zahraničí

Novozélandský

deník
ČERVENEC,
novozélandská zima
Ačkoliv červenec znamená v Evropě léto a nejteplejší období,
na druhé straně zeměkoule je tomu naopak. Zima na severním
ostrově Nového Zélandu je vlhká a deštivá. Teploty v Tauranze
klesají až k nule a dny jsou krátké.
text: Martin Dvořák foto: autor, Martina Kupková
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ožná si říkáte, že nula není tak
špatná teplota v nejstudenějším
období. Zapomeňte ale na české
domy a byty! Většina novozélandských má
jen slabou izolaci, jednoduchá okna a centrální vytápění tu nenajdete. Proto je celkem běžné, že se ráno probudíte v posteli
a jde vám pára od úst. Dokonce jsme ráno
několikrát škrábali auto! Neumím si představit být na jižním ostrově, který je ještě
chladnější. I na ryby je to slabší období.

Popis revíru uvádí, že by se tu mělo
vyskytovat 700 pstruhů duhových
na jeden kilometr toku. Údajně je to
jedna z nejvíce zarybněných vod na
Novém Zélandu.

Většina potoků a řek je hájená. A když je
brzy tma, nemá smysl jezdit někam dál od
domova. Práce bylo hodně a volného času
málo. Několik pěkných chvil se ale našlo
i v červenci.
Poprvé jsem na ryby vyrazil
až v druhém týdnu
S volbou revíru mi pomohl Angličan Gary.
Díky vydaným dešťům byla většina řek
kalná a tak mi doporučil dva potoky blízko pramenů, které zůstávají čisté a dá se na
nich chytat i po silných deštích. Ráno jsem
vstal brzy a vyrazil na první z potoků. Deště
byly asi příliš silné, takže když jsem po hodině jízdy dorazil na místo, zjistil jsem, že
potok je kalný a chytat zde nepůjde ani náhodou. Naděje umírá poslední, řekl jsem si,
druhý potok byl nedaleko. Naštěstí byl v lep-

ším stavu. Trochu podkalený, ale lovit se
v něm dalo. Podle popisu se tu mají vyskytovat spíše menší ryby a tak jsem po dlouhé
době vybral vlasec slabší než 0,18 mm a zvolil svůj nejlehčí prut. Popis hovořil o slušném
zarybnění, takže jsem se převlékl a šup na
ně! Tyto potoky jsou často zrádné. Na první
pohled mělká voda je nečekaně rychlá a má
slušnou sílu. Prochytával jsem jeden proud
za druhým, občas i nějakou tu tůňku. Velké
počáteční očekávání rychle opadlo. Kromě
jedné ulovené čudly jsem byl dvě hodiny
bez záběru. Navíc se spustil silný déšť. Proto
jsem lov přerušil a vrátil se do auta pro bundu. Déšť však ještě zesílil. Dost mi to připomnělo počasí v Kanadě. Vybavily se mi samé
dobré vzpomínky na minulou sezonu a lov
lososů v Britské Kolumbii. Rozhodl jsem
se přejet trochu výš proti proudu. Situace
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Pokračování čtěte v tištěné verzi v Rybářství číslo 12.

