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Reportáž

S rybářským kolegou jsme si v sobotu přes-
ně v 8.30, v poslední den výstavy, vyzvedli naše 
akreditace, které nás opravňovaly ke  vstupu 
do  haly úderem deváté. Moc se toho nedělo. 
Hlavní nápor se podle výpovědi většiny vysta-
vovatelů odehrával hned první den, což nám 
vůbec nevadilo. Tato situace pro nás byla per-
fektní! Navíc návštěvníky nabité výstavy nejsou 
mou vášní. Na druhou stranu je ale logické, že 
na  Efttexu bývá vždy daleko klidněji, protože 
koncoví zákazníci výstavu navštívit nemohou.

Člověk si nemůže nevšimnout, že téměř 
každá druhá osoba vypadá, že pochází z Asie. 
Ono to není nic zase tak neočekávaného, pro-
tože právě tam se nachází největší produkční 
továrny rybářského vybavení. A  hned další 
věc, která mě zarazila: člověka na  této výsta-
vě praští okamžitě do očí, jak strašně se v této 
branži kopíruje! Většinu nástrah mají v nabíd-
ce skoro všichni, jen se samozřejmě liší jmény. 
Krátký průzkum několika prakticky identic-
kých produktů usvědčuje některé vystavova-
tele z toho, že vyrábějí ve stejné továrně. Zde 
je patrné i to, že na vývoji produktů pracují Čí-
ňané a fi rmy západního světa se pak inspirují 
v regálech takových továren…

Nechme ale pesimismus stranou. Inovace 
musíte sice trochu více hledat, ale naštěstí 

tady jsou! Někdy vyhrají na Efttexu cenu, jindy 
zůstanou stranou bez většího zájmu. Rád bych 
čtenářům Českého rybáře představil výrobky, 
které mě nadchly, bez ohledu na jejich pořadí 
v seznamu. Ten je totiž sestaven tak, jak jsem 
novinky na Efttexu postupně našel.

Daiwa Jelly Jerk
Umělých nástrah jsou na  světě miliony! 

Jelly Jerk je ale „měkká/tvrdá“ nástraha, po-
kud to takto lze nazvat. Vypadá jako klasický 
jerk a člověk by tudíž logicky očekával tvrdou 
nástrahu. Tento je ale z tvrdé gumy a pro drav-
ce daleko snadněji „poživatelný“. Budoucnost 
ukáže, ale domnívám se, že s touto nástrahou 
bude možné proměnit větší procento záběrů. 
Jelly Jerk je možné volně přitahovat, kdy ne-
pravidelně vyjíždí do stran, nebo jej twitcho-
vat a  jerkovat. Jelikož je potápivý, jsou mož-
nosti využití poměrně rozsáhlé. Ideální by měl 
být do hloubek až 5 metrů.

Daiwa skládací kyblík na nástrahy
V oblasti nejlepších boxů, držáků a zavaza-

del obsadila první místo Daiwa. Skládací kyb-
lík na nástrahy je zkrátka geniální myšlenkou. 
Lze ho velmi spoře uskladnit a vyndat tehdy, 
pokud máte v úmyslu nebo je potřeba v daný 

30. 6. 2018 jsem se ocitl v  holandském Amsterdamu na  mezinárodní výstavě 
rybářských potřeb Efttex. Na této největší evropské akci s  tradicí již od roku 1982 
vystavují slavné značky i  nováčci sportovního rybářského průmyslu své zajímavé 
produkty a především novinky na příští rok. Přístup sem mají pouze výrobci, partneři 
rybářských firem nebo hosté s  pozvánkou přímo od  vystavovatelů. Na  konci 
této kontraktační výstavy jsou vyhodnoceny nejlepší a  nejinovativnější produkty 
v jednotlivých kategoriích. Tolik pár fakt úvodem.

den střídat mnoho různých nástrah. Nesklad-
ný kýbl, který se navíc ještě musí doladit vr-
táním děr, není při výpravách autem úplně 
ideální. Dobrá práce, Daiwo!

Rapala Super Shadow Rap
I přes obrovskou konkurenci v tomto seg-

mentu zboží dokázala Rapala vybojovat
1. místo mezi „tvrdými“ nástrahami. Na první 
pohled jde pouze o  realistický wobbler s  vy-
sokým profi lem siluety. Zespoda to tedy bude 
jen úzká potravní rybka. Wobbler má ale ne-
zvykle agresivní chod, kdy se téměř pokládá 
na bok, a tak dává na odiv svou velkou silue-
tu. Už při jemném twitchování tancuje, dělá 
téměř 360° obraty a  následně na  titanovém 
lanku klesá ke dnu jako umírající rybička.

Hardy HBX
Značka Hardy vyrábí již po mnoho let jedny 

z  nejlepších muškařských navijáků na  světě. 
Tento je další „bombou“, co se designu a výko-
nu týká. Vyrábí se kompletně v Anglii. S touto 
sérií navijáků je možné zdolat cokoliv, co má 
ploutve. Naviják je extrémně robustní, přitom 
příjemný svou nízkou hmotností a má nevída-
ně jemnou brzdu. Spektrum využití zahrnuje 
lov jak ve sladké, tak ve slané vodě.

Berkley X9
Pletené šňůry Berkley od  známého jmé-

na Fireline této značky jsou nejoblíbenějšími 
šňůrami na všech trzích rybářského světa. Tato 
nová šňůra je spletena z 8 pramenů a násled-
ně přepletena ještě jedním vláknem. Je nejen 
extrémně hladká a tichá v očkách, ale dokáže 
udržet déle kulatý tvar!

Deeper Start
Tento malý příruční echolot pro všechny 

možné druhy rybaření je nyní ještě kom-
paktnější a  lehčí. Tím pádem jej lze nahazo-
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vat prakticky téměř každým typem tvrdšího 
prutu! Obsluha je ještě jednodušší. Lze ho 
snadno propojit se smartphonem, funguje až 
do  vzdálenosti 50 metrů! Vysílá deset scanů 
za sekundu pro absolutně spolehlivé a konti-
nuální zobrazení světa pod vodou. Zaslouženě 
také jeden z vítězů na Efttexu!

Snowbee Nivalis Down Jacket
Tato bunda získala první místo v  oblasti 

oblečení. Snowbee vstoupila s  tímto výrob-
kem v  oblasti materiálů do  úplně nové ligy. 
Obsahuje 90 % péřové výplně. Ta je umístěna 
v malých, vodotěsných kapsách. Švy ale leží 
uvnitř, a tak dovnitř nemůže proniknout žád-
ná voda a také peří na rozdíl od mnoha jiných 
běžných péřových bund postupem času ne-
začne vylézat ven. Vodotěsná membrána se 
stará o  to, aby zde nikdy nebylo nic mokré. 
Lehce futuristický design navíc velmi lahodí 
oku. Ta bunda je neskutečná!

Traun River Superior 
neoprenové prsačky

Neoprenové prsačky jsem nikdy neměl 
v  oblibě. Obtěžovala mne jejich hmotnost, 
tuhost a  celkově jsem si v  nich přišel jako 
ve  skafandru. Tyto prsačky ovšem nabízejí 
komfort nošení nové dimenze, protože použi-
tý neopren je velmi měkký a jemný, ale přitom 
robustní. Švy mají trojí jištění: jsou slepené, 
sešité a  ještě přelepené elastickou páskou. 
Prsačky se vyrábí ze 4mm neoprenu, v oblasti 
nohou je neopren dokonce o  dva milimetry 
tlustší. Velmi dobře a silně jsou zesíleny pasáže 
v oblasti kolen. Díky vnitřní vrstvě Arcticther-
mo zůstává rybář i při nejhorších povětrnost-
ních podmínkách v teple.

Savage Gear Jerk
Trochu mimo hlavní pozornost byl tento 

snad až geniální jerk. Je ve  všech ohledech 
extrémně realistický. Na  druhou stranu se 
už na  trhu nachází dobrých jerků požehna-
ně. Tento model je ale k dispozici od velkých 
po  velmi malé velikosti. Okouni takové jerky 
ještě neznají, boleni jsou na tom určitě podob-
ně! Každý specialista na okouny by si jej měl 
minimálně vyzkoušet.

Seven Bass Jungle Operator Flex
Rodinná firma Seven Bass Design od Clee 

Fishing zvítězila s  tímto High-End belly 
boatem v  kategorii inovace roku. Je ne-
oddiskutovatelnou pravdou, že žádný jiný 
výrobce ještě nedokázal belly boat natolik 
optimalizovat. Série Jungle a  Flatform jsou 
extrémně robustní s celou řadou za příplatek 
volitelných doplňků (držák echolotu, držáky 
prutů atd.), které je možné přizpůsobit indi-
viduálním potřebám, a  velmi stabilní (mož-
nost rybaření ve  stoje) i  rychlé při veslování 
proti větru a  proudu. Použitý materiál je té-
měř nezničitelný a  rychle schne. Jelikož zde 
nenajdeme žádné nafukovací vyvýšení, nic 
neklouže a výše nad vodu se v žádném jiném 
modelu neposadíte. Kdo se poohlíží po dra-
hé loďce, najde zde stejně dobrou a  daleko 
operativnější variantu. n

ALPEN STREAMER 690

SEA TROUT 8100/896

Streamerovací prut vyrobený z  vysoce modulového kar-
bonu (HI-Carbon). Precizní zpracování a rychlá akce prutu 
zvyšují úspěšnost záseku i  zdolání ryby. Korková opěra 
a rozšířená rukojeť pro větší komfort při nahazování a zdo-
lávání trofejních ryb. Prut je dodáván včetně látkového 
obalu a pevného tubusu.

Velmi výkonný prut vyrobený z  vysoce modulového kar-
bonu (HI-Carbon). Precizní zpracování a rychlá akce prutu 
umožňují snazší nahazování a  zvyšují úspěšnost záseku 
i zdolání ryby. Korková opěra a rozšířená rukojeť pro větší 
komfort při nahazování a zdolávání trofejních ryb. Prut je 
dodáván včetně látkového obalu a pevného tubusu.

MUŠKAŘSKÝ PRUT HANÁK COMPETITION

MUŠKAŘSKÝ PRUT HANÁK COMPETITION

Model Délka Transp. 
délka Díly AFTMA Hmotnost

Alpen Streamer 690 275 cm 73 cm 4 # 6 111 g

Model Délka Transp. 
délka Díly AFTMA Hmotnost

Sea Trout 8100 305 cm 80 cm # 8 4 129 g

Sea Trout 896 290 cm 77 cm # 8 4 119 g

VÍCE INFORMACÍ:
tel.: 387 319 151, www.hanak.eu
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NOVINKA 2018

JEDNOTNÁ CENA5 590 Kč

5 590 Kč


