
 

 
 

 



Décéčko 
Ahoj rybáři, 

přinášíme vám první číslo roku 2017. Když už je 

to teď v zimě s rybařinou takové všelijaké, 

pojďte si o ní alespoň číst.  

 

                                                                                     Petrův zdar!  

                                                                           Váš DC tým 
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Daiwa Trade Show novinek 2017 

Ondra Dušek 

Daiwa-Cormoran trade show se již stává každoroční tradicí. Tato akce je určená 

obchodním partnerům a zároveň se zde představují novinky pro další rok, které mimo 

krámů putují i k nám – testerům. Novinky pro rok 2017 udělají největší radost 

pravděpodobně vláčkařům a kaprařům. Ovšem novinky jsou i v oblasti plavané a feederu. 

 V tomto článku bych Vám rád představil novinky, které mě zaujali nejvíce. Velmi rád, bych 

představil úplně všechny, ale to by pak tento článek měl o „pár“ stránek více. 

Celý katalog novinek si můžete prohlédnout zde: 

http://www.daiwa-info.cz/produkty/katalogy 

DAIWA PŘÍVLAČ 

Navijáky 

Certate 

Ceratate se sice veřejnosti představil již v letošním roce, 

přesto si myslím, že je třeba se o něm zmínit. Řada Certate 

patří u nás i ve světě k nejuznávanějším navijákům. 

V nabídce jsou verze s klasickým i rychlým převodem. Dále 

jeden model s mělčí cívkou pro pletené šňůry a dva modely 

HD (heavy duty) určené pro těžkou přívlač nebo feeder. 

 

 

Crossfire 

 Přestože se jedná o základní řadu a ceny začínají na necelých 1200,- byl pro mě Crossfire 

příjemným překvapením. Při prvním osahání působil velmi seriózním dojmem. K dostání je 

ve velikostech 2000-5000. 

 

Baitcast Tatula CT 100 HSL / Typ R 

Před několika lety představila Daiwa Tatulu jako velkou novinku s T-Wing systémem. Spolu 

s předními americkými závodníky jako je třeba Brent Ehrler (vítěze TTBC 2015) představila 

dvě nové verze. Hlavní inovací má být především nižší váha (210 resp. 205 g) a snížený 

http://www.daiwa-info.cz/produkty/katalogy


profil pro lepší držení. Mě osobně 

se nová Tatula drží o poznání lépe 

a také náhozy s lehčími 

nástrahami mi subjektivně 

připadali snazší.  

 

 

BG 

Spolu s novým Saltistem poměrně 

unikátní navijáky, které na trhu chyběly. Jedná se o navijáky určené pro těžký mořský nebo 

sladkovodní rybolov. Zvláštností je, výroba i menších modelů, již od velikost 1500! Zaujme 

tak nejen příznivce mořského rybolovu, ale také sumcaře, vláčkaře a feederaře. Od tohoto 

navijáku máme velká očekávání i vzhledem k poměrně příznivé ceně! 

Pruty 

Zde bylo novinek asi nejvíce. Baitcastoý STEEZ, Morethan Shad Attack, Freams, R´nessa, 

Ballistic Sea Trout, Lexa Travel, Exceler Spin, Ninja X spin, Team Daiwa Mode XT, Team 

DAiwa Trout Area Commander a Twilight specialist Coregone. Tři nejzajímavější modely 

jsou: 

Team Daiwa – Mode XT + Trout Area Commander 

Daiwě dlouhodobě chyběli UL přívlačové pruty, a tak ve spolupráce se slovenskou 

přívlačovou reprezentací vznikly tyto dvě řady. Verze Trout Area Commander je série 

měkčích prutů, určená především zdolávání a jemnější lov. Verze Mode XT jsou velmi 

rychlé pruty pro aktivní vedení všech typů nástrah s výbornými nahazovacími vlastnostmi.  

Ninja X Spin 

 Po velkém úspěchu navijáku Ninja přichází Daiwa se stejnojmennými přívlačovými pruty. 

Cena začíná již na 1600,- + slušná výbava, jsou z mého pohledu sice sázka na jistotu, než 

pokus o inovaci, přesto pokud již vlastníte naviják Ninja, pravděpodobně dlouho váhat 

nebudete. Osvědčené kombinace kvalitních materiálů, střízlivý design a široká nabídka 

modelů Vám rozhodování značně usnadní. 

R´nessa 

Série R´nessa mě zaujala hned na první pohled. Především sedlo, které víte, že Vám 

„sedne“ ještě, než ho vůbec vezmete do ruky. Samotné „potěžkání“ Vás v této domněnce 

jen utvrdí. Prožitek pak umocní kvalitní korek. Potěší i celková vyváženost prutu, Fuji 



Alconite očka a rychlá akce. Jsem zvědavý, jak si R´nessa povede v terénu, protože na první 

pohled je to na výbornou. Kvalitní komponenty, skvělé sedlo, vyváženost, příjemná akce, 

noblesní design s přijatelnou cenou vyvolává velká očekávání. 

DAIWA KAPRAŘINA 

Zde Daiwa představila spíše než jednotlivé modely, hned dva koncepty, které v posledních 

letech zažívají boom.  Jedná se o zavedení fenomenální QD brzdy do několika typů 

navijáku napříč cenovými relacemi. Dalšími novinkami je několik menších navijáku 

označovaných velikostí 25 A (25 mm hluboká cívka), což odpovídá velikosti populárního 

Cast´izmu. 

Nové QD navijáky  

Emblem QDA -  legendární řada navijáků, které získala jméno díky vysoké životnosti.  

Emblem QDA je silná odpověď na několik let trvají nadvládu výrobce přehazovaček ve 

střední cenové třídě. 

Windcast QDA -  Pro milovníky UK stylu je tu Windcast v matné černé barvě. Jedná se o 

jakousi Lite Verzi Emcastu, která je prakticky identická a jediným papírovým rozdílem je 

absence 2 ložisek oproti Emcastu. Dostupná je také verze SPOD ´ Mark s rychlejším 

převodem. 

Crosscast QDA -  pokud jste toužili po QDA systému, ale dosud byl mimo Vaše možnosti 

pravděpodobně zajásáte radostí. Cena Crosscastu nepřesáhne tři tisíce a potěší o to více, 

že nechybí všechny zásadní technologie Daiwa. 

Navijáky typu 25 A   

Pro mě jako příznivce Stalkingu a krátkých 

vycházek fantastické mašinky. Oproti 

stejnojmenným bratříčkům klasických 

velikostí jsou lehčí o zhruba 140 g! Ideální 

na 10 FT pruty nebo těžký feeder. 

Emcast A – Cena kolem 3 000,- jistě 

nadchne ty, kteří touží po kvalitním 

menším big pitu, ale nemohli investovat 

do Cast´izmu.  

Black Widow 25 A – pro mě nejzajímavější 

kousek. Matný černý design a hmotnost 527 g jsou velkým lákadlem. Cena lehce přes 

2 000,- je také příjemná. Ve spojení s 10 ft pruty BW se jedná o skvělý set, pokud si 

zakládáte na designu, funkčnosti a zároveň nechcete mnoho utratit. 



Shorecast 25 A  - na první pohled zaujme netradiční bílá barva. Shorecast je především 

určen pro lehčí mořský rybolov, ale jistě si najde i své příznivce i v řadách kaprařů a 

feederařů. 

 

DAIWA PROREX 

 

Ucelený program pro ty, kteří to s přívlačí 

myslí opravdu vážně. Program se skládá ze dvou typů klasických navijáků velikosti 2500 a 

3000 a dvou typů vrhacích multiplikátorů v různých velikostech. Technologiemi se opravdu 

nešetřilo – nechybí nejnovější ATD brzdy, Hardbody-Z, CRBB ložiska a  Magsealed. Dále tři 

modelové řady prutů v různých specifikacích včetně baitcastových modelů. I zde naleznete 

high endy v podobě AGS oček, konstrukce X45, V-Joint, FUJI komponenty a HVF blanky. 

Ovšem největší pozornost si jistě získají nástrahy. Velikosti 20 a 25 cm tu naleznete hned 

v několika modelech. Tvarově pak nejvíce zaujmou imitace pstruhů Live Trout. Z woblerů 

byl mě nejsympatičtější chodem JOINT BAIT BT. V sortimentu naleznete i dva typy hybrid 

wobleru, které jsou velmi zajímavé.  

Celý program kompletuje velmi široká nabídka příslušenství, která zahrnuje nástražní 

systémy, přídavné zátěže, lanka, jigy, kleště, několik podběráků i plastových boxů a 

taškoviny.  

Sečteno podtrženo velké štiky to v příštím roce nebudou mít lehké. 

 

 

 



Cormoran 

Navijáky 

CorCraft-BR 5Pif 

Jednoznačně nejzajímavější naviják od Cormoranu. Vyráběný ve velikostech 2000-4000 

bude zajímat především feederaře případně kapraře vlastnící 10 ft pruty. Rotor částečně 

připomíná AIR rotor od Daiwy. Chod je příjemný, klidný s minimem vibrací. Cena kolem 

1200,- jistě také potěší. 

Sportline 4PiF 

Cormoran každým rokem dělá malé krůčky dopředu a je vidět, že mu spolupráce s Daiwou 

prospívá. Posledním důkazem je nový Sportline. Díky ceně se ocitne v hledáčku nejednoho 

rybáře a díky příjemnému chodu a slušné brzdě s ním chybu neuděláte. 

Pruty 

Ray Cor-X 

Velmi zajímavá novinka, která mám stejný potenciál, jaký kdysi měli legendární pruty ULX. 

Série Ray Cor-X je však primárně určená pro střední přívlač. 

Black Master 

Další velmi zajímavá novinka pro příznivce přívlače. Pruty zaujmou především líbivým 

designem, rychlou akcí a citlivou špičkou, se kterou se v této cenové hladině často 

nesetkáme. 



Signalizátory F-8000 

Tuto novinku jsem měl možnost již testovat v terénu a v cenové hladině kolem 3500,- se 

jedná asi o jeden z nejvychytanějších setů na trhu. Spousta užitečných funkcí jako – 

manuální ztlumení hlásiče při nastavování swingeru, manuální zapnutí noční diody a 

indikátor směru záběru.  

Krmítka method 

Skvělá zpráva pro příznivce Method feederu.  V nabídce jsou různé tvary i gramáže podle 

posledních trendů v oblasti Method feederu. 

 

Závěr 

Jak vidíte novinek je opravdu hodně a spousta z nich je opravdu velmi zajímavých. Já i 

další testeři již poctivě testujeme první z nich! V nejbližší době se tak můžete těšit na naše 

první poznatky, které pravidelně zveřejňujeme na facebooku! V případě, že by Vás zajímaly 

další informace neváhejte se na nás obrátit, jsme rybáři jako Vy! Najdete nás zde: 

http://www.daiwa-info.cz/daiwa-zkusenosti/daiwa-tym-poradci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.daiwa-info.cz/daiwa-zkusenosti/daiwa-tym-poradci


 



Fotopríbeh - Team Daiwa Trout Area Commander 
Peter Zachar 

 

 Určite všetci poznáte ten pocit, keď chytíte do ruky nový prút a okamžite viete 

kedy, kde a ako ho použiť. Podobne to bolo aj v mojom prípade s novým prútom Team 

Daiwa Trout Area Commander, keď som ho prvýkrát uvidel na prezentácii noviniek Daiwy 

pre rok 2017. A bola to láska na prvý pohľad. Aj napriek účelu, pre ktorý bol prioritne 

navrhnutý, ja som hneď vedel, že jeho miesto je niekde inde  Mal som s ním úplne iné 

zámery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team Daiwa Trout Area Commander 

 

  

Ako už samotný názov napovedá, prút je určený pre lov pstruhov na stojatých vodách pre 

čoraz populárnejšie dúhakové preteky.  

 

V posledných kolách takýchto pretekov, kedy je ryba už dopichaná, nasadzujú sa práve 

takéto typy prútov, ktoré umožňujú jemný a precízny lov s gumenými nástrahami na 

ľahkých jigových hlavičkách, či s ľahulinkými plandavkami.  

 

Opatrným rybám umožňujú vďaka citlivej špičke dobrať nástrahu a jemný blank pomáha 

bezpečne doviesť ich za krajíček zaseknuté na háčikoch bez protihrotu až do podberáku. 

 



 
EVA rukoväť 

 

 Nie najkratší, ten o málo dlhší, dojmetrový, ma priťahoval ako magnet. Hneď po 

prvom potrasení som vedel, že toto chcem  Ani dlhší, ani kratší, ani mäkkší, ani tvrdší. 

Hneď som vedel, na aký účel bude tento prút najlepší.  

Lov na malé gumy a marmyšky počas neskorej jesene a zimy zameraný hlavne na jalce, 

ostrieže a ostatné menšie druhy rýb, ktoré sa v tomto chladnom období dajú perfektne a 

cielene loviť na prívlač. Team Daiwa Trout Area Commander sa pritom vyrába v 4 

prevedeniach, resp. dĺžkach 180 cm (0,5 – 6 g), 200 cm(1 – 7 g), 215 cm (0,5 – 6 g) a 230 

cm (1 – 7 g).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuji SK2 sedlo navijaku 



 

 Výber tohto konkrétneho modelu bol veľmi rýchly a prozaický. Nepotrebujem takto 

v zime hádzať nejak veľmi ďaleko, lov sa skôr odohráva vo vzdialenosti do 10 metrov odo 

mňa, čiže dlhšie modely nie sú pre mňa až tak zaujímavé. Skôr je dôležitejšie perfektné 

vedenie a ovládanie nástrahy, ktoré je lepšie s tými kratšími prútmi.  

 

Extrémne pomalé vedenie, vdýchnutie života maličkej nástraha a jej chvenie na mieste 

v pomaly tečúcej chladnej zimnej vode je precíznejšie s kratším prútom. Paradoxne sa mi aj 

napriek uvádzanej vyššej vrhacej záťaži pri 200 cm modeli zdal tento citlivejší v špičke 

oproti „stoosemdesiatke“ a tak bolo rozhodnuté. Tento pôjde so mnou k vode. Po toľkých 

rokoch človek už vie veľmi dobre, čo potrebuje, takže to rozhodovanie nebolo ani príliš 

ťažké. Len pre doplnenie je treba uviesť, že prút má pri dĺžke 200 cm hmotnosť 73 gramov. 

 

 

Kolíková 

spojka 

prúta 

 

 Prút je postavený jednoducho, no zato účelne. Všetko tu má svoje miesto, je tak 

akurát, nič nie je nazvyš. Strohý dizajn, no už pri prvom uchopení do ruky zaujme slušné 

vyváženie s ťažiskom pekne v rukoväti, čo je pri love s gumenými nástrahami na jigových 

hlavičkácha s marmyškami dôležité, aby sa dalo s nimi ľahko pracovať. Žiadne padanie 

dopredu na špičku, pekne je bod otáčania v ruke. Kolíková spojka je pri UL prútoch 

klasikou. 

 



 

Najväčšie 

vodiace očko 

zo sady Fuji 

Alconite má 

priemer 10 

mm  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prút je osadený očkami Fuji Alconite. Tie najväčšie sú pekne na dlhej stopke, nie zbytočne 

veľké, aby príliš nezaťažovali ľahký prút. Celkovo ich je 9. Koncové očko na špičke má 

pozdĺžne nožičky, čo je super a nedochádza tak k obtočeniu tenkých vlascov na špičke 

okolo očka, ako to bývalo napr. pri staršom modeli Twilight Specialist Coregone, kde 

takéto obtočenie a zamotanie častokrát viedlo aj k utrhnutiu nástrahy pri nahadzovaní.  

 

 

Koncové očko 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Či je špička vsadená 

ako samostatný diel 

a potom dodatočne 

vlepená nedokážem 

posúdiť, pokiaľ áno, je 

to veľmi čisto urobené a nevidieť na prúte žiadny spoj alebo prechod. V katalógu sa hovorí 

len o uhlíkovej špičke, takže je aj možné, že je to celoblankové prevedenie. 



 

 

 

 Každopádne na akciu to nemá žiadny vplyv a prút pri zdolávaní krásne pracuje od 

špičky. S rastúcim zaťažením sa do zdolávania plynulo zapája aj stredná časť blanku 

a nehrozí tak utrhnutie ryby na tenkom vlasci, kde by tvrdý spodok nestihol stlmiť prudký 

výpad. 

 

 

Krivka blanku pri zdolávaní 

ryby 

 

  

 

 

 

 

S čím som sa zo začiatku 

nevedel vyrovnať  bola 

červená farba blanku. Nie 

som príliš fanúšik takto 

divoko dizajnovaných prútov 

a uprednostňujem vždy 

radšej klasiku, či už je to 

klasická farba uhlíkového 

blanku alebo niečo pekne 

decentné v tmavomodrom alebo tmavozelenom prevedení. Každopádne postupne som 

tomu prichádzal čoraz viac a viac na chuť a teraz dokonca vidím aj určité pozitívum v takto 

výrazne sfarbenom blanku. Je ho totiž krásne kontrastne vidieť proti tmavej hladine alebo 

oblohe a pomáha detekovať aj tie najjemnejšie zábery, keď napríklad guma na ľahučkej 

hlavičke pozvoľna klesá ku dnu a ryba ju uchopí počas tohto klesania. Špička sa len 

pozvoľne začne prihýbať podobne ako pri love na feeder či picker. 



 

 

Vďaka kontrastnej 

červenej farbe je 

špička prútu výborne 

viditeľná proti 

tmavému pozadiu 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedlo navijáku je od Fuji v prevedení SK2. Tento typ sediel mne maximálne vyhovuje pri 

prútoch určených na ľahkú a ultraľahkú prívlač, nakoľko mám menšiu ruku a dobre mi 

sadne tento typ sedla. Pred sedlom je hneď obnažený blank a tak si môžem pri chytaní 

položiť vystretý ukazovák priamo naň a cítiť tak aj nepatrné kontakty ryby s nástrahou. 

V kombinácii s jemnou špičkou tak vytvára dokonalý komplet na to, aby sme počas celého 

vedenia nástrahy presne vedeli, čo sa s ňou deje pod vodnou hladinou. Spodok rúčky je 

z materiálu EVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Model v dĺžke 

200 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak ako je 

zvykom pri 

komerčnej 

produkcii 

prútov, sú všetky 

dôležité 

informácie 

priamo na 

blanku 

 

  

 

Pri presunoch okolo vody alebo pri transporte zloženého prútu je tento dodatočne 

vybavený držiakom nástrah, ktorý je prichytený k blanku jednoduchým obtočením 

gumičky. Jeho umiestnenie je tak možné prispôsobiť individuálnym preferenciám. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prút nemal 

problémy ani so 

stredne veľkými 

boleňmi 

 

  

 

 

 

Aj keď sa jedná o model určený až pre sezónu 2017, dostal sa mi do ruky už o niečo skôr. 

Mal som tak dostatok času si ho vyskúšať dôkladne za rôznych podmienok a v rôznych 

situáciach, s viacerými typmi nástrah, s vlascom ale aj tenkou šnúrou.  

 

  

 Tak ako som už na začiatku spomínal, ja vidím jeho najväčší potenciál pri love 

s malou gumou na hlavičkách s hmotnosťou do približne 3 gramov. Výborný je však najmä 

pri tých najľahších gramážach, doslova od tých najmenších lepených tungstenov na 

háčikoch alebo klasických jigových hlavičkách od 0,4 g po tých cca 3 g. Lov s takto malými 

nástrahami si vyžaduje primeraný vlasec (0,08 – 0,10 mm) či šnúru (0,04 mm). Najčastejšie 



som však lovil s tenkým vlascom. Pri love s marmyškou patrí k tomu najlepšiemu, čo som 

mal kedy možnosť držať v ruke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Červenice patria pri UL 

prívlači k pomerne 

bežným úlovkom 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To, že prívlač s takýmito 

miniatúrnymi nástrahami v zimnom období nie je zďaleka len lovom podmierečných rýb 

vedia veľmi dobre všetci, ktorí sa takémuto lovu venujú a vedia o čom to je. Práve takýto 

spôsob lovu je jedným z najúčinnejším na lov tých najväčších exemplárov najmä jalcov 

hlavatých či jalcov tmavých. Dôkazom je aj tých pár fotiek, ktoré sú súčasťou tohto článku. 

A rozhodne to nie sú ojedinelé úlovky, ktoré sa takto dajú chytiť.  

 



 

 

Jalec hlavatý 

v dĺžke 53 cm 

ulovený na 

maličkú 

medenú 

marmyšku 

s dvomi 

malými 

gumenými 

kosťákmi. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalšou obrovskou výhodou tohto spôsobu lovu je aj to, že je možné takto loviť na prívlač 

aj tie druhy rýb, ktoré rozhodne nepatria medzi klasické dravé ryby. Rozhodne sa nejedná 

o ojedinelé úlovky a je možné takto uloviť doslova každú rybu žijúcu v našich vodách. Že 

sa nejedná o žiadnu náhodu, ale doslova o cielený lov dokazujú početné úlovky plotíc, 

červeníc, pleskáčov, nosáľov a iných „bielych“ rýb, ktoré boli ulovené aj počas testovania 

tohto prúta. 

 



 
Malé kopýtko zaujme aj nedravé ryby 

 

 
Kapitálny exemplár jalca tmavého neodolal malému gumenému kopýtku v nenápadnej 

tmavozelenej farbe na polgramovej hlavičke 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri love s marmyškou je dôležitý aj výber samotnej nástrahy. Nikdy takto nelovím so živou 

nástrahou a na marmyšku používam vždy len umelé nástrahy, resp. doplnky. Môžu to byť 

gumené napodobeniny kostných červov, osej larvy, hnojákov a podobne. Samotná 

nástraha nemusí nijako pracovať. Tým, že je súčasťou marmyšky, prostredníctvom nej jej 

dodávame pohyb a vdýchneme jej život. V zimnom období takáto nástraha nemusí nijako 

extra vo vode divočiť, skutočne stačia pomalé rozvážne pohyby.  

 

 

Malý červík 

v dĺžke 2,5 palca 

je vernou 

napodobeninou a 

vynikajúcou 

nástrahou pri 

love s marmyškou 

na všetky druhy 

rýb (kľudne aj na 

plotičky) 

 



 
Ostriež je klasika  

 

 V dohľadnej dobe sa začnú tieto prúty objavovať už aj na pultoch rybárskych 

predajní a tak si podobný lov budú môcť už čoskoro vyskúšať všetci, ktorým učaroval lov 

s tými najmenšími nástrahami. S vhodne zvoleným náčiním môže byť prívlač aj v chladnom 

období veľmi zaujímavá a lov v tejto časti roku má rozhodne svoje čaro. Červená Daiwa je 

na to priam stvorená. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daiwa Tanacom 500 
Michal Simčo 

 

Letos jsem v Norsku testoval nový elektrický multiplikátor Daiwa Tanacom 500. Jako 

destinaci našeho loviště jsem zvolil ostrov Soroya, kde se tou dobou nacházely všechny 

druhy ryb. Zkoušeli jsme lov na velkých hloubkách, ale i mělčiny na halibuty. Jak jsem byl 

s novinkou spokojen, si můžete přečíst v následujících řádcích. 

 

Design tohoto modelu vychází ze staršího předchůdce D750. A podobnost to není čistě 

náhodná. Zmizely ovládací tlačítka s japonskými symboly, vše je psáno latinkou 

v anglickém jazyce. Veškeré menu v multiplikátoru je rovněž v angličtině. Takže pryč je 

doba, kdy na display naskočil údaj v rozsypaném čaji, a Vy jste nevěděli, co po vás 

multiplikátor chce. Nyní se lehce s českým návodem proklikáte v menu a budete přesně 

vědět, co dělat, abyste ulovili ty největší ryby.  

 

Tento stoj je vhodný pro lov až na 300m hloubkách. Umí spoustu vychytávek, jako je 

označení si hloubky, kde jste naposledy ulovili rybu. Umí odpočítávat hloubku nejen ode 

dna, ale i od hladiny, takže pro chytání můžete využívat celý sloupec a žádná rybka už Vám 

neunikne. D500 je vhodný jak na klasické pruty s očky, tak i na tzv. Inline pruty s vnitřním 

vedením vlasce. Tělo multiplikátoru je vybaveno klipem pro zajištění pletenky při 

transportu, aby nedošlo k poškození řadiče, při následném rybolovu. 

 

 Samozřejmě nechybí ani zdolávací, pulzní tlačítko, které se hodí při prochytávání sloupce. 

Elektronika je naprogramovaná tak, že při zapnutém navíjení sama zastaví 5m pod 

hladinou a zbytek musíte navinout klikou, proto se nikdy nestane, že byste si vylámali očka 



na prutu. Multík má silnou hvězdicovou brzdu, která výborně spolupracuje se spojkou, 

takže ani zdolávání velké ryby nemůže poškodit převodovku. Osobně vyzkoušeno na 

halibutech kolem 40kg. 

 

Sedlo pro uchycení na prut je kovové a výborně sedí, proto nedochází k viklání při 

rybolovu. Multiplikátor je vybaven pojistkou proti přetočení cívky, po odklopení 

překlapěče nedojde tedy k situacím, kdy se při spouštění ke dnu vytvoří smyčka, která 

může poškodit řadič. Cívka je opatřena trnem proti přetočení návinu a lehce pojme až 

320m 0.30mm pletené šňůry Daiwa Tournament, která se výborně osvědčila při sérii testů 

tohoto multiplikátoru na ostrově Soroya.  

 



 

 

 

Tento multík potvrdil svoje kvality, jak při lovu tresek na velkých hloubkách, tak i při lovu 

halibutů na velké gumové nástrahy se zátěží až 500g.  

S pomocí funkce Jig/Pickup doslova vdechnete své gumové rybě život, lov halibutů nikdy 

nebyl tak snadný, jak s tímto multiplikátorem. Také lov velkých kelerů ve sloupci je 

výbornou záležitostí, díky digitálnímu počítadlu odvinuté šňůry máte přesné informace, 

v jaké hloubce se vaše nástraha pohybuje.  

Stačí nastavit potenciometrem vhodnou rychlost, jakou se má nástraha pohybovat a velcí 

keleři, lovící rybky uprostřed vodního sloupce určitě neodolají.  Za sebe musím říct, že mě 

D500 velmi příjemně překvapil svojí univerzálností, pro použití na různé způsoby lovu. 

Rybolov jsem si dokonale užil a příští rok jede určitě semnou! 

 

 

Daiwa 500 má malou spotřebu elektrické energie, s doporučenou baterií 12V/7Ah vydrží až 

14hodin nonstop lovu na stometrových hlubinách. Svojí elektrickou sílou si hravě poradí 

s nástrahami od 100g až do 1000g. Součástí balení jsou elektrické kabely s pojistkou proti 

přepólování multiplikátoru. Koncovky jdoucí na baterii jsou osazeny krokosvorkami, které 

chrání baterii proti ulomení kontaktu, při nenadálé situaci v lodi. Multiplikátor je vhodný i 

na rybolov z držáku na lodi, prostě nastavíte požadovanou hloubku a pohyb lodi už sám 

vykoná fyzicky náročné pilkrování za vás. Stačí jen bedlivě sledovat špičku prutu, jakmile se 

ohne, hra začíná… 

 

 



Technická data: 

 Model: Tanacom 500 

 Počet ložisek: 3 

 Převod: 2,8 : 1 

 Váha: 750 g 

 Návin na 1 otočení kličky: 72 cm 

 Kapacita: 320m 0.30mm Daiwa Tornament 

 Anti twist systém proti protočení návinu 

 Zesílený řadič 

 Hliníková cívka 

 Velký úchop kličky 

 Vodě odolný systém brzdy UTD 

 Kabel součástí balení 

 Silný překlapěč z jednoho kusu 

 Jig/Pickup systém pro vedení nástrahy ve sloupci 

Plusy 

+ Velká kapacita cívky 

+ Slušná zdolávací síla 

+ Malá spotřeba elektrické energie 

+ Citlivá brzda 

+ Pulzní zdolávací tlačítko 

+ Signalizace vybité baterie 

 

Mínusy 

– nezaznamenal jsem 

  

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DVD bude poprvé uvedeno na veletrhu For Fishing v Praze – 17. – 19. Února 2017. 

[Zadejte citát z dokumentu nebo 

souhrn zajímavého bodu. Textové 

pole lze umístit kdekoli v 

dokumentu. Formátování 

textového pole citátu z vlastního 

textu lze změnit pomocí karty 

Nástroje kreslení.] 

NOVÉ DVD  

TRAILER JIŽ NYNÍ KE SHLÉDNUTÍ ZDE: https://www.youtube.com/watch?v=Vla6zfOIpJ8 

https://www.youtube.com/watch?v=Vla6zfOIpJ8


Háčky KORDA a jejich využití v praxi 
Lukáš Janků 

Jelikož jsem se v poslední době setkal s poměrně dost negativními ohlasy na kvalitu háčků 

této firmy rozhodl jsem se, k napsání krátkého článku a jednoduše popsat proč některé 

typy háčků nejsou vhodné pro všechny způsoby lovu. Bohužel po debatách s různými 

rybáři jsem zjistil, že chyba není v daném produktu, ale spíše v montáži, respektive 

zvoleném způsobu lovu na, který daný produkt není koncipován (tím samozřejmě 

netvrdím, že se do balíčku nemůže dostat špatný kus). 

Firma KORDA má v nabídce celkem dvě řady háčků v různých označeních a na různé styly a 

druhy prezentací. 

V tomto článku si obě řady projdeme a já se vám budu snažit popsat, k čemu jednotlivé 

typy slouží. 

Řada KAPTOR  

Jedná se o řadu háčků s jedinečnou ostrostí, na kterých je použita nelesknoucí Camo 

úprava. Celá řada je dle mého názoru určena na lehkou až střední kaprařinu za použití 

spíše lehkých olov.  

Nejsou určeny do vázek a k silovému zdolávání kdy je potřeba rybu otočit. Při mém 

chytání se mi tato řada osvědčila spíše při lovu na dně bez vázek, kdy není potřeba rybu 

zdolávat silou. Co se ostrosti týče, tak tam nelze nic vyčíst, je dokonalá a vydrží opravdu 

dlouhou dobu. 

Do této řady patří typy; 

Wide Gape, Kurv Shank 

a Choddy 

Jsou vyráběny ve 

verzích jak s 

protihrotem, tak bez něj 

a ve velikostech 4-12, 

což z nich děla velmi 

všestranné háčky s 

možným využitím 

například i u feederu. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní typy háčků  

Další jsou háčky bez klasického označení, mezi které patří typy Krank, Krank Choddy, 

Longshank, Wide Gape, Choddy a 

Kontinental. Tato řada je oproti řadě 

Kaptor houževnatější a její použití 

všestrannější.  

 

Hačky jsou upraveny matným 

teflonovým povrchem s výbornou 

ostrostí. Jsou vhodné do zarostlejších 

míst, kde je potřeba rybu více držet, ne 

však do opravdových podvodních 

džunglí a nedoporučuju je ani na 

vyvážku při které tyto typy háčků 

neobstojí.  

 

Setkal jsem se například s montáží na 

vyvážku s háčkem Kurv Shank, která byl 

vyvázán na tzv. KD Rig, je to velmi agresivní montáž a kapr se sekne prakticky okamžitě, 

ovšem problém nastává právě u tohoto vyvázání, které na háček spolu s velkou váhou 

kamenu působí, háček samozřejmě tento tlak nezvládne a rovná se. 

  

  

Tato řada se pak rozděluje ještě na verzi X a nově také o háčky s označením XX, mezi které 

patří háčky Wide Gape, Longshank a Krank, k řadě XX pak háčky Wide Gape a Kurv Shank. 

Verze s označením X je má nejoblíbenější a velmi často používaná. U těchto háčků je 

použití opravdu všestranné a lze s nimi praktikovat v podstatě jakýkoliv styl lovu.  Výborně 



se hodí jak na vyvážku, tak na lov s velmi těžkými olovy. Skvěle se hodí na lov ve vázkách, 

kde rybě nemůžete povolit ani metr. Mezi tuto verzi patří typy Wide Gape, Longshank a 

nově i Krank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perfektný deň 

Štefan Csernava 

 

     Ranná hmla zahalila celú ulicu. Ešte ani veliteľ blízkeho dvora, malý kohútik nezačal svoj 

ranný spev, ale už počujem hlas môjho budíka, ktorý nemilosrdne naznačuje, že hoci je v 

izbe tma, ako v dieri, musím vstať. 

     Pomaly opúšťam svoju teplú posteľ a začnem sa zberať. Nemám veľkú náladu, ale zatiaľ 

tie rybačky, na ktoré som sa chystal s nechuťou, priniesli mi najmilšie zážitky. No, možno, 

že tomu bude tak aj dnes. 

     Tibi príde na šiestu, alebo aspoň dúfam. Už dosť dlhú dobu sme neboli spolu na 

rybačke, a práve preto miesto činu treba veľmi dôkladne vybrať. Môj kamarát už viac 

týždňov nebol pri vode a ja zase nechcem zduplovať tú včerajšiu nulu. Kým prišiel, ja som 

už bol pripravený na odchod. Čln bol nafúknutý, príves pripevnený, môžeme ísť.  

     V prístave už “pracoval” jeden rybár a z jeho rádia bolo počuť  najnovšie hity… snáď by 

sme mohli začať aj trošku ináč. Tak blesku rýchle sme sa spustili na vodu a s takou 

rýchlosťou, ako sme len mohli, opustili prístav. Za tých pár sekúnd sme sa od neho dozveli, 

že on hľadá len veľké šťuky a používa “veľké” nástrahové rybky. Aj to nám vysvetlil, že ako 

dobre chutí tá veľká šťuka v takomto období. No, na Vaše zdravie!  

     Dúfali sme, že tohtoročná nízka hladina vody nám prospeje aj teraz. Prúd rieky bol 

minimálny, aj hlbšie jamy mali väčšiu hodnotu, nie tak, ako vlani. Ako prvé miesto sme si 

vybrali jednu krútňavu s priemernou hĺbkou 3,2 metra. Vyhodili sme kotvu a mysleli sme si, 

že kraj zlomu má pre nás nejaké prekvapenie. No, nemal, lepšie povedané nemal kraj, ale 

najhlbší bod jamy. Snažili sme sa čo najpresnejšie preskúmať každý centimeter tejto jamy. 

V tom nám pomáhala rieka a jej prúd. Bez väčších ťažkostí sme mohli používať 5-6-7 

gramové jigové hlavy a tým pádom sme mohli dať do obehu aj menšie nástrahy.  

     Hádzajúc za čln sme skúšali každý centimeter dna koryta. Tu sme už nemuseli veľa 

čakať na prvý záber. V tesnej blízkosti člna sa objavila prvá menšia rybka. Pre nás aj malá 

rybka je dôležitá, nie len kvôli úlovku, ale aj preto, aby sme vedeli, že ako je to s 

“dorastom”.  

Môžeme vidieť, že príroda i napriek všetkým škodlivým vplyvom sa snaží udržať zdravú 

rovnováhu. Túto malú rybku nasledovali jej menší kamaráti a nakoniec tri menšie zubáče 

volžské. Priemerná dĺžka týchto rýb bola 30cm, ale vďaka našej ľahkej zostave, všetky 

zábery dali veľký zážitok. Na dnešnej rybačke hral hlavnú úlohu môj najobľúbenejší prút 

Daiwa Procaster. Vďaka jeho ideálnej dĺžke (2,10 m) pre chytanie z člna som vedel 



pohodlne chytať aj napriek tomu, že v našom krátkom člne sme boli dvaja. Jemnejšia, 5-20 

g vrhacia záťaž zase umožnila lov s tenšou šnúrou, čo na dnešnej rybačke hralo veľkú  rolu.   

     Na tomto mieste sme strávili asi 1-2 hodiny a potom sme sa pobrali ďalej. Tibi  mal ešte 

niečo, čo musel už neodkladne vybaviť, tak mi podal už nahodenú zostavu. “Vytiahni to 

zatiaľ.” - hovoril. Tak som to vytiahol. Asi dvakrát som pozdvihol nástrahu, keď si niekto  z 

dola vyprosil toto ranné vyrušenie. Páchateľom bol asi kilový zubáčik… Ani nemusím 

povedať, že v člne nastalo niekoľko minútové  ticho, čo som potom prerušil ja s hlasným 

smiechom. Tibi sa ku mne dhlší čas neprihovoril.  

     Išli sme ďalej na také miesto, kde sme mali pred dvoma rokmi veľký úspech. Vtedajší 

stav vody pritiahol z okolia všetky zubáče do jednej jamy a nám sa podarilo absolvovať 

zopár krásnych rybačiek. Možno, že aj teraz budeme mať podobné zážitky. Tak to skúsime. 

Na naše prekvapenie na brehu, ktorý zvykol byť až príliš plný, sedeli iba dvaja prívlačiari a 

hádzali do ničoho. Neďaleko od nich sme sa zakotvili a naobedovali sme sa. Medzi tým 

sme pozorovali našich kolegov, ale na ich tvárach sme nezbadali ani iskričku zámernosti. 

Popri tom ani rybky sa neukázali tak, ako bolo treba. No, nevadí, možno, že sa nám podarí 

získať aspoň zopár záberov.  

     Kým sme skončili s obedom, rybári odišli a tak sme si mohli vyberať z najlepších miest. 

Mysleli sme si, že začneme z vonka, a potom ideme bližšie a bližšie ku kraji jamy, takto 

môžeme najlepšie preskúmať celý úsek. Hneď prvý hod bol úspešný. Tibiho D´Fin zhltol 



tak zhruba dvojkilový jaseň. Aj ja som mal veľa záberov, ale ani jeden nebol premenený. 

Pravdepodne sme natrafili na celú skupinu jaseňov, a naše 1-2-ky háčiky sa nezmestili do 

ich malých papúl, a tak len oblizovali nástrahy. Toto trvalo počas viacerých hodov, 

napokon som cítil istejší záber a mohol som zaseknúť. Bol to malý boleník, ktorý mal ešte 

letnú kondíciu a tak sme sa trošku zahrali. Aj Tibi dostal z nich asi tri kusy a potom 

odplávali. To isté sme spravili aj my.  

 

     Dnešný deň už nemôže byť zlý, pretože sme chytili 4 druhy rýb a ešte je len jedna 

hodina poobede. Bolo by už na čase trošku zvýšiť ich veľkosť. Môj nasledujúci hod pristál v 

asi 4,5 metrovej hĺbke. Hod bol úspešný, záber prišiel okamžite, ale prút zostal zohnutý. 

Konečne jedna väčšia ryba na háčiku. Myslel som si, že to bude jeden menší sumec, 

pretože sa nepohol z dna. Voda pod člnom bola kryštáľovo čistá a tak zdolávanie sme 

mohli sledovať aj pod vodou. Videli sme siluetu krásneho trojkilového zubáča. Háčik bol 

na správnom mieste a tak sme mohli každú minutu zdolávania  vychutnať nielen fyzicky 

ale aj vizuálne. A práve teraz sme nechali doma kameru GoPro… Nevadí, ryby nás 

odškodnili za všetko. Od leta máme v člne už aj jeden hrubší matrac na ryby a tak sme mali 

kde položiť tohto krásneho dravca, kým sme sa pripravili k foteniu. Spravili sme si zopár 

obrázkov a rozlúčili sme sa s ním. Bol to dobrý pocit, vidieť, ako sa dôstojne ponorí do 

vody a zmyzne v hĺbke. Ešte sme videli pár minút, ako pláva stále hlbšie a hlbšie, kde sa cíti 

v úplnom bezpečí. Bol to zatiaľ najkrásnejší pohľad… Možno, že by si aj ostatní rybári 



mohli prísť na chuť tejto čarovnej veci – namiesto toho, že si vychutnávajú na samých 

rybách…. 

 

     S touto akciou sa ešte deň neskončil. Zase som poslal do akcie svoju 6 cm-vú D´Swim. 

Po dvoch-troch hodoch som cítil, že som natrafil na niečoho dobrého. Áno, bol to 40 cm-

ový zubáč volžský v prekrásnych farbách. Tibi bol trošku nespokojný, vraj neprišiel iba za 

fotografa… Tak sme nechali fotenie a len sme chytali. Na každý hod sme mali záber. Raz 

som mal ja úspech, potom zase on. Z tohto miesta som vylovil sedem kusov zubáča 

volžského, ktoré mali veľkosť asi 40 cm. Popri tom som mal niekoľko nepremenených 

záberov a “veľmi som bol nadšený”, že som nechal doma svoju kameru.  

     Rybári z brehu sledovali naše predstavenie a pravdepodobne zalarmovali aj ostatných 

domácich rybárov, lebo bolo ich stále viac a viac.  Už štyria stáli oproti nám so svojimi 

zostavami drop-shot. Keďže nemáme radi tlačenicu, tak sme sa pobrali ďalej.  Už dlhší čas 

sme nemali žiadneho záujemcu. Pravdepodobne sme ich vyrušili tam dole, a tí, ktorí prídu 

za nami, už nenájdu žiadnu rybku. Tak sa to aj stalo. Kýmsme boli na blízku, nevideli sme 

ani jeden záber z ich strany. 

     Aj oni nás pozorne sledovali a nasledovali nás, kade sme išli. Azda by sme boli takí 

dobrí? Trvalo to, kým nás nechali osamote. Za ten čas sme len imitovali, že chytáme. Keď 

už odišli, začali sme ozajstne chytať. Môj prvý hod bol úspešný. Vyčaril som z vody asi 1,5 



kilového zubáča, ktorý sedel medzi kameňmi. Aj Tibi mal tri dobré zábery, ktoré však 

nevedel premeniť na rybu. Škoda.  

     Medzi tým sa breh aj voda naplnila rybármi, tak sme išli hľadať menej frekventované 

miesto. Rybám sme zamávali na rozlúčku a dúfali sme, že budú teraz už opatrnejší. 

     Museli sme sa poponáhľať, lebo okolo piatej sa už stmieva. Mali sme už len dve hodiny, 

tak sme si skúšali šťastie tam, kde sme predtým nič nenašli. Zatiaľ sme chytili štyri druhy 

rýb a Tibi k tomu pridal jedného 25 cm-ového ostrieža. Ja som obohatil svoju zbierku 

boleňov s ďalšími kusmi a taktiež som zvýšil aj počet zubáčov. Zo zoznamu rýb, ktoré sa tu 

dajú chytiť chýbala nám už len šťuka, sumec a jalec hlavatý.  O šťuky som sa ale neskoršie 

postaral. 

 

     Ako naše predposledné miesto sme si zvolili také miesto, kde sme ráno už boli. Moja 

gumená nástraha, ktorá dnes už zažila všetko možné,  pristála iba pár centimetrov od 

brehu, tak som ju nemohol nechať dlho klesať, aby sa nestala obeťou rieky. Záber som 

necítil, ale predsa to nechcelo ísť von. No, skvelé, predsa sa mi podarilo zaseknúť sa… 

alebo nie? Onedlho sa začal rýchly výbeh, potom mi niekto tam dole chcelo utiecť. Myslel 

som si, že háčik sa jej zasekol do chrbta, ale som sa mýlil, len šnúra sa omotala okolo nej. 

Pri zdolávaní sa jej podarilo vyslobodiť sa a čoskoro ukázala na vode celú svoju krásu. 

Bojovala veľmi statočne, ale nakoniec sa vzdala. Háčik jej sedel v špičke nosa, len tomu 



môžem ďakovať, že som ju mohol aj vytiahnuť. Keď som ju už mal v podberáku, videl som, 

že nedosiahla môj osobný rekord (82 cm), ako som si na začiatku predpokladal. Hladina 

vody totiž zväčšuje, čakali sme oveľa mohutnejšiu rybu. Napriek tomu som bol vďačný aj 

rieke a svojmu šťastiu, že som mohol zakončiť tento dnešný deň s takouto krásnou rybou.  

 

  Šťuka je vyfajknutá, ale ostatné dva druhy rýb sme už nenašli, ale prišiel jeden hosť na 

prekvapenie. Posledné lúče zapadajúceho sa slnka ešte mali možnosť vidieť jedného 

malého bacuľatého kolka. Na dnes by sme si už nemohli želať viac. Obaja sme chytili 

krásne ryby a dobre sme sa zabavili. Nemôžeme sa sťažovať ani na počasie. Celý deň nás 

sprevádzalo modré nebo, bezvetrie a nádherné počasie. Priala nám aj hladina vody, teda 

mohli sme ukončiť perfektný deň. Sme vďační rieke a tak isto aj rybám.   

 

 

 

 

 



 


