rybářství
Bojovník z tůňky

Z RYBÁŘSKÉ PRAXE
Pozdní přívlač
S příchodem podzimu se voda více a více čistí. A když řeka odnese poslední
zbytky spadaného listí, bývají malé toky čisté jako sklo. Blíží se zima. Ryby sice
ztratily valnou měrou zájem o potravu, ale ne všechny a ne docela.
text: Milan Tychler foto: autor
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lehkým přívlačovým prutem se stále ještě můžeme na
mnohých vodách skvěle pobavit. Dokud nezamrzne, máme
slušné vyhlídky nejen na ulovení štiky, ale
také candáta, okouna a samozřejmě tlouště. Jenže kam vyrazit? Někdo raději tekoucí
vody, ale slibné jsou i přehradní nádrže. Jde
hlavně o to, jakou rybu anebo jaký styl lovu
preferujete.
Na malých tocích teď velmi dobře funguje ultralehká přívlač. A kdo tento způsob
lovu nezná, asi pro něj bude překvapením,
že kromě okounů a tloušťů se mu na háček
často pověsí i ryby, které absolutně nečekal.
Tak chytám hodně dlouho. A z jiné nedravé ryby, pokud je to větší exemplář, mám
vždycky velkou radost…

Panuje krásné pozdně podzimní počasí.
A přestože je zima prakticky za dveřmi,
mám pocit, že se k nám zase vrací babí léto.
Rána jsou už hodně chladná, to ano, ale
dny máme zalité slunečními paprsky, to se
prostě musí využít. Rybáři, zvláště ti, kteří
chytají kapry, už většinou vyklidili břehy.
Proto mě láká nedaleká pískovna. Věřím,
že tamní okouni jsou ještě aktivní a dal by
se chytit nějaký slušnější kousek. Jen je třeba je najít. Po letech, kdy tam chytám, vím,
kde asi budou, jenže bývají náladoví. Není
snadné je přimět k záběru. I když jim budete nástrahu házet na hlavu, ani to s nimi
nehne. Mají prostě svůj čas, kdy žerou a čas,
kdy lenoší. Teď většinou berou spíše před
večerem a já mám volné jen dopoledne.

Půjdu proto raději k říčce
Tekoucí vody nabízejí mnoho možností
a všechny jsou lákavé. Mohl bych zkusit
štiky třeba s wobblery. Možná by nebyla
špatná ani volba menší rotačky, s níž bych
určitě vydráždil nějakého tlouště nebo
okouna. Daly by se vyzkoušet i gumové
nástrahy. Třeba by se při „oklepávání“ dna
dal k záběru zlomit i candát. Je tu však ještě
jiná možnost. A ta mě láká nejvíce, protože přinese nejvíce záběrů – velmi jemný
lov s droboučkými gumovými nástrahami, připomínajícími různá stadia vodního
hmyzu, drobné vodní živočichy a nejmenší rybky a červy. Tyto rafinované a malé
nástrahy se dají nahazovat jen s pomocí
opravdu jemného náčiní. Chce to lehký
proutek maximálně do 5 g. Používám i 3g,
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Pokračování čtěte v tištěné verzi v Rybářství číslo 12.

