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Na  několika takových požárních nádržích 
jsem už dříve zkoušel štěstí, ale vždy se mi 
podařilo chytit maximálně tak malého perlín-
ka nebo plotičku. Při jednom z  mých výletů 
na kole po okolí jsem projížděl kolem požární 
nádrže a už zdálky mě zaujalo, že tam skupin-
ka turistů hází rohlíky do  vody. Napadlo mě, 
že tam buďto krmí nějaké vodní ptáky, nebo 
možná i ryby. Zvědavost mi nedala, a tak došlo 
na prohlídku nádrže. To, co jsem zjistil, mě na-
prosto šokovalo. I když mi to přišlo skoro ne- 
uvěřitelné, na vlastní oči jsem tady viděl plavat 
rybu, která by se v případě mého úspěšného 
lovu stala doposud největší rybou zapomenu-
tých revírů, a to rozhodně stálo za pokus.

Další zapomenutý revír byl na světě a mě če-
kala klasická „prácička“ – domluvit si povolení, 
abych si zde mohl zachytat. I když je pravdou, 
že tato důležitá část „mise zapomenuté revíry“ 
zrovna nepatří mezi mé nejoblíbenější, tento-
kráte to bylo právě naopak. Setkal jsem se totiž 
s hasiči, jejichž práci velmi obdivuji a vážím si jí, 
a navíc jsem mohl zažít něco, co si přeje snad 
každý kluk v mém věku. Nejdříve jsem se podí-
val do místního muzea staré hasičské techniky, 
ale vrcholem všeho bylo, že jsem se k požární 
nádrži svezl pravým hasičským autem. To byla 

na  začátek motivace jak „hrom“ a  mohlo tedy 
rovnou začít mé další dobrodružství.

Co se týká lovu, bylo to úplně něco jiného. 
Oproti mým předchozím akcím na zapomenu-
tých revírech, kdy jsem vlastně nikdy nevěděl, 
jestli na dané lokalitě vůbec může něco plavat, 
tady jsem si byl jistý, že zde rybí život určitě exis-
tuje, a bylo pouze otázkou, o jaké druhy ryb by 
mohlo jít. Koupat v nádrži jsem se rozhodně ne-
chystal, takže abych vůbec zjistil, jak to vypadá 
pod hladinou, použil jsem nahazovací sonar, 
který bývá mým pomocníkem hlavně na řekách 
při lovu s feederem, když prozkoumávám nové 
místo. Zjistil jsem si tak hloubku i  profil dna 
a pokusil se tomu přizpůsobit i strategii lovu.

Nakonec jsem tipoval správně. Nádrž byla 
klasická vana a  hloubka zde dosahovala ma-
ximálně jednoho metru. Byl jsem trochu zkla-
maný, že na dně není žádná jáma ani prohlu-
beň. Vzhledem k tomu, že nebyly vidět žádné 
pohyby na  hladině, předpokládal jsem, že se 
budou ryby pravděpodobně ukrývat v hloub-
kách u dna. S jedním prutem jsem se tedy roz-
hodl chytat na položenou a vyzkoušet všechny 
možné nástrahy, přírodní i moderní. S druhým 
jsem postupně na plavanou prochytával celou 
nádrž, abych zjistil, co všechno tam plave.

Na  začátek jsem na  malý plavačkový há-
ček napíchl jednu malou žížalu a svůj splávek 
nahodil velmi blízko k  protějšímu břehu. Pár 
sekund po dopadu nástrahy do vody se splá-
vek začal jemně pohupovat, až se nakonec 
prudce zanořil pod hladinu. To bylo hodně 
rychlé, hned na  první nához se mi podařila 
první ryba na  místním zapomenutém revíru. 
Jednalo se o krásného perlína, což byl hodně 
slibný začátek. Pokračoval jsem s  lovem dál 
a  po  pár minutách chytání skončila na  prutu 
další ryba. Tentokrát šlo o  krásného karasa 
stříbřitého, který zabral zhruba v polovině ná-
drže. Následně jsem přešel na druhou stranu 
vody. Vtom kus od  břehu zasvítilo tělo ryby. 
Rychle jsem nahodil. Nakonec mi ryba zabrala 
a já nemohl uvěřit vlastním očím. To byla „zlatá 
rybka"! Okamžitě mě napadlo, co bych si mohl 
přát. Prvním přáním by určitě bylo ulovit tu 
největší rybu, která tady plave. Byl jsem oprav-
du moc zvědavý, jestli mi zlatá rybka přinese 
štěstí. Slunce již začalo pomalu zapadat, a tak 
nastal čas vyrazit domů. Bylo naprosto jasné, 
že můj příběh na novém zapomenutém revíru 
začal opravdu skvěle.

Pokud chytám na  požárních nádržích, kte-
ré většinou leží přímo na  návsích, kde bývá 
vždycky největší ruch, hodně lidí se u  mě 
zastavuje, aby si se mnou popovídali. A  je 
zajímavé, že i  když to obvykle nejsou rybáři 
a o rybaření prakticky nic nevědí, moc rádi se 
se mnou o  rybách baví. Jedna situace se ale 
opakuje pokaždé. Přijdou blíž a zazní klasická 
věta: „Tak co, berou, berou?“ A dokonce jsem 
pro ně někdy takový „exot“, že se se mnou 
i  fotí. No, pokud nemám právě záběr nebo 
zrovna neřeším něco rybářsky důležitého, 
vlastně mi to vůbec nevadí, a naopak si s nimi 
o rybách vyprávím moc rád.

Požární nádrž – typický zapomenutý revír. Tisíce maličkých, menších i větších vod, 
které k rybolovu neslouží, a přesto se v nich mohou vyskytovat ryby, jež stojí za to. 
Tady rozhodně nemůžete očekávat malebný revír v krásné krajině a ticho. Naopak 
se musíte připravit na  hluk projíždějících aut, motorové sekačky, vřískající pily, 
spousty lidí kolem a občas i někoho, kdo si tady zkusí také nahodit. I když existují 
i vkusně upravené požární nádrže, častěji se jedná o betonová monstra rozličných 
velikostí i tvarů. Ryby se do nich dostávají prakticky jakýmkoliv způsobem. Občas 
tam někdo sám od sebe něco hodí a samozřejmě funguje i matka příroda.
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Na  nádrž jsem více jak měsíc pravidelně 
chodil ráno, v poledne i večer. Plavaná fungo-
vala skvěle, postupně jsem nachytal perlíny, 
karasy, plotice i jednoho cejna, ale „požárník“ 
se ani neukázal. Několik dní panovalo úmor-
né horko, takže jsem byl většinou schován 
někde ve  stínu pod stromy a  stále vymýšlel 
novou strategii k  jeho ulovení. Prut na  po-
loženou byl vždy připraven. Zkoušel jsem 
všechny možné nástrahy – pelety, kukuřici, 
popku napuštěnou esencí i rohlíkové boilie – 
s předkrmováním i bez předkrmování lovné-
ho místa, ale bohužel bez úspěchu.

Nemohu také zapomenout na  jednu per-
ličku, kdy jsem při nahazování málem zranil 
kameramana na  druhé straně nádrže. Neod-
hadl jsem totiž správně vzdálenost náhozu 
a  přehodil montáž s  80g olovem až na  břeh. 
Naštěstí to jak kameraman, tak kamera přežili 
bez úhony a dnes se tomu již smějeme.

Konečně se počasí trochu zlepšilo a já toho 
okamžitě využil a  vyrazil nádrž. Při mých vý-
pravách za  rybami se mi podařilo vypozoro-
vat, že není vždycky tou nejlepší cestou rybám 
cokoliv vnucovat. Jednoduše bývá často velmi 
účinné co možná nejvíce se přizpůsobit da-
nému revíru a  místním podmínkám. Stejnou 
strategii jsem nyní zvolil i na tomto zapome-
nutém revíru. Sázka padla na to, co jsem viděl 
vlastně hned poprvé při jízdě na kole. Hodně 
lidí hází rybám rohlíky, takže jsem se přizpůso-
bil a strategie lovu byla jasná – mlaskačka. Dal 
jsem jednoduše kus rohlíku na háček a hodil 
vše do  vody. Byl jsem moc zvědavý, jestli to 
na „požárníka“ bude fungovat.

Chytal jsem několik hodin, ale po něm ani 
stopa. Přesto mě neopouštěla víra, že zde 
někde plave a že se mi to tehdy nezdálo. Do-
konce jsem zkusil i kus rohlíku zakápnout vo-
ňavým jahodovým dipem, ale bohužel, ani to 
nepomohlo. Až se najednou na druhé straně 
nádrže z vody vynořila tlama a sebrala jeden 
kousek rohlíku, kterým jsem před nějakou 

chvílí zakrmil. To byl určitě „požárník“, blesk-
lo mi hlavou. Nespustil jsem oči ze třpytivé 
hladiny a pořád se snažil někde objevit rybu, 
která se mi před chvílí ukázala. Po  několika 
minutách jsem uviděl tmavý hřbet ryby, jež 
se zřejmě vyhřívala na slunci. Potichu jsem se 
k ní přiblížil a rohlík nahodil přímo před ni. Na-
jednou se hnula a nasála nástrahu. V tom oka-
mžiku jsem musel okamžitě zaseknout. A byla 
tam! Okamžitě se začala silně bránit a já hned 
poznal, že je to „požárník“. Rychle jsem pře-
běhl na  protější stranu nádrže, kde ležel můj 
podběrák, a začal zápas. Byl to opravdový bo-
jovník. Udělal hned několik velkých výpadů, 
ale naštěstí háček držel pevně v koutku tlamy. 
Během souboje se mi podařilo přestát kritické 
okamžiky při zdolávání, kdy mi „požárník“ zajel 
pod břeh a také se přímo z podběráku vydal 
na další výpad. Po náročném souboji se mi jej 
ale podařilo přitáhnout ke břehu a napodruhé 
již skončil v bezpečí mého podběráku.

Konečně jsem se mohl pokochat krásným 
úlovkem. Šlo o  krásného kapra lysce 6,5 kg 
a 70 cm. Byl jsem neskutečně šťastný! Hlavně 
z toho, že se mi povedlo dokázat, že i úplně 
obyčejná požární nádrž může skrývat úžasná 
překvapení.

Musím se přiznat, že mnohem raději bych 
„požárníka“ vracel do  nějaké přehrady, řeky 
nebo pěkného rybníku. Žít jen v požární ná-
drži pro něj asi není ten nejlepší život. Bral 
jsem to ale tak, že se vrátil tam, odkud jsem 
ho ulovil. Navíc tady vyrostl, byl tu zvyklý 
a možná by se teď už těžko někde přizpůso-
boval jiným podmínkám…

Cíl byl splněn, rybu, kterou jsem tady viděl, 
se mi nakonec podařilo přelstít a ulovit. Navíc 
se tento „požárník“ stal jednoznačně největ-
ší rybou zapomenutých revírů. Každopádně 
pevně věřím, že zapomenuté revíry v  sobě 
skrývají ještě mnohem cennější rybářské po-
klady a já rozhodně chci být u toho.

Mějte se fajn a Petrův zdar! n


