rybářství
Lososovité ryby lovíme v krásném
prostředí

Lehká přívlač

na našich vodách
Pstruzi a siveni
N

Pstruzi a siveni jsou nádherné
ryby a navíc je často lovíme
v naprosto přenádherném
prostředí. Podhorské potoky
a říčky v malebné krajině patří
k tomu nejkrásnějšímu, co u nás
máme. Zažíváme tu nádherná
rána, skvělé dny a dokonalé
podvečery, kdy se všechno začíná
zklidňovat, denní světlo změkne
a nastává podvečerní sběr hmyzu.
Pstruzi i lipani se zvedají k hladině
a kroužkují. Nádhera!
text: Milan Tychler
foto: autor

aší rybou těchto vod je pstruh
obecný. Potočák. Bohužel není
hojný, proto tento druh doplňujeme pstruhem duhovým a sivenem
americkým. V některých vodách se
objevují ještě jiní kříženci lososovitých ryb. Pstruh potoční a duhový mají
mnoho společného, ale stejní rozhodně
nejsou. Jsou rozdílní nejen svým vzhledem, ale i chováním. Duhák je pěkná
ryba s černými tečkami a duhovými
barvami na stříbřitých bocích. Ovšem
červeným tečkám potočáka se nic nevyrovná. Siveni mohou barvami doslova
hýřit a řekl bych, že se povahou blíží spíše pstruhovi potočnímu než duhovému.
Chytám je moc rád
Nejen na přirozených vodních tocích,
ale i nádržích, kam se duhák a siven také

vysazují, protože jsou na rozdíl od našeho pstruha schopní tu žít – při zachování dostatečného množství kyslíku v letním období. Jsou to typické ryby pro lov
lehkou přívlačí, bojovné a duháci navíc
vynikající skokani…
Vzpomínka
Pstruhová sezona už je dávno v plném
proudu, jenže já neměl na „kropenaté“ pořád tak nějak čas. Dobře vím, že
čím více sezona pokročí, tím méně ryb
v říčce bude. Navíc ryby budou opatrné a voda nižší. Nikdy mě nemrzelo, že
si nenesu rybu od vody. Ostatně skoro
všechny pouštím, ale když jdu k vodě,
chci si zachytat. Mít rybu na prutu
a svést s ní boj. Být v pěkném prostředí, zaházet si prutem, to všechno je
fajn, ale když tam není záběr, není to
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Pokračování čtěte v tištěné verzi v Rybářství číslo 10.

