak
čtenář bližší kontakt s časopisem. A jsme
rádi, že tento kanál využíváte.
Tento měsíc na facebooku proběhla i
další změna a to, že starší články
z časopisu již nejsou přidávány na
www.carpmax.cz,
ale
přímo
na
facebookový profil. Čas ukáže jestli je to
pro vás jako čtenáře přínosem.
Stejně tak jako prioritní vizualizace
elektronické
formy
časopisu
je
www.issue.com , který plně splňuje naše
požadavky na kvalitní prostředí pro čtení
časopisu. Zatím je trochu škoda, že není
tolik využívána mobilita takového média
a čtenář stále zatím využívá „stolní PC“.
Proto se pokusíme přispět k rozvoji
moderních medií i v kaprařině.
Tištěná verze časopisu zatím stále lehce
pokulhává. Ačkoliv je k dispozici malé
množství výtisků, tak stále jich není dost
pro širokou veřejnost. Pevně v redakci
věříme, že se tato situace změní. Zatím
stále věříme kvalitě elektronického
vydání a domníváme se, že jde o
plnohodnotnou náhradu papírů …
v případě použití tabletu a dalších
moderních zařízení je tisk skoro zbytečný.
Přejeme Vám krásné prožití Vánočních
svátků a setkáme se spolu v novém roce.
Vaše redakce

ELEKTRONICKÝ KAPRAŘSKÝ MAGAZÍN

Letošní příjemné podzimní počasí mě přímo
provokuje k další výpravě za kapry. Ve svých
myšlenkách si představuji, jak kapři šmejdí ve
vodě a hledají chutnou potravu. Čeká je dlouhá
zima a já tak předpokládám, že jejich aktivita bude
zvýšená a o záběry tak nebude nouze.
Na ryby vyrážím v pondělí, společně s Márou,
který má podzimní prázdniny a tak nemusí do
školy. Jó, kde jsou ty časy:o( Naštěstí do práce
ještě nemusím a tak si mohu i já vychutnat ten
klid, který u vody panuje ve všední dny. Dle zpráv
od našich známých se o žádné zvýšené rybí
aktivitě nedá mluvit, my se ale nebojíme a
v záběry věříme. Jako místo našeho lovu volíme
jednu z našich oblíbených východočeských
pískoven.
K vodě přijíždíme v pozdní odpoledne, slunce
zalézá za obzor a my stále nemáme nahozeno.
Čeká nás ještě spousta práce, ale ta naděje a
touha ulovit velkého kapra nás posiluje a my tak
vše zvládáme bez úhony. Když je vše hotovo,
ozývají se naše prázdná břicha. Je načase se
přestat věnovat krmení kaprů a nakrmit sebe.
Příjemný a teplý podzimní večer si užíváme, na

ohni si opékáme špekáčky a řešíme
nesmrtelnost brouka. Po dobré večeři, na nás
padá únava a jdeme spát.
Ráno mě ze spánku budí můj hlásič. Lezu do
gumáků, beru prut a začínám zdolávat. Tuším, že
se jedná o větší rybu a tak skáču do člunu a jedu
za ní. Zdolávačka trvá dobrých 20min., ale celou
dobu si ji plnými doušky užívám. Miluju
zdolávání z lodi při východu slunce. Kapr se
nechce jen tak vzdát, ale nakonec mu síly
docházejí a já ho vítězně podebírám. Pěkný
šupináč neodolal našemu novému boilie Divoká
oliheň s pop-up oliheň v těstíčku stejné příchutě.
Yes, další zářez pro tuhle vychytanou novinku,
vše naznačuje tomu, že se máme všichni na co
těšit:o) Výprava začíná pěkně a my tak čekáme
další záběry. Ryby ale jako by neměly hlad, na
hladině se za celý den neukáže jediné kolečko.
Neslyšíme jediný šplouchanec. V noci má záběr
Mára, ale kapr je menší.

Ve středu ráno začínáme trochu pochybovat
o naší šanci na úspěch. Ve víře v přísloví :
„Změna místa, ryba jistá“ se stěhujeme na
jinou nedalekou pískovnu. Nevím, kde se to
v nás vzalo, ale opravdu jsme všechno
zabalili a opět rozbalili jen kvůli jedné noci.
Záběr od velkého kapra jsme si přáli opravdu
hodně, ale dočkali jsme se jen asi 10-ti kaprů
do 70cm.
Užili jsme si zřejmě posledních pár teplých
podzimních dnů letošního roku. I když rybí
aktivita nebyla taková v jakou jsme doufali,
odjíždíme spokojení. Cestou domů už se
nám jako vždy, v hlavách rodí plány na další
výpravu do kapřího království. Sezóna pro
nás ještě nekončí a další zprávy od vody
budou brzy následovat :o)

Jednoho krásného červnového dne
jsem vyrazil na 3dny k vodě
s kamarádem Ondrou abych si
kapku odfrkl a vyčistil hlavu. Když
jsem druhý den výpravy seděl
v křesle, zaujalo mne počínání
rybáře sedícího asi 15 metrů od
nás. Chvíli jsem ho sledoval, a když
jsem viděl, jak se na kamenité hrázi
skácel na záda jako otep špatně
svázaného dříví, bleskl mi hlavou
titulek tohoto článku. Chvíli jsem
nad ním přemýšlel a rozhodl jsem
se, že v několika odstavcích se
pokusím popsat nepochopitelné,
špatné, někdy až komické jednaní
některých jedinců u vody. Jestli se
mi to povedlo, posuďte sami.
Asi nejzajímavější je moment kdy
ezní hlásič. Reakce

se rozezní hlásič. Reakce každého
z nás je jiná, mění se taky
v závislosti na četnosti záběrů a dnů
strávených u vody. Občas jsem se
přistihl, že si cestu od křesla, nebo
lehátka k prutu ani nepamatuji.
A mnohdy se mi stává,

že po opětovném nahození prutu
hledám v trávě věci, které jsem
zrovna držel v ruce. Většinou je ale
nenajdu. Když slyšíme to magické
pípaní, stávají se z nás většinou
nemyslící a neohrabaní lovci, kteří
mnohdy rozboří vše, co jim přijde
do cesty. Nu což, nebyla lepší doba
bez hlásičů, kdy jediný otravný zvuk
u vody byl krásné cvakavé hrčení
cívky navijáku při razantním a
zbrklém úprku kapra?

Kolikrát jsem si říkal, přemýšlel nad
tím a vzpomínal, v jakém rauši
jsem, když se hlásič rozezní.
Sledovat mne třeba po dvou dnech
bez pípnutí musí byt hodně veselé.
Naštěstí aspoň moje signalizátory

Naštěstí aspoň moje signalizátory
mají silně viditelné diody, díky
kterým mohu bez problému
rozeznat, na který prut mám záběr.
Několikrát jsem ale viděl, jak rybář
přiběhl k prutu, zvedl ho, začal
intenzivně domotávat, následně

svěsil ramena, protože si myslel, že
je ryba pryč. Jaké bylo jeho
překvapení, když se jeho druhý
hlásič, ve kterém mněl prut
rozezněl a opět bylo vzrušní na
maximu. Splést si prut, na kterém je
záběr od ryby, s tím se jistě setkalo
mnoho rybářů. Zvukový signál je
sice fajn, ale když máme zatmění,
rveme při tónech signalizátoru
třeba i rákos s kořeny ze země.

Nepochopitelné jednání a mnohdy
taky nebezpečné pro rybu je
razance záseku při záběru. Jsou
rybáři, kteří při nádherné jízdě
kapra přiběhnou k prutu, provedou
mohutný zásek do záklonu a jsem

mohutný zásek do záklonu a
několik dlouhých kroků směrem
vzad. Párkrát jsem dokonce viděl,
že se lovec stihl otočit k vodě zády,
a směrem do pole uběhl i více než
5m. Následně se otočil zpět a počal
rybu zdolávat. Mnohdy naštvaně

gestikuloval jak to, že tam ryba
není, když to byla taková
nádherná jízda. Nedivil bych se,
že v nějaké odlehčené variantě
s přidržením cívky a krokem vzad,
že se někdo snaží dostat rybu od
vázky, ve chvíli kdy chytá
v blízkosti stromů, keřů nebo
jiných překážek, ale takto docílí
v lepším případě vyříznutí nebo
utrhnutí ryby, v horším poranění
kapra. Zvláště když používá jako
odhozový vlasec pletenou šňůru.
Ta se před pár lety hodně
prosazovala, sice vydrží daleko
více v menším průměru než
klasický monofil, ale ve chvíli kdy
kapr dělá záchranné výpady, se
může o pletenou šňůru poranit na
ploutvích, nebo žábrech. Další
nevýhoda pletené šňůry se objeví
ve chvíli, kdy se kaprovi podaří
zachránit a skončí ve větvích
potopeného stromu. Pokud se mu
nepovede vymanit z háčku, nebo
nepoužíváme únikovou montáž,
může se na šňůře poranit, nebo
i uhynout. Proto se i při
kmenovém vlasci z pletené šňůry
používá metr nebo více silného
monofilu pro větší bezpečí
chycené ryby.
Pomalu jsem se dostal k situacím,
které uvolňují atmosféru u vody,
vtipy nebo malé či větší
naschvály. Sranda u vody je fajn,
většinou ale končí ve chvíli kdy
i vy se stanete cílem nejapného
žertu, který Vám přijde přehnaný.
Situace, kdy rybář leží na lehátku,
nebo je vyvalený v křesle a po pár
dnech bez záběru mu kamarád
chce udělat radost a tak mu
pohne se swingrem, následkem
čeho pronikavý tón hlásiče
sestřelí lovce z křesla. To jsou
takové klasické rybářské žertíky.
Na jedné malé výpravě, zaměřené
na poznání revíru, jsem se

bohužel i já setkal s vcelku
originálním vtipem. Byli jsme na
jedné překrásné stojaté vodě
s velkým rybářským tlakem. Po pár
hodinách chytání jsem zjistil, že
několik desítek metrů od nás za
stromem sedí kamarád, kterého
jsem nějakou dobu neviděl. Šel
jsem si tedy vyměnit pár informací.
Vrátil jsem se za pár minut, mezi
tím se ale setmělo. Vše probíhalo
bez problémů, do doby než jsem
dostal záběr. Přiběhl jsem k prutu,
zvedl jej, chtěl domotat rybu,
namísto toho jsem jen promáchl
rukou kolem prutu. Jednou
dvakrát, koukám v šeru co se děje

jako vyoraná myš. Takzvaní
kamarádi se váleli smíchy a mě
trvalo pár vteřin, než jsem si
uvědomil, že mám
přemontovanou kličku na druhou
stranu. Samozřejmě to mně jako
dobrý vtip vůbec nepřišlo, a nemít
v sobě dvě piva tak jsem se sebral
a odjel pryč. Nemusím říkat, že než
jsem se zorientoval, byla ryba
tatam. Chvíli jsem ležel mlčky
nabručený na lehátku, ale další
jízda během 10 minut mi opět
navrátila náladu. Ovšem
i s odstupem času musím
konstatovat, že sranda ano, ale
s rozumnými hranicemi, prostě na

pruty se nesahá. Nutno
podotknout, že od té doby jezdím
k vodě nejraději sám.
Od záběrů a chování lidí u nich
jsem se dostal k montážím. Jednou
z velice častých chyb, se kterou
jsem se u vody setkal, dokonce
i u závodníků, ať u vědomky či
nevědomky bylo špatné protažení
návazce očkem háčku. Skoro každý
ví, že při bezuzlovém vázání
protahujeme návazec očkem háčku
směrem dovnitř k hrotu. A proč?
Někde jsem viděl na videu, že to je
proto, jelikož při tovární výrobě
vznikne na vnější straně očka od
stroje rovná ploška, která může
přeříznout návazec, když přes ni
potáhneme šňůrku. Samozřejmě je
to nesmysl, být na háčku kdekoli
místo které řeže vlas, nikdy ho
nepoužiju. Dělá se to pro správnou
funkci háčku při jeho přetáčení
v tlamce ryby po nasátí nástrahy.
Při provlečení očkem vnější stranou
se háček při přechodu přes okraj
tlamy kapra otočí dovnitř tlamy,
což je přesně na druhou stranu než
by měl, a kapr se velmi
pravděpodobně nechytí na námi
připravený návazec. Když
provlečete očko směrem dovnitř,
háček se bude snažit přetočit
hrotem do tlamy kapra, kde díky
své ostrosti se kapr chytí.
V případě, že je háček provlečen
naopak tak místo toho, aby se
snažil držet v tlamě, se při tahu
snaží páčením dostat ven, což je
pro nás samozřejmě špatně.
U některých výrobců bývá v balení
přiložen návod, jak správně háček
použít a navázat. Určitě doporučuji
nastudovat, každá nová informace
je dobrá.
Občas se stává, že se nám prostě
nedaří, buďto máme málo
zkušeností, nebo máme špatný
den. Zrovna nedávno jsem měl
štěstí, nebo spíše smůlu sledovat
jednoho kamaráda jak má takzvaný
den „blbec“. Ač to je velmi zkušený

Ač to je velmi zkušený rybář,
nedařilo se mu snad vůbec nic.
Jeho počínání vyvrcholilo, když se
začal zamotávat do šňůrek od
zadních olov, to jsem měl na něj
strach i promluvit, aby o mne
nezlomil své pruty. Zde jsem viděl,
že i profík se může spálit a když to
prostě nejde, tak to nejde. Sice
jsme nakonec vytáhli několik
menších kapříků, ale situace se
uklidnila vlastně až ve chvíli, kdy
jsme přestali na cokoli sahat.
Někdy je asi lepší nedělat vůbec

nic.
Kapitola sama o sobě je alkohol,
jsme chlapi, máme rádi pivo, jsme
bez ženských, máme alkohol. Pití
u vody nijak neodsuzuji, pokud to
je ovšem v rozumné míře. Opilý
člověk sice dokáže celkem
spolehlivě pobavit své okolí, na
druhou stranu si taky může ublížit.
Nikdo není svatý, a když už si dám
trošku do nosu, je lepší stáhnout
pruty, a pokud chci chytat, musím
si v čas uvědomit, kdy mám dost.

Rozepisovat se o tomhle tématu
více nebudu, i když historek a
situaci by k popsání
bylo mnoho.
Závěrem bych snad jen apeloval
na všechny, kdo se v některých
slovech psaných výše poznali,
zkuste se zamyslet, jestli to co
děláte špatně, skutečně takto
dělat musíte. Každý děláme
některé věci špatně, ale jsme
člověk učenlivý a snažíme se
získat zkušenosti, aby se naše

chyby již neobjevily. Pokud se
k rybám a přírodě budeme
chovat s patřičným citem a
úctou, jistě nám to
mnohonásobně vrátí. S heslem
„Tentokrát NE, ale příště jim
ukážeme“ se loučí Martin
Havránek

Od léta, kdy stouply teploty a
definitivně klesl průtok po
předchozích povodních, se mi
zdálo, jako kdyby ryby na řece
vůbec nebyly. Sem tam se mi
povedlo ulovit kapra do deseti kil,
ale úlovky těch větších by se na
prstech jedné ruky daly spočítat.
Nyní se s klesající teplotou vody
situace obrací k lepšímu, a proto
jsem věřil v ulovení kaprů z vyšších
váhových kategorií. Již minulý
víkend bylo o poznání více záběrů,
ale velikost ryb zůstala stále ve
standardu posledních měsíců. Pro
tento víkend jsem zvolil trochu
jinou taktiku. Místo na řece jsem si
hned od pondělí začal pravidelně
krmit zhruba půl kilem boiliesu
denně a vše vsadil na „Kraba“. Ve
čtvrtek večer jsem potom vyrazil.
Na jeden prut jsem stražil jednu
20mm kuličku hotovky „Krab“, na
druhý jsem dal větší sousto a to
„Kraba“ ve 24mm s pop-up boilies.
Při každém náhozu jsem přidával k
montáži ještě malé PVA, nečastěji
jen se dvěmi půlkami
stejnojmenného boilies.
První noc a den se nesli opět ve
znamení častých záběrů od
menších kaprů kolem osmi kil. V
pátek večer za mnou přijel i Petr
Pudil a Miky. Situace se ale

razantně změnila. Ubylo záběrů a
já přemýšlel, zda je to dobré
znamení a můžeme se konečně
dočkat lepších ryb, nebo jestli je
něco špatně a z nějakého důvodu
se ryby u nás už nekrmí. Po pár
záběrech od menších ryb se mi v
sobotu navečer opět rozezněl
hlásič. Od prvního kontaktu jsem
věděl, že mám na prutu konečně
trochu lepší rybu a to se nakonec i
potvrdilo. Po krátkém souboji jsem
si tedy mohl potěžkat a vyfotit se s
krásným lyscem, kterému

zachutnal „Krab“ ve velikosti
24mm se stejnojmennou popinou.
Poté během večera a rána
následovalo několik záběrů opět
od menších ryb. Před polednem,
ale přišel Petrovi pěkný šupináč s
váhou 11,5kg, který uzavřel tuto
krátkou, ale poměrně úspěšnou
společnou výpravu. Podzim je
teprve v začátku a na aktivitě ryb
je dobře vidět, že blížící se zimu již
pociťují a snaží se na ni poctivě
připravit. Již nyní se těším na další
výpravu a přeju všem úspěšný
nadcházející podzim.

Na předposlední červnový týden si měl
každý fajnšmekr a fanoušek kaprařiny
vymezit ve svém diáři volno a vyrazit
v plné polní na Slovenskou štěrkovnu
Velký Cetín. Pokud to neudělal, měl by
se příští rok polepšit, protože o mnohé
přišel. Takto si dovoluji mluvit, protože
závody jsou již v tuto chvíli za námi a je
tak možné bilancovat.
Imothep carpbaits měl na samém
začátku smělou vizi. Chtěli jsme
uspořádat závody, které nejen, že si
každý užije, ale také na ně bude dlouho
vzpomínat. Rozhodli jsme se pro závod
dvojic a vybrali pro něj krásnou leč
záludnou vodu poblíž Nitry – štěrkovnu
– jezero Velký Cetín. Nyní, pár dní po
skončení, pěvně věřím, že jsme se naší
vizi úspěšně přiblížili. Soudím podle
velké účasti, úctyhodných úlovků,
skvělé atmosféry a celé řady pozitivních
ohlasů. Jak to ale celé probíhalo.
Někteří nedočkaví závodníci začali
najíždět již o víkendu. To bylo
příjemné. Poslední přípravy před
pondělním losováním jsme si tedy
krátili v milé společnosti.

Stavěli jsme párty stany, ladili připojení,
vymezovali lovná stanoviště a leštili
poháry pro úspěšné týmy. Před
závodem v odpoledních hodinách jsme
pro účastníky závodu uspořádali malou
prezentaci Slovenského výrobce prutů
MM FISHING a všichni přítomní si mohli
tyto pruty osahat a vyzkoušet si je v
hodu do dálky. Ze všech účastněných
borců nejdelší hod předvedl Míra
Kroupa z teamu Prologic a za odměnu
tento kaprařský skvost získal jako dar.
Bylo konečně úterý losování prezentace
a carpmarathon mohl začít. Ještě
společné foto všech účastníků,
slavnostní výstřel a hurá do boje.
První ryba závodu opustila vody
štěrkovny už po osmi minutách od
startu. Uvízla v nástrahách CT Brothers
a byla to ryba bodovaná. Vážila 7,22kg.
Nutno upozornit, že se bodovaly ryby
pouze nad sedm kilogramů, takže
ačkoliv o ryby nouze nebyla, ne každá
šupina měla možnost rozvášnit soutěžní
adrenalin.
Jak se ukázalo, dno průzračné
štěrkovny bylo členité a ukrývalo
nejednu ostrou hranu.

nejednu ostrou hranu. To byla
další zajímavá komplikace, se
kterou se zápolící lovci museli
vypořádat. Brzy se objevují první
ryby přes deset kilogramů - CT
Speciál Slovakia Luboše Faška kapr
10,47kg a o hodinu později RK
Roudnice kapr 10,53kg.
Teploty překračuji 50°C na slunci
a předpověď neslibuje žádnou
změnu. Bylo velmi náročné čelit
celý první den ostrému slunci a
vydatnému horku. Předpověď
k tomu všemu nepřinášela žádnou
útěchu a hlásila stejné podmínky
pro celou dobu klání. Uvědomil
jsem si, že označení „kaprař“ touto
prokázanou odhodlaností a
houževnatostí získalo další
netušený rozměr. To se cení.
Příchází první večer závodů a
přišlo první ošetřování spálených
zad a první chvilky odpočinku.
Sousední týmy při přátelském
rozhovoru u nějaké té skleničky
hodnotily svůj první den a
vyměňovaly si získané dojmy.
Mezi řečí, velká pochvala patří
rozhodčím, fungovali perfektně po
celou dobu a to i v noci. Další dny
už i ten největší odpůrce koupání v
přírodě nevydržel a přidal se
k ostatním. Osvěžit se ve vodě byla
doslova otázka přežití. Žádné
ztráty jsme ale nezaznamenali,
zápolení nikdo nevzdal a všichni
vydrželi bojovat až do
závěrečného signálu ukončující
celý závod. Průběh byl rozhodně
napínavý, ryby braly po celé ploše
a pořadí se každou chvíli přelévalo.
To až poslední den už bylo tak
trochu jasné, že některé dvojice se
na bednu nepostaví. Skupina třech
týmů se výrazně oddělila svými
body od ostatních.
Během tohoto carpmarathonu
bylo možné objednat si chlazené
nápoje a jídlo a to vše si nechat
dovézt až na místo. Hned po
ukončení závodu bylo pro
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závodníky v hlavním stanu připraveno pohoštění,
které odpovídalo destinaci a přineslo tradiční místní
pochoutky.
Chybělo už jen vyhlásit výsledky, rozdat hodnotné
ceny, udělat závěrečné foto a rozloučit se.
Touto cestou bych chtěl poděkovat správci a
majiteli revíru za krásně připravenou vodu,
realizačnímu týmu za nasazení a obětavost a hlavně
sponzorům bez kterých by tento marathon nezískal
takovou hodnotu. Na závěr skládám hold
závodníkům za souboj s těžkým revírem, nesmírně
bojovnými rybami v extrémně teplém počasí, které
překonalo v daném týdnu historický rekord za
několik posledních desítek let.
V celkovém zhodnocení musím uvést nějaká ta nej.
Celého závodu se zúčastnilo 24 týmů. Největší ryba
patřila LK Baits a vážila 16,23kg. Nejrychlejší
bodovanou rybu ukořistil Tomáš Zezulka z CT
Brothers, jak jsem již uvedl, měla 7,22kg.
Dohromady se nachytalo 2372,42kg bodovaných
ryb v celkovém počtu 272ks a o průměrné váze
8,72kg.

Počasí se umoudřilo, voda se
začíná oteplovat a já Fanda
Zelenka a můj spolužák a kamarád
ze Střední školy Rybářské a
Vodohospodářské v Třeboni Leoš
Svoboda (MTJ) jsme začali
plánovat naší společnou, první,
letošní výpravu. Bylo krásné
počasí, zhruba 14 dní okolo 17–22
stupňů. Netrvalo dlouho a byli
jsme rozhodnuti. Řekli jsme si, že
po takhle dlouhé zimně bychom
měli zvolit nějakou jistotu,
abychom si alespoň zachytali.
Rozhodli jsme se pro náš školní
rybník. Je to malá, ale krásná voda
o rozloze zhruba 2ha,
s průměrnou hloubkou 2,3 metrů
a celkem hezky zarybněný. Ale teď
na začátek. Jelikož jsme studenti,
tak první oříšek bylo, jak dostat
všechny věci co budeme
potřebovat na víkend u vody na
intr …? Už to byl boj dovést si
autobusem nebo vlakem věci
jako: lehátko nebo sedačku a
bivak,spacáky,pruty, veškeré
krmení jako partikl pelety, boilie …
atd.,. Každý z vás si dokáže asi
představit co vše je prostě
potřeba :) ale nějak jsme to
zvládli. Na intru jsme si domluvili
odvoz v pátek na zmíněnou
lokalitu a to už jsme považovali za
malou výhru. Do pátku jsme před
sebou měli ještě pět dnů, každý
den jsme probírali taktiku, jakou
montáž použijeme a jaký boilie
nebo pelety zkusíme. Ve čtvrtek
jsme plánovali si dojít rozkrmit
naše lovná místa. Ale bohužel ve
čtvrtek den před naší výpravou
bylo krásně a tak se na tuto
lokalitu vypravilo spoustu našich
kamarádu a spolužáku. Po
příchodu k vodě jsme viděli jen
obsypanou hráz rybníka zhruba na
12cti místech bylo dohromady
žeme rozkmit naše budoucí lovná

přes dvacet lidí. Kteří chytali a
krmili v různých vzdálenostech
různým krmením. Byli jsme docela
zklamaní, když jsme to viděli a
věděli, že si nemůžeme rozkmit
naše budoucí lovná místa. Tak jsme
se alespoň optali, jestli to něco
dělá. Zjistili jsme, že kapříci jsou při
chuti a že kluci na feeder nebo
plavanou vytáhly docela velký
počet kapřích miminek okolo 40–

55cm. To je celkem pozitivní že
kapři jezdí, hledají a celkem
důvěrně žerou jejich nástrahy.
Takže jsme se otočili a vyrazili.
Pěšky krásný 3 kilometry zpět na
intr a s batohem plným kukuřice,
pšenice a řepky kterou jsme si zalili
předem do melasou. Na teploměru
den před výpravou bylo v 18:00
krásných 19 stupňů a nás čekal
krásný víkend u vody

v krásném počasí. V pátek po škole
zhruba v 13 hodin bylo ale na
teploměru 14stupnů, do toho bylo
zataženo a foukal studený
nepříjemný vítr. Což náš docela
nemile překvapilo: Sakra vždyť
hlásili, že má být teplo a slunečno.
Takže jsme naložili věci do auta a
vyrazili jsme. Když jsme přijeli na
naše místo. Vyndali jsme si věci
z auta, které pokračovalo dále ve

své úplně jiné trase. Takže jsme byli
jako by odříznuti od světa a
spoléhali jen sami na sebe a na
naše vybavení. Rozkrmili jsme
okamžitě raketou partikl a kobrou
pelety a boilie. Do kobry jsme
použili 15mm Premium Halibut
pelety + Classic Halibut oba druhy
pelet jsme celý víkend používali do
PVA a kobrou jsme krmili pár
kuličkami 18mm eXpress originál
s příchutí Frankfurtská klobása.

s příchutí Frankfurtská klobása.
Zakrmeno by bylo teď už jen
nahodit. Já jsem zkusil na jeden
prut dát dvě kuličky 12mm eXpress
mirabel Půlnoční pomeranč a na
druhý prut jednu kuličku 18mm
Frankfurtské klobásy. Leoš zkusil
dvě 18mm kuličky Frankfurtské
klobásy a na druhy prut dal 12mm
Půlnoční pomeranč s 12mm Gaz
Fareham Northern Specials bílá od
CCMoore. Za dalších deset hodin
jsme nachytali dohromady
10 kaprů od 40cm do 60 + jeden
slušnější kapřík. Zachutnali mu dvě
kuličky Půlnočního pomeranče,
šupináč dlouhý 73cm o váze 6kg.
Chtěli jsme chytat nonstop, což
jsme měli domluvené a povolené,
ale i když jsme měli položený
deštník na zemi a seděli v něm
jakoby v bezvětří tak okolo
23 hodiny vítr zesílil a rtuť na
teploměru ukazovala 2 stupně.
Byli jsme už tak dost promrzlí a ten
hnusný vítr a slušná zima nás
zahnala do bivaku, který jsme měli
asi 200 metrů od místa, kde jsme
měli pruty, takže jsme je museli
vytáhnout. A šli jsme zkusit spát, i
když v takové silném větru to moc
nešlo. Hned ráno jsme zakrmili jak
partiklem tak boiliem a peletami.
Ráno asi v 7 hodin jsme
připravovali pruty k nahození. Ze
začátku jsme zkoušeli oba dva to
samí jako v pátek, ale byli jsme bez
záběru. Za celý den jsem Já zkusil
snad všechny kombinace a
možnosti co jsem měl. Ale bohužel
mi to bylo prd platný, protože jsem
byl 14 a půl hodiny bez záběru.
Leoš v průběhu dne vytáhl 3 slušné
kapry 68cm, 74cm a 76cm – 6,5kg
všechny na dvě kuličky 18mm
eXpressky Frankfurtské klobásy. Na
večer jsem si udělal nový návazec,
na který jsem dal 24mm kuličku
Gangstera, kterou jsem ořezal na
cca 20mm kuličku.

Na druhý prut jsem dal 18mm Frankfurtskou klobásu
+ 18mm pup up Ananas N-BA na panáčka. Asi v 21:30
mi přišel záběr na kuličku Gangstera. Už při zaseknutí
mi přišlo divný, že to jde tak lehce. Říkal jsem si: Mám
tam velkou kouli Gangstera tak snad nebude tak
malý… Kapr přijel až ke mně ke břehu skoro bez
odporu, ale tam to vše začalo z ničeho nic silný tah ke
dnu a po 30 minutách krásného boje se v podběráku
objevil kapr. Až po položení kapra na podložku jsem
teprve zjistil, komu zachutnal Gangster. Kapr dlouhý
83cm a vážící 11kg. Byl jsem nesmírně nadšený a
šťastný. Kapra jsme vyfotili a co nejrychleji vrátili do
vody, abych mohl nahodit možná ještě na většího.
V rozmezí od 21:30 do 23:00 jsme měli dohromady
5 záběrů. Mě to bralo na Gangstera k tomu 11-ti
kilovému fešákovi se na mě přišli podívat ještě kapři
74cm 6kg a 75cm 6,8kg. Leoš nejdříve vytáhl 73cm
5,5kg a potom 87cm a 10kg krásně stavěného
šupináče oba kapry na dvě 18mm eXpressky
Frankfurtské klobásy. Vydrželi jsme u vody pouze do
02:30 a vyhnala nás zima. Když jsme viděli rtuť
teploměru, jak ukazuje –4°C tak jsme se tomu vůbec
ily.

nedivily. Sbalili jsme to a šli jsme spát. A ráno
nanovo! Trochu jsme si přispali, takže nás vytáhlo
sluníčko okolo 8 hodiny z vyhřátého spacáku a my
jsme šli ukončit tenhle celkem vydařený víkend
posledníma hodinama chytání. Největší úspěch
v neděli jsem zaznamenal na 15mm Premium Halibut
pelety + PVA s rozdrcenýma peletami nachytal sem
asi 6 kaprů v rozmezí 35 až 55cm i Leoš přidal pár
miminek. Okolo 16 hodiny jsme měli sbalený věci a
čekali na domluvený odvoz, ale najednou telefon, že
pro nás bohužel dojet nemůže, protože má něco
s autem. Byla neděle a my museli na intr. Naštěstí
přišel jeden kamarád chytat tak nám alespoň pohlídal
věci, které jsme nepobrali. Oba dva jsme si naložili
maximum, co jsme unesli a vyrazili jsme směr intr.
Jsou to sice jen 3km, ale cesta tam, zpět a znovu na
intr se všema věcma na dvakrát náš vyšla na déle než
2 a půl hodiny. Při druhém a naštěstí posledním
příchodu s věcmi na intr jsem si shrnul celkově naší
výpravu: 3 dny chytání, skok teploty z 15 na –
4 stupně a celý víkend hnusný studený a dost silný
vítr. Nachytáno ve dvou za tři dny 30 kaprů a jeden
cejn o velikosti cca 50cm. Večer na pokoji, když jsem
se chystal konečně alespoň trochu prospat, jsem si
položil otázku: Stálo mi tohle všechno vůbec za
to?…..... NO JASNĚ ŽE STÁLO :)

Každý píše o svých úspěšných
výpravách plných krásných ryb, ale
kolik prožije těch neúspěšných, se
nikde nedočtete. Proto jsem tuto
zprávu pojal dosti netradičně.

€

Počasí více než vyzývalo ke krásnému
lovu kaprů a naznačovalo, že by se
mohlo zadařit, zkrátka počasí přesně
,,na ně". Ale opak byl pravdou. Utrhl
jsem se a vyrazil na týden k vodě, sbalil
jsem si s sebou Pinkyho a Salmona. Po
příjezdu na místo jsem se ubytoval a
vyrazil na vodu. Taktika byla jasná jeden prut se Salmonem ke krmnému
místu a Pinky stranou, zasypaný jen pár
kuličkami. Všemu jsem plně důvěřoval a
tak mi nic nebránilo si lehnout a čekat,
kdy to přijde, čekání bylo však
nekonečné.
S
místními
rybáři,
projíždějícími kolem, jsem vždy
prohodil pár slov jak to bere, ale
odpovědi byly vždy stejné a dosti
neuspokojivé. V celém úseku bez
záběru. První dva dny opravdu bez
kontaktu s rybou, až ten třetí přišla
první vlaštovka na Pinkyho obaleného
pastou stejnojmenné příchutě v
podobě malého dorostence, který mě
potěšil a zvedl náladu, čekal jsem, že to
konečně přijde a kaprům se vrátí chuť k
jídlu. Ale mé nadšení pomalu uvadalo,
protože hlásiče opět mlčely.

Začal jsem ztrácet jistotu, že je vše v
pořádku a snažil se něco změnit, ale ať
jsem dělal cokoli stále neúspěšně. Až
druhý den mě probudil další kapří
junior na Pinkyho. Pomalu jsem se
smiřoval s opravdovým fiaskem. Do
konce výpravy mi přišlo ještě pár
dorostenců. Počasí mi v tuto dobu také
moc nepřálo, velmi se ochladilo a
pršelo, zem pod nohami se změnila na
bahno kluzké jako led. Až předposlední
den před odjezdem jsem uslyšel krásný
a plynulý zpěv mého hlásiče, jež mi
zahrál nádherný kapr jako sluníčko,
kterého jsem v nepřízni počasí nevážil z
důvodu možného poranění a rychle po
vyfotografování pustil do jeho rodného
domova.

Jak vidíte ne každá výprava se vydaří
,ale chtěl bych poděkovat Pinkymu,
který i v takových případech, kdy kapři
nepřijímají
potravu,
dokáže
vyprovokovat k záběru. Tuto dobu se již
chystám na další vycházku a doufám, že
tentokrát ke mně budou šupináči
přívětivější .

je pro nás samozřejmostí

někdo zvracel:o) My co jsme měli
to štěstí a šli včas spát, se tomu
jenom smějeme a ti co to štěstí
neměli, podivuhodné zvuky
doplňují:o)

Letošní závodní horečka nás ještě
neopustila a tak když jsme se
náhodou dozvěděli o tomto
závodu, moc jsme neváhali a
přihlásili se. Poslední dobou jsme
se rybařit na pískovnách docela
naučili, tak jsme si chtěli vyzkoušet
naše nabyté dovednosti takzvaně
„na ostro“. Na této pískovně jsme
ještě nechytali, nicméně jsme
očekávali, že kapři zde budou mít
stejné chutě jako na, jiných,
podobných pískovnách. Vsadili
jsme tedy všechno na sílu
BloodyCraba, který nás na
závodech ještě nezklamal.
I když samotný závod začíná ve
čtvrtek ráno, na místo musíme
dorazit již ve středu odpoledne, kdy
probíhá prezentace týmů a
samotné losování. Losuji opět já,
nejprve pořadí poté samotné
místo. Na srolovaném papírku se,
po jeho rozbalení, objevuje číslo 1.
Máme místo hned pod hospodou.
Jsme tu poprvé a tak nevíme co
čekat. Po skončení losování tedy
jdeme rychle postavit tábor, dokud
je venku světlo. Sotva nanosíme
věci do bivaku, je slunce za
obzorem. Venku je nuda a tak
jdeme do hospody, kde už se pro
nás točí vepřová kejta.

Kejta bez piva, to není to pravé a
tak si objednáváme i nějaké to
pivko. Večer je v plném proudu,
mezi pivo sem tam vložíme i
nějakého toho panáčka a tak netrvá
dlouho a už se všichni známe. Zatím
co jedni vyprávějí zážitky
z rybaření, druzí si jdou zahrát ping
pong. A já si pomalu začínám
myslet, že zítřejší ráno bude
zajímavé:o) Naštěstí jdeme spát
kolem půlnoci a tak mě ráno bolí
jen hlava. Zato z druhého konce
pískovny se začínají ozývat
podivuhodné zvuky, jako by snad

Závod začíná úderem osmé hodiny,
hlavu mám jako střep, ale nahodit
pruty se mi daří jen pár minut po
startu. Jeden prut nahazuji kousek
od břehu, druhý vyvážím asi do
dvou třetin pískovny. Nastraženo
mám 16mm kuličku BloodyCraba
s malou 11mm plovoučkou stejné
příchutě. Opět používám
osvědčenou metodu namočení
v AMINO dipu BloodyCrab a
v práškovém butyricu. To vše
doplňuji PVA punčochou, ve které
se skrývá peletový mix zalitý Sweet
Dolly Boosterem Krab. Jirka volí
podobnou strategii, jen místo dipu,
dává obalovačku Bloodycrab.
Náš oblíbený boilies dokazuje svoji
sílu záběrem hned po pár desítkách
minut, kdy na něj zdolávám první
rybu závodu. Pěkný lysec 10,23kg.
Tento kapr odstartoval sérii záběrů,
v kterou jsme ani nedoufali.
Během dne se nám daří zdolat
několik pěkných kaprů a tak se náš

bezmocně sledovat, jak ostatním
body přibývají.

náskok nad ostatními rapidně
zvyšuje. Ten největší kapr se Jirkovy
bohužel vypíná kousek před
podběrákem, pěkně stavěný šupináč
kolem 15kg. Během noci už to tak
slavné není, na podložku se podívali
jen dva kapři, ale i tak si držíme
pěkný náskok před ostatními.
S vycházejícím slunce čekáme opět
akci, ale nic se bohužel neděje. Jako
by nám někdo místo začaroval, celý
den jsme bez kontaktu s bodovanou
rybou. Za to týmu vedle nás se
začíná solidně dařit, evidentně nám
nějakou fintou ryby přetáhli k sobě.
Mají záběr za záběrem a my
nechápeme. Nastal čas vyzkoušet
něco jiného, měníme montáže i
nástrahy, ale záběr stále nepřichází.
Večer už si nevíme rady a tak se
uchyluji k myšlence zavést montáž
ke druhému břehu a umístit ji tam
přes kolíček. Jako nástrahu jsem
zvolil nově testované boilie 16mm
oliheň s 11mm fluoro pop up oliheň,
to celé jsem zabalil do obalovačky
stejné příchutě a doplnil PVA
s napůlenými kuličkami. Netrvá
dlouho a vše je hotovo, jdeme
zalehnout, ale dlouho si nepoležíme,
po chvíli přichází záběr od břehu.

Zdá se, že nová metoda ponese své
ovoce a my si tak konečně na své
konto začneme připisovat potřebné
body. Proto co nejdříve nastražuji
prut opět na stejné místo. Záběr
přichází až po několika hodinách a já
cítím těžší rybu. Ryba zajela až ke
klukům vedle a zamotala se jim do
šňůr, kluci si toho ale naštěstí všimli
v čas a tak vše dobře dopadlo. Kapr
měří 90cm a váží 14,27kg. Yes!
Vypadá to, že už se nám konečně
začíná dařit. Bohužel to ale byl na
dlouhou dobu poslední bodovaný
kapr. Postupně se naše umístění
propadá a nám nezbývá než jen

Máme před sebou poslední noc a
já si pohrávám s myšlenkou jak
kapry na naše místo nalákat.
Pod rouškou tmy vyjíždím na vodu a
zakrmuji dvěma velkými kbelíky
řepky. V naději, že kapři najedou,
jdeme spát. V průběhu noci se nic
neděje, na celém písáku se chytlo
jen pár náhodných ryb. Ráno
dostáváme zprávu, že tým na
stanovišti číslo 9 zdolal největší rybu
závodu a to tlustého šupináče
21,08kg. Tím si jen potvrdilo třetí
místo, o které jsme se spolu
přetahovali. Nám se sice do konce
závodu daří ulovit ještě dvě
bodované ryby, ale to je na bednu
málo. V pravé poledne závod končí a
my můžeme balit. Máme za sebou
náročný závod a už se těšíme domů.
Po vyhlášení výsledků gratulujeme
vítězům a odjíždíme směr domov.
Je mi trošku líto, že tento závod
ukončil naší pomyslnou jízdu, kdy
jsme byli 7 závodů po sobě na
stupíncích vítězů. Nicméně mi bylo
jasné, že jednou to skončit musí. Jak
řekl Jirka: „Kdo nezná chuť prohry,
neváží si výhry“. A já jsem rád, že to
skončilo tímto závodem, který mě
mile překvapil. Až na drobné

nedostatky bylo evidentně vidět, že
pán, co závod pořádal, to dělá proto,
že ho to baví. Ne proto, aby si
namastil kapsu, jak to bohužel
poslední dobou běžně bývá na jiných
závodech. Děkuji za to, šéfe:o)
Poděkování patří hlavně i rozhodčí,
která poctivě vážila a zapisovala
všechny úlovky po celou dobu
závodu sama. Musím říci, že takto
obětavého rozhodčího jsem ještě na
závodech neviděl. Přesto, že rybařině
evidentně vůbec nerozumí, tak si se
všemi stále měla o čem povídat a
v těžkých chvílích i slovně povzbudit.
Děkujeme :o)

Výsledky:
1.
2.
3.
4.

STORMCARP…..…..271,81kg
RP Svitavy…...…......193,95kg
BIG CARP…………....126,66kg
BejsFish……….……….100kg

