rybářství

Splněný sen
Letošní první větší výpravu jsem plánoval a promýšlel celou zimu.
Výběr vody byl jasný – chtěl jsem se vrátit na stejné jezero, na
kterém jsem rybařil vloni.
text: Zdeněk Macek foto: autor

D

louho jsem, takřka denně, sledoval
počasí v dané lokalitě. Celý březen
byly teploty velice nízké a první týden v dubnu byly ještě ranní mrazíky. Pak
ale přišel obrovský teplotní skok a denní
teploty se pohybovaly i přes 20 °C. Voda se
musela začít neskutečně rychle prohřívat,
příroda začala zelenat ze dne na den, takže
jsme počkali asi čtrnáct dní a konečně vyrazili.
Pruty chci rozmístit
na co největší plochu
Po příjezdu k vodě nafukujeme člun a vydáváme se na obhlídku jezera. Rybářů je tu
docela dost, ale celkově na vodní plochu je
málo míst. Nedaleko od auta je jedno místo

pro dva volné. Jelikož je poměrně větrno,
nebudeme vymýšlet a oba souhlasíme, že
zůstaneme pro začátek tady. Po převezení
věcí si oblékám prsačky a jdu zapíchnout
vidličky, co nejdále se dostanu, abych mohl
pruty rozvézt na větší plochu.
Pruty mám připravené. Na cívkách mám
namotané pletené šnůry, které mi umožní
vyvážet na delší vzdálenosti než s klasickým vlascem. Pletenky mají takřka nulovou průtažnost, proto je používám. Jsou
odolné a při použití menšího průměru dostanu na cívku větší množství návinu. Dále
používám 20 m šokového vlasce o průměru 0,65 mm pro případy jako jsou škeble,
kameny nebo rákos. Na poslední metr
dávám olověnku s bezpečnostní závěskou

na odpadávající olova, zakončenou Gizmo
obratlíkem, kam už navléknu návazec podle potřeby. Pruty jsem rozvezl od 100 m až
na hranici 500 m. Na tyto vzdálenosti používám zátěže od 180 do 250 g. Co se týče
krmení, vsadil jsem na své dvě oblíbené
příchutě, kterým prostě věřím. Těmi jsou
Kill Krill a Gigantica.
Sumci
První den utekl jako voda. Je tu večer,
vše nachystané, nezbývá nic jiného než si
dát večeři, jít si lehnout a samozřejmě počkat na první záběr. Po cestě a zabydlování
jsem pěkně utahaný a brzo usínám. Kolem
jedenácté mě budí příposlech. Pípá mi
nejvzdáleněji vyvezený prut. Okamžitě na-
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Pokračování čtěte v tištěné verzi v Rybářství číslo 11.

