
JAN ŠČERBA

J A N  Š Č E R B A

Z
ima se tento rok přikradla trochu později, a o to déle svírá v ledovém krunýři naše vodní hla-
diny. Topení doma jede na plno a za okny stále zuří bílé šílenství. Jako každý kaprař během 
zimy trpím, krátím si zimu studováním zahraničních časopisů, probírám staré i nové katalogy, 
přemýšlím kam pojedu chytat, probírám s kamarádem Liborem předchozí výpravy. Vzpomínám 
na loňské dvě výpravy do Španělska a na nezapomenutelné boje s velkými divokými kapry, 
které před vámi snad ještě nikdo nechytl. 

 T O T Á L N Í  Z Á V I S L O S
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ÚSPĚCH ČI  NEÚSPĚCH 

KAŽDÉ VÝPRAVY SE SKLÁDÁ 

Z  NĚKOLIKA FAKTORŮ,  AŤ  

UŽ TĚCH,  KTERÉ MŮŽETE 

OVLIVNIT,  AŽ  PO NEVYZPY-

TATELNOST POČASÍ.
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Bohužel kontroly různých 
ochranných složek na 
říčním systému Rio 
Ebro se stále zpřísňují a 

hrozící pokuty až 3000 Euro za 
nedodržení nikde nevydaného ry-
bářského řádu, mě trochu stresují 
při každé výpravě.  
Přemýšlím, kde bych mohl začít 
letošní sezonu o něco dříve, 
abych si zimu zkrátil a nakonec 
se s Liborem domlouváme na jed-
nom větším jezeře za hranicemi, 
o kterém již pár let víme, že se 
zde chytají velcí kapři i během 
zimy. Termín domlouváme na 
přelom března a dubna. Zasvě-
cujeme do našich plánů ještě 
kamaráda Petra a v tu chvíli se 
roztáčí klasický kolotoč událostí. 
Sháníme informace, Libor pod-
niká samostatný výlet, aby zjistil 
podmínky přímo u vody, doneko-
nečna probíráme krmnou kam-
paň závislou právě na zjištěných 

informacích. U tématu přípravy 
bych se rád zastavil. Úspěch 
či neúspěch každé výpravy se 
skládá z několika faktorů, a� už 
těch, které můžete ovlivnit, až po 
nevyzpytatelnost počasí. K těm 
ovlivnitelným bych zařadil: 
1. výběr lovného místa - zde se 
nebudu moc rozepisovat, protože 
i při použití nejlepších echolotů 
musí mít každý z nás svou vlastní 
schopnost pro „čtení vody“.
Jiná situace nastává, pokud máte 
dané loviště, kde musíte chytat v 
jednom úseku a pak se pokusit 
z tohoto loviště pomocí dále zmí-
něných faktorů vytěžit maximum.
2. krmná kampaň - při rozho-
dování o krmné kampani jsou pro 
mne klíčové informace za prvé 
o rybářském tlaku a za druhé 
o potravních zvyklostech míst-
ních kaprů.
Poj	me se podívat co si pod tím 
představit.

1. Rybářský tlak - podstatná 
 informace je, jaké množství 
krmení naházeli rybáři před vámi 
do loviště. Když už se bavíme 
o množství, zajímejte se také 
o kvalitu jejich boilie, popřípadě 
zda-li nekrmili partikly. Pravdou 
je, že pokud krmíte levným bo-
iliem sestaveným z ne zrovna 
výživných komponentů, velcí 
kapři ho budou požírat ze zvěda-
vosti zhruba 3 - 4 dny dle jejich 
zkušeností s takovýmto boiliem. 
S největší pravděpodobností po 
3 dnech nepřijdete o záběry, ale 
budou přicházet od všude pří-
tomných malých kaprů do 8 kg a 
velcí kapři se vytratí.Tuto situaci 
jsem zažil i při kombinování boilie 
s partikly, které jsou u nás velmi 
rozšířené a velcí kapři se v těchto 
místech chovají velmi obezřetně 
nebo se jim vyhnou. Dnes už 
z 90% krmím pouze boiliem.
Naopak rozhodnete-li se pro krm-

nou kampaň ze surovin bohatými 
na proteiny (např. kvalitní rybí 
moučky, mléčné proteiny),  které 
je kapr schopný vyhodnotit coby  
dlouhodobý zdroj potravy, vývoj 
lovu bude opačný. Budete chytat 
sice i menší kapry, ale čím déle 
budete krmit kvalitní základovou 
směsí, tím více se bude zvedat vá-
hový průměr vámi ulovených ryb.
Pokud jste sehnali tyto informace, 
vždy se ptejte, jak byla daná krm-
ná kampaň úspěšná.

2. Potravní nároky či zvyk-
 losti místních kaprů
- mohlo by se zdát, že jde pouze 
o frázi, opak je však pravdou. 
Otázka, kterou si všichni po-
kládáme: „Kolik tam toho mám 
vysypat, aby mi kapři brali?“ 
Tady to opravdu již záleží na 
místních podmínkách dané 
vody. Na rozlehlých přehradách 
s malým tlakem budete muset 
krmit masivně už jen proto, že 
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návazce při odhozu nezamotá-
vají. Z  hotových šňůr s olověným 
jádrem používám pouze 2 značky, 
a to Nash Limit Lead Core v délce 
120 cm či poněkud méně oděru 
vzdornou verzi od Kordy.
K samotnému návazci. Materiál 
a délku přizpůsobuji podmínkám 
lovu. Mým osobním favoritem 
je dnes již asi trochu přežitý 
Silkworm v běžných situacích 
a pro pop up, pro zkušené a 
mazané kapry používám Super 
Mantis pro jeho variabilitu a ten-
kost. Jen pozor i přesto, že má 
ochranou vrstvu, v překážkách 
a v mušlových polích nevydrží 
skoro nic.Tam nasazuji Quick 
Silver a dnes mě zaujala cenově 
přijatelné Enduro od Jet Fish s 
kevlarovým povrchem. Délka 
návazce  - mám raději střední či 
kratší návazce z toho důvodů, že 
pokud už se ryba rozhodla okusit 
mou nástrahu, nechci ji poskyto-

vat moc šancí na vyplivnutí. My 
jsme se rozhodli pro masivní krm-
nou kampaň, kde se předpokládá, 
že ryba se důvěřivě krmí, a tudíž 
je nejvhodnější kratší návazec. 
Dlouhý návazec používám jen 
v situacích, kdy střední a kratší 
nefungují, popřípadě, když jsou 
kapři velmi obezřetní.
Háček - nejsem zastáncem slo-
žitých montáží a typů návazců 
či x druhů háčků. Mou jedničkou 
je FANG a FANG X č. 2, 4. Dříve 
jsem používal typově podobný há-
ček Ashima Antieject, který není 
až tak odolný a ostrý jako háčky 
od Nashe. Od háčku očekávám 
dlouhé, tenké ostří, jež se při 
sebemenším kontaktu zapíchne 
alespoň za špičku v kapří tlamě 
a kapr háček nevyfoukne i s ná-
strahou. Při následném úniku se 
háček zasekne hlouběji. Navázá-
ní má být pak takové, aby háček 
i boilie měli možnost velkého 

těchto směsí. Všechny obsahují 
enzymaticky upravené extrakty 
včetně přetrávených mořských 
proteinů a rybích mouček, což 
zaručuje i v chladnější vodě vy-
sokou míru stravitelnosti boilie. 
Tudíž  i při velké krmné kampani 
kapři dokáží toto boilie strávit 
daleko rychleji a shání potravu 
v daleko kratších intervalech. 
K této vynikající vlastnosti směsí 
se ještě vrátím na konci článku, 
kde se ukáže jak moc se zasadila 
o náš úspěch.

3. Vybavení a montáže - už 
 se to zdá jako ohraná des-
ka, když napíšu, že je lepší mít 
trochu předimenzované náčiní 
včetně pletenky a hlavního 
vlasce, ale stále vídám u vody až 
příliš často, jak kaprař loví poblíž 
překážek se sotva 0,30 vlascem a 
šokovým návazcem na 10 kg.Vý-
sledek je stále stejný. Narovnaný 
prut, plápolající zbytek vlasce pod 
špičkou prutu a odplouvajícího 
kapra s 20 m silonu, šokovky a 
montáže k nejbližší překážce ve 
vodě na půl odsouzený k smrti. 
Jestli bych chtěl  v tomto článku 
na něco apelovat, tak pokud víte, 
že budete chytat ve vázkách, ne-
šetřete na vlasci, šokové šňůře 
a návazcovém materiálu. Jsem 
přesvědčen, že vlasec 0,36 mm 
a více + šoková šňůra minimálně 
20 kg a více, je naší povinností 
vůči kaprům. Já jsem použil 
opravdu silnější vlasce Berkley 
Big Game a jako šokovou šňůru 
Quick Silver. 
Pokud se zamyslím nad montáže-
mi, musím se vrátit ještě před ob-
ratlík a závěsku (Korda), protože 
dnes už si stěží dokáži představit, 
že bych chytal bez minimálně 1m 
šňůry s olověným jádrem, jež 
kopíruje dno a maskuje dokonale 
montáž a navíc ve spojení se 
zmíněnými závěskami se vůbec 

kapři mají velký energetický vý-
dej, jiná situace může vzniknout 
v závislosti na rybářském tlaku, 
kdy se kapři instinktivně i přes 
velké energetické nároky vašim 
velkým krmným místům vyhnou, 
ale spíš se nakrmí po drobných 
soustech na několika místech. 
Jako příklad mě napadá dnešní 
Labe, kde v začátcích slavila 
úspěch masivní kampaň. Dnes 
velké kapry chytáme za použití 
PVA stringerů a malých nástrah, 
právě díky našemu rybářskému 
tlaku.
Vra�me se v této chvíli k naší 
výpravě. Shánění informací bylo 
více než užitečné. Dověděli jsme 
se, že na místech, kde chceme 
lovit, se střídají skupiny rybářů 
již dobré 2 - 3 měsíce, a tak jako 
oni i  poslední kolega před námi 
praktikoval velmi silnou krmnou 
kampaň 10 kg denně boiliem 
z rybích mouček s tím, že nástra-
hy dipoval. Záběry mu přicházely 
relativně pravidelně i od kaprů 
nad 15 kg. Na základě těchto 
zpráv jsme po poradě s Jardou 
Těšínským sestavili naši krmnou 
kampaň na 8 dnů lovu při teplo-
tě vody  nad 10 °C. Záměrem 
bylo odlišit se od předchozích 
kaprařů, vyzkoušet v první části 
týdne, které boilie budou kapři 
preferovat z Bioatrakt plus s ami-
no complexem bioatrakt plus (do 
chladnější vody), Kořeněný tuňák 
s amino complexem broskev a 
jako poslední černý kůň Biosquid 
s amino complexem oliheň.  Ne-
chali jsme si od nemocného, ho-
rečkami a chřipkou sužovaného 
Jardy narolovat první várku asi 
50 kg (čímž mu chci ještě jed-
nou poděkovat) s tím, že dalších 
asi 30 - 40 kg si vyzvedneme 
dodatečně, ale už jen ten druh, 
který budou kapři preferovat . Za 
povšimnutí stojí záměrný výběr 
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Záměrem bylo odlišit se od předchozích 
kaprařů, vyzkoušet v první části týdne, které 

boilie budou kapři preferovat z Bioatrakt plus 
s amino complexem bioatrakt plus (do chladnější 
vody), Kořeněný tuňák s amino complexem bros-
kev a jako poslední černý kůň Biosquid s amino 

complexem oliheň. 

pohybu a aby se háček při snaze 
o vyfouknutí, rychle otočil hrotem 
ke spodnímu pysku. 
Celkovou montáž, od vlasce, 
šokové šňůry, šňůry s olověným 
jádrem, závěsů až po návazec, 
musím mít navázanou s absolut-
ní důvěrou v to, že mi umožní za-
seknout a zdolat i ty největší ryby. 
U těchto částí udice neuznávám 
kompromisy a sebemenší po-
škození by mohlo vést k mým 
pochybám, k případné ztrátě 
ryby, a tudíž danou poškozenou 
část ihned vyměňuji. Celá se-
stava má fungovat tak, aby ryba 
při kontaktu s nástrahou byla 
zbavena háčku až na podložce. 
V těchto věcech se snažím být 
perfekcionista, z 10 záběrů by mi 
měla má udice dovolit vytáhnout 
minimálně 8 - 9 kaprů. Jakékoliv 
jiné číslo mě vede k přemýšlení, 
kde je asi chyba.
Zmínil jsem zde tři body, které 
jsem přesvědčen, že jsou ze stra-
ny rybáře velmi ovlivnitelné a kaž-
dý z nich hraje nepostradatelnou 
úlohu v cestě za chycením kapra. 
Pokud poskládáte tyto atributy s 
trochou štěstí, výsledkem této 
mozaiky bude vámi vysněný obr.
Zpátky však k naší výpravě. Přijeli 
jsme k jezeru asi v 5 hodin ráno, 
které bylo zahaleno mlhou a zjistili 
jsme, že kousek od našich míst 
sedí kolega z Čech. Jeho zprávy 
nebyly moc povzbudivé. Jeho 
krmné místo okupují sumci a 

strum doopravdy mám na prutu. 
První odhad 150 cm zavrhuji a 
na další si netroufám. Zkouším 
plácnout sumce po hlavě, ten už 
je unavený, bereme ho za tlamu 
a pomalu brodíme zpět ke břehu. 
Tam pokládáme na vodu plachtu 
a ve třech sumce vytahujeme 
v plachtě na břeh. Te� je vidět 
v celé své kráse. Háček FANG 
X č. 2 zabodnutý v koutku i s ku-
ličkou olihně na 15 cm dlouhém 
návazci ze Silkwormu. Tomu 
říkám klika… Rychle vyrábíme 
závěsné lehátko z větví a plachty. 
Vážíme a měříme - 46 kg a 196 
cm. Přijel jsem sice na kapry, ale 
po ploticích druhý osobák, tento-
krát v sumcích, no řekněte sami, 
pro takové jezdí sumcaři na Ebro. 
Rychle pár fotek na břehu a jdu 
s ním zpátky do vody. Ještě 
pár fotek ve vodě, a to už jsme 
vyčerpaní totálně oba, takže 
svého, zatím největšího sumce, 
pouštím zpátky do jeho vodního 
království.
I přesto, že to byla nádherná 
ryba, dost mě to znervóznělo. 
Kde jsou kapři? Celý den už jsme 
nikdo neměl ani potah a kromě 
vtipů na mou osobu, co že to jako 
vlastně cíleně chytám, jestli sum-
ce nebo kapry, uleháme. Další 
den se vše obrací k lepšímu. 
Začínají konečně přicházet prv-
ní záběry od kaprů. Jezdí to sice 
pouze Petrovi, takže mu krmíme, 
fotíme i jeho, ten den největšího 
kapra 13 kg. Následující den nám 
Jarda roluje zbývajících 30 kg 
boilie - příchu� oliheň, na kterou 
vlastně přišla většina záběrů. Zá-

jsou velmi aktivní. Moc tomu ne-
věříme, jdeme rozjet naši masivní 
kampaň s tím, že na úvod jsme 
zakrmili asi 2 kg boilie a dále pak 
bu� po záběru či 1 - 2 hod kobrou, 
do našeho krmného místa asi 60 
m od břehu, dohážeme  cca 50 
ks. Stavíme bivaky, nosíme věci 
s tím, že kolega prosekává či 
ztrácí postupně 3 ryby s veselým 
odůvodněním, že to jsou sumci. 
Moc tomu nevěřím, myslím si 
něco o umělcích a jdu si taky 
nahodit. Den probíhá klidně, jen 
kolega nás stále bombarduje 
svou teorii o sumcích, no a když 
se mi v 9 večer ozve můj hlásič, 
říkám si v duchu něco o blábolech 
a v poklidu si užívám zdolávání 
svého prvního letošního kapra. 
No, kapra. Když Libor za světla 
baterky podebírá mého domnělé-
ho kapra - sumce, padá mi trochu 
čelist a přestávám mít dobrou 
náladu. Sumec si zobl 20 mm 
oliheň a se svými 10 kg a 104 cm 
a s plným břichem našeho boilie, 
jsem ho pustil se slovy: „Jiného 
sumce neposílej, už jen kapry.“ A 
to jsem ještě netušil, co na mne 
čeká. V rychlém sledu vytahuji 
ještě dvě zhruba 50 cm plotice 
(nový osobáček v ploticích). Na 
noc stahuji pruty a ulehám s vírou 
v prvního kapra roku 2005. Ráno 
ještě před 5. hod vstávám, přikr-
mím asi 2 kg boilie a za 15 minut 
nato zaloví celkem slušný sumec 
na mém krmném místě a nálada 

rázem klesá na bod mrazu. V 5.30 
skoro ještě za tmy, se mé modré 
RX rozječí do nevídaných tónin. 
Přiskakuji k prutu, nesekám, jen 
ho zvedám a 20 m od místa, kde 
jsem měl nahozeno, se vyvalilo 
na hladinu tělo sumce. Sumec ne-
váhá ani sekundu ihned se vrací 
zpět ke dnu a jede korytem pryč 
na volnou vodu. Stojím na břehu, 
spíš surfuji, prut ohnutý totálně 
na maximum, cívka se točí jak 
zběsilá a já se snažím co to jde a 
na jemný kaprařský cajk dobrzdit 
podvodní lokomotivu. Nevím, jestli 
se to daří mně, či sumce prozatím 
tahle hra omrzela. Sumec se po 
dobrých 30 - 50 m zastavuje. Vy-
užíváme toho, Libor mě narychlo 
obléká do prsaček a jdeme zabro-
dit původních 30 m kam až to jde, 
co nejblíže ke korytu. Mezitím se 
snažím sumce pumpovat k sobě, 
ale je to marná práce. Ve chvíli, 
kdy se mi podaří sumce přitáh-
nout o pár metrů k sobě, ten se 
naštve a znovu vyráží a bere si 
bez skrupulí dalších 30 m a já 
se ho snažím v jeho jízdě brzdit 
co to jde. Následující scénář se 
opakuje ještě několikrát s tím, že 
sumcovy jízdy se začínají krátit 
a po 20 minutách boje konečně 
sumíkovi začínají docházet síly. 
Ještě pár minut a stojíme 30 m 
od břehu a 10 m před námi se 
vlní unavené tělo sumce.Ve svitu 
baterky vypadá tak na 150 cm. 
Jenže co s ním? Do podběráku 
se nevleze. Libor bere odvážně 
pletenku do ruky a přitahuje sum-
ce až mezi nás. Teprve te�, když 
je mezi námi, zjiš�uji, jaké mon-
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měr byl přesvědčit kapry, aby si 
s důvěrou cpali svá břicha, a proto 
i pod háček dáváme nedipované 
a naprosto stejné boilie. Nechá-
váme si urolovat i část v 25 mm,
abychom se pokusili vyselek-
tovat větší kapry od malých. 
Petr odjíždí na dlouhou cestu 
pro boilie a já si sedám na jeho 
místo. Mám  před sebou 10 ho-
din chytání na jediném místě, ze 
kterého přicházejí pravidelně 
záběry od kaprů. Ten den, ve 
středu, jsem měl asi 10 záběrů 
a z toho největšího lysce 92 cm 
a 17 kg - pro změnu na 20 mm
oliheň. Už ani nepřemýšlím co 
nahazovat, na obou prutech 
mám oliheň a kapři se krmí jak 
o závod. V noci se Petr vrací 
unavený, a tak ráno v 5 hodin 
nevstává a ještě na 4 hodiny mne 

pouští na své místo. Kdyby tušil, 
co bude následovat, asi bych tam 
nechytal. V 8.30 přichází pomalý, 
ale táhlý záběr na 25 mm čers-
tvou oliheň a já tuším, že mám 
na prutu opět velkou rybu. Po pár 
minutách zdolávání mi vklouznul 
do podběráku obrovský kapr. Za 
svitu vycházejícího slunce ho vy-
náším na břeh. Na podložce mi 
leží krásný řádkáč 20,30 kg a 100 
cm. Má radost nebere konce. To 
už i Pé�a vylezl z bivaku, kluci mi 
gratulují a já tomu pořád nemůžu 
uvěřit. To je neuvěřitelný začátek 
sezony, třetí osobák. Opět fotíme, 
pouštíme a mezi tím dokrmujeme, 
te	 už pouze čerstvou olihní. Do 
konce výpravy chybí 3 dny, a tak 
se domlouváme na tom, že Pé�a 
dochytá ten den na svém místě, 
následující den tam bude chytat 

Libor a výpravu tam zakončí opět 
Pé�a. Libor zatím do té doby na 
úplně hluchém místě začíná 
dělat zázraky. Chytá jednoho 
amura za druhým, vše okolo 
8 kg a jestli vás překvapí, že zase 
na oliheň, tak nás už ne. Pé�a na 
kaprovém místě ten den zdolal 
největšího kapra 14,5 kg a druhý 
den ho střídá Libor. Trochu ho 
ze začátku provází smůla, ale 
v 16.30 vytahuje excelentního lys-
ce 92 cm a 16 kg. Kapra fotíme 
pouštíme a když porovnáváme na 
digitálním fo�áku fotky, k našemu 
údivu zjiš�ujeme, že kapr je olihní 
posedlý. Toho samého jsem vy-
táhl já o 2 dny dříve (92 cm a jen 
o kilo víc 17 kg než te	, když ho 
chytl Libor).
Poslední den naší výpravy, sobota, 
Libor se vrací na své amuří místo 

Poslední den naší výpravy, sobota, Libor se vrací na své amuří místo a během 
rána vytahuje na oliheň (jak jinak) tři amury, z nichž největší má 10,5 kg a 13 kg lysce.

a během rána vytahuje na oliheň 
(jak jinak) tři amury, z nichž největ-
ší má 10,5 kg a 13 kg lysce. Pé�a 
je opět ve hře na svém místě. Od 
rána mluví jen o dvacítce, a tak 
nás ani nepřekvapuje, když mu 
v 10 hodin přichází razantní záběr. 
Po chvíli zdolávání je na podložce 
ukázkový kapr. Nevěříme svým 
vlastním očím. Ano, opravdu je 
to ten samý 20 kg řádkáč, kterého 
jsem ulovil ve středu v 8,30 hod. 
Jen pro kontrolu měříme - 100 cm 
a vážíme, tentokrát rovných 20 kg. 
Opět ulovený na oliheň 25 mm. Na 
závěr přišlo ještě několik záběrů 
od menších kaprů, ale když jsme 
zkrmili poslední boilie oliheň a už 
nebylo ani co dát na háček, zábě-
ry ustaly. Je jasná účinnost směsí 
z rybích mouček na této vodě, 
zvláště pak, když použijete sice 
podobnou (i přesto rozdílnou), 
aromatickou, rychle stravitelnou 
směs jako je Biosquid. Doma 
pak zjiš�ujeme poslední triumf 
Biosquidu, když odhalujeme ještě 
jednoho 13 kg lysce chyceného 
jak Petrem, tak i Liborem, s rozdí-
lem dvou dnů.
A protože po každé výpravě  
přemýšlím, co jsem udělal dobře 
a co špatně, musím tentokrát 
konstatovat, že se nám podařilo 
zasadit všechny kameny do 
mozaiky správně, ale trumfem 
byl rozhodně Biosquid s amino 
complexem oliheň, jemuž  kapři 
totálně propadli. Podobnou situaci 
jsem zažil jen jednou, a to na Labi 
s Bioenzymem, kdy se mi během 
jednoho víkendu podařilo ulovit 
jednoho 3 kg kapra dvakrát, ale tři 
velké kapry? Už víte, na co budete 
chytat vy, abyste se odlišili? 

Jan Ščerba
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