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To, že je možné s mrtvými mořskými rybami, jako jsou sardinky, korušky, makrely 
apod., ulovit štiky, zřejmě ví každý příznivec lovu dravých ryb. Ale už jste slyšeli 
o pomalém trollingu se sardinkami v kombinaci s aktivní přívlačí? Že ne?! Pak si 
pozorně přečtěte následující řádky!

Vloni jsme byli s  kamarády Dirkem a  Sve-
nem na  jednom velkém německém jezeře 
ve  Východním Frísku na  lovu štik. Hodiny 
a hodiny jsme pečlivě protahovali naše velká 
gumová strašidla vodou a  intenzivně pro-
chytávali přechody z mělké vody do hlubších 
pasáží. Podmínky byly téměř ideální, ale naše 
úlovky tomu zdaleka neodpovídaly. Odpo-

ledne jsme na  vodě potkali naše kamarády 
Arna a Franka. „Jak to jde?“ zaznělo po vodě. 
„Nic moc, pár štik do 80 cm, nic víc a u vás?“ 
Po odpovědi, které se nám dostalo, jsme měli 
kompletně sucho v hrdle. Arno s Frankem zdo-
lali přes deset štik, všechny pořádně velké. Ty 
největší měřily 123, 119 a 116 cm. Jak je to jen 
možné, když jsme lovili na stejné vodě a prak-

ticky na  totožných místech, že se nám dařilo 
o tolik hůř. Chvilku nás napínali, ale pak jsme 
se dozvěděli následující: „Trollujeme se sardin-
kami, na gumu dnes nic nebere.“

Rok se s rokem sešel a já sedím u nich v lodi 
a dívám se jim pečlivě přes ramena.

Taktika
Arno s  Frankem rybaří na  východofríských 

jezerech v  Německu mezi říjnem a  březnem 
jakousi zdvojenou taktikou (poznámka redak-
ce: na  českých vodách je potřeba brát zřetel 
na odlišný rybářský řád a jeho místní úpravy!). 
Za velmi pomalu jedoucí lodí táhnou sardinky 
a z přídě házejí gumové ryby, aby štiky vydráž-
dili a přitáhli k lodi. Gumy nahazují lehce proti 
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směru jízdy lodě do mělké vody a  jigují zpět 
k hraně pod ní. Rybaří u ostře padajících hran 
nebo podél hloubkových zlomů. Rychlostí 
1,6–2,0 km/h táhne příďový motor stejnoměr-
ně a pomalu. Přímo na zádi za nečinným ben-
zinovým motorem se rozprostře „sardinkové 
hejno“. Na záď se dle počtu posádky perfekt-
ně vejde až šest prutů. Nástrahy na nich jsou 
vzdáleny maximálně 15–20 m od  lodě. Díky 
různým délkám prutů a jejich umístění na pa-
lubě lodi se naštěstí nic nemotá.

Montáž
Jejich montáže nejsou čáry ani složitos-

ti: splávek na  trolling s  bavlněnou zarážkou 
se nachází na  kmenovém monofi lním vlasci 
nebo pletené šňůře. Oba preferují trollingové 

splávky Greys Prowla o  nosnosti 30 g. Sesta-
va je vyvážena průběžným kulatým olůvkem 
s  gumovým korálkem, který před návazcem 
slouží k ochraně uzlu. Frank loví s metr dlou-
hým návazcem z  hardmona nebo s  1mm 
fl uorocarbonem, Arno sází raději na  jistotu 
50–70 cm dlouhých ocelových návazců s nos-
ností kolem 20 kg. Do závěsky přijde fi reballo-
vý systémek. Sardinka je mimo jednoháček, 
opatřena ještě dvěma trojháčky po  stranách. 
Pak se montáž s nastavenou hloubkou spustí 
do vody za člun. Podle chuti a nálady, respekti-
ve dostupnosti v supermarketu se jako nástra-
ha nejčastěji používají sardinky ve velikostech 
15–25 cm. Složení prutů je celkem pestře zvo-
lené a nehraje s ohledem na odpovídající vr-

hací zátěž žádnou zásadní roli. Nejčastěji loví 
na  vyřazené přívlačové pruty s  vrhací zátěží 
kolem 100 g. Daleko podstatnější je v  tomto 
specifi ckém případě použití navijáků s volným 
chodem cívky. Jakmile ryba zabere, bere si 
okamžitě vlasec z navijáku a při záseku na ni 
lze okamžitě vyvinout potřebný tlak. 

Počasí parádní, jen ne na dravce
Při našem předváděcím setkání byly pod-

mínky pro rybaření více než těžké. První den 
jsme pod ještě relativně zataženou oblohou 
a  při dostatku větru „sportovně vybojovali“ 
šest štik na  přívlač. Všechny malé do  70 cm. 
Nic pozitivního, až mě Arno musel utěšovat: 
„Nevěš hlavu, Steff ene, stane se, zítra půjdou 
do vody „smraďoši“, a to se určitě povede ně-
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jaká pěkná ryba, možná i  nějaká metrovka.“ 
Je až překvapivé, jak sebevědomí oba v tom-
to ohledu byli. Ani Arno, ani Frank na vteřinu 
nezapochybovali, že se jim zítra podaří ulovit 
jejich metodou nějakou pěknou štiku. Večer 
jsem na mobilu kontroloval počasí. Prognóza 
byla parádní, ovšem absolutně ne pro lov štik: 
slunce, téměř bezvětří. Jediným pozitivem tak 
mělo být, že se vítr otočí na západní.

Vyjeli jsme velmi brzy po  ránu a  s  větrem 
o závod dorazili na první hranu. Nalevo od nás 
se rozprostíraly pásy hustých vodních rost-
lin a vpravo od lodě padala hrana rychle z 1,4 
na téměř 5 m. Zatímco Arno zastavil loď a spus-
til do  vody elektrický příďový motor, jal se 
Frank připravovat na zádi pruty. Já stál na špič-

ce a pečlivě házel své gumy. Už po hodině se 
na  horizontu objevilo žhnoucí slunce. Abso-
lutní antipočasí pro lov dravých ryb. Ještě než 
se dostalo všech šest prutů za loď, přišel první 
záběr. Neuvěřitelné, štika nejprve musela něko-
likrát vidět mou gumovou rybu, kterou zcela ig-
norovala. Byla to ale jen malá ryba kolem 65 cm, 
kterou Arno rychle ve  vodě vyhákl. Frank mi 
vysvětloval: „Až nějaká ryba zabere, pojedeme 
neustále dál, podobně jako při trollingu na lo-
sosy. Jinak se nám zamotají pruty. Když zabere 
velká ryba, musí ostatní rybáři všechny pruty 
rychle stáhnout, teprve poté se loď zastaví. Ten-
to druh rybaření vyžaduje týmovou práci.“

Oba dva měli dost napilno. Voda byla ješ-
tě příliš teplá a  teplota vzduchu jakbysmet. 

Ve vodě se stále nacházelo mnoho rostlin, kte-
ré se zachytávaly za naše sardinky. Pravidelně 
jsme kontrolovali pruty a snažili se volně plo-
voucí vodní rostliny odklidit z cesty, aby nedo-
pluly k nástrahám. Popravdě řečeno, k ničemu 
jinému ani naše přívlačové pruty dobré nebyly. 
Měli jsme jen pár nedobraných záběrů, víc nic.

Krátce nato se začal z jednoho navijáku od-
motávat vlasec. Nyní byl na řadě Frank, proto-
že ti dva se vždy po  záběru měnili. Sardinku 
tentokrát popadla štika kategorie 70 cm+. Ne-
trvalo dlouho a byl tady další záběr. Po záseku 
Frank jen mezi zuby procedil: „To bude lepší 
ryba.“ Seděl právě vzadu a  okamžitě skočil 
po prutu, na nějž přišel záběr. Se zásekem se 
neotálí, zaseknout by se mělo co nejrychleji. 
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Skutečně, štika přes 90 cm dostala chuť na sar-
dinkovou svačinku. Frank ji suverénně vylovil 
z vody rukou.

Abych byl upřímný, tentokrát jsem vzhle-
dem k  počasí s  rybou vůbec nepočítal. Je až 
neskutečné, že jsme v  daných podmínkách 
dokázali ulovit alespoň jednu tak pěknou šti-
ku. Arno a Frank byli stále plní nadšení a chtěli 
mi bezpodmínečně ukázat, že to ještě zdaleka 
nic nebylo. Asi proto je celkem nepříjemně 
zaskočilo, že na jiných místech už na sardinky 
záběr nepřišel. Kolem poledního se konečně 
pořádně roztočil naviják na  jednom z  prutů. 
Arno přiskočil, zasekl, prut se pěkně ohnul 
a  vzápětí byl všechen tah pryč. „Sakra, tohle 
byla metrovka!“ smutně si ulevil.

Nedalo se nic dělat, ale nijak mi to nezkazilo 
dojem ze všeho, co jsem zažil a  viděl, jelikož 
mě to doslova omráčilo. Tato metoda je ve stu-
dených částech roku jednoduše „zabijácká“ 
a ve dnech, kdy ryby nemají zájem, s přehle-
dem strčí aktivní přívlač do  kapsy. Zkuste to, 
budete zírat! ■

Popisky: Xxxx
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