rybářství

NA RYBÁCH

s Michalem Kučerou
Jak dostat montáž ke dnu
Zjištění, že montáž čnící nade dnem může plašit kapry, není žádnou
závratnou novinkou. O tom se diskutovalo už před mnoha lety. Přesto je
to věc, kterou mnoho rybářů nedoceňuje. „Ryby si s tím nějak poradí,“
říkají mnozí. Možná ano, přesto mě rok co rok ryby překvapují v tom, jak
málo jim stačí k tomu, aby vycítily nebezpečí.
text: Michal Kučera foto: autor
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lověk by to ještě pochopil na malých silně prochytávaných vodách.
Tam ryby důvěrně znají každý
metr prostoru, téměř 300 dní v roce se
setkávají s rybářskými montážemi. Ale že
budou podobně ostražité i na rozlehlých
vodách a v takřka panenských oblastech,
kde se běžně nechytá, to mě opravdu překvapuje a nutí k zamyšlení.
Naposledy jsem byl takto překvapen při
letošních závodech na Balatonu. Chytali jsme v místech, kde se běžně nerybaří
a kde s největší pravděpodobností po
zbytek roku neleží žádná montáž ve vodě.
Voda byla přikalená a kapři při chuti. V takových podmínkách jsou obvykle méně
ostražití, takže nebývá nutné nic moc složitého vymýšlet. Přestože jsme chytali na
450 m od břehu a vlasce podle mého přesvědčení musely nejméně od 200 m dále
ležet na dně, byl obrovský problém dostat
přes ně kapry k dalším prutům. Abych to
vysvětlil. Kapři evidentně najížděli z volné zóny vlevo. Nejprve proto přicházely
záběry našim sousedům po levici. Nám
první den fungoval jen jeden prut – samozřejmě ten levý. Postupně se začal zapojovat, i když výrazně méně, druhý zleva.
Pravé dva pruty byly až na výjimky téměř
hluché. Podařilo se mi je zaktivovat teprve
tehdy, když jsem je posunul na hranu sektoru – o něco málo dál, než jsme pokládali levé. Přesto jeden levý prut nachytal
výrazně víc, než ty dva pravé dohromady.

Čím to je?
Můžete si říct, že tam bylo třeba lepší
místo, nebo tak něco. Vyloučit to samozřejmě nejde. Ale stojí proti tomu fakt, že
jakmile byl levý prut venku z vody, téměř
okamžitě se ozval ten druhý zleva. Jakoby
mu uvolnil pozici. A nejmarkantnější to
bylo ve chvíli, kdy naši sousedé po levici
měli po několikahodinovém zákazu vyvážení stále ještě stažené pruty, zatímco
nám se je podařilo rychle vyvézt. V tu
chvíli záběry přišly téměř okamžitě, většina z nich od velkých ryb. Jakmile souse-

dé dostali pruty do vody, čekání na záběr
se u nás výrazně prodloužilo – a velikost
ryb šla dolů. A opakuji, chytali jsme na
panenském místě, ve zkalené vodě a ryby,
které s montážemi přicházejí do styku jen
zřídkakdy.
Abychom nezůstali
u jednoho příkladu
Před pár lety jsem zažil úžasnou sezonu
na české svazové pískovně. Ulovil jsem
tehdy spoustu velkých ryb včetně kapra
o hmotnosti přes 25 kg. Když jsem zpět-
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Pokračování čtěte v tištěné verzi v Rybářství číslo 11.

