Na ryby a do přírody
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cestovní kancelář s.r.o., tradice a profesionalita ve světě sportovního rybolovu
Cestovní kancelář provozujeme od roku 1992 a od roku 1997 se specializujeme na
rybářské zájezdy.
Dlouhodobá spolupráce s renomovanými zahraničními partnery je solidním základem pro Vaši kvalitní dovolenou.
Jsme rybáři a všechny destinace v tomto katalogu jsme pro Vás osobně prověřili.
Každoročně testujeme nová místa, nové revíry a nové destinace. Tam, kde s námi
chytáte dnes, jiní nahodí až zítra.
Díky šíři nabídky a množství zahraničních partnerů průběžně zařazujeme do programu nové revíry a ty méně úspěšné vyřazujeme.
Pravidelně kontrolujeme kvalitu služeb i rybářských revírů. Reportáže z testovacích
a kontrolních výprav zveřejňujeme průběžně na www.rybolov.com.
Jsme plně koncesovanou a řádně pojištěnou cestovní kanceláří, přispíváme do
garančního fondu MMR, splňujeme více i méně pochopitelné byrokratické normy,
pracujeme zcela v souladu se zákony České republiky.
Všichni naši zákazníci mohou během zájezdu v případě naléhavé potřeby kdykoli
kontaktovat naši nonstop zákaznickou linku.
Termíny pobytů a zájezdů i rozsah služeb přizpůsobujeme požadavkům konkrétního zákazníka.
Pro jednotlivce, kteří se chtějí připojit k některé z našich výprav, zveřejňujeme informace o volných místech na www.rybolov.com/vypravy-pro-jednotlivce.
Stálí zákazníci naší firmy mohou využívat výhod věrnostního programu, informace
naleznete na stránkách www.rybolov.com/pro-stale-zakazniky.
Na základě Vaší poptávky Vám zašleme návrh smlouvy o zájezdu s přesnou cenou
požadovaných služeb a Vy máte týden na potvrzení nebo zrušení Vaší poptávky.
Pro Vaše dotazy, poptávky a rezervace jsme Vám v naší kanceláři a na telefonu
266 610 273 k dispozici vždy od pondělí do čtvrtka od 10.00 do 17.30 hodin.

Aljaška - Mulchatna

Na ryby a do přírody

Rybářský tábor Mulchatna River Camp leží
uprostřed aljašské divočiny, stovky kilometrů od nejbližší silnice, obchodu i signálu
mobilního telefonu. Jediné spojení s civilizací představuje hydroplán a satelitní telefon.
V minulosti existovaly plány na důlní činnost
v povodí řeky, ale veškerá těžba byla zakázána po té, co se vzedmula vlna odporu mezi
místními lovci, komerčními rybáři z Bristol
Bay, indiánskou komunitou i návštěvníky
z celého světa. A tak dodnes plynou vody
Mulchatny nerušeně z jezer a ledovců na severu až do řeky Nushagak a dál do oceánu.
Rybářský revír
Rybářský tábor Mulchatna River Camp stojí na břehu řeky Mulchatna, necelou hodinu letu hydroplánem z osady Iliamna (asi 500 km
jihozápadně od Anchorage).
Rybaří se především na řece Mulchatna, jejíž šířka se pohybuje od
20 do 60 metrů a střední hloubka okolo metru. Na řece je celá řada
tůní, kde hloubka dosahuje i 2-3 metry. Řeka je dobře broditelná,
dno je štěrkové, ale přebrodit řeku z jednoho břehu na druhý je
možné jen na několika místech a pouze za nižšího stavu vody.
Důležitým přítokem řeky Mulchatna je Koktuli, jejíž šířka se pohybuje od 10 do 30 metrů a hloubka jen místy převyšuje metr. Koktuli
je ideální pro muškaření, je snadno broditelná i přebroditelná, dno
je tvořeno drobným štěrkem.
I v případě silných dešťů, kdy se řeka Mulchatna může zakalit, zůstává voda v Koktuli průzračná.
Druhy ryb a sezóna
Pobyty jsou možné v šestidenních cyklech od července do srpna.
Losos čavyča (king), sezóna v červenci, obvykle se loví kusy 5-15 kg.
Losos nerka (sockeye salmon), sezóna v červenci, 2-5 kg.
Losos keta (chum salmon, dog), sezóna v červenci a srpnu, 3-5 kg.
Losos kisuč (silver salmon, coho), sezóna v srpnu, 3-6 kg.
Pstruh duhový, sezóna od června do září, běžná velikost 30-50 cm.
Lipan, po celou sezónu, obvyklá velikost 20-45 cm.
Siven malma (Dolly Varden), po celou sezónu, obvykle 40-60 cm.
Dále se v řece Mulchatna a na přítocích loví ojediněle i štiky (obvykle 50-90 cm) a síhové (whitefish) délky 30-60 cm.
losos kisuč

Fairbanks

Reportáže a další informace z tohoto revíru naleznete zde:
www.rybolov.com/aljaska/mulchatna/reportaze/

Kanada

Rybolov
Dopravu rybářů po řece Mulchatna a přítocích zajišťují rybářští
průvodci na motorových lodích. Pro každé 2-3 rybáře je k dispozici jeden průvodce s motorovou lodí. Díky rychlosti lodí se rybáři
zpravidla pohybují na úseku asi 50 km řeky a přítoků. V Mulchatna
River Camp je hostům k dispozici kompletní vybavení pro přívlač
i muškaření včetně nástrah, vlasců, šňůr apod..

Anchorage

Doprava a program
Celková doba letů z Prahy přes Frankfurt do Anchorage je 10-11 hodin.
Po noclehu v Anchorage následuje hodinový let do Iliamna a dále cca 45
minut letu hydroplánem na řeku Mulchatna.
Po šesti dnech na řece dopraví rybáře hydroplán do Iliamna a malé letadlo
zpět do Anchorage. Následuje další program nebo odlet do Evropy.
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Ubytování a strava
Tábor na řece Mulchatna je vybaven pro pobyt 8-14 rybářů, 4-6
průvodců a kuchaře.
Součástí tábora je deset stanů s dřevěnou podlahou, plynovým topením a dvěma lůžky. Každého hosta očekává uprostřed naprosté
divočiny pohodlná postel s ochranou proti komárům a komfortní
spací pytel.
Hygienické zázemí tábora tvoří stan s teplou sprchou a několik kroků od tábora toalety (suché WC) s výhledem do okolní lesotundry.
Hostům je k dispozici stan s miniprodejnou rybářského vybavení
(třpytky, mušky, háčky, vlasce, krabičky...) a půjčovnou kvalitních
rybářských prutů a navijáků pro přívlač i muškaření.
Snídaně a večeře o dvou chodech jsou podávány v jídelním stanu.
Daleko od hotelů a restaurací vytváří místní kuchař stravu vydatnou a chutnou, ve které nechybí prvky pravé americké kuchyně:
steaky, krocan, aljašští krabi...
Oběd formou sendviče nebo ryby upravené na grilu servíruje rybářům průvodce přímo u řeky v průběhu rybaření.
Káva, čaj, voda, ovocné šťávy, cola jsou podávány ke všem jídlům.
K večeři je k dispozici i pivo a stolní víno.

losos čavyča

losos keta

Způsoby rybolovu a předpisy
Přívlač a muškaření na řekách.
Každoroční pravidla se mírně odlišují, ale obvykle si každý rybář smí
ponechat nejvýše 1-2 lososy čavyča na den a celkem nejvýše 2-4 lososy
čavyča za rok, 4 lososy nerka nebo kisuč za den apod. Aktuální informace předá rybářům jejich průvodce.
Doporučené vybavení k rybolovu

siven malma

Přívlač:
Losos čavyča: naviják, prut délky 2,4–2,7 m, 20-150 g, vlasec 0,4-0,5
mm nebo šňůra cca 0,2-0,35 mm s návazcem z monofilu cca 0,5 mm.
Lososi nerka, keta, kisuč: naviják, prut délky 2,4–2,7 m, 10-50 g, vlasec
0,3 mm nebo šňůra cca 0,1-0,2 mm s návazcem z monofilu cca 0,3 mm.
Nejosvědčenější nástrahy pro lov lososů na přívlač jsou rotačky velikosti
č. 3-4 a plandavky 10-30 g (délka cca 5-10 cm), případně jigy nebo peříčka.
Pstruzi duhoví a siveni: naviják, prut délky 2,1–2,7 m, 5-30 g, vlasec 0,2 mm
nebo šňůra cca 0,1 mm s návazcem z monofilu o průměru cca 0,25 mm.
Muškaření:
Losos čavyča: naviják, prut délky 9-10 stop a třídy 9-11 AFTMA, plovoucí
šňůra nebo sinktip, koncový vlasec cca 0,35-0,45 mm.
Lososi nerka, keta, kisuč: naviják, jednoruční prut délky 9-10 stop třídy
8-9 AFTMA, plovoucí šňůra, koncový vlasec cca 0,3 mm.
Pstruzi duhoví, siveni a lipani: naviják, jednoruční prut délky 9 stop třídy
5-7 AFTMA, plovoucí + intermediální šňůry, koncový vlasec 0,2-0,3 mm.

losos kisuč

V Mulchatna River Camp je hostům k dispozici kompletní vybavení
pro přívlač i muškaření (pruty s navijákem a šňůrou).
Nástrahy i návazcový materiál je možné dokoupit v místě.
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Aljaška - ostrov Afognak

Na ryby a do přírody

Ostrov Afognak je přesně tím, co si mnozí pod
slovem Aljaška představují. Divočina obklopená oceánem, který doslova kypí životem,
řeky plné ryb a v lesích nebo na opuštěných
plážích potkáte spíše medvěda než člověka.
Rodinná atmosféra, pohodlné ubytování, domácí kuchyně, maximální pracovní nasazení
vstřícného personálu a především vynikající
znalost přírody a místních podmínek, to jsou
jen některé důvody, proč Afognak Wilderness
Lodge sbírá mnohá ocenění a bývá označována za nejkomfortnější lodge v divočině
Aljašky.
Rybářský revír
Afognak Wilderness Lodge leží na břehu mořské zátoky obklopené přírodou stejnojmenného ostrova. Rybařit a pozorovat divokou
přírodu se jezdí motorovou lodí s průvodcem na moře, okolní řeky,
případně na jezera, kterými řeky a potoky protékají. Šířka říček dostupných lodí se pohybuje od 3 do 15 metrů, na většině úseků jsou
dobře broditelné. Muškařům obvykle postačí holínky nad kolena.
Často se rybaří v přílivové zóně řek a potoků.
Výběr programu a lovišť, která leží 10-30 minut jízdy lodí od lodge,
závisí jen na požadavcích zákazníků a na tahu ryb.
Druhy ryb a sezóna
Losos čavyča (king salmon), „kingy“ je možné lovit na trolling na
moři, případně bývá nepravidelný tah kingů na jedné z místních řek.
Losos nerka (sockeye salmon), sezóna od konce května do srpna,
obvyklá hmotnost bývá 2-4 kg.
Losos gorbuša (pink salmon), sezóna od druhé poloviny července
do začátku září, obvyklá hmotnost bývá 1-2,5 kg.
Losos kisuč (silver salmon, coho), do řek táhnou od druhé poloviny
července do konce října, obvyklá hmotnost je mezi 3-8 kg.
Siveni malma (Dolly Varden), sezóna od srpna do října.
V některých jezerech na ostrově je možné lovit i pstruhy duhové.

hřebeník

Mnozí hosté Afognak přijíždějí na ostrov i za mořským rybařením.
Pilkrování a lov ryb na položenou jsou oblíbené i mezi nerybáři.
Halibuti jsou u břehů ostrova běžným úlovkem. Obvykle se loví
ryby o hmotnosti 10-30 kg, ale časté jsou i exempláře přes 50 kg.
Ling-cod (hřebeník velký) je dravá treskovitá ryba dorůstající hmotnosti přes 50 kg. Běžně se loví jedinci o hmotnosti 10-25 kg.
Okouníci, obvykle se loví jedinci o hmotnosti 3-10 kg.
Chňapali (black rockfish), obvyklá hmotnost 2-5 kg. Místy se vyskytují ve velkých hejnech, kde se jich dají na jigy a pilkry ulovit stovky.
Green ling, hezky zbarvená ryba, obvykle délky 30-60 cm.
Rybolov
Mořský rybolov, pozorování velryb a přesuny na řeky, kde se loví
na přívlač nebo muškaří, jsou na motorových lodích. Na každé lodi
délky 7-10 m s vytápěnou kabinou, echolotem, GPS a vysílačkou
řízené průvodcem může být současně 4-6 hostů. Dalekohledy pro
pozorování zvěře a kompletní vybavení i nástrahy pro mořský rybolov a přívlač jsou na palubě k dispozici.
V omezené míře je možné zapůjčení muškařského vybavení.

Fairbanks

Kanada

losos kisuč

Anchorage

Reportáže a další informace z tohoto revíru naleznete zde:
www.rybolov.com/aljaska/afognak/reportaze/

Doprava a program
Celková doba letů z Prahy přes Frankfurt do Anchorage je 10-11 hodin.
Po noclehu v Anchorage následuje hodinový let na ostrov Kodiak a dále
cca 30 min. letu hydroplánem do Afognak. Doporučujeme pobyty 3-6 dnů.
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Ubytování a strava
Komfortní rybářský a lovecký pension Afognak Wilderness Lodge
stojí na břehu stejnojmenného ostrova, obklopen lesy, fjordy a oceánem. Dopravu z městečka Kodiak nebo Homer zajišťují hydroplány.
Součástí Afognak Wilderness Lodge je hlavní budova lodge s jídelnou (krb, TV-sat, DVD, telefon, možnost připojení k internetu), molo
-přístaviště lodí a hydroplánů, prostor k uložení rybářských potřeb
a sušení oblečení, technická budova s mrazáky, sauna. Elektřinu
dodává generátor.
O pohodlí a spokojenost nejvýše osmnácti hostů se stará 10-14
členů anglicky hovořícího personálu. Díky omezené kapacitě a stylovému prostředí vládne v Afognak rodinná atmosféra.
Hosté jsou ubytování ve třech komfortních srubech pro 4-6 osob
vytápěných kamny na plyn nebo naftu. V každém srubu je koupelna (sprcha a WC), elektrický sušák na boty, obývací pokoj
s kávovarem a pohovkou a dvě ložnice (v každé lůžko a dvojlůžko).
Strava formou plné penze, resp. all inclusive. Vydatné snídaně
a večeře jsou servírovány v hlavní budově lodge (40-100 m od srubů, kde jsou ubytováni hosté). Obědvá se přímo v místě rybaření. Nealkoholické nápoje jsou vždy k dispozici. K večeři je rovněž
servírováno pivo a stolní víno.

losos nerka

losos kisuč

okouník

Způsoby rybolovu a předpisy
Mořský rybolov (vertikální přívlač-pilkrování a lov na položenou), přívlač
a muškaření na řekách.
Každoroční pravidla se mírně odlišují, ale obvykle si rybář smí ponechat
každý den nejvýše 1-2 lososy čavyča, 4 lososy nerka nebo kisuč, 2 halibuty apod. Aktuální informace předá rybářům průvodce.
Doporučené vybavení k rybolovu
S ohledem na velikost řek vystačí rybáři na Afognaku s relativně jemnějším vybavením. Lososy kisuč-coho, nerka a keta je vhodné lovit
s muškařskými pruty AFTMA 7-9, případně vláčecími pruty délky 2,42,7 m s vrhací zátěží 20-50 g a na siveny a duháky vystačí muškařský prut AFTMA 5-7 nebo vláčecí prut délky 2,4-2,7 m, 10-20 g.
Pro mořský rybolov je vhodný pilkrovací prut délky 1,6-2,1 m třídy 30-50
liber s multiplikátorem a 200 m šňůry o nosnosti 30-50 kg.

halibut

Hostům lodge je k dispozici veškeré vybavení pro mořský rybolov
a přívlač včetně nástrah, vše ve vysoké kvalitě. V omezené míře je
možné zapůjčení muškařského vybavení a brodicích bot-holínek.
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Kanada - Dalton Trail Lodge

Na ryby a do přírody

Rybářský pension Dalton Trail
Lodge leží na břehu jezera Dezadeash, uprostřed divočiny Yukonu, při hranici s Aljaškou.
I přes svou polohu v řídce osídlené částí Kanady, na okraji Národního parku Kluane, nabízí veškerý
komfort, který náročnější hosté
vyžadují.
Jednotlivé části revíru jsou
dostupné lodí, autem a na terénní
čtyřkolce, případně malým letadlem nebo helikoptérou.
Rybářský revír
K dopravě po jezeře Dezadeash, k potokům, které do něj ústí
a k řece, která z něj vytéká, mohou hosté používat motorové lodě.
Ke vzdálenějším vodám se cestuje autem, terénními vozidly nebo
malým letadlem pod vedením rybářského průvodce.
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Rybolov
V jezerech, řekách a potocích v okolí Dalton Trail Lodge se v průběhu sezóny loví 11 druhů ryb. Nejčastěji používanými způsoby
rybolovu jsou muškaření a přívlač.
Místní řeky jsou ideální pro muškaření s pruty AFTMA 4-7, resp.
vláčecími pruty 3-15 g (lov lipanů, duháků, síhů a sivenů). Na jezerech se při lovu štik a sivenů namaycush používají obvykle pruty
třídy AFTMA 7-9, resp. vláčecí pruty 10-40 g.
Na větších jezerech je nejefektivnější metodou lovu velkých sivenů
namaycush trolling (přívlač za jedoucí lodí). Vláčí se zpravidla plandavky, rotačky nebo malé wobblery, případně mušky-streamery.
Pro úspěšný lov ryb na řekách a při ústí potoků do jezer musí rybář
používat brodící kalhoty, ale při rybaření z lodí postačí běžné oblečení do přírody. V letních měsících se teploty mohou pohybovat
mezi 10-25°C a rybář by měl být připraven na teplé počasí, ranní
a večerní ochlazení, občasný déšť i vítr.
Zatímco na jezeře Dezadeash, části toku řeky Kathleen a několika nejbližších vodách mohou hosté Dalton rybařit individuálně, na
většinu vzdálenějších jezer a řek se vypravují pod vedením rybářského průvodce.

a

Druhy ryb a sezóna
Mezi běžné úlovky od června do září patří lipan, pstruh duhový,
štika, síh, siven malma a především siveni obrovští (namaycush,
lake trout). Sezónně se v některých řekách v okolí Dalton loví lososi čavyča (červenec), nerka a kisuč (srpen a září).
Zatímco štiky, lososy, duháky a lipany mohou rybáři lovit na mnoha
místech Aljašky a Kanady, jsou právě trofejní siveni namaycush
lákadlem pro rybáře z celého světa. Běžná délka lovených sivenů
se pohybuje mezi 50-80 cm, za trofejní se považují siveni délky nad
95 cm a téměř každý týden někdo z hostů lodge uloví sivena více
než metrové délky.

Whitehorse

Reportáže a další informace z tohoto revíru naleznete zde:
www.rybolov.com/kanada/yukon-dalton-trail-lodge/reportaze/
Vancouver

Calgary

USA

Toronto

Doprava a program
Celková doba letů z Prahy přes Frankfurt do Whitehorse je 10-12 hodin. Z letiště Whitehorse je do Dalton Trail Lodge (cca 200 km) zajištěn
transfer (3 hodiny jízdy) nebo pronájem auta.
Nejoblíbenější jsou pobyty v turnusech neděle-neděle (6 dnů rybaření),
které navazují na přímý let z Frankfurtu do Whitehorse, ale možné jsou
i kratší nebo delší pobyty.
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Ubytování a strava
Dalton Trail Lodge je rodinný podnik s příjemnou atmosférou, kde je
upřednostňována kvalita služeb před kvantitou. Celková maximální
kapacita je 30 osob.
Hosté lodge jsou ubytováni v komfortních dvoulůžkových nebo jednolůžkových pokojích se sprchou a WC, případně v jedné ze tří vybavených čtyřlůžkových chat.
Nechybí zde ani bar, restaurace s vynikající evropsko-americkou
kuchyní, společenská místnost, miniprodejna rybářských potřeb,
billiard, terasa, tenisový kurt, gril a půjčovna horských kol.
U některých jezer a u řek na pobřeží Pacifiku možnost přenocování
v jednoduché lovecké chatě nebo stanovém táboře.
Strava formou plné penze. Snídaně a večeře formou bufetu. Obědy
formou balíčku. O dopravu do odlehlejších částí revíru a rybářské
úspěchy hostů se starají místní rybářští průvodci.
Termíny
Pobyty jsou možné od června do září, podle požadavků zákazníka.

siven namaycush

Způsoby rybolovu a předpisy
Předpisy, lovné míry a povolené kvóty úlovku se mohou během sezóny
v různých revírech měnit, doporučujeme ověřit aktuální znění předpisů
s rybářským průvodcem nebo u vedení Dalton Trail Lodge.
Až na výjimky loví hosté Dalton Trail Lodge ryby metodou chyť a pusť.
V západní Kanadě a na Aljašce je na většině vod povolen pouze lov
ryb na jednoháčky bez protihrotu!
Doporučené vybavení k rybolovu
Vybavení pro lov lipanů, duháků a malých sivenů namaycush:
Muškařský prut 8-10 stop, AFTMA č. 4-6, plovoucí, intermediální a případně potápivá šňůra, návazce od 0,1 do 0,2 mm.
Vláčecí prut 2,1-2,75 m o vrhací zátěži 3-15 g, naviják se šňůrou (vlasec průměr 0,18-0,25 mm nebo splétaná šňůra na cca 6 kg, rotačky
č. 1-3, plandavky 5-10 g, twistery, wobblery...
Vybavení pro lov štik, lososů kisuč a sivenů namaycush:
Muškařský prut 9-10 stop, AFTMA č. 7-9, plovoucí šňůra, nebo šňůra
s potápivým koncem, případně intermediální šňůra, koncový návazec
0,25-0,35 mm, v případě lovu štik nástavec odolávající jejich zubům.
Vláčecí prut 2,1-2,75 m o vrhací zátěži 10-40 g, naviják se zásobou šňůry/
vlasce (vlasec cca 0,3 mm nebo splétaná šňůra na cca 12 kg), rotačky č.
2-4, plandavky cca 7-12 cm, gumové nástrahy, wobblery...

lososi kisuč

V Dalton Trail Lodge je možné zakoupení nástrah a zapůjčení kompletního vybavení pro přívlač i muškaření.
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Kanada - řeka Fraser

Na ryby a do přírody

Díky důsledné ochraně řeky Fraser a ryb při pobřeží Britské Kolubie, je dnes Fraser opět jednou
z nejvýznamnějších lososích řek
naší planety.
Kromě všech pěti druhů pacifických lososů se v řece loví
i pstruzi duhoví, jejich tažná forma-steelhead a na lovce opravdu
velkých ryb čekají v říčním proudu gigantičtí jeseteři, kteří dosahují hmotnosti i několika set kilogramů.
Rybářský revír
Mohutná řeka Fraser ústí do Tichého oceánu u města Vancouver.
Lov lososů i jeseterů probíhá dle aktuálního tahu ryb přímo na řece
Fraser, případně na jejích přítocích.
Rybáře dopravují k lovištím průvodci na silných motorových lodích.
Doba transferu na jednotlivá loviště se pohybuje od 5 do 40 minut.
Možnost lovu pstruhů na okolních jezerech.

Rybolov
Lov jeseterů na přírodní nástrahy pod vedením profesionálního
rybářského průvodce. Kompletní vybavení pro lov jeseterů zajišťují průvodci, loví se většinou ze zakotvených lodí na položenou
s pruty 50-80 liber s multiplikátorem. Jako nástraha se zpravidla
používají kusy lososů nebo lososí jikry.
Lov lososů na přívlač a umělou mušku a plavanou. Dostupná jsou
loviště ideální pro muškaření i pasáže vhodné spíše pro přívlač.
Rybářští průvodci zajišťují svým hostům kompletní vybavení i nástrahy pro lov lososů. K dispozici je po dohodě vybavení na přívlač
i muškaření. Možnost zapůjčení brodicích kalhot a bot.
Zdejší průvodci jsou velmi profesionální a pomáhají k trofejním
úlovkům nejen zkušeným rybářům, ale zasvětí do základů rybaření
i naprosté amatéry.
Reportáže a další informace z tohoto revíru naleznete zde:
https://www.rybolov.com/kanada/reka-fraser/reportaze/
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Jeseter bílý (Acipenser transmontanus) se v Kanadě těší přísné
ochraně a jeho počty jsou stabilizované. Jeseteři žijí při západním
pobřeží Ameriky od Kalifornie až po Aljašku, do řeky Fraser vytahují od července spolu s lososy, kteří představují důležitou součást jejich potravy. Tělo těchto monster dlouhých až 5 m a vážících
8 metráků je chráněno kostěnými štítky. Ačkoli vypadá nemotorně,
po záseku dosahuje jeseter překvapivé rychlosti a dovede i skákat.
Obvyklá velikost lovených ryb se pohybuje od 1 do 2,5 m (10-150
kg). V podzimních dnech není vzácností záběr i dvaceti jeseterů
denně. Všichni ulovení jeseteři musejí být po ulovení puštěni zpět
na svobodu. Rybářští průvodci, kteří doprovázejí rybáře při lovu
jeseterů, musí být držiteli oprávnění k jejich lovu, respektují přísná
pravidla, provádějí měření, kontrolu a značkování ulovených ryb.

a

Druhy ryb a sezóna
Losos čavyča (king) – červen až červenec a v některých přítocích
ještě od září do října, hmotnost se pohybuje od 10 do 30 kg.
Losos kisuč (silver-coho) – říjen až listopad, hmotnost 3-8 kg.
Losos keta (chum-dog) – září až listopad, hmotnost 3-10 kg.
Losos nerka (sockeye) – srpen, hmotnost 2-5 kg.
V lichých letech táhne do řeky až 30 miliónů exemplářů lososa gorbuša (pink, 2-4 kg).
Celkové množství lososů, kteří táhnou v průběhu roku do řeky Fraser kolísá od 30 do 70 miliónů kusů.
Pstruh duhový – tažná forma steelhead se loví od února do dubna,
obvyklá velikost 4-8 kg
Jeseter bílý – duben, květen a srpen až prosinec, obvyklá hmotnost
ulovených jeseterů se pohybuje od 10 do cca 150 kg.

Whitehorse

Vancouver

Calgary

USA

Toronto

Doprava a program
Celková doba letů z Prahy do Vancouveru je 11-12 hodin. Na letišti Vancouver mají rybáři obvykle zajištěn pronájem auta, případně je dopraví
do místa pobytu u řeky Fraser mikrobus (2 hodiny jízdy).
Oblíbené jsou především týdenní pobyty (6 dnů rybaření), ale možné je
i zajištění jednodenního rybaření nebo vícedenních výprav.
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Ubytování a strava
Ubytování je obvykle v hotelu kategorie ***/**** nebo v rybářském
pensionu. K dispozici jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím, případně apartmá, bar, wi-fi, bazén nebo vířivka....
V návaznosti na požadavky hostů se nabízí možnost ubytování
v hotelu ve městě nebo v malém rybářském pensionu na břehu
řeky Fraser, asi 5 km od města.
Kapacita pensionu je 8-10 hostů, o které pečuje jeden z rybářských
průvodců s manželkou. Díky omezené kapacitě panuje v pensionu klidná, rodinná atmosféra. Ubytování v pensionu doporučujeme především hostům, kteří upředností stylové ubytování s pohodovou atmosférou a výhledem na řeku, případně skupinám 4-10
osob, které obsadí celou kapacitu pensionu.
Každé ráno je v hotelu, respektive v jídelně pensionu servírována
snídaně, večeře si zákazníci mohou připravit sami nebo mohou využít široké nabídky restaurací v okolí. Oběd formou balíčku včetně
nápojů je podáván na lodi.

výhled z pensionu na řeku

Termíny
Pobyty jsou možné od února do května a od srpna do listopadu,
dle požadavku zákazníka. Nejoblíbenější jsou týdenní pobyty (6
dnů rybaření).

zdolávání lososa

jeseter bílý délky 274 cm

rybářská loď

Způsoby rybolovu a předpisy
Při příjezdu k řece doporučujeme překontrolovat předpisy dle rybářského řádu, respektive zákazníky seznámí s předpisy rybářský průvodce.
Jeseteři a pstruzi duhoví se loví výhradně metodou „chyť a pustˇ“.
POZOR: ulovení jeseteři délky nad 1,5 m se nesmí zdvihat z vody, vytahovat na břeh nebo do lodi. Fotografování jeseterů je povoleno pouze ve
vodě a to tak, že břicho ryby musí být po celé délce pod hladinout nebo na
hladině. Držení ulovených ryb za hlavu, skřele nebo žábry je zakázáno.
V západní Kanadě a na Aljašce je na většině vod povolen pouze lov
ryb na jednoháčky bez protihrotu!
lososi nerka a keta

Doporučené vybavení k rybolovu
Vybavení pro lov jeseterů: podobné vybavení jako při rybaření na moři
(big game fishing): multiplikátor a prut třídy 80 liber s několika sty metrů
šňůry o nosnosti 60-80 kg (150 lbs).
Jeseteři se obvykle loví na položenou na kousky masa nebo na jikry lososů.
Vybavení pro lov lososů: kalibr prutu a sílu návazce je třeba přizpůsobit velikosti řeky a obvyklé velikosti v místě lovených ryb.
Většinou se používají muškařské pruty kategorie AFTMA 8-10 a přívlačové pruty délky 2,4-2,7, m s vrhací zátěží cca 15-50 g.
Nástrahy je nutné prezentovat u dna, čemuž musí odpovídat jejich
hmotnost, resp. potápivost šňůry.
losos kisuč-coho

Kompletní vybavení k rybolovu i nástrahy jsou vždy k dispozici na
lodi vedené průvodcem.
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Nikaragua - Rio Indio

Na ryby a do přírody

Nikaragua patří mezi středoamerické země
s nejzachovalejší přírodou, kde rozsáhlá území stále patří domorodým Indiánům
a kam civilizace i turistický ruch pronikají jen
pomalu a pod kontrolou místní samosprávy.
Nikaragua láká sportovní rybáře především
úlovky extrémně bojovných tarponů. Ale
loví se zde i kranasi, robalo, chňapali, kanici, několik druhů cichlid a piraní.
Kromě rybaření stojí rozhodně za pozornost i krása původních tropických pralesů
s množstvím různých druhů zvířat, ptáků
a tropických rostlin.
Rybářský revír
Rybolov probíhá v pralesních řekách a jezerech, v ústí řeky do Karibského moře a na moři, v okruhu do cca 10 km od ústí řeky.
Nikaragujské pobřeží Karibiku při hranici s Kostarikou je pohraničním pásmem s omezeným přístupem, na které navazuje rozsáhlá indiánská rezervace Rio Indio-Maíz. Díky odlehlosti, koncepci
územní ochrany, absenci rybářských přístavů a ochraně lovišť se
jedná o téměř nedotčený pás tropických pralesů o rozloze několika
set kilometrů čtverečních. Sportovní rybáři zde naleznou desítky kilometrů nedotčených pláží a labyrint pralesních řek, říček a lagun.
Druhy ryb a sezóna
Rybářská sezóna začíná v říjnu a trvá až do konce dubna. Nikaragua má na pobřeží Karibiku a v nížinách tropické-subtropické podnebí s denními teplotami 26-35°C.
Hlavní lovenou rybou jsou tarponi. Běžně jsou loveny exempláře
120-150 cm, trofejní kusy dorůstají hmotnosti nad 50 kg.
V ústí řeky do moře a jeho okolí se loví rovněž robalo (snook, běžně 60-100 cm) a vzácně chňapal (cubera snapper, 3-30 kg).
Mezi vedlejší úlovky při rybaření na moři patří španělská makrela
(1-3 kg), barakuda (1-20 kg), kranasi (3-10 kg), chňapal (cubera
snapper, 3-30 kg), kanic (1-50 kg) a drobní sumci (1-3 kg).
V řekách a jezerech obklopených tropickým pralesem se na hlubších
místech loví tarponi, mezi časté úlovky patří cichlidy (0,2-3 kg), malý
druh robala (snook, 0,3-2 kg), kostlíni (2-4 kg) a piraně (1-2 kg).
Rybolov
Rybaří se obvykle z lodí délky 6-8 m, případně z pláže.
Pro každou dvojici rybářů je k dispozici místní rybářský průvodce
s motorovou lodí. Rybářští průvodci znají velmi dobře okolní loviště. Při rybaření na moři používají prostorné lodě s centrálním řídícím pultem a echolotem, zatímco pro rybaření v řece a lagunách
jsou určeny menší lodě s plochým dnem. Rybářům jsou na lodi
vždy k dispozici chlazené nealkoholické nápoje a pivo.
Tarpony je možné lovit na přívlač, na umělou mušku nebo na nástražní rybky. Loví se zpravidla na hloubkách 4-8 m.
V ústí řek se z pláží loví na přívlač i umělou mušku robala, tarponi
a chňapali. Rybolov v pralesních řekách a lagunách je zpravidla
zaměřen na lov drobných cichlid (bass) a piraní o hmotnosti 1-2 kg.
Reportáže a další informace z tohoto revíru naleznete zde:
www.rybolov.com/nikaragua/rio-indio/reportaze/
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Doprava a program
Celková doba letů z Prahy do San José (Kostarika) je 12-14 hodin.
Po příletu do San José následuje obvykle odpočinek a nocleh v místním
hotelu a další den necelou hodinu dlouhý let (aerotaxi pro 2-8 osob) do
Rio Indio. Po týdenním pobytu a 6 dnech rybaření následuje transfer letadlem zpět do San José a další program nebo odlet do Evropy. Aranžmá
i délku pobytu je možné přizpůsobit požadavkům rybářů.
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Ubytování a strava
Základnou pro rybářské výpravy po pralesních řekách, lagunách
a mořském pobřeží je rybářský pension/hotel Rio Indio, který stojí
obklopen lagunou, zahradami a pralesem asi 3 km od ústí řeky do
Karibského moře.
V areálu hotelu naleznou hosté prostornou restauraci-bar s terasou
a panoramatickým výhledem na lagunu a prales, bazén, přístaviště
lodí a dvanáct komfotních bungalovů. Všechny budovy jsou postaveny na kůlech a spojeny visutým-zastřešeným chodníkem, ze
kterého je výhled do zahrady i do okolního pralesa.
Častými hosty zahrady jsou opice, lenochodi, ještěrky-bazilišci
a v nočních hodinách bývá při březích laguny a ve slepých ramenech množství drobných kajmanů. V laguně žijí kapustňáci a přimo
u kotviště lodí i čtyřmetrový aligátor, který je neoficiálním maskotem a vděčným strávníkem hotelové kuchyně.
Ubytování hostů je v prostorných dřevěných bungalovech. V každém bungalovu je ložnice se dvěma dvojlůžky (king-size bed), klimatizace, koupelna (sprcha, WC) a terasa s výhledem na lagunu.
Strava je formou plné penze.
Kuchaři připravují jídla mezinárodní kuchyně z místních surovin,
ryb, mořských plodů, kuřat, vepřového a kvalitního hovězího.
Snídaně a večeře jsou podávány v hotelové restauraci. Obědy jsou
formou balíčku v průběhu rybaření nebo v hotelu, podle přání zákazníka. Voda, nealkoholické nápoje a pivo jsou na lodi k dispozici.
Nealkoholické nápoje, káva a čaj podávané k jídlu a open rum-bar
s lihovinami místní provenience mají hosté zdarma k dispozici.
Kvalitní nikaragujský rum rozhodně stojí za ochutnání.
Balené limonády, pivo a víno je možné zakoupit na baru za běžné
evropské ceny.
cichlida

Způsoby rybolovu a předpisy
Přívlač, muškaření a lov na rybu z lodě, případně z pláží při ústí řeky. Ryby
se obvykle loví metodou „chyť a pusť“, kromě ryb k okamžité konzumaci.

kranasi dvouskvrnní

robalo-snook

Doporučené vybavení k rybolovu
Přívlač na tarpony: pruty délky 2,4 m o vrhací zátěži 100-150 g se smekacím navijákem, šňůrou o nosnosti 40-50 kg a koncovým návazcem z fluorcarbonu o průměru 1 mm. Jako nástrahy se nejčastěji používají gumové rybky
délky 12-15 cm o hmotnosti okolo 100 g, případně wobblery
Lov tarponů na umělou mušku: jednoruční pruty délky 9-10 stop AFTMA 12-14 s kvalitním navijákem, zásobou nejméně 200 m backingu
a plovoucí nebo intermediální šňůrou. V některých případech se hodí potápivý konec (čirý – clear). Používá se obvykle 30-50 cm dlouhý šokový
nástavec o průměru 1 mm a třímetrový návazec o průměru okolo 0,7 mm.
Mušky-streamery pro lov tarponů délky 10-14 cm.
Lov tarponů na rybku: pruty délky 1,6-2,1 m třídy 30 liber s multiplikátorem,
šňůrou a koncovým návazcem o průměru 1 mm. Rybky se nastražují na jednoháček a nechají se volně splývat 10-20 m za driftující lodí.
Rybolov v ústí řeky: prut délky 2,4-2,7 m o vrhací zátěži 80-150 g, smekací naviják se šňůrou o nosnosti 30-50 kg, koncový návazec 0,7-1 mm.
Při muškaření (lovu robala) v ústí řeky je možné použít pruty určené pro lov
tarponů, ale postačí lehčí vybavení ve třídě 9 AFTMA s plovoucí šňůrou.
Rybolov v pralesních řekách: lehký vláčecí prut délky 1,8-2,4 m
o vrhací zátěži 5-15 g, smekací naviják se šňůrou o nosnosti 6-10 kg, hladinové wobblery-poppy 5-7 cm, imitace žab apod., případně rotačky č. 2-3.
Při muškaření se používají pruty 4-7 AFTMA s plovoucí šňůrou a koncovým
návazcem 0,2-0,3 mm, drobné poppy (2-5 cm) a streamery.
Vybavení pro lov ryb je možné zapůjčit v hotelu Rio Indio.
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Kostarika - Nicoya

Na ryby a do přírody

Sportovní rybáři se ve vodách Pacifiku při
pobřeží Kostariky zaměřují na lov několika druhů, které zde dosahují trofejních
velikostí – kohoutovců, chňapalů, kaniců
a tuňáků. Mezi vítané trofeje patří i úlovky
mečounů a plachetníků.
Proč je oceán při pobřeží Kostariky tak
atraktivním lovištěm ryb? Ekonomika i běžný život jsou v této středoamerické zemi do
značné míry ovlivněny pokrokovou ekologickou politikou. Díky ní zůstaly v zemi nejen zachovalé horské tropické pralesy, ale
náležité ochraně se těší i okolní moře.
Rybářský revír
Rybolov probíhá v Tichém oceánu, na více než 200 km dlouhém
úseku západního pobřeží poloostrova Nicoya.
Pobřeží poloostrova si díky horší dostupnosti, absenci velkých rybářských přístavů a turistických center udrželo dodnes svou divokost a sportovní rybáři zde naleznou desítky kilometrů nedotčených pláží a skalnatých útesů, kde mohou rybařit často i celý den,
aniž spatří jinou rybářskou loď.
Ačkoli má většina vnitrozemí Kostariky tropický charakter, pobřeží
poloostrova Nicoya se díky chladivému účinku mořského proudu
od listopadu do dubna těší příjemnějšímu a suššímu klimatu. Teploty vzduchu se na pobřeží poloostrova pohybují mezi 22-30°C, ale
teplota vody v oceánu bývá jen 20-25°C.
Druhy ryb a sezóna
Od května do října je v oblasti proměnlivé počasí s častými dešti.
Po zbytek roku panuje období sucha a oceán bývá zpravidla klidný.
Od listopadu do dubna se rybaření odehrává obvykle v blízkosti
pobřeží, útesů a ostrovů.
Kohoutovce, chňapaly, kanice, kranasy, plachetníky a mečouny
je při pobřeží možné lovit celoročně, hlavní sezóna lovu jednotlivých druhů ryb je následující: kohoutovec (leden-březen), chňapal
(březen-duben a listopad-prosinec), kranas dvouskvrnný, velkooký
a žlutoploutvý (říjen-prosinec), dorado (říjen-prosinec), tuňáci (listopad-leden), plachetník a mečoun (prosinec-duben).
Rybolov
Rybaří se z motorových lodí délky 7-8 m pod vedením místního kapitána-průvodce a lodníka hovořících španělsky a částečně anglicky. Kromě výběru loviště průvodci ochotně poradí i s volbou správných nástrah, techniky lovu a případně pomohou správně sestavit
a navázat udici.
Na palubě každé lodě je dostatek prostoru pro 2-3 rybáře lovící na
přívlač nebo trolling, případně pro 4 rybáře lovící na jig. Konstrukce
lodí umožňuje velmi rychlé přesuny v okruhu 50 km od kotviště.
Součástí každé lodě je zastřešený centrální ovládací pult, echolotGPS, vysílačka a vybavení na trolling pro 2-3 rybáře ve třídě 50 nebo
80 liber. Po předchozí dohodě je možné zapůjčit i vybavení-pruty
na vertikální přívlač-jigging a povrchovou přívlač-popping.
Rybolov probíhá od rána do pozdního odpoledne, transfery z hotelu do kotviště lodí a zpět zajišťuje rybářský průvodce.

kohoutovec-rooster
Nikaragua

San José

Reportáže a další informace z tohoto revíru naleznete zde:
www.rybolov.com/kostarika/poloostrov-nicoya/reportaze/

Panama

Program
Nejoblíbenější jsou desetidenní výpravy, kdy po příletu do Kostariky a transferu do místa pobytu následuje celodenní relaxace na pobřeží. Den odpočinku je zařazen i na závěr pobytu po šesti dnech
intenzivního rybaření.
Rybářský pobyt je možné rozšířit o exkurze do národních parků
a další výlety.

Doprava a program
Celková doba letů z Prahy do San José je 12-14 hodin. Na letišti San
Jose mají rybáři obvykle zajištěn pronájem auta, případně je dopraví do
místa pobytu na pobřeží Pacifiku mikrobus (4 hodiny jízdy).
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Ubytování a strava
Základnou pro rybářské výpravy na pobřeží poloostrova Nicoya
jsou pensiony nebo malé hotely rodinného typu v okolí písčitých
pláží Brasilito, Nosara, Samara, Coyote, Carmen a Malpaís.
Hosté jsou obvykle ubytováni v jedno nebo dvojlůžkových klimatizovaných pokojích s příslušenstvím (sprcha a WC). K dispozici je
venkovní bazén, restaurace, bar...
Snídaně se podávají ráno před odjezdem na oceán.
Oběd formou balíčku včetně vody a nealkoholických nápojů mají
rybáři na palubě rybářské lodě.
Večer se hosté stravují individuálně v okolních restauracích, které
nabízejí jídla mezinárodní kuchyně z místních surovin – ryb, mořských plodů, kuřat, vepřového a kvalitního hovězího. Běžná cena
za večeři (hlavní chod) se pohybuje okolo 10-20 USD. Nápoje
(balená voda, limonády, pivo, víno a lihoviny) je možné zakoupit
v místní samoobsluze nebo v pensionu za běžné evropské ceny.

chňapal-cubera

kranas a kohoutovec

zlak nachový

Způsoby rybolovu a předpisy
Povrchová a vertikální přívlač z motorových lodí v pobřežních vodách
Tichého oceánu a trolling na otevřeném oceánu. Ryby se obvykle loví
metodou „chyť a pusť“, kromě ryb k okamžité konzumaci.
tuňák žlutoploutvý

plachetník

Doporučené vybavení k rybolovu
Přívlač z lodě: prut délky 2,4-2,7 metru s vrhací zátěží 150-300 g a kvalitní
naviják s nejméně 200 m vlasce nebo šňůry o nosnosti 30-50 kg, povrchové
wobblery (poppy délky 12-23 cm o hmotnosti 40-200 g), wobblery (stick-baity
délky 12-25 cm) nebo jig-streamery a pilkiny-plandavky 60-100 g
Lehčí přívlač v mělčinách u pobřeží a při ústí řek: prut délky 2,4-2,7 metru
s vrhací zátěží 50-150 g a kvalitní naviják s nejméně 200 m vlasce nebo šňůry o nosnosti cca 17-40 kg, povrchové wobblery (poppy délky 10-15 cm), plovoucí jerky-stickbaity, težké plandavky-pilkiny (30-70 g) nebo twistery apod.
Vertikální přívlač-jigging: loví se na hloubkách 25-90 m s prutem délky 1,21,6 m třídy 60-80 liber na tenké jigy/pilkery a jigstreamery 100-300 g
Trolling: prut třídy 50-80 liber délky cca 2 m osazený multiplikátorem s nejméně 300 m monofilního vlasce o průměru 0,5-0,7 mm, povrchové nástrahy
(chobotnice, střapce), pravé nebo umělé ryby a wobblery (12-20 cm)
V místě pobytu je možné zapůjčit vybavení i nástrahy pro trolling, povrchovou a vertikální přívlač.
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Kuba - San Antonio

Na ryby a do přírody

I na Kubě platí to, co všude jinde na světě: za
dobrými úlovky a velkými rybami je nutné jezdit na loviště, kam flotily průmyslových rybářů
nesmí a kde je turistů-rybářů málo.
Jedním z takových míst je poloostrov San Antonio, jehož okolí v okruhu několika desítek kilometrů je součástí přírodní rezervace s omezeným přístupem. Na jediné přístupové silnici
je závora, za kterou pustí armáda jen držitele
propustky a na pobřeží poloostrova stále zůstalo mnoho desítek kilometrů nedotčeného
pobřeží, kde mohou rybáři lovit zcela sami, jen
ve společnosti pelikánů, fregatek a racků.
Rybářský revír
Okolí mysu San Antonio si díky omezenému přístupu do přírodní
rezervace i absenci přístavů v okruhu několika desítek kilometrů
udrželo dodnes svou divokost. Sportovní rybáři zde naleznou kilometry nedotčených pláží a skalnatých útesů.
Rybolov probíhá v Karibiku, zpravidla v okolí korálových útesů, na zlomech hloubek, případně na otevřeném moři nebo v porostech mangrovů. Všechna tato loviště leží v okruhu do 20 km od kotviště lodí.
Druhy ryb a sezóna
Ve vodách Karibiku v okolí San Antonia loví sportovní rybáři především následující druhy ryb: chňapal (cubera snapper, běžně 5-15
kg, trofejní kusy nad 20 kg), kanici (1-50 kg), kranas dvouskvrnný
(běžně 3-10 kg, max 15 kg), kranas ostrovní (1-5 kg, výjimečně nad
10 kg), kranas duhový (rainbowrunner, 2-5 kg), kranas jantarový/Dumerilův (amberjack, 5-20 kg), královská makrela (3-15 kg), makrela
Solandrova (wahoo, 3-20 kg), zlak nachový (dorado, 2-15 kg), barakuda (1-20 kg), tuňáci (černoploutvý, 5-100 kg, albacore 1-10 kg),
žraloci (od 5 kg), tarpon (5-50 kg), plachetník (15-50 kg), mečoun (od
30 kg). Dále se zde vyskytuje celá řada druhů korálových ryb.
Hlavní rybářská sezóna je s ohledem na počasí od března do září.
Teploty vzduchu se na pobřeží poloostrova pohybují mezi 22-30°C,
ale teplota vody v oceánu bývá jen 20-25°C.

barakuda

Rybolov
Rybaří se z motorových lodí s kabinou, můstkem, echolotem-GPS
a vysílačkou. Lodě řídí místní kapitán a rybářům asistuje lodník.
Hosté směřují na zdejší loviště především lovit na hladinové nástrahy (poppy a jerky) a na jigy. Trolling, ev. lov na přírodní nástrahy jsou jako pasivní způsoby rybolovu používány jen zřídka (když
si rybáři chtějí odpočinout, během přejezdů mezi lovišti, případně
když průvodce usoudí, že rybáři nejsou technicky nebo fyzicky
schopní zvládat popping a jigging).
Rybáře si po snídani vyzvedne v hotelu kapitán lodě, následuje pětiminutový transfer do přístavu a po celodenním rybaření odpolední
návrat do hotelu.
Reportáže a další informace z tohoto revíru naleznete zde:
www.rybolov.com/kuba/san-antonio/reportaze/

kranas duhový

chňapal-cubera

Havana

Doprava a program
Celková doba letů z Prahy do Havany je 10-12 hodin.
Po příletu do Havany a noclehu v místím hotelu je zajištěn transfer mikrobusem (6 hodin cesty) do San Antonio. Po týdenním pobytu (6 dnů
rybaření) doporučujeme 1-2 dny relaxace v Havaně.
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Ubytování a strava
Hotel Antonio tvořený restaurací a deseti bungalovy stojí 100 m od
písčité pláže, 3 km od kotviště lodí.
V každém prostorném bungalovu je hostům k dispozici koupelna
(sprcha, vana a WC), klimatizovaná ložnice se dvěma lůžky, TV,
lednice a terasa.
Snídaně a večeře jsou podávány v restauraci, která je dobrou
ukázkou socialistického stravování. Jídla jsou připravována dle
předem naplánovaného jídelního lístku, často z mražených polotovarů, bez jakékoli invence personálu a bez ohledu na aktuální
požadavky hostů. Při troše snahy je možné přesvědčit kuchaře,
aby připravoval jídla z donesených čerstvě ulovených ryb. Oběd je
připravován a servírován na palubě lodi. Nápoje podávané na lodi
jsou v ceně pobytu. Ve večerních hodinách je možné zakoupení
alkoholických i nealkoholických nápojů v hotelovém baru.

kranas palometa

amberjack
kanic černý

wahoo

Způsoby rybolovu a předpisy
Povrchová a vertikální přívlač z motorových lodí v pobřežních vodách
Karibiku a trolling na otevřeném moři.
Ryby se obvykle loví metodou „chyť a pusť“, kromě ryb k okamžité konzumaci.
Doporučené vybavení k rybolovu
Hladinová přívlač-popping: prut délky 2,4-2,7 m s vrhací zátěží 150-300
g a kvalitní naviják s nejméně 200 m vlasce nebo šňůry o nosnosti 4050 kg, poppy délky 14-23 cm o hmotnosti 50-200 g, případně wobblery
a jerky délky 12-25 cm nebo jig-streamery
Lehčí přívlač v mělčinách u mangrovů: prut délky 2,4-2,7 metru s vrhací
zátěží 30-100 g a kvalitní naviják s nejméně 200 m vlasce nebo šňůry
o nosnosti cca 17-30 kg, poppy délky 7-14 cm, případně plovoucí jerky
(stickbaity) 10-14 cm nebo wobblery délky 7-12 cm
Vertikální přívlač-jigging: prut délky 1,2-1,6 m a kvalitní naviják s nejméně 200 m vlasce nebo šňůry o nosnosti 30-50 kg, tenké jigy/pilkery
a jigstreamery o hmotnosti 70-300 g
Trolling: trollingový prut třídy 30-50 liber délky cca 2 m osazený multiplikátorem s nejméně 300 m monofilního vlasce o průměru 0,5-0,7 mm,
povrchové nástrahy, pravé nebo umělé ryby a wobblery 12-20 cm
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Kolumbie - Bahia Solano

Na ryby a do přírody

Zprávy z kolumbijského pobřeží Pacifiku
o úlovcích trofejních chňapalů „cubera
snapper“, kohoutovců, kranasů a kaniců
přitahují v posledních letech pozornost
sportovních rybářů. Jaké jsou příčiny dobrých úlovků? Na celé severní polovině pacifického pobřeží Kolumbie zatím není žádný
hluboký přístav umožňující kotvení větších
rybářských nebo výletních lodí a nevede
sem žádná silnice. Rybáři, kteří zde získají
povolení ke sportovnímu rybaření, tak bývají na pobřeží oceánu zcela sami, jen ve
společnosti pelikánů, fregatek a racků.
Rybářský revír
Rybolov probíhá v Tichém oceánu, na více než 200 km dlouhém
úseku pobřeží Kolumbie od hranice s Panamou po město Nuquí.
Pobřeží si díky nedostupnosti, absenci silnic, velkých rybářských
přístavů a turistických center udrželo dodnes svou divokost. Několik indiánských kmenů v rezervacích dodnes žije původním způsobem života bez běžného kontaktu s civilizací a sportovní rybáři zde
naleznou desítky kilometrů nedotčených pláží a skalnatých útesů,
kde mohou rybařit často i celý den, aniž spatří jinou rybářskou loď.
Druhy ryb a sezóna
Na tichooceánském pobřeží Kolumbie loví sportovní rybáři od listopadu do dubna především následující druhy ryb:
chňapal (cubera snapper, běžně 5-20 kg, trofejní kusy nad 30 kg),
kohoutovec (rooster, běžně 10-20 kg, trofejní kusy přes 30 kg), kranasi (jack, běžně 3-10 kg, trofení kusy nad 15 kg), kranas jantarový
(amberjack, 5-20 kg), královská makrela (king mackerel, 3-10 kg),
makrela Solandrova (wahoo, 3-30 kg), zlak nachový (dorado, 2-20
kg), jehlice (1-5 kg), barakuda (1-20 kg), kanic (1-50 kg), tuňáci
(žlutoploutvý, 5-100 kg, albacore, 1-10 kg), žralok (od 5 kg), plachetník (15-50 kg), mečoun (od 30 kg) a výjimečně tarpon (10-50
kg). Dále se zde vyskytuje celá řada druhů korálových ryb.
Rybolov
Rybaří se z moderních motorových lodí délky 9-10 m pod vedením
místního kapitána-průvodce a lodníka. Kapitáni a lodníci hovořící
španělsky a částečně anglicky jsou místní rybáři, kteří dělají svou
práci již více než 10 let a disponují příslušným povolením k provozování sportovního rybolovu (pobřeží Kolumbie je pohraničním pásmem se zvláštním režimem a pro volný provoz lodí je uzavřeno).
Na palubě každé lodě je dostatek prostoru pro 3 rybáře lovící současně na přívlač, případně pro 4 rybáře lovící na jig. Konstrukce
lodí umožňuje velmi rychlé přesuny v okruhu 50 km od kotviště.
Součástí každé lodě jsou dva motory o výkonu 100-200 HP, zastřešený centrální ovládací pult, echolot-GPS, vysílačka a gaf.
Hlavní způsoby rybolovu jsou povrchová přívlač (popping) a vertikální přívlač (jigging). Trolling a lov na přírodní nástrahy jsou jako
pasivní způsoby rybolovu používány výjimečně.
Po předchozí dohodě je možné zapůjčit vybavení (pruty a navijáky)
na trolling, případně pruty na vertikální přívlač a povrchovou přívlač.
Reportáže a další informace z tohoto revíru naleznete zde:
www.rybolov.com/kolumbie/bahia-solano/reportaze/
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Doprava a program
Celková doba letů z Prahy do Medellínu je cca 14 hodin. Následuje hodinový přelet do Bahia Solano malým letadlem pro 6-15 osob.
Oblíbené jsou především desetidenní výpravy (6 dní rybolovu), kdy po příletu a před odletem zařazujeme do programu jeden až dva dny relaxace
(koupání, vodní sporty, prohlídka Medellínu...).
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Ubytování a strava
Základnou pro rybářské výpravy na pobřeží Kolumbie jsou pensiony nebo malé hotely u písčitých pláží Jurado, Cupica, Bahía Solano a Nuquí.
Hosté jsou obvykle ubytováni v jedno nebo dvojlůžkových klimatizovaných pokojích s příslušenstvím (sprcha a WC). K dispozici je
restaurace, bar...
Stravu mají rybáři zajištěnu formou plné penze (snídaně a večeře
v hotelové restauraci, oběd na palubě lodi).
Snídaně se podávají v pensionech/hotelích zpravidla ráno mezi
6.30-7.00 hodin (ovoce, ovocná šťáva, káva nebo kakao, placky,
sýr, vejce, marmeláda). Oběd formou balíčku včetně vody a nealkoholických nápojů mají rybáři na palubě rybářské lodě. Konzumace
alkoholických nápojů s výjimkou piva je na palubě lodí zakázána.
Večeře je podávána v hotelové restauraci – servírují se polévky
a jednoduchá, ale vydatná jídla z místních surovin – převážně
z ryb a dle dostupnosti a sezóny z mořských plodů, kuřat, vepřového a hovězího s rýží, maniokem, batáty nebo plackami.
Nápoje (balená voda, limonády, pivo, víno a lihoviny) je možné zakoupit v hotelové restauraci za běžné evropské ceny.

kranas dvouskvrnný

kohoutovec-rooster
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Způsoby rybolovu a předpisy
Povrchová a vertikální přívlač z motorových lodí v pobřežních vodách
Tichého oceánu.
Ryby se obvykle loví metodou „chyť a pusť“, kromě ryb k okamžité konzumaci.
Doporučené vybavení k rybolovu
Přívlač z lodě: prut délky 2,4-2,7 metru s vrhací zátěží 150-300 g a kvalitní
naviják s nejméně 200 m vlasce nebo šňůry o nosnosti 30-50 kg, povrchové
wobblery (poppy délky 12-23 cm o hmotnosti 40-200 g), wobblery (stick-baity
délky 12-25 cm) nebo jig-streamery a pilkiny-plandavky 60-100 g
Lehčí přívlač v mělčinách u pobřeží a při ústí řek: prut délky 2,4-2,7 metru
s vrhací zátěží 50-150 g a kvalitní naviják s nejméně 200 m vlasce nebo šňůry o nosnosti cca 17-40 kg, povrchové wobblery (poppy délky 10-15 cm), plovoucí jerky-stickbaity, težké plandavky-pilkiny (30-70 g) nebo twistery apod.
Vertikální přívlač-jigging: loví se především na hloubkách 25-90 m s prutem délky 1,2-1,6 m třídy 60-80 liber, se šňůrou 30-50 kg a návazcem z fluorcarbonu 0,8-1 mm na tenké jigy/pilkery a jigstreamery o hmotnosti 70-300 g
Trolling: prut třídy 50-80 liber délky cca 2 m osazený multiplikátorem s nejméně 300 m monofilního vlasce o průměru 0,5-0,7 mm, povrchové nástrahy
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Kolumbie - přítoky Orinoka

Na ryby a do přírody

V povodí Orinoka na pomezí Kolumbie a Venezuely žijí stovky druhů ryb.
Některé dávají přednost líně tekoucím
kalným vodám, jiné si hledají potravu
v hučících peřejích, jezerech nebo
v čistých říčních ramenech obklopených tropickými pralesy.
Každá výprava k pralesním řekám
horního Orinoka je cestou objevnou
a dobrodružnou, vhodnou pro rybáře,
kteří jsou připraveni obětovat osobní
pohodlí za šanci rybařit v končinách
civilizací nedotčených.
Rybářský revír
S výjimkou několika městeček, farem a indiánských osad je celá oblast na kolumbijsko-venezuelské hranici velmi řídce osídlená. Vzhledem k faktu, že do tohoto kraje zatím nevedou žádné silnice, zachoval si celý kraj původní ráz i čistou a neporušenou přírodu.
Rybaří se na řekách, které si spletí ramen a meandrů razí cestu
hustým deštným pralesem, místy vytvářejí laguny, slepá ramena
a průtočná jezera. Dále od řek a v místech položených výše od
vody se táhnou nekonečné savany-llanos.
Druhy ryb a sezóna
Rybolov je možný celoročně, ale hlavní sezóna lovu cichlid je
v období sucha, tedy od listopadu do března, kdy je voda většiny lagun a přítoků průzračná. Po deštích se hladina často zvedne
i o několik metrů, ale voda v lagunách zůstává překvapivě čistá.
Hlavní lovenou rybou v povodí řek Orinoko a Rio Negro je pro většinu sportovních rybářů velká cichlida ocasooká (pavon, tucunaré,
peacock-bass). Pavonů je více druhů, které se liší velikostí i zbarvením. Jsou to velmi agresivní ryby, které loví nezřídka v hejnech.
Za obvyklých podmínek jsou loveny cichlidy délky 40-70 cm (hmotnost 2-6 kg). Trofejní exempláře dosahují délky přes 90 cm. Jedná
se o extrémně bojovné ryby, které při zdolávání opakovaně skáčou
a umí důkladně prověřit schopnosti rybáře i kvalitu jeho vybavení.
Na hlavním toku Orinoka, zejména v peřejích se loví zubatice
(payara), případně sardinaty, piraně, sumci. Na přítocích řeky Orinoko a v říčních lagunách se loví zejména cichlidy, případně piraně, štikovky, zubatice a sumci.
Teploty se v povodí Orinoka celoročně pohybují od 25°C do 35°C.
Rybolov
Ryby se loví na přívlač nebo umělou mušku z motorových lodí řízených místním průvodcem, který v závislosti na stavu vody vybírá vhodná loviště na řece, v lagunách nebo jezerech, pomáhá
při vylovení zdolaných ryb a případně doporučí vhodné nástrahy.
Obvykle pečuje jeden průvodce o dva rybáře.
V závislosti na typu programu, stavu vody a navštíveném úseku
řeky může být na některá loviště složitější přístup (nutnost přetahování lodí, případně podlézání či přelézání padlých kmenů apod).
Zatímco při lovu cichlid se v průběhu rybaření obvykle vůbec neopouští loď, pro úspěšný lov zubatic-payary v peřejích Orinoka bývá
vhodné prochytávat jednotlivá místa i ze břehu. Lov sumců na položenou je možný ze zakotvené lodě nebo ze břehu.
Program
Oblíbené jsou desetidenní výpravy: den po příletu z Evropy následuje přesun letadlem, teréním autem a lodí na jeden z přítoků Orinoka, kde se nocuje ve stanovém táboře. Po 4-5 dnech lovu cichlid,
piraní a sumců se rybáři přemístí do hotelu na břehu Orinoka, kde
2-3 dny probíhá lov payar. Aranžmá i délka jednotlivých výprav jsou
vždy přizpůsobeny sezóně a požadavkům rybářů. Před odletem do
Evropy doporučujeme zařadit 1-2 dny relaxace v Bogotě.
Reportáže a další informace z tohoto revíru naleznete zde:
www.rybolov.com/kolumbie/pritoky-orinoka/reportaze/
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Doprava a program
Z Prahy cca 12-14 hodin letu do Bogoty a následující den přelet malým letadlem k řece Orinoko (cca 1-3 hod.). Dále na loviště několik hodin teréním
autem nebo lodí. Oblíbené jsou desetidenní výpravy (7-9 dnů rybolovu)
zakončené 1-2 dny relaxace v Bogotě.
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Ubytování a strava
Jako základna pro rybaření na hlavním toku řeky Orinoko (lov zubatic-payary, sardinaty, piraní a případně sumců) slouží malý hotel
kategorie **/*** poskytující hostům standardní dvoulůžkové nebo
třílůžkové pokoje se sociálním zařízením a klimatizací. Snídaně
a večeře jsou podávány v hotelové restauraci, obědy formou balíčku a chlazené nápoje zajišťuje rybářský průvodce.
Lovci cichlid, kteří v tropech hledají zcela nedotčené nebo jen velmi zřídka navštěvované vody však nemohou počítat s komfortem
rybářských pensionů nebo hotelů. Na menší a od civilizace vzdálenější řeky je nutné z cílového letiště cestovat terénním autem a lodí
a jako základnu používat stanový tábor.
Stanový tábor nenabízí rybářům, žádný luxus, ale o střechu nad
hlavou, kvalitní a vydatnou stravu, motorové lodě, místní průvodce
a především jedinečnou šanci rybařit v odlehlých a jiným rybářům
zcela neznámých, případně jen zřídka navštěvovaných vodách, je
postaráno. Nejbližší silnice je vzdálena nejméně 200 km, jediné
spojení s civilizací představuje satelitní telefon.
Stanový tábor je budován vždy na okraji písčité pláže. Každé
dvojici rybářů je k dispozici prostorný stan se dvěma postelemi,
polštáři a ložním prádlem. Koupání je možné na pláži v řece, ale
v táboře nechybí ani sprcha a toaleta (suchý záchod).
Snídaně a večeře jsou podávány v jídelně pod přístřeškem. Obědy jsou v průběhu rybaření formou balíčku nebo v táboře, podle
programu jednotlivých rybářů. Jídla připravuje kuchař na plynovém
vařiči z čerstvých, případně mražených surovin. Generátor elektřiny je v provozu vždy ráno a večer. Ke každému jídlu je k dispozici
voda a káva nebo čaj, případně čokoláda.
Chlazené nápoje jsou v táboře a na lodi vždy k dispozici.
Rybářské expedice na přítoky řeky Orinoko doporučujeme pouze
zkušenějším cestovatelům v dobré fyzické kondici a skupinám rybářů, kteří se vzájemně znají.

cichlida ocasooká

zubatice-payara

cichlida-mariposa

Způsoby rybolovu a předpisy
Přívlač, povrchová přívlač, muškaření a případně lov sumců na položenou. Ryby se obvykle loví metodou „chyť a pusť“, kromě ryb k okamžité
konzumaci.
Doporučené vybavení k rybolovu
Přívlač: smekací naviják s rychlým převodem nebo vláčecí multiplikátor
a prut délky 2,1-2,4 metru s vrhací zátěží 15-50 g, šňůry s nosností 15-20 kg,
méně často monofilní vlasce o průměru 0,30-0,35 mm.
Oblíbené nástrahy: poppy délky 8-14 cm, hladinové jerky a woblery 6-14 cm,
rotačky č. 2-3, případně twistery a rippery. Odolný monofilní návazec (FC).
Muškaření: prut délky 8-9 stop (2,4-2,7 metru), třídy AFTMA 7-9, kvalitní
naviják s 50 m podkladu a návazcem cca 0,5 mm.
Obvykle se loví na streamery tažené pod hladinou a poppy.
Lov sumců na položenou: kvalitní smekací naviják nebo multiplikátor
určený k lovu sumců a prut délky 1,6-2,4 metru kategorie 30-50 liber
(vrhací zátěž 100-300 g). Splétané šňůry o nosnosti cca 30-50 kg s monofilním návazcem o průměru 1 mm.
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Brazílie - Amazonie

Na ryby a do přírody

V brazilské Amazonii žijí stovky druhů ryb. Některé dávají
přednost líně tekoucím kalným
vodám, jiné si hledají potravu
v hučících peřejích, jezerech nebo
v čistých říčních ramenech obklopených tropickými pralesy.
Každá výprava do Amazonie je
cestou objevnou a dobrodružnou, vhodnou pro rybáře, kteří
dávají přednost rybaření v jedinečném prostředí uprostřed divoké tropické přírody.
Rybářský revír
Rybaří se na přítocích řeky Rio Negro a v říčních lagunách.
Řeky si spletí ramen a meandrů razí cestu hustým deštným pralesem, místy vytvářejí laguny, slepá ramena a průtočná jezera.
V období relativního sucha (říjen-leden) je voda průzračná. Po deštích se hladina zvedne, ale voda zůstává překvapivě čistá.
Teploty se celoročně pohybují od 26°C do 33°C. I v období sucha
mohou vlhkost nečekaně zvýšit tropické deště a přeháňky.
Výhodou rybaření na tzv. „černých řekách“ v povodí Rio Negro je
malé množství obtížného hmyzu, nezřídka úplná absence komárů.
Druhy ryb a sezóna
Hlavní lovenou rybou brazilských revírů v povodí řeky Rio Negro je velká cichlida ocasooká (tucanaré, pavon, peacock-bass).
Tucunaré je více druhů, které se liší velikostí i zbarvením (Cichla
temensis, Cichla ocellaris, Cichla monoculus, Cichla orinocensis).
Jsou to velmi agresivní ryby, které loví nezřídka v hejnech. Po záseku cichlidy opakovaně skáčou a předvádějí prudké výpady. Ne
každý prut a ne každý návazec však jejich temperamentu odolá...
Za obvyklých podmínek jsou loveni tucanaré délky 40-70 cm
(hmotnost 2-6 kg). Trofejní exempláře dosahují délky přes 90 cm
(hmotnosti okolo 10 kg).
Dále se ve zdejších vodách loví nebezpečně ostrými zuby vyzbrojená traira (aimara), velmi bojovný ostnojazyčnatec dvouvousý
(arowana), štikovka skvrnitá (bicuda), piraně, agresivně vypadající šavlozub (zubatice makrelová, payara), zubatice liščí (dogfish),
arapaimy a několik druhů sumců (piraiba, zebra-fish, anténovec
tygří-surubi, anténovec červenoocasý-pirarara).
V mělčinách mohou rybáři často pozorovat i sladkovodní rejnoky.
Rybolov
Rybaří se z motorových lodí obsazených 1-3 rybáři a řízených
místním průvodcem, který v závislosti na stavu vody vybírá vhodná
loviště na řece, v lagunách nebo jezerech, pomáhá při vylovení
zdolaných ryb a případně doporučí vhodné nástrahy.
V závislosti na typu programu, stavu vody a navštíveném úseku
řeky je na některá loviště složitější přístup (nutnost přetahování
lodí, případně podlézání či přelézání padlých kmenů apod.).
Reportáže a další informace z tohoto revíru naleznete zde:
www.rybolov.com/brazilie/amazonie/reportaze/
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Doprava a program
Z Prahy celkem cca 14-18 hodin letu do Manaus. Z Manaus asi hodina
letu malým letadlem nebo celodenní plavba osobní lodí proti proudu Rio
Negro do místa, kde probíhá nalodění na obytnou loď.
Oblíbené jsou plavby obytnou lodí na 7-10 dnů (6-9 dnů rybaření) zakončené 1-2 dny relaxace před odletem z Manaus.
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Ubytování a strava
Rybáři, kteří v Amazonii hledají zcela nedotčené nebo jen zřídka
navštěvované vody navštěvují loviště na palubě malé obytné lodě
pro 4-8 rybářů. Na palubě mateřské obytné lodě naleznou hosté
kajuty se sociálním zařízením (patrová lůžka, klimatizace, sprcha
a WC), otevřenou palubu a jídelnu-bar.
Cestování malou obytnou lodí dává rybářům jedinečnou šanci rybařit v odlehlých a rybářům zcela neznámých, případně jen zřídka
navštěvovaných vodách.
Mateřskou loď doprovázejí 2-4 rybářské motorové lodě s průvodci
a případně doprovodná-zásobovací loď.
Strava formou plné penze včetně nealkoholických nápojů. Snídaně
a večeře jsou podávány v jídelně na palubě obytné lodě. Obědvá
se obvykle v místě rybaření. Alkoholické nápoje a pivo si rybáři mohou zakoupit v supermarketu před vyplutím obytné lodě.

obytná loď

Termíny
Od října do února, dle požadavků zákazníka.

traira-aymara

cichlida ocasooká-asu

arowana

cichlida ocasooká-borboleta

Způsoby rybolovu a předpisy
Přívlač, muškaření a lov sumců na položenou. Ryby se obvykle loví metodou „chyť a pusť“, kromě ryb k okamžité konzumaci.

sumci piraiba a pirarara

Doporučené vybavení k rybolovu
Přívlač na cichlidy: smekací naviják s rychlým převodem nebo vláčecí multiplikátor a prut délky 2,1-2,4 metru s vrhací zátěží 15-50 g, šňůry s nosností
15-20 kg, méně často monofilní vlasce o průměru 0,30-0,35 mm.
Oblíbené nástrahy: poppy délky 8-14 cm, hladinové jerky a woblery 6-14 cm,
rotačky č. 2-3, případně twistery a rippery. Odolný monofilní návazec (FC).
Muškaření na cichlidy: prut délky 8-9 stop (2,4-2,7 metru), třídy AFTMA
7-9, kvalitní naviják s 50 m podkladu a návazcem cca 0,5 mm.
Obvykle se loví na streamery tažené pod hladinou a poppy.
Lov sumců na položenou: kvalitní smekací naviják nebo multiplikátor určený k lovu sumců a prut délky 1,6-2,4 metru kategorie 30-50
liber (vrhací zátěž 100-300 g). Splétané šňůry o nosnosti cca 30-50 kg
s monofilním návazcem o průměru 1 mm. Olova o hmotnosti 40-100
g, kvalitní háčky, obratlíky, kroužky...
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Argentina - řeka Paraná

Na ryby a do přírody

Druhů ryb, které se honosí jménem dorado,
je na naší planetě hned několik. Všechny
byly pojmenovány podle zlaté (španělsky
dorado) barvy těla. Asi nejzlatější ze všech
z nich jsou jihoamerická dorada rodu Salminus, která obývají horské i nížinné řeky
Bolívie, Uruguaye, Paraguaye, Brazílie
a především Argentiny. Jejich extrémně silné tělo a jakoby zlatým pancířem osazená
masivní hlava dravce připomínají prehistorického pstruha. Dorado nebo chcete-li
česky „kujaba“, to je energie a síla v nádherném přírodním balení.
Rybářský revír
Voda v řece Paraná nad soutokem s řekou Paraguay je čistá,
v závislosti na ročním období a deštích bývá i průzračná. Paraná je
veletokem širokým místy i několik kilometrů, ale rybaří se obvykle na
místech, kde řeku člení ostrovy, laguny a ramena. Říční břehy jsou
na většině míst tvořeny hustým pralesem, mokřady a rákosinami.
Druhy ryb a sezóna
Rybářská sezóna na řece Paraná a přítocích je v říjnu, lednu, únoru a březnu. Od listopadu do konce prosince jsou dorada hájená.
Hlavní lovené druhy ryb v řece Paraná a jejích přítocích jsou dorado (správně česky kujaba, rod Salminus), pirá-pitá (česky brykon
laplatský, rod Brycon, nazývaný v Argentině také salmón), pacú
(plodožravá piraňa), několik druhů piraní, kaprovitá ryba boga
a několik druhů sumců (loví se především anténovci-surubí).
Rybolov
Rybaří se téměř výhradně z lodí řízených místním profesionálním
rybářským průvodcem (hovoří španělsky a anglicky). Průvodci
znají řeku naprosto dokonale, zručně ovládají lodě pomocí motoru nebo elektromotoru tak, aby rybáři mohli pohodlně nahazovat
a zdolávat zaseknuté ryby. V případě potřeby doporučí nebo zajistí
vhodné nástrahy a vybavení.
Jen zcela výjimečně je na některých částech řeky možné rybařit ze
břehu nebo brodit v písčinách.
Teploty vzduchu se v období rybářské sezóny pohybují mezi
18-35°C, teplota vody v řece bývá 20-25°C.
Program
Oblíbené jsou týdenní pobyty, které kombinují 6 dnů rybaření na
různých úsecích řeky vzdálených od sebe 50-100 km.
Rybářský pobyt je možné prodloužit o návštěvu Buenos Aires, výlet
k vodopádům Iguazú nebo do mokřadní rezervace Iberá.
Reportáže a další informace z tohoto revíru naleznete zde:
www.rybolov.com/argentina/reka-parana/reportaze/
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Doprava
Celková doba letů z Prahy do Corrientes je cca 15 hodin. Následuje
transfer autem nebo mikrobusem do místa pobytu (asi hodina jízdy).
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Ubytování a strava
V rámci týdenního pobytu je s ohledem na zpestření rybolovu
obvykle součástí aranžmá 4-5 noclehů v Golden Fishing Lodge
a 2-3 noci v rybářském hotelu cca 60 km proti proudu od Golden
Fishing Lodge. Strava formou plné penze, resp. all-inclusive.
Základnou pro rybářské výpravy na řeku Paraná je rybářský pension rodinného typu Golden Fishing Lodge, který leží 100 m od
břehu řeky na okraji městečka Paseo de la Patria. Majitelé pensionu jsou italského původu, což se příjemně projevuje na stylových
interiérech, pohodové atmosféře a především v místní kuchyni.
V pensionu jsou k dispozici čtyři dvoulůžkové klimatizované pokoje
s příslušenstvím, jídelna, společenská místnost-hala s TV, krbem
a vázacím koutkem, zastíněná terasa a zahrada.
Rybářský hotel je kategorie 3-4****. Ubytování v klimatizovaných
pokojích s příslušenstvím, v hotelu nechybí bazén a restaurace.
Volbu lovišť a s ní související ubytování plánuje manažer Golden
Fishing Lodge v závislosti na sezóně a tahu ryb.

Golden Fishing Lodge

pacú

pirá-pitá

Způsoby rybolovu a předpisy
Muškaření a přívlač z motorových lodí. Ryby se obvykle loví metodou
„chyť a pusť“, kromě ryb k okamžité konzumaci.

dorado

Doporučené vybavení k rybolovu
Přívlač na dorada a pacú: smekací naviják nebo vláčecí multiplikátor a prut
délky 2,1-2,7 metru s vrhací zátěží 10-60 g, šňůry s nosností 15-20 kg.
Oblíbené nástrahy: rotačky velikosti 3-5, plandavky 7-10 cm (okolo 25 g),
jerky nebo wobblery délky 10-15 cm. Odolný ocelový (titanový) nástavec.
Přívlač na pirá-pitá a piraně: kvalitní smekací naviják a prut délky 2,1-2,7
metru s vrhací zátěží 5-20 g, šňůry s nosností cca 10 kg. Oblíbené nástrahy:
rotačky, malé plandavky, wobblery. Odolný ocelový (titanový) nástavec.
Muškaření na dorada a pacú: prut délky 8-9 stop (2,4-2,7 metru), třídy
AFTMA 7-10, kvalitní naviják s min. 50 m podkladu, návazcem cca 0,35
mm (min. 10-15 kg) a ocelovým (titanovým) nástavcem. Plovoucí šňůra
nebo plovoucí s potápivým koncem určená do teplých vod.
Obvykle se loví na streamery 10-15 cm, sezónně i na poppy.
Muškaření na pirá-pitá a piraně: prut délky 8-9 stop (2,4-2,7 metru), třídy
AFTMA 6-7, naviják s min. 50 m podkladu, návazcem cca 0,2 mm a
ocelovým (titanovým) nástavcem.
Brykony pirá-pitá je možné lovit na suchou mušku, imitaci potápějícího
se plodu (kulička) nebo na malé streamery imitující potěr a rybky. Piraně
a pacú se obvykle loví na imitaci plodu, který se po dopadu na hladinu
potápí ke dnu (těžký korálek) nebo na streamery délky 5-10 cm.
V Golden Fishing Lodge je možné zapůjčení nebo zakoupení vhodného muškařského vybavení včetně nástrah.
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Chile - Patagonie

Na ryby a do přírody

Zatímco v Evropě se blíží Vánoce, v Patagonii právě začíná sezóna lovu pstruhů. Desítky jezer a řek obklopených masivem jižních
And ožívají od listopadu do března návštěvami muškařů z celého světa.
Příroda jižní části Chile nabízí nádherné horské scenérie, které umocňují požitek z jedinečného rybaření uprostřed neporušené
přírody.
A když k tomu všemu přidáte pohostinnost
zdejších obyvatel, jejich vynikající kuchařské umění a skvělé chilské víno, získáte
kombinaci, které nelze odolat.
Rybářský revír
Rybaří se na horských řekách a jezerech v průmyslem nedotčené
části Patagonie, stovky kilometrů od nejbližších měst. Některé vody
jsou křišťálově čisté, většina je tyrkysově zabarvena.
Na pastvinách v okolí řek a jezer můžete pozorovat stáda krav
a polodivokých koní, nad horami krouží často orli a kondoři. Vzácně se v okolních horách vyskytují pumy.
Druhy ryb a sezóna
Koncem 19. století byli do řek a jezer Patagonie vysazeni první
pstruzi obecní. Jikry pstruhů přicestovaly lodí z Hamburku, naloženy v sudech. Sudy byly dále na koních a mulách dopraveny
z argentinského pobřeží Atlantiku až do And. Později byli v Patagonii a Ohňové zemi vysazeni i duháci a v posledních letech se
v některých řekách objevují i táhnoucí lososi čavyča (king salmon)
a mořští pstruzi.
Většina lovených pstruhů obecných a duháků se pohybuje ve velikostní kategorii 25-40 cm. Zpravidla každý den se podaří ulovit
i pstruha délky 50-60 cm a občas i exempláře délky okolo 70 cm.
Sezóna lovu pstruhů v Patagonii začíná v listopadu a končí v dubnu.
V první polovině sezóny (listopad-leden) táhnou do některých řek
lososi čavyča a koncem sezóny (únor-duben) se zvyšuje pravděpodobnost úlovku mořské formy pstruha obecného.
Rybolov
Hosté rybářského pensionu Patagonian BaseCamp jsou výhradně
muškaři jejichž dopravu po revíru zajišťují a šance na rybářské úspěchy zvyšují profesionální rybářští průvodci. Na jezerech a větších
řekách se rybaří z raftů nebo motorových lodí řízených průvodcem.
Bezkonkurenčně nejefektivnějšími vzory suchých pstruhových
mušek jsou napodobeniny velkých ovádů, brouků a mravenců.
Značná část velkých ryb je lovena na streamery napodobující malé
rybky délky 5-10 cm olivové, černé nebo šedé barvy. Méně produktivní bývá nymfování. Nejčastěji se nymfovací techniky používají
v pásech, kam proud nebo vítr zanáší hmyz a jeho larvy.

Peru
Bolívie

Argentina

Santiago

Program
Týdenní pobyty (6 dnů rybaření) je možné rozšířit o několikadenní
výpravy na vzdálenější řeky (noclehy v rybářských chatách nebo
v komfortních stanech). Na začátek a závěr výpravy doporučujeme
zařadit nocleh v Santiago nebo v Puerto Montt.

Puerto Montt

Reportáže a další informace z tohoto revíru naleznete zde:
www.rybolov.com/chile/patagonie/reportaze/

Punta Arenas

Doprava
Celková doba letů z Prahy do Puerto Montt je 17-20 hodin. Po noclehu
v Puerto Montt je zajištěn dvouhodinový let (aerotaxi pro 4-12 osob) a transfer do Patagonian Basecamp Lodge.
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Ubytování a strava
Pobyty v muškařském pensionu Patagonian Basecamp Lodge splňují úroveň ubytování a stravy, jakou může turista čekat v hotelu**** v režimu all-inclusive.
Každý útulně zařízený pokoj je vybaven vlastní sprchou a WC. Ze
všech pokojů je výhled na řeku Palena.
K dispozici je místnost na sušení rybářského oblečení s prostorem
pro uložení rybářských potřeb, sauna, terasa, hala s centrálním krbem, barem, knihovnou a vázacím koutkem.
V případě vícedenních výletů k okolním vodám jsou noclehy zajištěny v luxusních stanech nebo rybářských chatách.
Strava odpovídá vysokému světovému standardu a je připravována v dostatečném množství. Paní majitelka je vynikající kuchařka
a nejeden zakazník si z Patagonian BaseCamp kromě rybářských
zážitků odváží i několik receptů.
Snídaně a večeře jsou podávány v lodge, obědy obvykle servírují
průvodci přímo v místě rybaření.
Možnost zajištění vyjížděk na koních a výletů do okolí. Většinu průvodců tvoří američtí profesionální muškaři s dobrou znalostí místních řek hovořící španělsky a anglicky.

Způsoby rybolovu a předpisy
Hosté rybářského pensionu Patagonian BaseCamp jsou výhradně muškaři. Loví se metodou „chyť a pusť“.
Doporučené vybavení k rybolovu
K lovu pstruhů obecných a duháků se používají jednoruční muškařské
pruty délky 8-10 stop, třídy AFTMA 5-8.
Optimální se jeví kombinace prutu 5-6 AFTMA na řeky s prutem 7-8
AFTMA na jezera (případně pro streamerování a muškaření ve větru). Rybáři, kteří dávají přednost malým říčkám, si mohou přibalit i prut
8 stop AFTMA 3-4.
K lovu lososů čavyča (king) se používají jednoruční muškařské pruty
délky 9-10 stop, třídy AFTMA 9-12, případně delší obouruční pruty.
V Patagonian Base camp je možné zapůjčení kompletního muškařského vybavení, zakoupení mušek a využití vázacího koutku.
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Egypt - Rudé moře

Na ryby a do přírody

Egyptské pobřeží Rudého moře nejsou jen
pláže s hotely a korálové útesy obklopené
množstvím turistů. V jižní polovině Egypta
při hranici se Súdánem jsou stále ještě stovky kilometrů opuštěného pobřeží a bezpočet
korálových útesů, kam jen zřídka přijedou
lodě s potápěči nebo jachtaři. Celá zóna je
vojenským prostorem, kam je vstup omezen
a tak zde nejsou ani lodě domorodých rybářů.
Sportovním rybářům připraveným na fyzicky náročnou povrchovou nebo vertikální
přívlač se zde proto otevírá bezpočet lovišť
kranasů, kaniců, tuňáků, chňapalů...
Rybářský revír
Rybolov probíhá v Rudém moři v jižním Egyptě poblíž hranice se
Súdánem. Vody Rudého moře u súdánské hranice jsou běžným
turistům a místním rybářům prakticky uzavřeny, mnohé zdejší korálové útesy dodnes neviděly popp či jinou povrchovou nástrahu.
Druhy ryb a sezóna
Kranas obrovský (GT, 1-50 kg), kranas modroploutvý (1-8 kg), královská makrela (5-20 kg), makrela Solandrova (wahoo, 5-20 kg),
zlak nachový (2-10 kg), barakuda (1-20 kg), kanic (1-30 kg), chňapal (0,5-10 kg), tuňáci (5-100 kg), žralok (od 2 kg) a korálové ryby
(pyskouni, čtverzubci, ostenci, bodloci, pruhatci, chrochtalové...).
Rybářská sezóna začíná v Rudém moři v říjnu a končí v květnu.
Rybolov
Hosté cestující na obytné-mateřské lodi mohou v omezené míře
rybařit přímo z obytné lodě, z přední nebo zadní paluby.
Trolling-přívlač za jedoucí lodí a lov ryb na přírodní nástrahy
u dna jsou z mateřské lodi možné téměř za každého počasí.
Rybáři, kteří se chtějí zaměřit na přívlač-popping a jigging, loví ryby
z doprovodných rybářských motorových lodí délky 8-9 m. Na základě objednávky mohou mateřskou-obytnou loď doprovázet jedna
nebo dvě rybářské lodě řízené rybářským průvodcem a kapitánem.
K dispozici jsou rybářské lodě vhodné pro 2-4 rybáře, které mají
centrální-obchozí řídící pult se stříškou, dva motory o výkonu 40-80
HP, echolot-GPS, vysílačku a držáky na pruty. Hostům je na palubě
každé rybářské lodě k dispozici chladicí box s nápoji.
Po předchozí objednávce je možné zapůjčení kvalitního vybavení
pro trolling, jigging a popping včetně nástrah.
Program
Většina rybářů upřednostňuje týdenní pobyty. Po příletu do Marsa
Alam je zajištěn transfer na palubu obytné lodě. Po ubytování a přípravě rybářského vybavení následuje šest dnů putování a rybaření
mezi korálovými útesy Rudého moře. Poslední nocleh je zajištěn
v hotelu****, ze kterého jsou hosté dopraveni na letiště.

Káhira

Reportáže a další informace z tohoto revíru naleznete zde:
www.rybolov.com/egypt/rude-more/reportaze/

Suez

Saudská
Arábie

Lybie

Hurghada
Marsa Alam
Asuán

Súdán

Doprava
Letecky z Prahy nebo Vídně do Marsa Alam (4 hodiny letu).
Z letiště Marsa Alam následuje transfer 3-4 hodiny mikrobusem na palubu
obytné lodě.
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Ubytování a strava
Ubytování je na palubě obytných-mateřských lodí délky 25-40 metrů. Na každé mateřské lodi jsou kajuty, sprcha a WC, salón-jídelna,
kuchyně, jídelní-společenská paluba, otevřená paluba, generátor
el. proudu a kapitánský můstek (echolot, GPS a vysílačka).
Luxusní lodě vyšší třídy jsou navíc vybavené klimatizací, barem,
vybavením pro potápění včetně kompresoru apod.
Strava formou plné penze. Kuchaři připravují kvalitní jídla mezinárodní a egyptské kuchyně.
Nápoje (pivo, balenou vodu a limonády) je možné zakoupit za evropské ceny. Káva a čaj jsou v jídelně k dispozici po celý den.
Úroveň ubytování a stravy na mateřských lodích odpovídá hotelu
kategorie **/***.
Každou mateřskou loď řídí místní kapitán, posádku tvoří dále jeho
zástupce, rybářský průvodce, lodník, kuchař a jeho pomocník.

obytná loď

rybářská loď

amberjack

kranas obrovský-GT

tuňák žlutoploutvý

kranas modroploutvý

Způsoby rybolovu a předpisy
Povrchová a vertikální přívlač z rybářských lodí, případně trolling, vertikální přívlač a lov na položenou z obytné lodě. Obvykle se loví metodou
„chyť a pusť“, kromě ryb k okamžité konzumaci.

kanic

Doporučené vybavení k rybolovu
Povrchová přívlač: prut délky 2,4-2,7 metru s vrhací zátěží 150-300 g, naviják s brzdnou silou nejméně 20 kg a šňůra o nosnosti 30-50 kg
Vertikální přívlač: prut určený na speed-jigging délky 1,2-1,6 metru pro
zátěž 250-400 g, naviják s brzdnou silou nejméně 20 kg a šňůra o nosnosti
nejméne 30-50 kg
Trolling: prut délky 1,8-2,4 metru třídy 30-80 lb a multiplikátor s nejméně 300
m vlasce 0,5-0,7 mm. Pro lov wahoo, makrel, barakud, malých tuňáků
a kranasů vystačíte s vybavením třídy 30-50 lb.
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Namibie - Skeleton Coast

Na ryby a do přírody

Většinu návštěvníků překvapí Namibie
svou čistou a zachovalou přírodou i pocitem pohody a bezpečí. Ne nadarmo se
o Namibii říká, že je Německem Afriky. Stopy
po německém koloniálním vlivu naleznete
nejen v architektuře zdejších měst a osad,
ale také v kvalitě namibijských silnic, zásobení obchodů i útulnosti barů a hospůdek.
Lov žraloků a smuh z namibijských pláží je
světový unikát, nikde jinde není s takovou
pravděpodobností, či spíše jistotou, možné
ulovit ze břehu velké mořské dravce, jejichž
hmotnost často převyšuje hmotnost rybáře.
Rybářský revír
Rybolov z pláží ve vodách Atlantiku je populární na celém pobřeží Namibie, ale mezi nejlepší patří především loviště severně od
městečka Henties Bay a některé úseky pobřeží v Národním parku
Skeleton Coast (Pobřeží koster).
Druhy ryb a sezóna
Hlavní lovenou trofejní rybou je žralok bronzový (Carcharhinus brachyurus, anglicky bronze whaler shark nebo copper shark, případně narrowtooth shark). Běžné jsou úlovky „bronzáků“ délky 2-2,6 m
(60-90 kg), ale čas od času se podaří ulovit i exempláře délky nad
3 m, jejichž hmotnost se blíží ke dvěma metrákům. Žraloci se loví
celoročně, ale nejlepších úlovků bývá dosaženo od října do dubna.
Hlavní sezóna lovu smuh a pamakrel je od listopadu do ledna.
Ačkoli má většina vnitrozemí Namibie pouštní charakter a počasí
odpovídá podmínkám subtropů, pobřeží se díky účinku studeného
mořského proudu těší příjemnému klimatu. Teploty vzduchu se pohybují mezi 18-35°C, ale teplota vody v oceánu bývá jen 12-18°C.
Rybolov
Vzhledem k charakteru lovených ryb i způsobu rybolovu se bez
profesionálního rybářského průvodce neobejdete. Výběr loviště
s ohledem na aktuální počasí, příprava nástrah, navazování udic,
nastražení a nahození i více než 500 g těžkých nástrah čtyřmetrovým prutem s multiplikátorem a koneckonců i vylovení zdolaných
žraloků z příboje, to vše se odehrává plně v režii profesionálního
rybářského průvodce. Jeden rybářský průvodce s pomocníkem pečuje zpravidla současně o 4-8 rybářů.
Veškeré nástrahy, pruty, navijáky, návazce apod. zajišťuje rybářský průvodce. Zpravidla se používají jednodílné čtyřmetrové pruty
(vrhací zátěž 500-1000 g) s multiplikátorem a monofilním vlascem
o průměru 0,6 mm. Jako nástraha slouží při lovu žraloků obvykle
200-400 gramové kousky makrel nebo malých žraloků napíchnutých na dva jednoháčky a nastražované v montáži se 150-300-gramovými olovy do písku. Při lovu smuh postačí nástrahy menší.
V případě příznivého počasí je možné u pobřeží Namibie rybařit
i z lodí. Žraloci se z lodí loví obvykle na plavanou (kusy ryb nahozené se splávkem z nafukovacího balónku na hloubce okolo 7 m.

žralok bronzový
Angola

Windhoek

Botswana

Walvis Bay

Reportáže a další informace z tohoto revíru naleznete zde:
www.rybolov.com/namibie/lov-zraloku/reportaze/

JAR

Doprava a Program
Letecky z Prahy nebo Frankfurtu do Windhoek (celkem cca 10 hodin letu).
Po příletu do Windhoek je zajištěn transfer do rybářského pensionu (4-5
hod. jízdy) nebo pronájem automobilu. V rámci týdenního pobytu (6 dnů
rybaření) je s ohledem na zpestření rybolovu obvykle součástí aranžmá
dvoudenní rybaření v Národním parku Skeleton Coast.
Rybaření na pobřeží Atlantiku je možné kombinovat se safari nebo cestováním po Namibii.
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Ubytování a strava
Základnou pro rybářské výpravy na pobřeží Namibie je rybářský
pension v městečku Henties Bay. Hostům jsou k dispozici 3-4
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, patio-terasa, jídelna, společenská místnost-hala s TV, krbem a barem.
Strava formou plné penze. Kuchařka a majitel pensionu připravují
jídla mezinárodní kuchyně z místních surovin – ryb, kuřat, kvalitního
hovězího a zvěřiny. Snídaně a večeře jsou podávány v pensionu,
obědy jsou formou balíčku-sendviče v průběhu rybaření. Chlazené
nápoje jsou v průběhu rybaření k dispozici. Namibijská kuchyně
je z velké části založená na mase – namibijské hovězí je kvalitou
srovnatelné s argentinským, na pobřeží jsou dostupné čerstvé plody moře a nabídka místní zvěřiny potěší každého „masožravce“.
Nápoje (balená voda, limonády, káva, čaj, pivo a víno) je možné zakoupit v pensionu nebo v místním obchodě za velmi příznivé ceny.
Je-li součástí výpravy i rybolov v Národním parku Skeleton Coast,
jsou zde rybáři ubytováni v safari hotelu (bungalovy s příslušenstvím, plná penze).

chimérovka kapská
žralok hladkoun

smuha

žralok bronzový

Způsoby rybolovu a předpisy
Lov na položenou z pláží na pobřeží Atlantiku.
Ryby i paryby se loví metodou „chyť a pusť“.
Doporučené vybavení k rybolovu
Zpravidla se používají jednodílné čtyřmetrové pruty (vrhací zátěž 5001000 g) s multiplikátory (např. Daiwa Saltist 50h nebo Avet) s monofilním vlascem o průměru 0,6 mm. Jako nástraha slouží při lovu žraloků
obvykle 200-400-gramové kousky makrel nebo malých žraloků napíchnutých na dva jednoháčky a nastražované v montáži se 150-300-gramovými olovy do písku.
V případě příznivého počasí je možné u pobřeží Namibie rybařit i z lodí.
Žraloci se z lodí loví obvykle na plavanou (kusy ryb nahozené se splávkem z balónku na hloubce okolo 7 m, oblíbené jsou pilkrovací pruty
délky cca 150 cm, třídy 30-50 liber s multiplikátorem).
Veškeré rybářské vybavení i nástrahy zajišťuje rybářský průvodce.
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Austrálie - Exmouth

Na ryby a do přírody

Rybářské safari na obytné lodi pod
vedením profesionálního rybářského
průvodce ve vodách Indického oceánu je výpravou mimo prostor a čas, jak
ho vnímáme my, suchozemci. Namísto
hodinek a předem daných termínů zakázek či jednání, je zde slunce, jehož
východ a západ spolu s přílivem a odlivem dávají dnům pevný řád. Spěchat
náhle nemá smysl, vždyť ryby jsou všude kolem a záleží jen na našem umění, vybavení, fyzické zdatnosti a úsilí.
A pak samozřejmě na štěstí...
Rybářský revír
Rybaří se ve vodách Indického oceánu při severozápadním pobřeží Austrálie. Během týdenní výpravy urazí loď více než 500 km
a během té doby navštíví rybáři skalnaté útesy, pobřeží korálových
ostrovů i někonečné modré pláně volného oceánu.
Druhy ryb a sezóna
Mezi běžné úlovky patří: kranas obrovský (GT, 2-50 kg), kranas
modroploutvý (bluefin, 1-10 kg), kranas duhový (rainbowrunner, 2-10
kg), kranas oceánský (amberjack, 2-30 kg), makrela Solandrova
(wahoo, 5-20 kg), makrela královská (5-30 kg), zlak nachový (dorado, 2-15 kg), barakuda (1-20 kg), kanici (1-50 kg), chňapali (snapper,
0,5-20 kg), tuňáci (3-100 kg), žraloci (od 2 kg), plachetník (20-60 kg),
mečouni (od 20 kg) a korálové ryby.
Rybářská sezóna je v této části australského pobřeží v podstatě celoroční. Zatímco od prosince do února bývá větrné počasí a denní
teploty mohou překračovat i 35°C, ve zbývající části roku se pohybují
mezi 25-35°C. Klima je suché, subtropické.
Rybolov
Rybaří se z moderní motorové lodě délky 14 metrů vybavené můstkem, kabinou s jídelnou-kuchyní, dvěma koupelnami (v každé sprcha a WC) a dvěma kajutami. Do vybavení lodě patří samozřejmě
kvalitní echolot, GPS-plotr, vysílačka, mrazáky, lednice, zdolávací
křeslo, outriggery a co je velmi důležité, také kompletní vybavení
pro trolling (standard Shimano Tiagra), přívlač-popping a vertikální
přívlač-jigging (standard Shimano Stella) včetně nástrah. Rybáři
tak mohou nastoupit na palubu jen s oblečením, osobními věcmi
a nadšením pro rybolov. Vše ostatní je k dispozici na lodi.
V závislosti na počasí a požadavcích hostů-rybářů je možné více času
věnovat trollingu nebo přívlači a vertikální přívlači. Trolling zaměřený
na lov mečounů, tuňáků a plachetníků se provozuje na volném oceánu. Vláčí se především na hranách korálových útesů, v okolí mělčin
a v proudících sundech mezi ostrovy, nejčastěji na povrchové nástrahy (poppy), případně na jerky nebo na jigy. Přívlač a vertikální
přívlač se provozuje ze zadní paluby, kde probíhá rovněž zdolávání
ryb. Současně mohou z lodě vláčet 2-3 rybáři, jiggovat nebo trollovat mohou zároveň i 4 rybáři. Na lodi mohou současně pobývat 3-4
rybáři. O jejich pohodlí a rybářské úspěchy se starají kapitán-rybářský průvodce a lodník-kuchař.
Reportáže a další informace z tohoto revíru naleznete zde:
www.rybolov.com/australie/exmouth/reportaze/

Perth
Sydney
Melbourne

Doprava a program
Celková doba letů z Prahy do Exmouth se pohybuje mezi 19-22 hodinami.
Z cílového letiště dopraví rybáře do kotviště lodí autobus (cca 40 minut
jízdy).
Oblíbené jsou 10-denní pobyty: po příletu je obvykle zařazen den relaxace,
následuje týden rybaření a na závěr opět 2 dny relaxace na pobřeží (případně výlet do nedaleké přírodní rezervace).
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Ubytování a strava
Ubytování a rybaření je na palubě moderní motorové lodě délky
14 metrů vybavené můstkem, kabinou s jídelnou-kuchyní, dvěma
koupelnami (v každé sprcha a WC), klimatizovanou kajutou s dvojlůžkem a klimatizovanou příďovou kajutou se dvěma patrovými
lůžky. Do vybavení lodě patří samozřejmě kvalitní echolot, GPS
-plotr, vysílačka, mrazáky, lednice, zdolávací křeslo, outriggery
a co je velmi důležité, také kompletní vybavení pro rybolov včetně
nástrah. Rybáři tak mohou nastoupit na palubu jen s oblečením
a osobními věcmi. Vše ostatní je pro rybolov k dispozici na lodi.
A to ve špičkové kvalitě.
S ohledem na program, způsob cestování a ubytování doporučujeme pronájem lodí skupinám 3-4 rybářů, kteří se vzájemně znají.
Strava včetně nealkoholických nápojů je podávána 3x denně.
Pivo a alkoholické nápoje si hosté mohou zakoupit před vyplutím
v místním supermarketu.

kranas obrovský-GT

Doporučené vybavení k rybolovu
Povrchová přívlač (popping): kvalitní smekací naviják a prut délky 2,42,7 metru s vrhací zátěží 150-300 g (30-50 Lbs), šňůry s nosností 30-50 kg,
poppy délky 15-23 cm, jerky, streamery, rippery. Monofilní návazec z fluorcarbonu cca 0,9-1,2 mm.
Vertikální přívlač (jigging): kvalitní smekací naviják nebo jigovací multiplikátor, jigovací prut délky cca 1,2-1,6 m, šňůra s nosností 25-50 kg. Jiggy/pilkery o hmotnosti 70-400 g, návazec z fluorcarbonu cca 0,8-1,0 mm.
Trolling: kvalitní naviják (multiplikátor) s nejméně 400 m vlasce nebo šňůry
o nosnosti cca 30-70 kg, prut délky 1,8-2,4 metru třídy 30-100 lb, povrchové
nástrahy (chobotnice), woblery...
Na palubě lodi je hostům k dispozici kompletní vybavení pro trolling (standard Shimano Tiagra), přívlač-popping a vertikální přívlač-jigging (standard Shimano Stella) včetně nástrah.
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Maledivy - safari na obytné lodi

Na ryby a do přírody

Rybářské safari na obytné
lodi je výpravou do úžasného světa tropických ostrovů
a korálových útesů, které tvoří souostroví Maledivy, jeden
z přírodních divů světa.
Přestože v okolí atolů domorodí rybáři již po staletí loví
tuňáky, jsou vody Malediv
díky regulaci komerčního rybolovu na úlovky stále bohaté
a jsou i vyhlášeným potápěčským rájem.
Rybářský revír
Rybaří se ve vodách Indického oceánu při pobřeží maledivských
atolů, u korálových ostrovů a útesů i na volném oceánu.
Druhy ryb
Mezi běžné úlovky patří: kranas obrovský (GT, 2-50 kg), kranas
modroploutvý (bluefin, 1-10 kg), kranas duhový (rainbowrunner, 2-6
kg), wahoo (5-20 kg), zlak nachový-koryféna (2-15 kg), barakuda (120 kg), kanici (1-50 kg), chňapali (snapper, 0,5-20 kg), tuňáci (2-100
kg), rejnoci (od 5 kg), žraloci (od 2 kg), plachetník (20-60 kg), mečouni (od 20 kg) a korálové ryby (ostenci, bodloci, pruhatci, cejnovky,
chrochtalové...).
Rybolov a sezóna
Rybářská sezóna je od listopadu do dubna. Rybaří se z lodí, ryby
se loví především na vláčené povrchové nástrahy (popping) a vertikální přívlačí (jigging). Za tento fyzicky náročný způsob rybolovu
přichází odměna v podobě kranasů, chňapalů, kaniců, tuňáků, žraloků... Možnost muškaření z korálových ostrovů a útesů.
Při přejezdech mezi atoly jsou obvykle nastraženy pruty na trolling
s woblery, povrchovými chobotničkami apod. a lze očekávat záběr
mečouna, plachetníka, makrely Solandrovy-wahoo nebo dorada.
Večer se ze zakotvené lodě loví na položenou na kusy rybího masa
různé druhy korálových ryb, kanici, tuňáci, rejnoci, žraloci...
Zatímco na lodích kategorie standard je rybolov možný přímo z přední nebo zadní paluby, na lodích kategorie exclusive jsou omezené
možnosti rybaření na zádi a vlastní rybolov probíhá z doprovodných
motorových lodí délky 5-12 m pod vedením kapitána-průvodce.

kranasi obrovští-GT

Další aktivity
Kromě rybaření se účastnící výprav na palubách obytných lodí mohou věnovat koupání, šnorchlování, potápění, kitingu a návštěvám
korálových ostrovů a ostrůvků.
Reportáže a další informace z tohoto revíru naleznete zde:
www.rybolov.com/maledivy/maledivy/reportaze/

Male

mečoun

kranas modroploutvý

Doprava a program
Z Prahy nebo Vídně celkem 9-11 hodin letu a následně 15 minut transfer
na palubu obytné lodě. V závislosti na požadavcích rybářů jsou obvykle
pořádány výpravy obytnou lodí na 7-10 dnů.
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Ubytování a strava
Rybářské safari mezi atoly souostroví Maledivy probíhá na palubě
obytných lodí. K dispozici jsou dvě kategorie lodí: standard a exclusive. Na všech lodích jsou klimatizované jedno a dvoulůžkové
kajuty s vlastní sprchou a WC, kuchyně, jídelna, kapitánský můstek, wi-fi, echolot, GPS, generátor el. proudu a otevřená paluba.
Zatímco lodě standard jsou dlouhé 14-20 m, loď exclusive 25-30 m.
Lodě kategorie exclusive mají navíc vlastní desalinační jednotku
na výrobu sladké vody, bar a společenskou místnost. U každé lodě
je k dispozici motorový člun.
Personál lodí tvoří kapitán, kuchař, stevard a 1-2 lodníci. Program
a rybaření na palubě lodě exclusive řídí evropský rybářský průvodce. Průvodce na lodi standard je možné zajistit na objednávku.
Strava je formou plné penze, kuchaři připravují jídla indické a mezinárodní kuchyně. Nápoje (pivo, balenou vodu a limonády) je možné zakoupit na palubě.
Úroveň ubytování a stravy na lodích standard odpovídá hotelu kategorie */** a úroveň na lodích exclusive hotelu kategorie ***/****.
S ohledem na program, způsob cestování a ubytování doporučujeme pronájem lodí skupinám osob, které se vzájemně znají.
Optimální velikost skupiny na lodi kategorie standard je 4-6 osob,
na lodi kategorie exclusive 8-14 osob.
Termíny
Zpravidla týdenní výpravy od listopadu do dubna, nicméně aranžmá je možné přizpůsobit požadavkům zákazníka.

loď kategorie standard

loď kategorie exclusive

makrela Solandrova-wahoo
ruby snapper

plachetník
kanic

Způsoby rybolovu a předpisy
Povrchová a vertikální přívlač, trolling, lov na položenou. Ryby se obvykle loví metodou „chyť a pusť“, kromě ryb k okamžité konzumaci.
Doporučené vybavení k rybolovu
Povrchová přívlač (popping): kvalitní smekací naviják a prut délky 2,4-3
metru s vrhací zátěží 150-300 g, šňůry s nosností 30-50 kg, poppy délky 1525 cm, woblery, jerky, streamery, rippery. Monofilní návazec cca 0,9-1,2 mm.
Vertikální přívlač (jigging): kvalitní smekací naviják nebo jigovací multiplikátor, jigovací prut délky cca 1,4-1,8 m, šňůra s nosností 25-50 kg.
Jiggy/pilkery o hmotnosti 70-400 g. Monofilní návazec cca 0,8-1,0 mm.
Trolling: kvalitní naviják (multiplikátor) s nejméně 400 m vlasce nebo
šňůry o nosnosti cca 30-70 kg, prut délky 2-2,4 metru třídy 30-100 lb,
povrchové nástrahy (chobotnice), woblery...
chňapal

Pronájem vybavení na přívlač a trolling je možné zajistit.
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Indie - podhůří Himálaje

Na ryby a do přírody

Jen málokoho napadne spojovat nejvyšší pohoří světa Himálaj se sportovním rybařením.
Nicméně v řekách, které v Himálaji pramení,
samozřejmě ryby žijí. A nejsou to jen tak nějaké rybičky.
Do horských a podhorských řek byli v 19.
století vysazení pstruzi obecní a duháci, ale
královnou dravých himálajských řek zůstala
mohutná veleparma-mahsír. Tato legendami
opředená a tajemná ryba si díky nesmírné síle
razí cestu i těmi nejprudšími peřejemi, nesmetou ji ani přívaly monzunových dešťů a vod
z tajících ledovců.
Rybářský revír
Rybaří se na podhorských řekách, případně na přehradách. Mezi nejznámější patří řeky Ganga, Ramganga, Mahakali, Yamuna a Saryu.
Výběr řek závisí na termínu, počasí a požadavcích zákazníka.
Druhy ryb a sezóna
Hlavní lovenou rybou je mahsír obří (Tor putitora), který bývá rovněž
uváděn pod názvem veleparma himálajská. Dorůstá délky 1,5 metru
a hmotnosti přes 30 kg. Jedná se o všežravce, který bývá nejčastěji
loven na přívlač a na umělou mušku. Hlavní lovnou sezónou jsou
měsíce únor, březen, duben, říjen a listopad.
Další, neméně atraktivní rybou je zubatý sumec „goonch“ (Bagarius
bagarius), který v rychle tekoucích horských vodách dorůstá hmotnosti přes 100 kg. Stejně jako jiné druhy sumců, se i „goonch“ loví
převážně na přírodní nástrahy (na mrtvou rybu).
V některých řekách jsou loveny i místní druhy ryb podobné parmě
a bolenovi podobná asla (indian trout). V přehradách a teplejších,
pomaleji tekoucích vodách se vyskytují rovněž hadohlavci.
Aktuální počasí může být ovlivněno blízkostí velehor, ale obecně
lze počítat s teplotami 10-30°C.
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Reportáže a další informace z tohoto revíru naleznete zde:
www.rybolov.com/indie/podhuri-himalaje/reportaze/
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Surat

Bang

Rybolov
Rybaří se ze břehu, případně se brodí. Postačí brodicí boty a obyčejné sportovní kalhoty. Brodicí kalhoty nejsou obvykle s ohledem
na teplotu vody 15-23°C nutné ani vhodné.
Na úsecích řek, kde je možné se pěšky pohybovat po břehu ve
vzdálenosti do několika kilometrů od tábora, jsou zřízeny stacionární tábory, ale rybaření na většině řek vyžaduje průběžnou změnu
lovišť. Na základě několikaletých zkušeností se jako ideální aranžmá jeví splouvání řek na nafukovacích lodích-raftech, kdy mají rybáři možnost operativně měnit loviště, poznat bez námahy větší
část řeky a navštívit i velmi nepřístupná místa, kam silnice a cesty
nevedou. Rafty jsou moderní, cca 4 metry dlouhé lodě opatřené
konstrukcí s vesly, která ovládá průvodce.
Pro každé 2 rybáře je k dispozici místní průvodce, který hovoří anglicky. Všichni průvodci mají zkušenosti s rybařením, znají dobře navštívenou oblast a jsou náležitě proškoleni a certifikováni.

Andamany
Madurai
Srí Lanka

Doprava a program
Doba letu z Prahy do Dillí je 8-10 hodin. Po příletu do Dillí následuje transfer klimatizovaným vlakem, případně mikrobusem do podhůří Himálaje.
Délka transferu z Dillí se liší dle cílového místa pobytu (7-14 hodin).
Pobyty ve stacionárním táboře jsou obvykle týdenní (6 dní rybaření). Délka výprav, při kterých se splouvají řeky na raftech, se pohybuje od 7 do 10
dnů. Po příletu a před odletem z Indie doporučujeme zařadit do programu
tranzitní nocleh v Dillí.
Výpravy jsou koncipované pro 4-8 rybářů, které doprovází 3-5 průvodců.
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Ubytování a strava
Stacionární tábor Ramganga River Lodge
Ve stacionárním táboře na řece Ramganga je ubytování ve čtyřech
stylových dvoulůžkových bungalovech (každý s vlastní sprchou
a WC), k dispozici je jídelna. Strava formou plné penze, připravována jsou jídla indické i mezinárodní kuchyně.
Z tábora je hezký výhled na řeku a džungli na druhém břehu, často
jsou zde pozorováni jeleni sambar, divoká prasata, pávi a celá řada
pralesních druhů ptáků. V okolí (Národní pak Corbett) není vyloučeno pozorování divokých slonů, vzácně tygrů a leopardů.
Rafting
Mobilní varianta pobytu, kdy se rybáři pohybují podél řeky na nafukovacích lodích-raftech, dává šanci navštívit jinak zcela nedostupná místa, kam cesty ani silnice nevedou.
Ubytování je zajištěno v komfortních safari-stanech pro 1 nebo 2
rybáře. V každém stanu jsou dvě lůžka s matrací včetně přikrývek
a polštářů. Součástí rybářského tábora je rovněž kuchyňský-jídelní
stan, mobilní toaleta a v případě, že hosté nedají přednost koupeli
v řece i sprcha. Kuchaři připravují jídla indické a mezinárodní kuchyně. I v odlehlých končinách umožňují stolovat na překvapivě
vysoké úrovni a pestrost stravy obvykle předčí očekávání hostů.
Nepromokavé lodní vaky na zavazadla jsou k dispozici. Rafty jsou
moderní nafukovací lodě opatřené konstrukcí s vesly, která ovládá
průvodce. Ačkoli každý raft unese tunu nákladu, obsazujeme rafty
nejvýše 2-3 rybáři. Skupinu 4-8 rybářů doprovází 3-5 průvodců
a kuchař.

goonch

mahsír

Způsoby rybolovu a předpisy
Přívlač a muškaření, případně lov sumců na položenou. Některé výpravy zaměřené na lov mahsírů jsou určeny výhradně muškařům.
Mahsíři se loví pouze metodou „chyť a pusť“.
Doporučené vybavení k rybolovu
Lov mahsírů na přívlač: prut délky 2,4-3 m s vrhací zátěží 40-200 g určený na zdolání velkých ryb v silně proudící vodě, kvalitní naviják s perfektně funkční brzdou a s cca 200 m vlasce nebo šňůry s nosností cca 15-30
kg, plandavky a rippery okolo 10 cm, rotačky č. 3-5 a wobblery 7-15 cm
Lov mahsírů na mušku: prut 7-9 AFTMA, kvalitní naviják s dobrou brzdou, plovoucí nebo intermediální (clear) šňůra, 100 m backingu, zatížené streamery (olivová-hnědá-černá), poppy při nočním lovu
Lov sumců: prut 2,7-3 m určený k lovu sumců (200-400 g), naviják s cca
150 m šňůry na 50-100 kg, zátěže 100-200 g, kvalitní jednoháčky
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Rusko - Kamčatka

Na ryby a do přírody

Rybáře na Kamčatku neláká jen
pestrá druhová skladba rybích
společenstev, ale je to i velikost,
bojovnost a početnost úlovků,
co činí zdejší vody tak atraktivní.
Zapomenout samozřejmě nesmíme ani na krásu zdejší přírody, kterou lidé zatím neměli
čas zničit – čisté řeky, medvědi
lovící lososy, termální prameny,
sněhem pokryté hřebeny hor
i dýmající vrcholky sopek, to vše
je Kamčatka.
Rybářský revír
Rybolov je možné zajistit na několika řekách. Mezi nejoblíbenější patří
Bystraja, Opala, Okeanaja, Kolpakova, Dalekaja, Kamenistaja, Mikiža, Tigil, Vojampolka, Kundževaja a Županova.
Zatímco Bystraja a Opala jsou dostupné autem, na ostatní je nutné
letět helikoptérou. Doba letu se pohybuje okolo 30-80 minut. Řeky
Mikiža, Tigil a Vojampolka, které leží v severní části Kamčatky, jsou
dostupné z heliportů vzdálených 6-8 hodin jízdy autem z letiště, na
ostatní se létá z heliportu vzdáleného od letiště 30 minut.
Na řekách Bystraja a Opala mohou zákazníci vidět i místní rybáře
a kvalita úlovků zde zdaleka nedosahuje úrovně ostatních uvedených
řek. Na řekách dostupných jen helikoptérou jsou setkáni s lidmi vzácností. Všechny uvedené řeky jsou vhodné pro muškaření i přívlač.
Druhy ryb a sezóna
V závislosti na termínu výpravy a výběru řeky se loví následující druhy pacifických lososů: V červenci lososi čavyča (king salmon, běžná
velikost 6-12 kg) a sima (cherry, 1-3 kg), v červenci a srpnu lososi
nerka (sockeye, 2-4 kg) a gorbuša (pink, 1-3 kg) a od srpna do října
lososi keta (chum, 3-6 kg) a kisuč (coho, 2-6 kg).
Tažnou formu pstruha duhového - sjomgu je možné vzácně ulovit na
některých řekách v září a říjnu.
Prakticky po celou sezónu je v některých řekách možné lovit pstruhy
duhové (běžně 40-65 cm), lipany (40-50 cm), siveny malma (Dolly
Varden, 40-60 cm) a siveny východosibiřské (kundža, 60-90 cm).
Nejvýše ceněnými úlovky jsou na Kamčatce trofejní pstruzi duhoví
délky nad 60 cm, siveni východosibiřští délky nad 80 cm.
V srpnu - září panuje v okolí kamčatských řek podobné počasí, jako
v horských oblastech Čech. Denní teploty se pohybují mezi 5-20°C.
Způsoby rybolovu
Na kamčatských řekách se ryby loví na přívlač nebo na umělou
mušku. Některé úseky řek a výpravy jsou určeny výhradně muškařům. Rybaří se většinou ze břehu nebo z vody - brodicí kalhoty jsou
naprostou nutností. Sportovní rybáři používají výhradně jednoháčky bez protihrotu, praktikuje se rybolov metodou „chyť a pusť“, případně si rybáři ponechávají úlovky pro okamžitou spotřebu.
Reportáže a další informace z tohoto revíru naleznete zde:
www.rybolov.com/rusko/kamcatka/reportaze/
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Doprava a program
Celková doba letů z Prahy přes Moskvu do Petropavlovska je 11-12 hod.
Následuje transfer helikoptérou na řeku (30-80 minut letu).
Většina rybářů dává přednost desetidenním výpravám, kdy je týdenní pobyt
na řece (6-7 dnů rybaření) doplněn 1-2 dny výletů nebo relaxací v termálním
sanatoriu. Velikost skupiny 6-9 rybářů, kuchařka a 3-4 průvodci.
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Průvodci a rafting
Vzhledem k tahům ryb v řekách a dostupnosti vod je nutností mobilní charakter tábora. Na základě několikaletých zkušeností se
jako ideální způsob přístupu k vodám jeví splouvání řek na nafukovacích lodích - raftech, kdy mají rybáři možnost operativně měnit
loviště a poznat bez námahy velkou část řeky. Rafty jsou moderní,
4-5 metrů dlouhé lodě opatřené konstrukcí a vesly, která ovládá
průvodce. Každou výpravu určenou pro 4-8 rybářů doprovází 2-4
průvodci s rafty (2-3 rybáři na raft). Průvodci mají s pobytem v přírodě, raftingem a rybařením dlouholeté zkušenosti. V závislosti na
počasí, tahu ryb a přání zákazníků řídí průvodci průběh akce, plánují přesuny tábořišť, vybírají loviště a v případě zájmu pomáhají
zákazníkům zvolit správné nástrahy a techniku lovu ryb. Průvodci hovoří rusky a částečně anglicky. Některých výprav se účastní
i česky hovořící zástupce cestovní kanceláře PEPA.
Ubytování a strava
Během splouvání řek a rybaření jsou noclehy zajištěny ve stanech.
Ke kompletnímu vybavení tábora patří: kvalitní stany pro 2 osoby,
podložky na spaní (karimatky), velký kuchyňský stan (cca 6x4 metry), stoly, žídle, přístřešek, mobilní sprcha a toaleta. Za deštivého počasí je možné uložit a sušit věci nebo relaxovat u ohně pod plachtou
o rozměrech cca 6x8 metrů. V případě zájmu připravují průvodci
na břehu řeky saunu. Spojení s civilizací zajišťuje satelitní telefon.
Centrem společenského života v táboře je kuchyňský stan, kde se
vaří a podává jídlo, diskutuje o rybaření, vážou mušky...
Po příletu na Kamčatku a na závěr výpravy zařazujeme v závislosti
na programu nocleh v hotelu nebo v termálních lázních.
Kuchařka, která doprovází každou výpravu, připravuje 3x denně
jídlo. Všechny kuchařky jsou zkušené a v naprosté divočině schopné zajistit pestrou a chutnou stravu, jíž kvalita i množství zpravidla
předčí očekávání hostů. Čaj, káva a ovocné šťávy jsou k jídlu vždy
k dispozici. Alkoholické nápoje a pivo je nutné objednat předem.

losos kisuč

siven východosibiřský

Doporučené vybavení k rybolovu
Přívlač
Lov pstruhů duhových, sivenů a lipanů: prut délky 2,1-2,75 m o vrhací zátěži 5-25 g, naviják, vlasec 0,2 mm nebo šňůra cca 0,1-0,15 mm
s koncovým návazcem z monofilu o průměru cca 0,2-0,3 mm
Lov lososů kisuč, nerka a keta: prut délky 2,1-2,75 m o vrhací zátěži
10-50 g, vlasec 0,35 mm nebo šňůra cca 0,15-0,25 mm s koncovým
návazcem z monofilu o průměru cca 0,35 mm
Nejosvědčenější nástrahy pro lov lososů na přívlač jsou rotačky velikosti
č. 3-4, peříčka/jigy 5-15 g a plandavky 10-30 g (délka cca 5-10 cm).

losos keta

Muškaření
Lov pstruhů duhových a větších sivenů: jednoruční prut délky 9 stop třídy 5-8 AFTMA, plovoucí + intermediální šňůry, koncový vlasec 0,3-0,35 mm
Lov lipanů a menších sivenů: jednoruční prut délky 8-9 stop třídy 4-6
AFTMA, šňůry, koncový vlasec 0,2-0,25 mm
Lov lososů kisuč, nerka a keta - jednoruční prut délky 9-10 stop třídy
7-9 AFTMA, naviják, plovoucí šňůra, případně sinktip, koncový vlasec
0,3-0,35 mm
Podle preferencí jednotlivých rybářů je pstruhy, siveny a lipany možné
lovit na streamery, nymfy nebo suché mušky. Oblíbenou klasikou je lov
velkých duháků na imitace myší.
Lososi se loví zpravidla na lososí streamery, oblíbené barevné kombinace jsou bílá+modrá, černá+žlutá, bílá+fluozelená apod.
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Rusko - Sibiř, Dálný východ

Na ryby a do přírody

Ruský Dálný východ je prostorem, kde pacifičtí lososi a siveni vstupují do řek obývaných sibiřskými tajmeny, lenoky a štikami.
Harmonii zdánlivě liduprázdných končin
nekonečné tajgy a hor však stále častěji
narušuje činnost člověka.
Zatím je zde možné uniknout před postupující civilizací vrtulníkem nebo malým letadlem do vzdálených říčních údolí, kam
cesty ani silnice nevedou.
Zatím tam z hor stále plynou řeky plné ryb.
Zatím se z mnoha řek a potoků dá voda pít.
Zatím...
Rybářský revír
Rybaří se na řekách ruského Dálného východu pramenících v nedostupných horách a plynoucích buď do Ochotského moře, resp. do
Tichého oceánu nebo do Leny a dál do Severního ledového oceánu.
Všechny navštěvované řeky leží v naprosté divočině a z civilizace jsou
dostupné po nejméně hodině letu helikoptérou. Řeky jsou horského
až podhorského typu, na svém toku vytvářejí peřeje a průtočná jezera. Šířka řek se pohybuje od 20 do 200 metrů, dno je většinou ploché
a štěrkové, v okolí peřejí kamenité nebo skalnaté. Hloubka v peřejích
kolísá od 1 do 3 metrů, v průtočných jezerech a na jámách jsou i místa
hluboká přes 10 m. Pouze na horním toku je možné řeky místy přebrodit. Voda v řekách je v závěru léta zpravidla čistá až průzračná, její
teplota se pohybuje mezi 5-15°C.
Druhy ryb a sezóna
Druhy lovených ryb závisí především na výběru řeky. Rozhodující je,
zda se jedná o řeku, která patří do povodí Pacifiku nebo Severního
ledového oceánu. V řekách patřících do povodí Leny, která ústí do
Severního ledového oceánu, se loví především tajmeni, lenoci, lipani, okouni a štiky. V řekách plychoucích do Ochotského moře se
kromě tajmenů a lenoků loví i štiky amurské, okouni, siveni východosibiřští a v některých řekách sezónně i lososi gorbuša, keta a kisuč.
Zcela výjimečně bývají loveni tažní tajmeni sachalinští.
Většina lovených tajmenů se pohybuje mezi 60-90 cm, ale každoročně jsou hlášeny úlovky v kategorii 140-160 cm.
Lenoci se loví na horních tocích řek, běžně exempláře délky 30-60
cm, občas jedinci nad 70 cm.
Lipanů délky 35-45 cm je na horních tocích řek velké množství.
Siveni východosibiřští (kundža) dorůstají sice i více než metrové délky, ale běžné jsou úlovky v kategorii 40-70 cm.
Ve slepých ramenech, zátokách a průtočných jezerech v nižší nadmořské výšce se loví i okouni (obvykle 35-45 cm) a štiky (obecná
i amurská dorůstají obvykle 70-90 cm, výjimečně nad 110 cm).
Lososi táhnou do některých řek z Ochotského moře od srpna do
října. Lososi gorbuša dorůstají obvykle délky okolo 50 cm (2-3 kg),
kety a kisuči 50-80 cm (5-8 kg).
Letní rybářská sezóna na severněji položených řekách je od července do začátku září. V řekách plynoucích do Ochotského moře a Pacifiku je sezóna na přelomu června a července a pak od září do října.
Způsoby rybolovu
Na některých místech se rybaří ze břehu, většinou se brodí. Brodicí
kalhoty jsou naprostou nutností.
Většina rybářů na řekách vláčí, případně muškaří. Lov dravců na
rybičku je povolen, ale s ohledem na ochranu tajmenů není oblíben. Úspěšný bývá lov tajmenů na nástrahy imitující plovoucí myš.
Většina ulovených tajmenů se pouští, ale některé menší tajmeny
nebo ostatní druhy ryb si kuchařka vybírá k obohacení jídelníčku.
V posledních letech se na některých řekách vyžaduje používání
jednoháčků bez protihrotu.
Reportáže a další informace z tohoto revíru naleznete zde:
www.rybolov.com/rusko/chabarovsk a ochotsk/reportaze/
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Doprava a program
Celková doba letů z Prahy do Chabarovska, Blagoveščenska nebo
Ochotska je 10-14 hodin. Následuje přesun mikrobusem na heliport (1-8
hodin) a v závislosti na výběru řeky 1-2 hodiny letu vrtulníkem.
Většina rybářů dává přednost desetidenním výpravám, kdy je týdenní pobyt na řece (6-7 dnů rybaření) doplněn 1-2 dny relaxace/časové rezervy
před návratem do Evropy.
Každé výpravy se účastní 6-8 rybářů, 2-4 průvodci s raftem a kuchařka.
Aranžmá výpravy a její délku je možné uzpůsobit požadavku zákazníka.
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Průvodci a rafting
Vzhledem k tahům ryb v řekách, úživnosti řek a dostupnosti vod, je
nutností mobilní charakter tábora. Na základě zkušeností se jako
ideální způsob pohybu jeví splouvání řek na nafukovacích lodích raftech, kdy mají rybáři možnost operativně měnit loviště a poznat
bez námahy velkou část řeky. Rafty jsou moderní, 4-5 metrů dlouhé lodě opatřené konstrukcí a vesly, která ovládá průvodce. Pro
přejezdy průtočných jezer a případné delší přesuny se používají
závěsné motory.
Každou výpravu určenou pro 6-8 rybářů doprovází 2-4 průvodci
s rafty (2-3 rybáři na raft) a kuchařka. Průvodci mají s pobytem
v přírodě, raftingem a rybařením dlouholeté zkušenosti. V závislosti
na počasí, tahu ryb a přání hostů řídí průvodci průběh akce, plánují
přesuny tábořišť, vybírají místa vhodná k rybolovu a v případě zájmu pomáhají zákazníkům zvolit správné nástrahy a techniku lovu
ryb. Průvodci hovoří rusky a částečně anglicky. Některých výprav
se účastní i česky hovořící zástupce cestovní kanceláře PEPA.
Ubytování a strava
Během splouvání řek a rybaření jsou noclehy zajištěny ve stanech.
K vybavení tábora patří kvalitní stany pro 2 osoby, podložky na
spaní (karimatky), velký kuchyňský a jídelní stan, stoly, židle a mobilní sauna. Spojení s civilizací zajišťuje satelitní telefon.
Centrem společenského života v táboře je jídelní stan, kde se vaří
a podává jídlo, diskutuje o rybaření, vážou mušky...
Po příletu do Ruska a na závěr výpravy bývá v závislosti na programu zařazen nocleh v hotelu.
Kuchařka, která doprovází každou výpravu, připravuje 3x denně
jídlo. Kuchařky jsou zkušené a v naprosté divočině schopné zajistit pestrou a chutnou stravu, jíž kvalita i množství nezřídka předčí
očekávání hostů.
Čaj a káva jsou k jídlu vždy k dispozici. Alkoholické nápoje a pivo je
nutné objednat předem.

Doporučené vybavení k rybolovu
Přívlač
Lov tajmenů: naviják, prut délky 2,4 - 3 m o vrhací zátěži 20-80 g, vlasec 0,3
mm nebo šňůru cca 0,15 mm, plandavky 8-12 cm, rotačky č. 4-6, wobblery
nebo gumové rybky-rippery 8-15 cm a plouvoucí nástrahy-imitace myší
Lov štik: naviják, prut délky 2,4 - 2,75 m, 15-30 g, vlasec 0,25 mm nebo šňůru 0,1 mm, ocelová lanka, plandavky (okolo 10 cm), rotačky (č. 3-4), wobblery, gumové rybky, twistery (hlavičky cca 5-30 g)
Lov lenoků, lipanů, síhů a okounů: naviják, prut délky 2,1-2,75 m o vrhací
zátěži 5-15 g, vlasec 0,2 mm nebo šňůru 0,1 mm, rotačky (č. 2-3), plandavky
cca 5 cm, wobblery, twistery a gumové rybky délky 3-7 cm
S trochou šikovnosti vystačíte vláčet na všechny výše uvedené druhy ryb
s prutem o vrhací zátěži cca 10-20 g.
Muškaření
Lov tajmenů: naviják, prut délky 9 stop a třídy 7-10 AFTMA, plovoucí šňůra nebo sinktip, koncový vlasec cca 0,4 mm, mušky (nejčastěji jigstreamery
a streamery imitující rybky nebo povrchové imitace myší).
Lov štik: naviják, jednoruční prut délky 9 stop třídy 8-9 AFTMA, plovoucí šňůra, případně sinktip, koncový vlasec 0,3 mm a ocelový/kevlarový nástavec,
mušky (štikové streamery a hladinové imitace žab nebo myší)
Lov lenoků, lipanů, síhů a okounů: naviják, prut délky 9 stop třídy 5-7 AFTMA, plovoucí + sinktip šňůra, koncový vlasec 0,14 - 0,2 mm, mušky (klasické
mušky pro lov pstruhů a lipanů, nymfy, jigy a streamery).
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Rusko - Sibiř, přítoky Jeniseje

Na ryby a do přírody

Výpravy na sibiřské řeky jsou cestou do hlubin severské tajgy, kde čas
i prostor mají tak trochu jiný rozměr.
Připravte se na setkání s rázovitými
Sibiřany obývajícími vesnice stovky
mil od nejbližší silnice a s lovci, kteří žijí se svou řekou uprostřed lesů.
Lesů nekonečných tak, jako je nekonečná ruská duše.
Výpravy na přítoky Jeniseje se sibiřskými lovci jsou tak trochu i výpravou do minulosti, exkurzí do světa,
který pomalu mizí.
Rybářský revír
Rybaří se na přítocích Jeniseje asi 1000 kilometrů severně od Krasnojarska. Řeky jsou podhorského až nížinného typu, na svém toku vytvářejí peřeje a průtočná jezera. Šířka řeky se pohybuje od 30 do 200
metrů, dno je většinou ploché, v okolí peřejí členité – kamenité nebo
štěrkové. Hloubka v peřejích bývá 1-3 m, v průtočných jezerech a na
jámách jsou i místa hluboká přes 10 m. Menší přítoky, kam se nezajíždí na lodích, ale podnikají se tam pěší výpravy, jsou široké 5-20 metrů,
hluboké 0,5-2 metry. Voda v řekách je zpravidla čistá až průzračná.
Druhy ryb a sezóna
Většina lovených tajmenů je velikostní kategorie 60-90 cm, ale pravidelně jsou zde loveny i exempláře 100-120 cm. V řece se vyskytují
i tajmeni délky okolo 140-150 cm, ale ulovení těchto ryb je vzácností.
Obvyklá délka lovených lenoků se pohybuje mezi 30-50 cm, občas
se podaří ulovit lenoky nad 60 cm.
Lipanů je v peřejích a jejich okolí velké množství. Jedná se však vesměs o malé ryby délky 20-35 cm, na některých přítocích 30-40 cm.
Četnost i velikost lovených okounů evropské rybáře příjemně překvapí. Na některých lovištích je možné za hodinu ulovit desítky okounů 35-45 cm a občas se podaří ulovit kusy délky okolo 50 cm.
Štiky běžně dosahují délky 70-100 cm, výjimečně i nad 120 cm.
Dále je možné lovit jeseny, síhy a mníky.
S ohledem na množství komárů i aktivitu dravců se většina rybářů
vypravuje do oblasti centrální Sibiře až v srpnu nebo počátkem září.
V září již může rybolov komplikovat chladné počasí.
Způsoby rybolovu
Na některých místech se rybaří ze břehu, resp. se brodí v mělčích
částech peřejí. Většina lovišť je snáze dostupná z motorové lodě řízené místním průvodcem. Průvodce loď nechá driftovat nebo ji zakotví ev. drží motorem v proudu ve vhodných pasážích řeky. Lodě
jsou velmi prostorné a stabilní, z jedné mohou pohodlně rybařit 2-3
rybáři. Z driftujícího nebo zakotveného vznášedla mohou rybařit
současně 3-4 rybáři. Výpravy jsou obvykle pro celkem 4-8 rybářů.
Většina rybářů na řekách vláčí, případně muškaří. Lov dravců na
rybičku je povolen, ale s ohledem na ochranu tajmenů není oblíben. Úspěšný bývá lov tajmenů a štik na plovoucí nástrahy imitující
myš. Většina ulovených tajmenů (zejména exempláře délky nad 80
cm) se pouští, ale ostatní druhy ryb si případně ponechává kuchařka pro okamžitou spotřebu.
Reportáže a další informace z tohoto revíru naleznete zde:
www.rybolov.com/rusko/sibir-jenisej/reportaze/
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Doprava a program
Celková doba letů z Prahy do Krasnojarsku je 7-9 hodin.
Standardní délka výpravy je 12 dní. Po příletu do Krasnojarsku následují
dva dny plavby říčním parníkem po Jeniseji. Cestou dělá parník zastávky
v osadách, které je možné i navštívit. Po setkání s místními průvodci
(profesionální lovci kožešin a rybáři hovořící rusky) následuje nocleh ve
vsi a týdenní výprava na motorových lodích po řece, kde mají svůj lovecký revír (6-7 dní rybolovu). Během týdenního rybaření se v závislosti na
sezóně, aktivitě ryb a počasí rybaří na 60-120 km dlouhém úseku řeky.
Po návratu z řeky následuje nocleh ve vsi, přesun na nejbližší letiště
a návrat malým letadlem do Krasnojarsku.
Skupinu 4-8 rybářů doprovází vždy 2-3 průvodci a kuchařka.
Aranžmá výpravy a její délku je možné uzpůsobit požadavku zákazníka.
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Ubytování a strava
Po dobu dvoudenní cesty parníkem po Jeniseji jsou noclehy ve
čtyřlůžkových nebo dvojlůžkových kajutách.
Před odjezdem na řeku a po návratu z rybaření se obvykle nocuje
ve spacích pytlích v domku jednoho z rybářských průvodců.
Noclehy na řece jsou v loveckých srubech, které patří průvodcům.
Sruby jsou velmi jednoduché, na ploše cca 3x5 metrů jsou obvykle
2-3 pryčny, stolek a kamna na dřevo. U srubů se nachází ohniště,
jídelní stůl, suchý záchod a baňa (sauna na dřevo). Při delších přejezdech mezi sruby je možné zařadit nocleh pod stanem. Kvalitní
stany zajišťují průvodci, spací pytel a podložku na spaní (karimatku) musí mít každý vlastní.
Teploty se v srpnu a první polovině září pohybují zpravidla mezi
5-25°C, v nočních hodinách může klesnout teplota pod bod mrazu.
V průběhu pobytu ve vsi a na řece zajišťují průvodci a jejich manželky stravu 3x denně. Strava je jednoduchá, ale dostatečná a chutná,
z velké části založená na ulovených rybách a výpěstcích místních
obyvatel. Čaj nebo káva jsou k jídlu vždy k dispozici. Alkoholické
nápoje, limonády a pivo doporučujeme přívézt z Krasnojarsku.
Další aktivity
Kromě rybaření se při cestách tajgou můžete zabývat lovem pernaté, fotografováním a sběrem lesních plodin. Samozřejmostí je
seznámení s loveckými stezkami.
V průběhu plavby parníkem z Krasnojarsku doporučujeme návštěvu města Jenisejsk a sibiřských vesnic. V některých dodnes stojí
kostely a kláštery z 18. století a roubenky z 19. století.

Doporučené vybavení k rybolovu
Přívlač
Lov tajmenů: naviják, prut délky 2,4-3 m o vrhací zátěži 20-80 g, vlasec 0,3
mm nebo šňůru cca 0,2 mm, plandavky 8-12 cm, rotačky č. 4-6, wobblery
nebo gumové rybky-rippery 8-15 cm a plouvoucí nástrahy-imitace myší
Lov štik: naviják, prut délky 2,4-2,75 m, 15-30 g, vlasec 0,25 mm nebo šňůru
0,15 mm, ocelová lanka, plandavky (okolo 10 cm), rotačky (č. 3-4), wobblery,
gumové rybky, twistery (hlavičky cca 5-30 g)
Lov lenoků, lipanů, síhů a okounů: naviják, prut délky 2,1-2,75 m o vrhací
zátěži 5-15 g, vlasec 0,2 mm nebo šňůru 0,1 mm, rotačky (č. 2-3), plandavky
cca 5 cm, wobblery, twistery a gumové rybky délky 3-7 cm
S trochou šikovnosti vystačíte vláčet na všechny výše uvedené druhy ryb
s prutem o vrhací zátěži cca 10-20 g.
Muškaření
Lov tajmenů: naviják, prut délky 9 stop a třídy 7-10 AFTMA, plovoucí šňůra nebo sinktip, koncový vlasec cca 0,3 mm, mušky (nejčastěji jigstreamery
a streamery imitující rybky nebo povrchové imitace myší).
Lov štik: naviják, jednoruční prut délky 9 stop třídy 8-9 AFTMA, plovoucí šňůra, případně sinktip, koncový vlasec 0,3 mm a ocelový/kevlarový nástavec,
mušky (štikové streamery a hladinové imitace žab nebo myší)
Lov lenoků, lipanů, síhů a okounů: naviják, prut délky 9 stop třídy 5-7 AFTMA, plovoucí + sinktip šňůra, koncový vlasec 0,14 - 0,2 mm, mušky (klasické
mušky pro lov pstruhů a lipanů, nymfy, jigy a streamery).
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Rusko - Sibiř, Plato Putorana

Na ryby a do přírody

Náhorní plošina Plato Putorana
patří k nejodlehlejším místům naší
planety. Stovky kilometrů tajgy
a tundry dělí tento liduprázný masiv plný stolových hor, strmých
údolí, jezer a řek od nejbližší civilizace.
Desítky řek si zde razí cestu nekonečnou Arktidou, kde najdete
spíše stopy sobů a medvědů, než
otisky lidských bot.
Jediné spojení s civilizací představuje helikoptéra a satelitní telefon.
Rybářský revír
Rybaří se na řekách pramenících v Plato Putorana, které jsou z civilizace dostupné po 1-2 hodinách letu helikoptérou. Řeky jsou horského
až podhorského typu, na svém toku vytvářejí peřeje a průtočná jezera.
Šířka řek se pohybuje od 20 do 200 metrů, dno je většinou ploché
a štěrkové, v okolí peřejí více členité – kamenité nebo skalnaté. Hloubka v peřejích kolísá od 1 do 3 metrů, v průtočných jezerech a na jámách jsou i místa hluboká přes 10 m. Pouze na horním toku je možné
řeky místy přebrodit. Voda v řekách je zpravidla čistá až průzračná.
Druhy ryb a sezóna
Většina lovených tajmenů se pohybuje mezi 60-90 cm, ale pravidelně jsou zde loveny i kusy 100-120 cm a každoročně jsou hlášeny
úlovky v kategorii 140-150 cm. Prokazatelně největší sibiřský tajmen
o hmotnosti 104 kg a délky přes 2 metry byl uloven v roce 1943 na
řece Kotuj, ješte v 90. letech byly uloveny exempláře hmotnosti nad
50 kg a řeky zajisté nevydaly všechna svá tajemství.
Lenoci se vyskytují jen v některých řekách, spíše v povodí Kotuj
a Chatanga. Běžně se loví kusy délky 30-50 cm, občas i nad 60 cm.
Lipanů je v řekách velké množství, na některých úsecích se délka lovených lipanů pohybuje mezi 45-55 cm, jinde jsou loveni lipani menší.
Ve slepých ramenech, některých zátokách a průtočných jezerech
v nižší nadmořské výšce se loví i okouni (obvykle 35-45 cm) a štiky
(běžně 70-100 cm, výjimečně nad 110 cm).
Letní rybářská sezóna v řekách severní Sibiře je velmi krátká, od
července do začátku září. V červenci a první polovině srpna rybaření
obvykle znepříjemňují komáři a muchničky. Koncem srpna a v září
může táboření i rybolov komplikovat chladné počasí. Denní teploty
se od července do začátku září zpravidla pohybují mezi 5 až 20°C.
Noční teploty (a v září i denní) mohou klesnout pod bod mrazu.
Způsoby rybolovu
Na některých místech se rybaří ze břehu, většinou se brodí. Brodicí
kalhoty jsou naprostou nutností.
Většina rybářů na řekách vláčí, případně muškaří. Lov dravců na
rybičku je povolen, ale s ohledem na ochranu tajmenů není oblíben. Úspěšný bývá lov tajmenů na nástrahy imitující plovoucí myš.
Většina ulovených tajmenů se pouští, ale některé menší tajmeny
nebo ostatní druhy ryb putují dle potřeby do rukou kuchaře výpravy.
Reportáže a další informace z tohoto revíru naleznete zde:
www.rybolov.com/rusko/plato-putorana/reportaze/
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Doprava a program
Celková doba letů z Prahy do Norilsku nebo Tury je 9-11 hodin.
Následuje přesun na heliport a v závislosti na výběru řeky 1-2 hodiny letu
vrtulníkem. Velikost skupiny 6-9 rybářů a 3-4 průvodci.
Většina rybářů dává přednost desetidenním výpravám, kdy je týdenní
pobyt na řece (6-7 dnů rybaření) doplněn 1-2 dny relaxace/časové rezervy před návratem do Evropy.
Aranžmá výpravy a její délku je možné uzpůsobit požadavku zákazníka.
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Průvodci a rafting
Vzhledem k tahům ryb v řekách, úživnosti řek a dostupnosti vod, je
nutností mobilní charakter tábora. Na základě zkušeností se jako
ideální způsob pohybu v revíru jeví splouvání řek na nafukovacích
lodích - raftech, kdy mají rybáři možnost operativně měnit loviště
a poznat bez námahy velkou část řeky. Rafty jsou moderní, 4-5 metrů dlouhé lodě opatřené konstrukcí a vesly, která ovládá průvodce.
Každou výpravu určenou pro 4-8 rybářů doprovází 2-4 průvodci
s rafty (2-3 rybáři na raft). Průvodci mají s pobytem v přírodě, raftingem a rybařením dlouholeté zkušenosti. V závislosti na počasí,
tahu ryb a přání hostů řídí průvodci průběh akce, plánují přesuny
tábořišť, vybírají místa vhodná k rybolovu a v případě zájmu pomáhají zákazníkům zvolit správné nástrahy a techniku lovu ryb.
Průvodci hovoří rusky a částečně anglicky. Některých výprav se
účastní i česky hovořící zástupce cestovní kanceláře PEPA.
Ubytování a strava
Během splouvání řek a rybaření jsou noclehy zajištěny ve stanech.
Ke kompletnímu vybavení tábora patří: kvalitní stany pro 2 osoby,
podložky na spaní (karimatky), velký kuchyňský a jídelní stan, stoly,
žídle a mobilní sauna. Spojení s civilizací zajišťuje satelitní telefon.
Centrem společenského života v táboře je jídelní stan, kde se vaří
a podává jídlo, diskutuje o rybaření, vážou mušky...
Po příletu na Sibiř a na závěr výpravy zařazujeme v závislosti na
programu nocleh v hotelu.
Průvodce-kuchař, který doprovází každou výpravu, připravuje 3x
denně jídlo. Kuchaři jsou zkušení a v naprosté divočině schopní zajistit pestrou a chutnou stravu, jíž kvalita i množství nezřídka předčí
očekávání hostů. Čaj a káva jsou k jídlu vždy k dispozici. Alkoholické nápoje a pivo je nutné objednat předem.

Doporučené vybavení k rybolovu
Přívlač
Lov tajmenů: naviják, prut délky 2,4-3 m o vrhací zátěži 20-80 g, vlasec 0,3
mm nebo šňůru cca 0,2 mm, plandavky 8-12 cm, rotačky č. 4-6, wobblery
nebo gumové rybky-rippery 8-15 cm a plouvoucí nástrahy-imitace myší
Lov štik: naviják, prut délky 2,4-2,75 m, 15-30 g, vlasec 0,25 mm nebo šňůru
0,15 mm, ocelová lanka, plandavky (okolo 10 cm), rotačky (č. 3-4), wobblery,
gumové rybky, twistery (hlavičky cca 5-30 g)
Lov lenoků, lipanů, síhů a okounů: naviják, prut délky 2,1-2,75 m o vrhací
zátěži 5-15 g, vlasec 0,2 mm nebo šňůru 0,1 mm, rotačky (č. 2-3), plandavky
cca 5 cm, wobblery, twistery a gumové rybky délky 3-7 cm
S trochou šikovnosti vystačíte vláčet na všechny výše uvedené druhy ryb
s prutem o vrhací zátěži cca 10-20 g.
Muškaření
Lov tajmenů: naviják, prut délky 9 stop a třídy 7-10 AFTMA, plovoucí šňůra nebo sinktip, koncový vlasec cca 0,3 mm, mušky (nejčastěji jigstreamery
a streamery imitující rybky nebo povrchové imitace myší).
Lov štik: naviják, jednoruční prut délky 9 stop třídy 8-9 AFTMA, plovoucí šňůra, případně sinktip, koncový vlasec 0,3 mm a ocelový/kevlarový nástavec,
mušky (štikové streamery a hladinové imitace žab nebo myší)
Lov lenoků, lipanů, síhů a okounů: naviják, prut délky 9 stop třídy 5-7 AFTMA, plovoucí + sinktip šňůra, koncový vlasec 0,14 - 0,2 mm, mušky (klasické
mušky pro lov pstruhů a lipanů, nymfy, jigy a streamery).
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Island - mořský rybolov

Na ryby a do přírody

Jedním z předpokladů přežití na drsném severu a dnes i základem ekonomiky jsou bohatá loviště ryb.
Tradiční rybářské osady Sudureyri
a Flateyri se nacházejí na severozápadě ostrova, v těsné blízkosti nejkvalitnějších lovišť ryb islandského
pobřeží.
Rybolov v islandských vodách je
přísně regulován pomocí předem
stanovených kvót, o které se na severozápadě Islandu dělí profesionální-komerční rybáři s rybáři-turisty.
Rybářský revír
Rybaří se ve vodách Atlantiku na severozápadě Islandu. Loviště ryb
se nacházejí ve fjordu, na okraji volného moře (15 minut jízdy lodí)
a na volném oceánu (30-60 minut jízdy lodí).
Druhy ryb a sezóna
Především lov tresek obecných a jednoskvrnných. Dále se v okolí
loví rovněž vlkouši, okouníci, tresky tmavé, mníkovci bělolemí, mořští ďasi, platýsi a halibuti. Sezóna lovu mořských ryb na severozápadním pobřeží Islandu trvá od května do září.
Rybolov
Rybaří se (pilkrování, přívlač) na hloubkách 30-120 m z motorových lodí dlouhých 7 m, širokých 2,8 m, vybavených kabinou
s nezávislým topením, echolotem-GPS-mapovým plotrem, vysílačkou, satelitním bezpečnostním systémem, boxy na úlovky, držáky
na pruty a motorem o výkonu 130 HP (turbodiesel).
Řidič lodě musí být držitelem mezinárodně platného oprávnění
k řízení plavidla. Aby majitelé lodí předešli případným poškozením
lodí nezkušenými řidiči, provádějí před předáním lodě kontrolně instruktážní projížďku, během které řidič lodě musí prokázat, že je
schopen bezpečně ovládat pronajaté plavidlo.
Havarijní pojištění lodě s nulovou spoluúčastí je v ceně pronájmu lodě.
Termíny a program
Pobyty v Sudureyri a Flateyri jsou možné od května do září, zpravidla v týdenních cyklech od úterý do úterý. Po příletu do Reykjavíku
následuje transfer na vnitrostátní letiště a necelou hodinu dlouhý
let do Isafjördur s návazným přesunem do Sudureyri nebo Flateyri
(45 minut autobusem). Po šesti dnech rybaření je v úterý zajištěn
transfer přes Isafjördur do Reykjavíku a ubytování v hotelu před odletem z Islandu. Pobyt je možné prodloužit a doplnit o individuální
nebo organizované výlety po Islandu.
Reportáže a další informace z tohoto revíru naleznete zde:
www.rybolov.com/island/morsky-rybolov/reportaze/

Ísafjördur
Akureyri
Egilsstadir

Reykjavik

Doprava
Celková doba letů z Prahy, Frankfurtu nebo Berlína do Ysafjordur s přestupem v Reykjavíku je 6-8 hodin. Transfery autobusem v Reykjavíku a z letiště
Isafjördur do místa pobytu (cca 45 minut) jsou zajištěny.
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Ubytování a strava
Ubytování je v moderně vybavených domcích pro 4-6 osob v rybářských osadách Sudueryri nebo Flateyri. Obytná plocha cca 70 m2,
vzdálenost od lodí 100-300 m, vzdálenost od obchodu do 500 m.
V každém domku se nachází vybavená kuchyně (sporák, mikrovlnka, kávovar, lednice), jídelní kout, obývací pokoj (radio), sprcha,
WC a 2-3 ložnice se samostatnými lůžky.
Vlastní vaření. V Sudureyri možnost stravování v restauraci.

Způsoby rybolovu a předpisy
Pilkrování a přívlač na hloubkách cca 30-120 m.
Všechny ryby délky nad 50 cm musí být ihned po vylovení usmrceny
a uloženy v boxu s ledem, který je v každé lodi.
Ulovené ryby se odevzdávají v přístavišti. Ryby pro okamžitou spotřebu
v místě pobytu si zákazníci mohou ponechat.
Jestliže si rybáři chtějí přivézt z Islandu domů kvalitní rybí filety, je možné za cca 150 EUR zakoupit přepravní box s 20 kg profesionálně zhotovených a originálně balených filetů nejvyšší kvality (možnost výběru
druhu ryby).
Doporučené vybavení k rybolovu
Pilkrování: prut délky 1,6-2,3 m, třídy 20-30 liber určený k pilkrování a lov na
jig, multiplikátor s nejméně 200 m pletené šňůry o nosnosti 20-40 kg, monofilní návazec 0,7-1,0 mm, pilkry 100-750 g, jigy.
Přívlač: prut délky 2,1-2,7 m, odhozová zátěž 30-150 g, naviják odolný slané
vodě s nejméně 200 m pletené šňůry o nosnosti 15-30 kg, monofilní návazec
0,7-1,0 mm, twistery, rippery, plandavky-pilkiny 40-150 g.
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Irsko - jezera Corrib a Ree

Na ryby a do přírody

Ostrov tisíce legend, zelený ostrov, ale také ostrov rybářů.
Takové jsou přívlastky, kterými
se honosí Irsko. Kromě středověkých hradů a zámků leží v horách
i rovinách Irska stovky jezer, která
spojují desítky řek.
Příroda Irska, to je klid a pohoda
na každém kroku.
Na rybáře čekají úlovky okounů,
štik, lososů a především feroxůvelkých pstruhů obecných jezerní
formy.
Rybářský revír
Jezera Corrib a Ree patří k největším jezerům Irska. Okolní pahorkatina je řídce osídlena, na návštěvníka zde dýchne jedinečná
atmosféra klidu a domácí pohody, která je irskému venkovu vlastní.
Jezerní břehy obklopené převážně loukami a pastvinami jsou velmi
členité, vodní hladina je poseta stovkami ostrovů. Rybáři zde naleznou mělké zátoky i velmi hluboké pasáže.
Druhy ryb a sezóna
Na jezerech Corrib a Ree se loví štiky, okouni a pstruzi obecní jezerní formy. Pro pstruhy obecné o hmotnosti nad 3 kg se vžil místní
název „ferox“. V okolních řekách je možné lovit lososy atlantské.
Do některých menších jezer v okolí se vysazují pstruzi duhoví.
Sezóna lovu štik je od dubna do listopadu, v jarním období jsou po
vytření štiky obvykle stažené v mělkých zátokách a u porostů vodní
vegetace. V létě se štiky přesouvají do hlubších pasáží a do míst,
kde se shlukuje jejich potrava. S podzimním ochlazením se štiky
opět vydávají lovit do mělčin a na hrany hloubek.
Metody lovu jsou stejné jako v jiných částech Evropy, podle sezóny
a typu loviště se používají plandavky, rippery, twistery, wobblery,
jerky apod. V jarním období, když se štiky stahují do mělčin jsou
oblíbené hladinové nástrahy a lov štik na streamery. V letních měsících se často loví na trolling.
Sezóna lovu pstruhů obecných je od března do konce září, od
1. října jsou pstruzi hájeni. Velcí pstruzi obecní (ferox) se obvykle
loví na trolling na woblery. Menší pstruzi se loví u přítoků klasickou
přívlačí, případně na umělou mušku.
Lososi atlantští táhnou do některých řek v okolí. Sezóna lovu je od
dubna do září. Loví se na přívlač a na umělou mušku.
Dále se v jezerech loví plotice, cejni, perlíni, líni a úhoři.
Rybolov
Protože jsou Corrib a Ree velká jezera s celou řadou specifik
a rybaření v regionu podléhá komplikovaným pravidlům, probíhá
rybaření vždy pod vedením místního rybářského průvodce hovořícího anglicky, případně částečně německy nebo polsky.
Na jezerech se loví obvykle z motorových lodí. Na lodi vedené průvodcem mohou rybáři používat vlastní vybavení, případně si mohou zapůjčit kompletní vybavení včetně nástrah od průvodce.
Na řekách se většinou loví ze břehu. Rybolov na řekách je limitován množstvím pravidel a omezení, která zamezují příliš vysokému
rybářskému tlaku. Diky tomu se dodnes v některých řekách loví na
umělou mušku i přívlač pstruzi obecní a sezónně (od července do
září) i lososi.
Fanatickým rybářům, příznivcům outdooru a dobrodružnějším povahám nabízejí rybářští průvodci možnost strávit 1-2 noci v přístřešku na jednom z jezerních ostrovů, kde se hosté mohou věnovat lovu na plavanou a položenou (cejni, plotice...) a rybařit tak
prakticky 24 hodin denně. Po dobu pobytu na ostrově připravují
průvodci stravu na ohni nebo plynovém vařiči.
Reportáže a další informace z tohoto revíru naleznete zde:
www.rybolov.com/spanelsko/irsko/jezero-corrib/reportaze/

Belfast

Dublin

Galway

Limerick

Cork

Doprava a program
Doba letu z Prahy do Dublinu jsou 2-3 hodiny. Na letišti v Dublinu mají
rybáři zajištěný transfer do místa pobytu (3-4 hodiny jízdy), připadně pronájem automobilu.
Oblíbené jsou především týdenní pobyty a prodloužené víkendy s odletem z Prahy (Vídně) ve čtvrtek a s návratem zpět v pondělí.
Součástí aranžmá prodloužených víkendů jsou transfery z letiště do místa
pobytu a zpět (nebo pronájem automobilu na letišti) a transfery každý den
rybolovu z pensionu k jezeru a zpět, ubytování se snídaní od čtvrtka do
pondělí, 3 dny rybaření na lodi s průvodcem, obědy v průběhu rybaření,
zapůjčení rybářského vybavení i nástrah a povolenky k rybolovu.
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Ubytování a strava
Ubytování je zajištěno v pensionech typu „bed and breakfast“, které mají s ubytováním rybářů zkušenosti a kromě noclehu nabízejí
i možnost uložení a sušení rybářských potřeb apod.
K dispozici jsou pokoje pro jednu, dvě nebo tři osoby s koupelnou
(sprcha, WC). V ceně ubytování je vždy snídaně.
Průvodci v průběhu rybolovu obvykle připravují oběd na grilu na
některém z jezerních ostrovů, případně mají připravené sendviče,
salát, kávu apod.
Večeře podávané v pensionu nebo v okolních restauracích jsou
velmi bohaté a umožňují hostům kromě rybaření okusit i zdejší kuchyni a případně nahlédnout do veselého večerního života Irů.
Termíny
Termíny pobytů jsou možné od března do listopadu, dle požadavku
zákazníka. Oblíbené jsou zejména víkendové a týdenní pobyty.

Způsoby rybolovu a předpisy
Rybář smí lovit nejvýše na dva pruty. Jako nástrahy se nesmí používat
živé rybky. Pstruzi, siveni a lososi jsou hájeni od 1.10. do 1.2. Pro štiky
není doba hájení zavedena.
Rybář si smí ponechat denně nejvýše jednu štiku délky do 50 cm (měřeno od špičky tlamy do vykrojení ocasní ploutve).
Okouny, plotice, cejny nebo líny si rybář smí ponechat denně nejvýše
4 a tyto ryby nesmějí být delší než 25 cm (měřeno od špičky tlamy do
vykrojení ocasní ploutve).
Pstruha obecného délky nad 31 cm a lososa délky nad 40 cm si rybář smí ponechat denně nejvýše jednoho, ale množství ponechaných
lososovitých ryb zpravidla ještě omezují místní předpisy. Štiky, okouny
a velké pstruhy loví většina zdejších rybářů metodou „chyť a pusť“.
Uvedené údaje jsou pouze informační, mohou se kdykoliv změnit rozhodnutím úřadů. S aktuálními předpisy seznámí rybáře jejich průvodce.
Doporučené vybavení k rybolovu
Přívlač na štiky a velké pstruhy: pruty délky 2,4-2,7 m, odhozová zátěž cca 20-60 g, třpytky, woblery, jerky, twistery, rippery.
Přívlač na okouny a pstruhy: pruty délky cca 2,1-2,7 m, odhozová
zátěž do cca 20 g, twistery a rippery, třpytky, woblery.
Lov pstruhů na umělou mušku - jezero: pruty 9-10 stop, AFTMA 7-8,
plovoucí a potápivá šňůra nebo sinktip, streamery, jezerní mušky.
Lov pstruhů na umělou mušku - řeka: pruty 9 stop, AFTMA 5-7, plovoucí šňůra, běžné vzory mušek, streamery.
Lov štik na umělou mušku: pruty 9-10 stop, AFTMA 8-9, plovoucí šňůra nebo sinktip, nástavec odolný štičím zubům, streamery
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Španělsko - Baskicko

Na ryby a do přírody

Baskická jezera, stejně jako celé
Baskicko, mají jen málo společného s tím, co si člověk představuje pod pojmem Španělsko.
Vlastně něco přeci: kvalitní vína
a vynikající gastronomii.
První zprávy o lovu gigantických
okounů v podhorských jezerech
Baskicka se objevily v roce 2014.
Na fotografiích se skvěli baculatí
pruhovaní krasavci delší než 50
centimetrů. Brzy dorazily i novinky o lovu candátů a štik.
Rybářský revír
Rybaří se na vodárenských nádržích, které vznikly v sedmdesátých
letech přehrazením a zatopením údolí. Nyní slouží jako zdroj pitné
vody pro okolní obce. Největší jezero je přibližně 10 km dlouhé
a v nejširším místě přes 2 km široké. Hloubka dosahuje až 25 m
(u hráze a v bývalém korytě), ale většina jezera je hluboká do 12
metrů. Na dně jsou zatopené pozůstatky lidské činnosti - ruiny
domů, cesty a kamenné zídky, které kdysi oddělovaly pastviny.
V příbřežních zónách jsou místy zatopené lesy. Všechna tato místa
jsou dobrá loviště dravých ryb.
Druhy ryb a sezóna
Ve vodárenských přehradách Baskicka byly dlouhá léta hlavní lovenou rybou štiky, které zde díky velmi mírné zimě a množství potravy dorůstají délek i přes 120 cm a hmotnosti až 20 kg.
V roce 2010 byli do některých přehrad vysazeni okouni a candáti,
kteří se zde mají čile k světu. V letech 2015-2017 zde byli loveni
okouni délky přes 50 cm a candáti kolem 70 cm. Běžná velikost lovených okounů se pohybuje od 25 do 45 cm, nejčastější délka lovených candátů je 40-50 cm. Vzhledem k množství potěru a malých ryb
i s ohledem na vodárenský režim přehrad lze předpokládat, že se
četnost i velikost úlovků bude v příštích letech nadále zvyšovat.
Díky relativně mírné zimě je zdejší rybářská sezóna velmi dlouhá. První lovci štik, okounů a candátů se na přehradách objevují
již v březnu a ty nejvytrvalejší neodradí ani listopadové ochlazení. Vzhledem k nadmořské výšce přehrad a chladným přítokům
z okolních hor probíhá aktivní lov dravců a ostatních druhů ryb
i v letních měsících.
Kromě okounů, candátů a štik se v přehradách loví i kapři, parmy,
cejni, okounci černí a výjimečně i pstruzi obecní jezerní formy.

Reportáže a další informace z tohoto revíru naleznete zde:
www.rybolov.com/spanelsko/baskicko/reportaze

alsko

Bilbao

Madrid

Francie

Barcelona

Portug

Rybolov
Povolen je lov ryb ze břehu nebo z registrovaných rybářských kajaků. Provoz motorových lodí, belly-boatů a jiných plavidel je na
jezerech zakázán (s výjimkou policie a záchranářů).
Nejčastější způsoby lovu ryb jsou: přívlač, vertikální přívlač, trolling, případně položená nebo plavaná. Používat jako nástrahu živou rybku je zakázáno. Rybaří se výhradně metodou „chyť a pusť“.
Rybářům je zajištěn pronájem moderních a velmi stabilních rybářských kajaků s echolotem. Rybářské kajaky jsou podle požadavků
zákazníka buď šlapací, poháněné pedály nebo klasické pádlovací.
Možnost zapůjčení prutu s navijákem a zakoupení nástrah.
Vzhledem k členitosti břehů a přítomnosti ostrovů je zde možné
rybařit téměř za každého počasí.
Správce revíru a pronajímatel rybářských kajaků mají k dispozici motorovou loď, se kterou dělají každodenně kontroly jezer.
V případě zájmu mohou pohodlnější rybáře i s kajaky odtáhnout
do vzdálenějších částí jezera, eventuelně zajišťují i dovoz obědů
a občerstvení na předem dohodnutá místa na jezeře.

Sevilla
Malaga

Doprava a vzdálenosti
z České republiky cca 2.000 km, z letiště Bilbao cca 70 km
Pro cesty letadlem doporučujeme letět na letiště Bilbao (2-3 hod. letu),
ze kterého je zajištěn transfer do místa pobytu (hodina jízdy).
Alternativně je možné z cílového letiště cestovat automobilem, jehož
pronájem na letišti zajistíme.
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Ubytování a strava
Ubytování je v apartmá nebo v pensionu ve vsi, resp. v klidné vilové čtvrti asi 5-10 minut cesty autem od přehrady.
Rybářům jsou k dispozici dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
nebo apartmá s příslušenstvím, kuchyňkou a terasou. Moderní vybavení nabízí kompletní zázemí pro příjemnou rybářskou i rodinnou dovolenou.
Apartmá jsou plně vybavena pro vaření a vlastní stravování. Baskická kuchyně je však tak dobrá a cenově přístupná, že
by byla chyba ztrácet čas vařením, když můžete celý den rybařit
a v poledne i večer se nechat překvapit tím, co vytvoří místní kuchaři.
A ti, kdo mají rádi víno, při pohledu na mapu Baskicka rychle zjistí, že vinařská oblast Rioja zasahuje až sem. Za pozornost stojí
i mírně perlivé bílé víno txakoli, které po obědě skvěle osvěží, stejně jako místní jablečný nebo hruškový cider.
Termíny a program
Termíny pobytů jsou možné od března do listopadu, dle požadavku
zákazníka.
Oblíbené jsou především týdenní pobyty a prodloužené víkendy
s odletem z Prahy (Vídně) ve čtvrtek a s návratem zpět v pondělí.
Součástí aranžmá prodlouženého víkendu jsou transfery z letiště
do místa pobytu a zpět a každý den rybolovu z místa ubytování
k jezeru a zpět, ubytování od čtvrtka do pondělí, od pátku do neděle 3 dny plná penze (snídaně, oběd a večeře včetně vody a vína),
3 dny rybaření včetně zapůjčení rybářského kajaku, povolenky
k rybolovu a první den rybaření pod vedením rybářského průvodce.

Způsoby rybolovu a předpisy
Rybář smí lovit celoročně nejvýše na jeden prut s umělou nástrahou.
Doba rybolovu je od rozbřesku do soumraku.
Rybolov na přehradách je povolen pouze metodou „chyť a pusť“.
Doporučené vybavení k rybolovu
Přívlač na okouny a candáty: pruty délky cca 1,8-2,4 m do cca 30 g,
twistery a rippery na jigových hlavičkách cca 10-25 g, malé pilkery
nebo drobné a těžké plandavky o hmotnosti cca 20-40 g.
Přívlač na štiky: pruty délky 2,1-2,4 m, odhozová zátěž cca 10-40 g,
třpytky, woblery, jerky, twistery, rippery.
Vybavení pro přívlač vč. nástrah je možné zapůjčit v místě pobytu.
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ŠVÉDSKO

Na ryby a do přírody

1

2

5
6

8
9

7

Östersund
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Kiruna

Sundsvall

12
Od nížiny na jihu až po laponské hory,
Švédsko je zemí nekonečných rybářských
možností. Bezpočet potoků, řek a jezer
vytváří kvalitní podmínky pro život a růst
ušlechtilých druhů ryb.
Kdekoli ve Švédsku budete rybařit, vždy to
bude na čistých vodách. Zdravé životní prostředí a zachovalá přírodní krajina s rozmanitou flórou a faunou vytváří předpoklady pro
klidný průběh rybářské dovolené. Splňte si
svůj rybářský sen ve Švédsku, ve velké zemi
sportovních rybářů!
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Trelleborg

Aland

24

Doprava

Termíny

Orientační ceny trajektů pro osobní automobil včetně 4 osob
za jednu cestu:
Rostock - Trelleborg
3.000-4.000 Kč
Sassnitz - Trelleborg
3.000 Kč

Ceny

Vlastní automobil nebo letecky.
Možnost zajištění letecké dopravy a následného zapůjčení automobilu na letišti za příznivé ceny.
Trajekty z Německa do Švédska zajišťujeme dle platných tarifů.

Ubytování, popisy chat

Je-li v popisu chaty uvedeno, že se jedná o chatu pro např. 4-6
osob, je chata vhodná pro ubytování 4 dospělých osob a dvou dětí,
nikoli pro 6 dospělých osob. Maximální počet osob ubytovaných
v chatě nesmí být nikdy překročen.
V každé chatě se nachází vybavená kuchyně, ložnice, sprcha a WC.

Strava

Vlastní vaření. V každé chatě se nachází vybavená kuchyně.
V některých lokalitách možnost stravování v restauraci.

Přehled revírů
1 Tjuonajokk (lipan, pstruh, štika)
2 Ammarnäs (pstruh, lipan)
3 Storsjö (lipan, pstruh, štika, okoun)
4 Tannäs (lipan, pstruh, okoun, štika)
5 Vindelälven (lipan, pstruh, losos, štika, okoun)
6 Gäddträsk (štika, okoun)
7 Gafsele (štika, okoun)
8 Ormsjön (štika, okoun, lipan, pstruh)
9 Lesjön (štika, okoun, lipan, pstruh)
10 Helesjö (štika, okoun, pstruh)
11 Giman (štika, okoun, lipan, pstruh)
12 Ljusnan (štika, okoun, candát)
13 Nedre Dalälven (štika, okoun, candát)
14 Arkösund (štika, okoun)
15 Stegeborg (štika, okoun)
16 Strömmen (štika, okoun)
17 Syrsan (štika, okoun)
18 Asunden a Basunda (štika, okoun)
19 Winäs (štika, okoun, candát)
20 Vänern (štika, okoun, candát, losos)
21 Mjörn (štika, okoun, candát)
22 Hökensas (pstruh)
23 Getnö Gard (štika, okoun)
24 Finsko, souostroví Aland (štika, okoun)

Termíny pobytů dle požadavků zákazníka. Nástup na pobyt je standardně odpoledne mezi 15:00 a 18:00 hodin a konec pobytu dopoledne mezi 8:00 a 10:00 hodin. V případě některých chat je možný
pouze pronájem v turnusech sobota - sobota.
Ceny pronájmů chat, lodí, povolenek a dalších služeb jsou uvedeny v přehledu cen a na stránkách www.rybolov.com.
Zákazník přebírá chatu čistou a uklizenou a vrací ji ve stejném
stavu. Majitelé chat hovoří švédsky a anglicky, jsou oprávněni při
nástupu na pobyt vybrat kauci ve výši cca 1000 SEK (100 EUR) za
osobu, která bude nájemci vrácena po včasném předání čisté, uklizené a nepoškozené chaty a lodě. Majitelé chat si vyhrazují právo
výměny lodě, motoru, apod. v případě poruchy.

Předpisy

Každý rybář je povinen respektovat aktuálně platné předpisy.
Předpisy se mohou v průběhu sezóny měnit.
Mnoho užitečných informací naleznete na www.rybolov-svedsko.cz

Tjuonajokk

Na ryby a do přírody

Skalnaté hory, které dodnes mají tradiční laponská jména, vytvářejí nezapomenutelnou kulisu nad údolím řeky
Kaitum, kterou proslavil jedinečný rybářský kemp Tjuonajokk. Atmosféra horské
divočiny švédského Laponska zde pohltí každého návštěvníka, jen co vystoupí
z helikoptéry.
Kvalitní zázemí, vynikající kuchyně,
profesionální přístup průvodců a samozřejmě dostupnost rozmanitých lovišť
lipanů, pstruhů, sivenů a štik obklopených panenskou přírodou Laponska.
Vítejte v Tjuonajokk!
Rybářský revír
Rybářský revír Tjuonajokk (čti „šuonajokk“) leží na sever od polárního kruhu ve švédském Laponsku. Na západ od Tjuonajokk tvoří
mohutnou hradbu hory, které navazují na masiv nejvyššího vrcholu
Švédska - Kebnekaise (2117 m). Jediné spojení s civilizací představuje ve zdejším kraji helikoptéra.
Řeka Kaitum obklopená horskou lesotundrou a tundrou vytváří
v okolí kempu Tjuonajokk tři peřeje, z nichž každá je dlouhá okolo
kilometru a široká asi 60 m. Právě tyto peřeje jsou jedním z nejlepších lovišť lipanů na naší planetě. Mezi peřejemi se táhnou průtočná jezera, po kterých se rybáři přepravují na motorových lodích.
Součástí revíru je i několik malých jezer v okolní tundře. Jezera jsou
ledovcového původu, voda v nich je velmi čistá až průzračná, většina má kamenité břehy a dno tvořené velkými balvany. Část jezer
a jejich břehů má rašelinný-slatinný charakter.
Návštěvníci se v Tjuonajokk mohou setkat se soby, losy, tetřevy,
bělokury, sovicemi, potáplicemi a vzácně také s medvědy.
Druhy ryb a sezóna
V řece Kaitum, několika potocích a ledovcových jezerech revíru
Tjuonajokk se loví pouze ryby z přírodního výtěru.
Ačkoli má řeka podhorský chatakter, hostí říční peřeje neuvěřitelná
kvanta lipanů ve vynikající kondici. Kromě lipanů, kteří zde nezřídka
dorůstají délky přes 50 cm, se v peřejích loví i pstruzi, vzácněji siveni alpští a marény. Klasická loviště velkých pstruhů leží u přítoků
do jezera Kaitumjaure.
Kapitální štiky a velice bojovné okouny je možné lovit v jezeře Laeffa a v některých zátokách jezera Kaitumjaure.
V tundře nad říčním údolím leží ledovcová jezera, ve kterých žijí
siveni alpští a pstruzi.
Letní rybářská sezóna začíná po odchodu sněhové vody počátkem července a končí na přelomu srpna a září s příchodem prvních mrazů.
Rybolov
Tjuonajokk je právem „Mekkou evropských muškařů“, především
lovců lipanů. Ortodoxní zastánci suché muškařiny i příznivci nymfování ve zdejším revíru naleznou ta správná loviště.
Přívlač je povoleným způsobem lovu pstruhů, sivenů a lipanů jen ve
stojatých vodách. Lov štik na přívlač není povolen.
Seznámení s revírem, výběr správných lovišť, nástrah a technik rybolovu umožňuje návštěvníkům Tjuonajokk několik profesionálních
rybářských průvodců.
Přesuny po revíru jsou možné pěšky a na pronajatých nebo průvodcem řízených motorových lodích.
Hostům je k dispozici prodejna rybářských potřeb a nástrah s půjčovnou rybářského vybavení, vázací koutek, restaurace, bar...
Reportáže a další informace z této oblasti naleznete zde:
www.rybolov.com/svedsko/tjuonajokk/reportaze/

Kiruna

Umea
Sundsvall

Stockholm

Doprava a vzdálenosti
z České republiky cca 2.600 km
Tjuonajokk je dostupný pouze
helikoptérou z Kiruny (cca 40 minut).
Letecké spojení do Kiruny je přes
Stockholm.
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Ubytování a strava
Srubová základna Tjuonajokk představuje ostrůvek civilizace a pohodlí v prostředí severské divočiny, 120 km severně od polárního
kruhu, půl hodiny letu helikoptérou od nejbližší silnice.
Hostům je k dispozici několik typů chat, venkovní biologické toalety, sauna vytápěná dřevem, restaurace, společenská místnost,
miniobchod s potravinami a základním rybářským vybavením, telefon na recepci, udírna, půjčovna kanoí a rybářských motorových
lodí. Elektřina a sprcha jsou k dispozici v hlavní budově pouze v hodinách, kdy je v provozu generátor. Voda skvělé chuti je k dispozici
u pramene. Na signál mobilního telefonu zapomeňte.
Standardní 4-lůžkové chaty jsou vybaveny dvěma patrovými lůžky, kuchyňským koutem (základní sada nádobí a plynový vařič)
a plynovým topením.
Dvoulůžkové chaty poskytují vyšší standard ubytování hotelového
typu pro zákazníky, kteří se stravují v místní restauraci. V každé
chatě je místnost se dvěma lůžky, stolek a plynové topení.
Dvoulůžkové pokoje poskytují vyšší standard ubytování hotelového typu pro zákazníky, kteří se stravují v místní restauraci. Pro
celkem 5 pokojů v jedné chatě je k dispozici sprcha, sauna a společenská místnost.
Někteří rybáři dávají přednost stravování z vlastních zdrojů, ale
v restauraci Tjuonajokk je možné zajištění snídaní, obědů formou
balíčku a večeří. Místní kuchaři jsou pověstní gurmánskými zázraky
uprostřed divočiny. Samozřejmě nechybí ani jídla z místních surovin, speciality ze zvěřiny, ročníková vína...
Další aktivity
Turistika a výstupy na vrcholky hor v okolní tundře.
Od července do srpna roste v okolí množství borůvek, brusinek,
morušek a hub.
Dvakrát ročně pořádá Tjuonajokk rafting-splouvání řeky Kaitum
spojené s rybařením.
V září možnost lovu bělokurů.
Při rybaření a procházkách přírodou se můžete setkat se soby, losy,
tetřevy, bělokury, potáplicemi, orly a vzácně také s medvědy.

4-lůžková chata

dvoulůžková chata

restaurace

Způsoby rybolovu a předpisy
Rybář smí lovit na jeden prut a povolen je pouze lov ryb na umělé
nástrahy (muškaření a přívlač).
Lov ryb z lodí a přívlač nejsou povoleny v proudech a peřejích.
Denně si každý rybář smí ponechat jen ryby pro okamžitou spotřebu,
nejvýše jednoho lipana a pstruha délky 35-45 cm nebo štiku délky
do 80 cm.
Nástraha by měla být opatřena jednoháčky bez protihrotu.
Doporučené vybavení k rybolovu
Muškaření na pstruhy a lipany: pruty délky 2,7 m, třída AFTMA 4-6,
síla návazců 0,14-0,22 mm.
Obecné vzory suchých mušek, nymf a streamerů: pakomáři, střechatky
a jepice (v červenci včetně velkých májovek), chrostíci, mravenci...
Muškaření na štiky: pruty délky 2,7 m, třída AFTMA 7-9, plovoucí šňůra
nebo sinktip, návazec 0,3 mm, nástavec odolný štičím zubům
Přívlač na pstruhy a siveny: pruty délky 2,1-2,7 m, vrhací zátěž 5-15 g
(tmavé rotačky č. 1-3, plandavky, jigy-twistery, peříčka, marmyšky
a woblery spíše přírodních a tmavších barev.
Doporučená síla návazců 0,2-0,3 mm.
Přívlač na štiky: pruty délky 2,1-2,7 m, vrhací zátěž 10-30 g (rotačky,
plandavky, peříčka a woblery), doporučená síla návazců 0,2-0,3 mm,
nástavec odolný štičím zubům
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Ammarnäs

Na ryby a do přírody

Revír Ammarnäs leží v horské údolní tajze obklopené horami, kde se v tundře pasou stáda sobů.
Divočina švédského Laponska v oblasti
pohoří Vindelfjället je snadno dostupná
a přitom srovnatelná s odlehlými končinami Kanady nebo Aljašky.
Komfortní zázemí, dostupnost jednotlivých částí revírů, zachovalost horské
přírody i péče správce revíru o vody potěší každého rybáře, který klade důraz
na půvab krajiny a upřednostňuje lov
přírodních ryb v původním prostředí.
Rybářský revír
Revír Ammarnäs leží v horách švédského Laponska u hranic s Norskem. Součástí revíru je několik sektorů, které zahrnují na dvacet
kilometrů horských řek a říček i množství malých jezer a velká jezera
Gautsträsk a Tjulträsk. Jezera jsou ledovcového původu, voda v nich
je velmi čistá až průzračná, většina má kamenité břehy a dno tvořené
balvany. Část jezer a jejich břehů má rašelinný-slatinný charakter.
Kromě mělkých zátok jsou na všech jezerech i hlubší místa.
Na jednotlivé části revíru jsou vydávány samostatné povolenky, některé sektory jsou učeny výhradně pro muškaření.
Části revíru jsou rybářům dostupné po lesních cestách sjizdných
osobním autem, k odlehlejším vodám je nutné dojít i několik kilometrů pěšky, případně použít loď na jezeře Tjulträsk. Na vzdálenější
exkluzivní vody je možné zajistit několikadenní výpravy s rybářským
průvodcem a dopravou helikoptérou.
Unikátním zážitkem je pobyt a rybaření v laponské osadě Geunja.
Návštěvníci se zde mohou setkat se soby, losy, tetřevy, tetřívky, bělokury, jeřáby, sovicemi, potáplicemi a vzácně také s medvědy.
Druhy ryb a sezóna
V jezerech a horských řekách revíru Ammarnäs se loví přírodní ryby,
pouze do několika jezer jsou dosazováni pstruzi obecní a siveni alpští. Do jezera Tjulträsk byli v minulosti vysazeni kanadští siveni namaycush. Muškařské peřeje Sjöforsen a Järnforsen na řece Vindelälven jsou známé úlovky vekých lipanů a pstruhů obecných. V říčce
Tjulan se loví hlavně lipani a menší pstruzi. V horských jezerech se
loví pstruzi obecní a siveni alpští, v průtočných jezerech v nižší nadmořské výšce rovněž síh a výjimečně štika nebo siven namaycush.
S ohledem na horský chatakter revíru zde není možné očekávat
vysokou četnost úlovků, ale dobří rybáři zde mají šanci na velké a
někdy i trofejní ryby ve vynikající kondici.
Letní rybářská sezóna začíná po odchodu sněhové vody v druhé
polovině června a končí v září. Migrující pstruzi obecní jezerní formy
se překvapivě loví celou letní sezónu.
Rybolov
V revíru je obecně povolen pouze lov ryb na umělé nástrahy (muškaření a přívlač). Některé úseky říček a potoků jsou vyhrazeny pro
muškaření s jednoháčky bez protihrotu, loví se zde metodou „chyť
a pusť“. Počet vydávaných licencí na muškařské peřeje je omezen.
Na malých jezerech, v okolí přítoků a výtoků z jezer a na řekách
se rybaří většinou ze břehu nebo broděním. Na větších jezerech je
vhodné použít k rybaření belly-boat, na jezeře Tjulträsk je k rybolovu i dopravě na horní Tjulan možné pronajmout loď s motorem.
Nejúspěšnější bývá večerní a noční rybolov.
V rybářském centru (fiskecentrum) Ammarnäs je rybářům k dispozici malý rybářský obchod se sortimentem vybavení i nástrah. Možnost zakoupení licencí na muškařské peřeje, pronájmu lodí, zajištění muškařských kurzů, rybářských průvodců, výprav helikoptérou
na odlehlé horské vody...
Reportáže a další informace z této oblasti naleznete zde:
www.rybolov.com/svedsko/ammarnas/reportaze/

Kiruna

Umea
Sundsvall

Doprava a vzdálenosti
z České republiky cca 2.100 km
z přístavu Trelleborg cca 1.600 km
z letiště Stockholm cca 900 km
Pro cesty autem doporučujeme spojení
trajektem na trase Rostock-Trelleborg.
Pro cesty letadlem doporučujeme letět do
Stockholmu a dál cestovat v automobilu,
jehož pronájem na letišti zajistíme.
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Ubytování
Návštěvníci Ammarnäs mohou zvolit ubytování v rybářském pensionu Ammarnäs Värdshus nebo si vybrat z několika typů chat.
Většina rybářů dává obvykle přednost stravování z vlastních zdrojů, ale v pensionu Ammarnäs Värdshus je možné zajištění snídaní,
obědů nebo večeří.
Ammarnäs Värdshus: jednolůžkové a dvoulůžkové nebo vícelůžkové pokoje běžného hotelového standardu i jednoduché pokoje
a chatky se společným sociálním zařízením.
Chata Malastugan: 4 lůžka, 44 m2: dvě ložnice s patrovými lůžky,
obývací pokoj s pohovkou, TV a radiem, vybavená kuchyně (sporák, lednice, mrazák, mikrovlnka), sprcha, WC, sauna.
Chata Rogerstugan: 3-4 lůžka, 44 m2: ložnice s patrovými lůžky,
obývací pokoj s pohovkou, TV a radiem, vybavená kuchyně (sporák, lednice), sprcha, WC.
Chata Järven (Assi): v každé polovině dvojchaty je na ploše 50
m2 celkem 6 lůžek: dvě ložnice s patrovými lůžky, obývací pokoj
s pohovkou, TV a radiem, vybavená kuchyně (sporák, lednice, mrazák, mikrovlnka), sprcha, WC.
Chata 22: moderní, plně vybavená nová chata, obytná plocha
70 m2, 6 (10) lůžek: ložnice s celkem šesti lůžky, obývací pokoj
s pohovkou, TV, radio, terasa, vybavená kuchyně (sporák, lednice),
koupelna (sprcha a WC). K chatě 22 je možné pronajmout sousední malou chatku se čtyřmi lůžky.
Chata Lokatten: obytná plocha 70 m2, 6-8 lůžek, moderní, plně
vybavená nová chata: 3 ložnice (lůžka a patrová lůžka), obývací
pokoj s pohovkou, TV, radio, terasa s výhledem, vybavená kuchyně
(sporák, lednice s mrazákem, myčka), koupelna (sprcha a WC).
Geunja: pobyty v originální laponské osadě zahrnují transfery
lodí přes jezero, služby laponského průvodce a stylové ubytování
s plnou penzí v originálních laponských chatách.
Exkluzivní vody: v případě výprav na vzdálené vody helikoptérou
jsou noclehy zajištěny ve stanech nebo loveckých chatách, jednoduchou stravu připravuje průvodce.
V rybářském centru (fiskecentrum) Ammarnäs je rybářům k dispozici malý rybářský obchod se sortimentem vybavení i nástrah pro
místní revír. Možnost zakoupení licencí na muškařské peřeje, pronájmu lodí, zajištění muškařských kurzů, rybářských průvodců, výprav helikoptérou na odlehlé horské vody...
Obchod s potravinami, restaurace a čerpací stanice jsou v obci
Ammarnäs, dostupný je internet prostřednictvím bezdrátové sítě.
Další aktivity
Síť značených i neznačených cest pro turistiku.
Jízda na koních a ponících.
Od července do začátku září roste v okolních lesích množství borůvek, brusinek, morušek a hub.
Laponská osada Geunja pořádá exkurze s výkladem o životě Laponců i semináře o laponské kultuře či pojetí přírody a života.
Při rybaření a procházkách přírodou se můžete setkat se soby, losy,
tetřevy, tetřívky, bělokury, jeřáby, potáplicemi a vzácně s medvědy.

Způsoby rybolovu a předpisy
Rybář smí lovit na jeden prut a povolen je pouze lov ryb na umělé nástrahy (muškaření a přívlač).
Některá jezera a úseky řek či potoků jsou vyhrazeny pro muškaření
s jednoháčkem bez protihrotu.
Na peřeje Sjöforsen a Järnforsen, kde se loví metodou „chyť a pusť“
jsou vydávány zvláštní povolenky.
Lov ryb na tekoucích vodách je povolen pouze od 1.6. do 14.9.
Pstruzi obecní jsou celoročně hájeni, loví se metodou „chyť a pusť“.
Lipani jsou hájeni 1.-31.5. Minimální lovná míra sivena a lipana je 35 cm.
Denně si každý rybář smí ponechat nejvýše 2 lososovité ryby.
Doporučené vybavení k rybolovu
Muškaření na pstruhy a lipany: pruty délky 2,7 m, třída AFTMA 4–7,
síla návazců 0,14–0,25 mm. Obecné vzory suchých mušek, nymf a streamerů, červen–červenec: pakomáři, střechatky a jepice (jepice typ Baetis, E. danica), srpen: chrostíci, mravenci, menší jepice.
Pstruzi táhnoucí řekou Vindelalven se loví zpravidla na streamery.
Přívlač: pruty délky 2,1–2,7 m, vrhací zátěž 5–15 g (tmavé rotačky
č. 1–3, plandavky, jigy-twistery, peříčka, marmyšky a woblery spíše přírodních a tmavších barev. Doporučená síla návazců 0,2-0,3 mm.
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Storsjö

Na ryby a do přírody

Kulisu jezera Storsjö a zalesněného údolí
řeky Ljungan tvoří hory, kde se v tundře pasou stáda sobů. Divočina horské tajgy, lesotundry a tundry kraje Härjedalen je snadno
dostupná a přitom srovnatelná s odlehlými
končinami Laponska, Kanady nebo Aljašky.
Komfortní zázemí, dostupnost jednotlivých
částí revírů a zachovalost horské přírody
potěší každého rybáře, který klade důraz na
půvab krajiny a upřednostňuje kombinaci
rybaření s pohybem v horské přírodě. Revír
je vhodný i pro rodinnou dovolenou kombinovanou s rybařením a turistikou.
Rybářský revír
Rybářský revír Storsjö zahrnuje několik desítek kilometrů horských
řek a říček, množství malých jezer a velké jezero Storsjö.
Rybáři zde v prostředí tajgy a tundry naleznou malá jezírka o průměru několika desítek metrů i velká jezera. Jezera jsou ledovcového
původu, voda v nich je velmi čistá až průzračná, většina má kamenité
břehy a dno tvořené velkými balvany. Část jezer a jejich břehů má
rašelinný-slatinný charakter, jen místy jsou břehy písčité. Kromě mělkých zátok jsou na jezerech i několik metrů hluboká místa.
Za příznivého stavu vody bývá úspěšný rybolov na řekách Ljungan,
Storan, Skarkan. Jednotlivé části revíru jsou rybářům částečně dostupné po lesních cestách sjizdných osobním, případně terénním autem, k těm rybářsky atraktivnějším a odlehlejším vodám je nutné dojít
i několik kilometrů pěšky. Udržována je síť turistických tras, případně
je možné k přesunům přes jezero Storsjö použít i kanoe a veslice.
Na březích některých jezer jsou vybudovány přístřešky a ohniště.
Kromě bobrů se zde mohou rybáři setkat se soby, losy, tetřevy, tetřívky, jeřáby, orlovci, potáplicemi a vzácně také s vlky a medvědy.
Druhy ryb a sezóna
V ledovcových jezerech a horských řekách se loví ryby z přírodního výtěru, pouze do několika jezer jsou dosazováni pstruzi obecní
a siveni alpští. Zatímco peřej Solvbacka a dolní tok řeky Storan jsou
známé především úlovky lipanů, o něco menší Skarkan a Hannan
nabízejí zase lov velkých pstruhů, kteří do řek táhnou z jezera Storsjö. Rovněž v řece Ljungan jsou dobrá loviště pstruhů a lipanů.
V horských jezerech se loví pstruzi obecní a siveni alpští, v průtočných jezerech v nižší nadmořské výšce se loví i síh, štika a okoun.
S ohledem na horský charakter revíru zde není možné očekávat vysokou četnost úlovků, ale rybáři zde mají šanci na velké
a někdy i trofejní ryby ve vynikající kondici.
Letní rybářská sezóna začíná po odchodu sněhové vody v druhé
polovině června a končí v září.
Rybolov
Na tekoucích vodách je obecně povoleno pouze muškaření a přívlač, některé úseky říček a potoků jsou vyhrazeny pro muškaření.
Na jezerech jsou povoleny všechny způsoby lovu ryb udicí, kromě
lovu na rybičku. Většinu rybářů v revíru tvoří muškaři a vláčkaři.
Na větších jezerech je vhodné použít k rybaření belly-boat, na některých je možné pronajmout veslice nebo lodě s motorem. Na malých jezerech, v okolí přítoků a výtoků z jezer a na řekách se rybaří
většinou ze břehu nebo broděním.
V některých termínech je možné zajistit rovněž povolenky na úseky
řek a potoků s omezeným počtem vydávaných licencí, případně na
privátní jezera s obsádkou pstruhů, sivenů a lipanů.
Nejúspěšnější bývá večerní a noční rybolov.
V kempu Storsjö je rybářům k dispozici malý rybářský obchod se sortimentem vybavení i nástrah pro místní revír. Možnost pronájmu lodí,
belly-boatů, zajištění muškařských kurzů, rybářských průvodců...
Reportáže a další informace z této oblasti naleznete zde:
www.rybolov.com/svedsko/svedsko/storsjo/reportaze/

Kiruna

Umea
Sundsvall

Doprava a vzdálenosti
z České republiky cca 1.500 km
z přístavu Trelleborg cca 1.000 km
z letiště Stockholm cca 550 km
Pro cesty autem doporučujeme spojení
trajektem na trase Rostock-Trelleborg.
Pro cesty letadlem doporučujeme letět do
Stockholmu a dál cestovat v automobilu,
jehož pronájem na letišti zajistíme.
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Ubytování
Součástí malého rybářského kempu na břehu jezera Storsjö jsou tři
chaty, deset malých chatek a osm míst pro karavany.
K dispozici je rovněž restaurace, bar, společenská místnost, signál pro připojení k internetu (wi-fi), ohniště, gril, půjčovna kol, lodí,
kanoí, belly-boatů a rybářského vybavení pro přívlač i muškaření.
Možnost dokoupení základního rybářského vybavení a nástrah.
Velká chata pro 5-8 stojí přímo na břehu jezera - obytná plocha 70 m2:
jedna ložnice s dvojlůžkem, dvě ložnice s patrovými lůžky, obývací
místnost s jídelním koutem, TV a rozložitelným gaučem, kuchyně
(sporák, lednice, mrazák, mikrovlnka), sprcha, WC, sauna.
Přímo před chatou je vlastní kotviště lodí - molo. Z obývacího pokoje a verandy je hezký výhled na jezero.
Dvě malé chaty pro 2-4 osoby stojí na břehu jezera - obytná plocha
každé z nich je 36 m2: jedna ložnice se dvěma patrovými lůžky, kuchyňský kout (sporák, mikrovlnka, lednice, mrazák), obývací pokoj
s jídelním koutem, pohovkou a TV, koupelna (sprcha, WC) a terasa
s výhledem na jezero.
Dvojchata stojí asi 50 m od terasy restaurace, je celá přístupná pro
tělesně postižené a uzpůsobená pro osoby na invalidním vozíku.
Každá polovina dvojchaty je určena pro 4-5 osob, má vlastní vchod
a oddělenou terasu s výhledem na jezero a okolní hory.
V interiéru (50 m2) se nachází vybavená kuchyně (sporák, lednice,
mrazák), prostorný obývací pokoj s jídelním koutem a výhledem na
jezero, koupelna (sprcha, WC, sauna), ložnice s patrovou postelí
a ložnice s lůžkem a patrovou postelí.

velká chata

Většina rybářů dává obvykle přednost stravování z vlastních zdrojů, ale v prostorách baru-restaurace je i možnost zajištění snídaní,
obědů nebo večeří.
Malý, sezónně otevřený obchod s potravinami a čerpací stanice jsou
v obci vzdálené 2 km, větší obchody jsou ve Funäsdalen (55 km).

dvojchata

Další aktivity
Síť značených i neznačených cest pro cykloturistiku (MTB) a turistiku. Možnost zapůjčení jízdních kol a kanoí v místě pobytu.
Rafting a sjíždění některých řek na kanoích.
Jízda na koních. V zimě dobré terény pro běh na lyžích.
Od července do začátku září najdete v okolních lesích množství
borůvek, brusinek, morušek a hub.
Při rybaření a procházkách přírodou se můžete setkat s bobry,
soby, losy, tetřevy, tetřívky, bělokury, jeřáby, orlovci, potáplicemi
a vzácně také s medvědy.

Způsoby rybolovu a předpisy
Rybář smí lovit na jeden prut. Na tekoucích vodách je povolen pouze lov
ryb na umělé nástrahy (muškaření a přívlač). Některá jezera a úseky řek
či potoků jsou vyhrazeny pro muškaření.
Na většině jezer jsou povoleny všechny způsoby lovu ryb na udici kromě
rybolovu na rybičku.
Pstruzi obecní a siveni jsou hájeni od 1.9. do 15.11., lipani jsou hájeni 1.5.15.6. Minimální lovná míra pstruha obecného, sivena a lipana je 35 cm.
Denně si každý rybář smí ponechat nejvýše 3 lososovité ryby a jednu
štiku délky do 80 cm.
Doporučené vybavení k rybolovu
Muškaření na pstruhy a lipany: pruty délky 2,7 m, třída AFTMA 4-7,
síla návazců 0,14-0,22 mm. Obecné vzory suchých mušek, nymf a streamerů: červen–červenec - pakomáři, střechatky a jepice (jepice typ Baetis, E. danica), srpen - chrostíci, mravenci, menší jepice.
Lov štik na streamery: pruty délky 2,7 m, třída AFTMA 7-9, síla návazců 0,2-0,3 mm, nástavec odolný štičím zubům.
Přívlač: pruty délky 2,1-2,7 m, vrhací zátěž 5-15 g, tmavé rotačky č. 1-3,
plandavky, jigy-twistery, marmyšky a woblery spíše přírodních a tmavších barev. Doporučená síla návazců okolo 0,2 mm, pro lov štik 0,3 mm
a návazec odolný jejich zubům.
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Tännäs

Na ryby a do přírody

Soustava ledovcových jezer a řek revíru Tännäs patří ke krajinářsky nejatraktivnějším
částem středního Švédska. Divočina horské
lesotundry a tundry kraje Härjedalen je snadno dostupná a přitom srovnatelná s odlehlými
končinami Laponska, Kanady nebo Aljašky.
Komfortní zázemí, dostupnost jednotlivých
částí revírů a zachovalost horské přírody potěší každého rybáře, který klade důraz na půvab
krajiny a upřednostňuje kombinaci rybaření
s pěší turistikou. Tännäs je vhodný i pro rodinnou dovolenou kombinovanou s rybařením,
turistikou a jezerní kanoistikou.
Rybářský revír
Do revíru Tännäs (čti „tenes“) patří více než 40 jezer, několik potoků
a říček rozesetých v původní horské lesotundře a tundře.
Rybáři zde naleznou malá jezírka o průměru jen několika desítek metrů i velká jezera s členitými břehy. Jezera jsou ledovcového původu,
voda v nich je velmi čistá až průzračná, většina má kamenité břehy
a dno tvořené velkými balvany. Část jezer a jejich břehů má rašelinný-slatinný charakter, jen místy jsou břehy písčité. Kromě mělkých
zátok jsou na všech jezerech i místa s hloubkou několika metrů. Za
příznivého stavu vody bývá úspěšný rybolov na řekách Tannan, Kolan a Randan. Kapitální lipani se loví z loděk na jezerech Aborrvickrarna a Vängarna. Na větší části řeky Tannan je vydáváno omezené
množství povolenek, některé úseky jsou vyhrazeny pro muškaření.
Jednotlivé části revíru jsou rybářům částečně dostupné po lesních
cestách sjízdných osobním autem, k těm rybářsky atraktivnějším
a odlehlejším vodám je nutné dojít i několik kilometrů pěšky. Udržována je síť turistických tras, případně je možné k přesunům přes
jezera použít i kanoe a veslice. Na březích některých jezer jsou
vybudovány přístřešky a ohniště.
Kromě bobrů, se zde mohou rybáři setkat se soby, losy, tetřevy, tetřívky, jeřáby, orlovci, potáplicemi a vzácně také s pižmoni a medvědy.
Druhy ryb a sezóna
V ledovcových jezerech a horských řekách revíru Tännäs se loví
ryby z přírodního výtěru, pouze do několika jezer jsou dosazováni
pstruzi obecní a siveni alpští. Revír si získal věhlas především unikátní populací velkých lipanů na některých jezerech. Každoročně
jsou zde uloveni lipani ve velikostní kategorii 55-65 cm. Zatímco
některá jezera a úseky řek jsou dobrými lovišti lipanů, na jiných dominují pstruzi obecní, případně siveni alpští.
V jezerech v nižší nadmořské výšce se loví i síh, štika a okoun.
S ohledem na horský chatakter revíru zde není možné očekávat
vysokou četnost úlovků, ale dobří rybáři zde mají šanci na velké až
trofejní ryby ve vynikající kondici.
Letní rybářská sezóna začíná po odchodu sněhové vody v druhé
polovině června a končí v září.
Rybolov
Na tekoucích vodách je obecně povoleno pouze muškaření a přívlač, některé úseky řek jsou vyhrazeny pro muškaření. Na jezerech
jsou povoleny všechny způsoby lovu ryb udicí, kromě lovu na rybičku. V zimě je zde populární rybolov na dírkách.
Na větších jezerech je vhodné použít k rybaření belly-boat, na některých je možné pronajmout veslice. Na malých jezerech, v okolí přítoků a výtoků z jezer a na řekách se rybaří ze břehu nebo broděním.
Nejúspěšnější bývá večerní a noční rybolov. Pozor na rušení ryb na
jezerech, především pstruzi jsou velmi plaší!
V Tännäs je rybářům k dispozici rybářský obchod se sortimentem
vybavení i nástrah pro místní revír. Možnost pronájmu lodí, zajištění
rybářských průvodců...
Reportáže a další informace z tohoto revíru naleznete zde:
www.rybolov.com//svedsko/tannas/reportaze/
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Doprava a vzdálenosti
z České republiky cca 1.500 km
z přístavu Trelleborg cca 950 km
z letiště Stockholm cca 550 km
Pro cesty autem doporučujeme spojení
trajektem na trase Rostock-Trelleborg.
Pro cesty letadlem doporučujeme letět do
Stockholmu a dál cestovat v automobilu,
jehož pronájem na letišti zajistíme.
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Ubytování
Chatová osada Fjällvattnet s moderními rybářskými sruby leží obklopena jezerem a lesotundrou v centrální části jezerní plošiny, na
poloostrově vybíhajícím do jezera Vattnan.
Chaty jsou rozesety po břehu jezera tak, aby se hosté vzájemně nerušili, každá je vhodná pro pobyt 4-6 osob: obývací místnost (rozložitelná pohovka, krbová kamna, TV, jídelní kout, přístup na terasu),
plně vybavený kuchyňský kout (sporák, myčka, lednice), koupelna
(sprcha, WC), terasa a dvě ložnice.
Recepce, solárium, sauna, kulečník, mrazáky, půjčovna kanoí
a veslic jsou v hlavní budově u příjezdové cesty.
Odlehlá poloha Fjällvattnet vyhovuje především zákazníkům, kteří
hledají pohodlné bydlení v klidu, uprostřed přírody. Jedna z nejlepších lokalit pro kombinaci rybářské a rodinné dovolené v horské
přírodě Skandinávie.
Malý, sezónně otevřený obchod s potravinami, restaurace a rybářský obchod jsou v Tännäs (19 km), větší obchod a čerpací stanice
jsou ve Funäsdalen (35 km).
Další aktivity
Síť značených i neznačených cest pro cykloturistiku a turistiku.
Vynikající podmínky pro jezerní kanoistiku (zapůjčení kanoí je možné v místě pobytu). V zimě dobré terény pro běh na lyžích.
Od července do začátku září najdete v okolních lesích množství
borůvek, brusinek, morušek a hub.
Expozice severské přírody v rybářském centru v Tännäs.
Při rybaření a procházkách přírodou se můžete setkat s bobry, soby,
losy, tetřevy, tetřívky, bělokury, jeřáby, orlovci, potáplicemi a vzácně
také s pižmoni a medvědy.

Způsoby rybolovu a předpisy
Rybář smí lovit na jeden prut. Na tekoucích vodách je povolen pouze lov
ryb na umělé nástrahy (muškaření a přívlač).
Některá jezera a úseky řek jsou vyhrazeny pro muškaření.
Na většině jezer jsou povoleny všechny způsoby lovu ryb na udici kromě
lovu na rybičku.
Pstruzi obecní a siveni jsou hájeni od 1.9. do 31.10.
Minimální lovná míra pstruha obecného, sivena a lipana je 25 cm.
Denně si každý rybář smí ponechat nejvýše 3 lososovité ryby.
Doporučené vybavení k rybolovu
Muškaření na pstruhy a lipany: pruty délky 2,7 m, třída AFTMA 4-7,
síla návazců 0,14-0,22 mm. Obecné vzory suchých mušek, nymf a streamerů: červen–červenec - pakomáři, střechatky a jepice (jepice typ Baetis, E. danica), srpen - chrostíci, mravenci, menší jepice.
Lov štik na streamery: pruty délky 2,7 m, třída AFTMA 7-9, síla návazců 0,2-0,3 mm, nástavec odolný štičím zubům.
Přívlač: pruty délky 2,1-2,7 m, vrhací zátěž 5-15 g, tmavé rotačky č. 1-3,
plandavky, jigy-twistery, marmyšky a woblery spíše přírodních a tmavších barev. Doporučená síla návazců okolo 0,2 mm, pro lov štik 0,3 mm
a návazec odolný jejich zubům.
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Vindelälven

Na ryby a do přírody

Řeka Vindelälven byla jako jedna z mála lososích řek Evropy zachována ve své přirozené
kráse - nikdy na ní nebyly postaveny žádné přehrady. Od pramenů v horách na norské hranici
až k ústí do Botnického zálivu se vine krajem
hor, lesů a luk.
Zatímco v peřejích se každoročně třou tisíce
lososů, v klidných pasážích řeky a v okolních
jezerech hledají rybáři stanoviště štik a okounů.
Vindelälven není světově proslulým revírem, ale
nádherně si zde zarybaří ten, kdo upřednostní
odlehlý revír, ve kterém bude pravděpodobně
jediným rybářem v okruhu několika kilometrů.
Rybářský revír
Řeka Vindelälven pramení v horách na norské hranici a dále
protéká mírně zvlněnou zalesněnou krajinou s množstvím jezer
a mokřadů. Do Baltu se vlévá u města Umea.
V okolí řeky jsou porosty vrb a bříz, dále od vody pak převažují
smrky a borovice. Na přístupnějších místech jsou pastviny a louky,
větší část říční nivy je tvořena mokřady a podmáčenými loukami.
Rybáři ubytovaní v chatě Gargon mohou lovit štiky a okouny na
řece Vindelälven, na desetikilometrovém, pomalu tekoucím úseku
říčky Gargan a na některých jezerech v okolí.
V peřejích na řece Vindelälven se loví pstruzi, lipani a lososi. Nejbližší peřeje začínají cca 250 m od chaty.
Revír Lillsebrana je tvořen členitou rozlitinou, resp. průtočným jezerem na řece Vindelälven s množstvím ostrovů a mělčin. Motorovou
lodí je ve směru proti proudu dostupný úsek dlouhý nejméně 5 km.
Asi deset minut jízdy lodí směrem po proudu od chaty začínají nejbližší peřeje, kde lze lovit pstruhy, lipany a v sezóně i lososy.
Dále je možné štiky a okouny lovit na některých jezerech v okolí.
Možnost zakoupení povolenky na pstruhové jezírko.
Autem je dostupných dalších několik peřejí na řece Vindelälven
vhodných k lovu pstruhů, lipanů a lososů.
V blízkosti vod žije množství bobrů, jejichž staveb (hradů) si všimne
i méně pozorný návštěvník. Dalšími zajímavými druhy zvířat, která
je zde možné vidět, jsou losi, lišky, jezevci, tetřívci, tetřevi, jeřábi,
orlovci říční a několik druhů kachen. Sezónně mohou být v okolí
i stáda sobů.
Druhy ryb a sezóna
Letní rybářská sezóna začíná na řece Vindelälven v červnu po odchodu sněhové vody a končí v září.
V klidných pasážích a rozlitinách řeky Vindelälven a na jezerech
v okolí se loví především štiky a okouni. V říčních peřejích žijí pstruzi
obecní a lipani.
Řeka Vindelälven si získala dobré jméno především díky lovu lososů
v peřejích. Sezóna lovu lososů začíná v červenci a pokračuje do konce srpna nebo poloviny září (v návaznosti na aktuální místní předpisy). Úspěšnější bývá obvykle druhá polovina sezóny (srpen-září).
Rybolov
Na jezerech, říčních rozlitinách a v klidných pasážích řeky se obvykle loví z motorových lodí, které mají návštěvníci k dispozici.
V peřejích na řece Vindelälven loví rybáři hlavně ze břehu, případně mohou i brodit.
Zájemcům o lov lososů na řece Vindelälven je možné zajistit rybářského průvodce s lodí.
Reportáže a další informace z tohoto revíru naleznete zde:
https://www.rybolov.com/svedsko/vindelalven/reportaze/

Kiruna

Umea
Sundsvall

Stockholm

Doprava a vzdálenosti
z České republiky cca 2.000 km
z přístavu Trelleborg cca 1.450 km
z letiště Stockholm cca 800 km
Pro cesty autem doporučujeme spojení
trajektem na trase Rostock-Trelleborg.
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Ubytování
Chata Lillsebrana stojí na pravém břehu řeky Vindelälven na pozemku usedlosti majitele, asi 5 km od obce Sandsele a jen 50 m od
břehu členité říční rozlitiny s množstvím ostrovů a mělčin.
Starší stylová chata nabízí na ploše cca 50 m2 dostatek prostoru pro 3-4 nenáročné rybáře: vybavená kuchyně (sporák, trouba,
rychlovarná konvice), koupelna (WC a sprcha), místnost s pohovkou, TV, kamny na dřevo, patrovou postelí a dvěma samostatnými
lůžky, z nichž jedno je v prostoru odděleném zástěnou. Terasa
s výhledem na řeku Vindelälven.
K dispozici je starší loď s motorem vhodná pro 2-3 rybáře.
Chata Gargon je určena pro rybáře, kteří před komfortem dávají
přednost přírodě a ničím nerušenému rybaření. Chata stojí na ostrově na soutoku říčky Gargan s řekou Vindelälven, cca 5 km od
obce Gargnäs. V okolí nejsou žádné další chaty.
V chatě naleznou dostatek prostoru (45 m2) nejvýše 4 rybáři: kuchyňský kout vybavený plynovým vařičem, troubou a chladničkou
(na plyn), jídelní kout, ložnice se čtyřmi samostatnými lůžky, obývací kout, sauna. Teplá voda teče pouze v případě, kdy je v provozu sauna. Suchá toaleta, sauna a sprcha stojí vedle chaty. V chatě
je elektřina ze solárních panelů.

chata Lillsebrana

Další aktivity
Okolí je vhodné pro turistiku, cykloturistiku a kanoistiku. V lesích
v blízkém okolí je od srpna do září možný sběr hub, borůvek, brusinek a morušek.

rozlitina na říčce Gargan

Způsoby rybolovu a předpisy
Na jezerech jsou povoleny všechny způsoby lovu ryb udicí.
Na tekoucích vodách je povoleno jen muškaření a přívlač.
Na horním toku říčky Gargon je povoleno jen muškaření, platí zde
zvláštní povolenka (cca 150 SEK/den).
Rybář smí lovit nejvýše na jeden prut.
Používat jako nástrahy živé rybičky je zakázáno.
Denně si smí rybář ponechat nejvýše jednu štiku délky 50-75 cm.
Minimální povolená míra úlovku pstruha a lipana je 35 cm.
Rybář si smí ponechat maximálně jednoho mlíčáka lososa délky nejvýše
65 cm nebo jednoho pstruha nebo lipana za den.
Jikrnačky lososa a všechny lososy délky nad 65 cm je rybář po zdolání
povinen ihned pustit na svobodu.
Losos, pstruh a siven jsou hájeni na tekoucích vodách od 1.9. do 31.12.
Doporučené vybavení k rybolovu
Přívlač na štiky: pruty cca 10-40 g, třpytky, woblery, jerky, twistery,
rippery, povrchové nástrahy (poppy, imitace žab)
Přívlač na okouny a pstruhy: pruty do cca 15 g, rotačky vel. 1-3,
plandavky, wobblery, twistery, rippery...
Přívlač na lososy: pruty cca 40-100 g, třpytky, woblery, vláčecí streamery
Muškaření na pstruhy a lipany: pruty AFTMA 4-6, návazce 0,14-0,2 mm,
obecně známé druhy umělých mušek
Muškaření na štiky: pruty AFTMA 8, návazce odolné štičím zubům,
větší a velké streamery
Muškaření na lososy: pruty AFTMA 9-12, návazce od 0,35 mm, lososí
streamery
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Gäddträsk

Na ryby a do přírody

Jestli má svět někde svůj konec,
mohlo by to být právě v Gäddträsk.
Revír Gäddträsk, což v překladu
znamená „štičí jezero“ není ničím
výjimečný. Dalo by se říci, že je to
„obyčejný revír v jižním Laponsku“. A právě díky té obyčejnosti
zde nenaleznete žádné rybářské
kempy nebo rekreační střediska, ale návštěvníky zde čeká klid,
pohoda a množství štikových
i okounových vod, z nichž mnohé
teprve čekají na objevení...
Rybářský revír
Revír Gäddträsk se rozkládá na ploše téměř 200 km2, v okolí osady
Gäddträsk, asi 300 km jižně od polárního kruhu.
Součástí revíru jsou jezera a říčky s velmi dobrou obsádkou štik,
okounů a marén.
Pstruzi se loví v potoce Grannan (pouze muškaření), lipani v řece
Öran a Umeälven.
Přibližně 120 km od Gäddträsk leží peřeje na řece Vindelälven, kde
je možné se v sezóně pokusit o ulovení lososa.
Druhy ryb a sezóna
Hlavní druhy lovených ryb jsou v revíru Gäddträsk štika a okoun. Sezóna jejich lovu začíná v závěru května a s přestávkou v nejteplejší
části roku na přelomu července a srpna pokračuje až do září.
V závislosti na rojení jepic bývá v červnu na řekách úspěšný lov síhů,
případně lipanů. Aktivita lipanů a síhů obvykle vzrůstá při červnovém
rojení jepic a pak opět v závěru sezóny s podzimním ochlazením.
Sezóna lovu pstruhů obecných na řece Grannan je od června do
konce srpna, lipany je možné na horním toku Malé řeky a na jezeře
Stentrasket lovit od konce května do září.
Sezóna lovu lososů na řece Vindelälven začíná v polovině července
a pokračuje do poloviny září. Úspěšnější bývá druhá polovina sezóny. Teplejší část roku od června do srpna přeje rovněž lovu cejnů
a plotic.
Rybolov
Hostům je obvykle k dispozici 6-8 lodí umístěných na 2-4 jezerech
nebo na průtočných jezerech na řece v okruhu 15 km. K lodím jsou
k dispozici elektromotory a případně čtyřtaktní spalovací motory.
Díky množství lodí na různých místech mají rybáři možnost vyzkoušet si během pobytu různá jezera (motor může být přenesen z jedné
lodě na druhou). Na základě předchozí dohody je možné zapůjčení
další lodě s elektromotorem, spalovacího motoru, rybářského kajaku nebo belly-boatu.
Reportáže a další informace z tohoto revíru naleznete zde:
www.rybolov.com/svedsko/gaddtrask/reportaze

Kiruna

Umea
Sundsvall

Doprava a vzdálenosti
z České republiky cca 2000 km
z přístavu Trelleborg cca 1300 km
z letiště Stockholm cca 650 km
Pro cesty autem doporučujeme spojení
trajektem na trase Rostock-Trelleborg.
Pro cesty letadlem doporučujeme letět do
Stockholmu a dál cestovat v automobilu,
jehož pronájem na letišti zajistíme.
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Ubytování
Hosté revíru Gäddträsk jsou ubytováni v domku Gäddhuset, který
stojí cca 150 metrů od jezera Gäddträsket na okraji osady Gäddträsk v jižním Laponsku, ve švédském kraji Västerbotten.
Na obytné ploše 300 m2 je dostatek prostoru pro 8-15 osob, ale
s ohledem na kapacitu kuchyně/jídelny doporučujeme týdenní pobyty pro skupiny do 10 osob.
V přízemí domku se nachází vybavená kuchyně (sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, mrazák), jídelna, prostorný obývací pokoj (TV
-sat, DVD, CD-stereo), dvě ložnice se dvěma lůžky a dvě koupelny
(sprcha a WC).
V patře domku je WC a 4 ložnice se dvěma lůžky v každé. Možnost
přidání dvou lůžek do jedné z místností.
Vytápění elektrickými přímotopy. V sousedství chaty je k dispozici garáž s prostorem pro uložení a sušení rybářských potřeb a oblečení.
Další aktivity
Okolí je vhodné pro turistiku, cykloturistiku a kanoistiku. V lesích
v blízkém okolí je od srpna do září možný sběr hub, borůvek, brusinek a morušek.
Sezónně je možnost zajištění lovu sluk, tetřívků, tetřevů, losů
a v zimě výletů se psím spřežením, jízdy na sněžných skútrech apod.

domek Gäddhuset

Způsoby rybolovu a předpisy
Na jezerech jsou povoleny všechny způsoby lovu ryb udicí.
Na tekoucích vodách je povoleno pouze muškaření a přívlač a to
v období 1.1.-15.9. Na některých úsecích je povoleno pouze muškaření.
Pstruzi obecní, siveni a lososi jsou v tekoucích vodách hájeni od 16.9.
do 31.12.
Minimální lovná míra pstruha, sivena a lipana je 30 cm.
Během pobytu si každý rybář smí ponechat nejvýše 2 štiky 50-75 cm.
Na řece Vindelälven si smí každý rybář ponechat denně jednoho mlíčáka lososa minimální délky 50 cm (jikernčky musejí být puštěny na
svobodu) nebo jednoho pstruha nebo maximálně 3 jiné lososovité ryby
(lipan, siven, síh).
Doporučené vybavení k rybolovu
Přívlač na štiky: pruty cca 10-40 g, třpytky, woblery, jerky, twistery,
rippery, povrchové nástrahy (poppy, imitace žab)
Přívlač na okouny a pstruhy: pruty do cca 15 g, rotačky vel. 1-3,
plandavky, wobblery, twistery, rippery...
Přívlač na lososy: pruty cca 50-100 g, třpytky, woblery, vláčecí streamery
Muškaření na pstruhy a lipany: pruty AFTMA 4-6, návazce 0,14-0,2 mm,
obecně známé druhy umělých mušek
Muškaření na štiky: pruty AFTMA 8, návazce odolné štičím zubům,
větší a velké streamery
Muškaření na lososy: pruty AFTMA 9-12, návazce od 0,35 mm, lososí
streamery
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Gafsele a Lapponia

Na ryby a do přírody

Řeka Angermanälven protéká u Gafsele zvlněnou lesnatou pahorkatinou kraje Västerbotten. V říčním
údolí a okolních lesích leží celá řada
malých i velkých jezer s obsádkou
štik a okounů i několik pstruhových
jezírek.
S ohledem na klidnou polohu a vybavenost sousední klubové restaurace
a konferenčního centra je Gafsele
vhodným místem pro rybářskou výpravu nebo konferenci s doprovodným rybářským programem.
Rybářský revír
Součástí povolenky pro revír Gafsele jsou úseky na řece Angermanälven, říčce Samsjöan, horní část vzdutí přehradního jezera na
těchto řekách a několik menších lesních jezer v okolí. Gafsele se
nachází na břehu řeky při ústí do přehradního jezera.
Řeka Angermanälven je členěna množstvím travnatých mělčin
a neobydlených ostrůvků. Většina lovišť na řece a horním vzdutí
přehrady je dostupná pouze motorovou lodí.
V blízkosti vod žijí bobři, jejichž staveb (hradů) si všimne i méně
pozorný návštěvník. Dalšími zajímavými druhy zvířat, která je zde
možné zpozorovat, jsou losi, sobi, tetřívci, tetřevi, jeřábi, orlovci říční, potáplice a několik druhů kachen.
Druhy ryb a sezóna
V revíru se loví především okouni a štiky, na některých lesních jezerech rovněž přírodní pstruzi obecní. V proudných úsecích řeky
Angermanälven a v říčce Samsjöan se loví pstruzi a lipani (zpravidla jedinci menších velikostí 20-35 cm). Možnost lovu cejnů, plotic,
mníků a síhů.
Hlavní sezóna lovu štik začíná v závěru května a s přestávkou
na přelomu července a srpna pokračuje až do září.
V proudných úsecích řeky Angermanälven lze v období líhnutí májových jepic (cca 2-3 týden v červnu) s úspěchem lovit i velké síhy
severní (marény), od června do srpna se zde loví i nepříliš velcí
pstruzi a lipani.
Na lesních jezerech se pstruzi a siveni loví prakticky celoročně.
Rybolov
Na horním vzdutí přehradního jezera a v řece Anagermanälven se
rybaří převážně z motorových lodí. Rovněž na některých lesních
jezerech v okolí je možný pronájem lodí.
Na některých pstruhových jezerech a na říčce Samsjöan se rybaří
ze břehu, případně je možné brodit.
Většina rybářů loví v revíru na přívlač, ale na tekoucích vodách
a pstruhových jezerech je v oblibě i lov na umělou mušku.
Především v červnu a počátkem července jsou mělké jezerní zátoky a okolí břehů nebo porostů vodních rostlin vhodné i pro lov štik
na hladinové nástrahy, případně s využitím muškařského vybavení.
Od poloviny června do srpna, když se jezerní zátoky prohřejí, si na
své přijdou i příznivci plavané (lov plotic, perlínů, cejnů a okounů).

Kiruna

Umea
Sundsvall

Reportáže a další informace z tohoto revíru naleznete zde:
www.rybolov.com/svedsko/gafsele-lapponia/reportaze/
Doprava a vzdálenosti
z České republiky cca 1.800 km
z přístavu Trelleborg cca 1.200 km
z letiště Stockholm cca 600 km
Pro cesty autem doporučujeme spojení
trajektem na trase Rostock-Trelleborg.
Pro cesty letadlem doporučujeme letět do
Stockholmu a dál cestovat v automobilu,
jehož pronájem na letišti zajistíme.
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Ubytování a strava v Gafsele
Součástí rybářského kempu Gafsele, který leží na louce, asi 150 m
od řeky Angermanälven, je pět čtyřlůžkových chat, klubová restaurace-bar a zahradní posezení s grilem.
Dohovoříte se zde anglicky, německy a švédsky. Rybářský průvodce Alban hovoří rovněž francouzsky a španělsky.
Chaty Tallen, Granen a Enen - tři moderní čtyřlůžkové chaty stojí
v sousedství sezónně otevřené klubové restaurace.
Obytná plocha každé chaty je 35 m2: dvě dvoulůžkové ložnice (dvě
lůžka v každé), kuchyňský kout s vařičem, mikrovlnkou a ledničkou, koupelna (sprcha a WC) a komora s elektrickým sušákem na
oblečení.
Chaty Aspen a Rönnen stojí na druhé straně od budovy klubové
restaurace, asi 30 m od trojice chat Tallen, Granen a Enen.
Obytná plocha chaty Rönnen nebo Aspen je 50 m2: kuchyně s jídelním koutem (sporák, mikrovlnka, lednice s mrazákem), koupelna
(sprcha a WC), elektrický sušák na oblečení a dvě ložnice (v každé
dvě lůžka).

chata Aspen

Hosté mají přístup k internetu prostřednictvím bezdrátové sítě (wi-fi).
Většina hostů dává přednost stravování z vlastních zdrojů, ale je
zde i možnost zajištění plné penze, polopenze nebo snídaní. Stravu doporučujeme objednat předem nebo po dohodě s personálem
Gafsele s alespoň půldenním předstihem. Strava a nápoje se hradí
v hotovosti (SEK nebo EUR) v místě pobytu.
Skupinám je možné po předchozí dohodě připravit slavnostní oběd
nebo večeři včetně specialit ze zvěřiny (sob nebo los).
K dispozici je rovněž miniprodejna s rybářskými nástrahami,
zahradní nábytek, gril, půjčovna kanoí, echolotů, elektromotorů,
rybářského vybavení, belly-boatů a lodí s motorem.
Kotviště lodí-molo se nachází asi 150 m od chat.
Obchod a čerpací stanice jsou v městečku Asele, cca 25 km od
Gafsele.

chata Tallen

Další aktivity
Okolní lesnatá krajina nabízí množství tras pro příznivce turistiky,
kanoistiky a cykloturistiky.
Za teplých dnů v červenci a srpnu láká jezero ke koupání.
V městečku Asele naleznou návštěvníci několik historických budov
z 19. století (skanzen) a 18-jamkový golfový areál.
Od poloviny července do září roste v okolních lesích množství borůvek, brusinek, morušek a hub.
Při rybaření a procházkách přírodou se můžete setkat s losy, soby,
bobry, tetřevy, tetřívky, jeřáby a orlovci.

Způsoby rybolovu a předpisy
Povoleny jsou všechny způsoby lovu ryb udicí. Rybář smí lovit jen na
jeden prut. Používat jako nástrahy živé rybičky je zakázáno. Na tekoucích vodách je povoleno pouze muškaření a přívlač.
V Gafsele se štiky loví metodou „chyť a pusť“, tolerováno je ponechání
jedné štiky délky 55-75 cm na chatu a den k okamžité spotřebě v místě
pobytu. Denně si smí rybář ponechat nejvýše 3 okouny délky do 30 cm
nebo 3 lososovité ryby.
Minimální povolená míra úlovku pstruha a lipana je 30 cm.
Pstruh a siven jsou hájeni na tekoucích vodách od 15.9. do 31.10.
Belly-boaty a rybářské kajaky je možné používat po dohodě se správcem revíru pouze na některých jezerech.
Doporučené vybavení k rybolovu
Přívlač na štiky: pruty cca 10-40 g délky 2,4-2,7 m, třpytky, woblery,
jerky, twistery, rippery...
Od konce května do začátku července i hladinové jerky, imitace žab
a wobblery pro lov v mělčinách
Přívlač na okouny a pstruhy: pruty do cca 15 g délky 2,1-2,4 m,
rotačky vel. 2-3, drobné wobblery, twistery, rippery...
Muškaření na štiky: pruty AFTMA 8-10, plovoucí šňůra, návazce odolné štičím zubům, větší a velké streamery
Muškaření na pstruhy a lipany: pruty AFTMA 4-6, návazce 0,14-0,2 mm,
obecně známé druhy umělých mušek
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Ubytování a strava v Lapponia
Stylová lovecká chata pro 6-10 osob s prostornou, plně vybavenou kuchyní (sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, mrazák), obývací
místností (krb, TV-sat), jídelnou, sprchou, WC a čtyřmi ložnicemi
(dvě se dvěma lůžky a dvě se třemi lůžky).
Pohodu uprostřed přírody dotváří rovněž sauna a ohniště na břehu
jezera. K dispozici je gril, udírna, kotviště lodí.
Možnost zapůjčení sněžných skútrů, kanoí a lodí s motorem.
Po předchozí objednávce je možné zajistit stravování, kuchařka připravuje a podává stravu přímo v chatě.
Majitel kempu je považován za jednoho z nejlepších rybářských
a loveckých průvodců v severním Švédsku, zaměřuje se především
na lov pernaté (tetřev, tetřívek, jeřábek, bělokur), losů a bobrů. Hovoří švédsky, anglicky a německy.
Další aktivity
Okolní lesnatá krajina nabízí množství tras pro příznivce turistiky,
kanoistiky a cykloturistiky.
Za teplých dnů v červenci a srpnu láká jezero ke koupání.
V městečku Asele naleznou návštěvníci několik historických budov
z 19. století (skanzen) a 18-jamkový golfový areál.
Od poloviny července do září roste v okolních lesích množství
borůvek, brusinek, morušek a hub.
Při rybaření a procházkách přírodou se můžete setkat s losy, soby,
bobry, tetřevy, tetřívky, jeřáby a orlovci.

chata Lapponia

Způsoby rybolovu a předpisy
Povoleny jsou všechny způsoby lovu ryb udicí. Rybář smí lovit jen na
jeden prut. Používat jako nástrahy živé rybičky je zakázáno. Na tekoucích vodách je povoleno pouze muškaření a přívlač.
V revíru se štiky loví metodou „chyť a pusť“, tolerováno je ponechání
jedné štiky délky 55-75 cm na chatu a den k okamžité spotřebě v místě
pobytu. Denně si smí rybář ponechat nejvýše 3 okouny nebo lososovité
ryby.
Minimální povolená míra úlovku pstruha a lipana je 30 cm.
Pstruh a siven jsou hájeni na tekoucích vodách od 15.9. do 31.10.
Belly-boaty je možné používat po dohodě se správcem revíru na některých jezerech.
Doporučené vybavení k rybolovu
Přívlač na štiky: pruty cca 10-40 g délky 2,4-2,7 m, třpytky, woblery,
jerky, twistery, rippery...
Od konce května do začátku července i hladinové jerky, imitace žab
a wobblery pro lov v mělčinách
Přívlač na okouny a pstruhy: pruty do cca 15 g délky 2,1-2,4 m,
rotačky vel. 2-3, drobné wobblery, twistery, rippery...
Muškaření na štiky: pruty AFTMA 8-10, plovoucí šňůra, návazce odolné štičím zubům, větší a velké streamery
Muškaření na pstruhy a lipany: pruty AFTMA 4-6, návazce 0,14-0,2 mm,
obecně známé druhy umělých mušek
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Ormsjön

Na ryby a do přírody

V horách jižního Laponska západně od městečka Dorotea si
přijdou na své všichni rybáři,
kteří upřednostňují rybolov
v neporušené podhorské přírodě.
Návštěvníky zde čekají malá
lesní jezírka i velká průtočná
jezera propojená systémem
peřejí a lagun, řeky, které je
možné prozkoumat na motorových lodích i říčky, které
hravě přebrodíte.
Rybářský revír
Na štikových jezerech a na řece Ormsjöan se loví zpravidla z motorových lodí. Lodě je možné kotvit na jezerech Avatrask, Arksjon,
Nappsjon a Bellviksjon. Přemístění lodí mezi jezery je možné za poplatek po domluvě s majitelem domku. S trochou opatrnosti je možné
s lodí zajet i do přítoků jezer až na okraj peřejí. Pod peřejemi jsou
dobrá stanoviště štik a okounů.
Na řece Langselean, říčkách Onbäcken, Stutvattenbäcken, Västervattenbäcken a Fjällan se loví ze břehu nebo brozením. V peřejnatých úsecích řek lze najít slušnou obsádku lipanů a pstruhů obecných. Na řece Langselean, která vtéká do jezera Ormsjön, je několik
muškařských úseků, na které se vydává speciální povolenka.
V okolních lesích je celá řada jezer a jezírek. Menší jezera napájená chladnými spodními prameny hostí zpravidla pstruhy a siveny.
V teplejších jezerech převažují obvykle štiky, okouni, cejni a plotice.
Na březích některých jezer jsou vybudovány přístřešky a ohniště.
V blízkosti vod žije množství bobrů, jejichž staveb (hradů) si všimne
i méně pozorný návštěvník. Dalšími zajímavými druhy zvířat, která
je zde možné vidět, jsou losi, tetřívci, tetřevi, jeřábi, orlovci říční
a několik druhů kachen. Sezónně mohou být v okolí i stáda sobů.
Oblast je ve Švédsku známá relativně vysokými stavy rysů a medvědů.
Druhy ryb a sezóna
Hlavní druhy lovených ryb jsou štika a okoun, v říčních peřejích
pstruh obecný a lipan. Možnost lovu cejnů, plotic, jesenů, mníků
a síhů. Na jezeře Bellviksjön a Ormsjön je šance na ulovení jezerních pstruhů (obvykle na trolling).
Sezóna rybaření na jezerech začíná v závěru května
a s přestávkou v nejteplejší části roku na přelomu července a srpna
pokračuje až do září.
Na řekách začíná sezóna s ohledem na tání sněhu až počátkem
června a pokračuje do září.
V závislosti na rojení hmyzu bývá v červnu na řece úspěšný lov lipanů na umělou mušku. Aktivita lipanů obvykle vzrůstá při červnovém
rojení jepic a pak opět v závěru sezóny s podzimním ochlazením.
Sezóna lovu pstruhů obecných v peřejích je od června do konce
srpna. V období bílých nocí bývají pstruzi a siveni aktivní zejména
v pozdních večerních hodinách a v noci.
Rybolov
Zatímco na průtočných jezerech a velkých lesních jezerech se rybaří převážně z motorových lodí, na řekách a malých lesních jezerech se obvykle chytá ze břehu (možnost brodění). Hosté domku
Ormstuga si mohou pronajmout loď s motorem 15 HP a nafukovací
lodě typu Zodiac s motorem 4 HP.
Většina návštěvníků loví na přívlač, ale na řekách a průtočných
jezerech se lovu pstruhů, lipanů i štik věnují i muškaři. Především v červnu a počátkem července jsou mělké jezerní zátoky
a říční laguny vhodné i pro lov dravců na hladinové nástrahy.
Reportáže a další informace z tohoto revíru naleznete zde:
www. https://www.rybolov.com/svedsko/ormsjon/reportaze/

Kiruna

Umea
Sundsvall

Doprava a vzdálenosti
z České republiky cca 1.800 km
z přístavu Trelleborg cca 1.250 km
z letiště Stockholm cca 650 km
Pro cesty autem doporučujeme spojení
trajektem na trase Rostock-Trelleborg.
Pro cesty letadlem doporučujeme letět do
Stockholmu a dál cestovat v automobilu,
jehož pronájem na letišti zajistíme.
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Ubytování
Domek Ormstuga stojí v osadě, asi 300 m od severního břehu
jezera Ormsjön. Je obklopen loukou a lesem.
Starší domek je prostorný a účelně vybavený. Na obytné ploše cca
150 m2 skýtá dostatek prostoru pro pobyt až 6 osob.
V přízemí se nachází vybavená kuchyně (sporák, lednice s mrazákem, mikrovlnka, varná konvice), obývací pokoj s jídelním koutem
a krbovými kamny, ložnice se dvěma lůžky, ložnice s jedním lůžkem
a koupelna (sprcha, WC). V podkroví domku je ložnice se dvěma
lůžky a malý obývací pokoj s lůžkem a TV.
Domek je dostatečně vybaven nádobím a pomůckami pro vaření.
Parkování přímo u domku, malý obchod a čerpací stanice cca 3 km,
městečko Dorotea s obchody, restauracemi a bankou cca 20 km.
Majitel domku bydlí v Dorotea, působí jako lovecký a rybářský průvodce, hovoří částečně anglicky.
Další aktivity
Okolí jezera Ormsjön nabízí nepřeberné množství možností pro příznivce turistiky, cykloturistiky a jízdy na kanoích.
Od poloviny července jsou v lesích obvykle dobré podmínky pro
sběr hub, borůvek, brusinek, klikvy a ve vyšších nadmořských výškách i morušek.
V okolí říček a jezer se můžete setkat s bobry, losy, soby, jeřáby,
orlovci, tetřevy a množstvím kachen, hus a dalších druhů vodních
a mokřadních ptáků. Žijí zde i rysi, vlci a překvapivě početní medvědi.

Způsoby rybolovu a předpisy
Povoleny jsou všechny způsoby lovu ryb udicí. Používat jako nástrahy
živé nebo mrtvé rybičky je zakázáno.
Na tekoucích vodách je povoleno pouze muškaření a přívlač od 1.6. do 31.8.
Pstruzi obecní jsou v tekoucích vodách hájeni od 15.8. do 31.10., lipani
jsou hájeni od 1.1. do 31.5.
Denně si smí rybář ponechat nejvýše 3 lososovité ryby délky 30-40 cm,
nestanoví-li místní omezení jinak.
Denně si každý rybář smí ponechat nejvýše 1 štiku délky 50-75 cm a 3
okouny délky do 30 cm.
Belly-boaty je možné používat pouze na štikových jezerech. Na pstruhových jezerech je povolenou použití pouze lodí, které pronajímá správce
revíru. Rybolov z bellyboatů nebo vlastních lodí je na pstruhových vodách zakázán.

foto: Milan Wišo

Doporučené vybavení k rybolovu
Přívlač na štiky: pruty cca 10-40 g délky 2,4-2,7 m, třpytky, woblery,
jerky, twistery, rippery...
Od konce května do začátku července i hladinové jerky, imitace žab
a wobblery pro lov v mělčinách
Přívlač na okouny a pstruhy: pruty do cca 15 g délky 2,1-2,4 m,
rotačky vel. 2-3, drobné wobblery, twistery, rippery...
Muškaření na štiky: pruty AFTMA 8-10, plovoucí šňůra, návazce odolné štičím zubům, větší a velké streamery
Muškaření na pstruhy a lipany: pruty AFTMA 4-6, návazce 0,14-0,2 mm,
obecně známé druhy umělých mušek
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Lesjön

Na ryby a do přírody

Lesjön se nachází na břehu průtočného jezera uprostřed rozsáhlých lesů středního Švédska
v řídce osídleném kraji Jämtland. Kdo hledá odpočinek uprostřed divoké přírody, na míle od
velkých měst, je zde na správné
adrese. Kromě různorodého rybářského revíru se návštěvníci
Lesjön mohou věnovat turistice,
cyklistice, jízdě na kanoích a kajacích, pozorování přírody a nerušené relaxaci.
Rybářský revír
Na první pohled krásná, ale nikterak výjimečná jezera a řeky v okolí
Lesjön překvapí rybáře svou pestrostí. Naleznete zde hluboká i mělká jezera s množstvím travnatých zátok a lagun, kde si potravu loví
štiky a okouni, lesní pstruhová jezírka, peřeje se pstruhy a lipany
i líně tekoucí řeky, kde se na lodi můžete plavit tichým světem severské tajgy. Mírně zvlněnou zalesněnou krajinou s množstvím jezer
a mokřadů protéká řeka Fjällsjöälven, která na svém toku vytváří
řadu průtočných jezer. Některá byla přehrazena, ale přesto si zachovala přírodní ráz, jiná jsou člověkem stále nedotčená a jedinou
stavební činnost zde vyvíjejí bobři. V okolí řek jsou rašelinné mokřady nebo porosty vrb, bříz, smrků a borovic. Na průtočných jezerech
očekávají rybáře především úlovky štik, okounů, případně síhů, jesenů, cejnů, plotic a mníků.
Mezi průtočnými jezery proti proudu od Lesjön vytváří řeka peřeje,
kde se kromě štik a okounů loví i pstruzi obecní a lipani. Šířka řeky
v peřejích se pohybuje od 15 do 30 metrů, hloubka se pohybuje
okolo 1-1,5 m, místy jsou tůně hluboké přes 3 m.
V okolí je celá řada jezer a jezírek. Lesní jezera napájená chladnými spodními prameny hostí zpravidla pstruhy a siveny. V teplejších
jezerech převažují obvykle štiky, okouni, síhové, cejni a plotice. Na
březích některých jezer jsou vybudovány přístřešky a ohniště.
V blízkosti vod žije množství bobrů, jejichž staveb (hradů) si všimne
i méně pozorný návštěvník. Dalšími zajímavými druhy zvířat, která
je zde možné vidět, jsou losi, tetřívci, tetřevi, jeřábi, orlovci říční
a několik druhů kachen. Sezónně mohou být v okolí i stáda sobů
(v letním období jen ojedinělé kusy). Oblast je ve Švédsku známá
relativně vysokými stavy rysů a medvědů.
Druhy ryb a sezóna
Hlavní druhy lovených ryb jsou štika a okoun, v peřejích pstruh
obecný a lipan. Možnost lovu cejnů, plotic, mníků a síhů.
Sezóna rybaření na lesních jezerech začíná v závěru května
a s přestávkou v nejteplejší části roku na přelomu července a srpna
pokračuje až do září.
Na řece a průtočných jezerech začíná sezóna s ohledem na tání
sněhu až počátkem června a pokračuje do září.
V závislosti na rojení jepic bývá v červnu na řece úspěšný lov síhů,
případně lipanů. Aktivita lipanů a síhů obvykle vzrůstá při červnovém
rojení jepic a pak opět v závěru sezóny s podzimním ochlazením.
Sezóna lovu pstruhů obecných v peřejích je od června do konce srpna, pstruzi a siveni se na lesních jezerech loví prakticky celoročně.
Rybolov
Zatímco na průtočných jezerech a velkých lesních jezerech se rybaří převážně z motorových lodí, na řece a malých lesních jezírkách
se obvykle chytá ze břehu (možnost brodění).
Většina návštěvníků loví v Lesjön na přívlač, ale na řece a průtočných jezerech se lovu pstruhů, lipanů i štik věnují i muškaři. Především v červnu a počátkem července jsou mělké jezerní zátoky
a říční laguny vhodné i pro lov dravců na hladinové nástrahy.
Reportáže a další informace z tohoto revíru naleznete zde:
www.rybolov.com/svedsko/lesjon/reportaze

Kiruna

Umea
Sundsvall

Doprava a vzdálenosti
z České republiky cca 1.800 km
z přístavu Trelleborg cca 1.200 km
z letiště Stockholm cca 600 km
Pro cesty autem doporučujeme spojení
trajektem na trase Rostock-Trelleborg.
Pro cesty letadlem doporučujeme letět do
Stockholmu a dál cestovat v automobilu,
jehož pronájem na letišti zajistíme.
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Ubytování
Nejsou zde žádné rybářské kempy nebo rekreační střediska, ale
návštěvníky zde čeká klid, pohoda a vody, z nichž mnohé teprve
čekají na objevení.
Skupina čtyř stylových, moderně renovovaných chat stojí v lese, 30
m od břehu jezera Lesjön.
Asi 40 m od chat se nachází domek majitele, který jej příležitostně
využívá jako konferenční centrum. Skupinám je zde možné na objednávku zajistit stravování. Hosté mají přístup k internetu prostřednictvím bezdrátové sítě (wi-fi).
Peřeje se pstruhy a lipany začínají asi 2 km od chat, průtočné jezero
nad peřejí 4 km od chat a pstruhová lesní jezera jsou roztroušena
v borových lesích asi 8 km od chat.
Chata Rödastuga, na obytné ploše 80 m2 je dostatek prostoru pro
pohodlný pobyt 6 osob.
V přízemí se nachází obytná místnost s jídelním a kuchyňským
koutem (sporák, lednice, mrazák, mikrovlnka, pohovka, TV, krbová
kamna), sauna, koupelna (sprcha, WC). V podkroví je průchozí ložnice se dvěma lůžky a velká ložnice se čtyřmi lůžky.
Chata Grostuga je stylově opravenou roubenkou (obytná plocha
55 m2) vhodnou pro pobyt 4 osob.
V přízemí se nachází obytná místnost s jídelním a kuchyňským
koutem (sporák, lednice, mrazák, mikrovlnka, pohovka, TV, krbová
kamna), sauna a koupelna (sprcha, WC). V podkroví je ložnice se
čtyřmi lůžky.
Chata Brurs stuga je moderně zařízená roubenka (obytná plocha
60 m2) pro 4-5 osob.
V přízemí se nachází obytná místnost s jídelním a kuchyňským
koutem (sporák, lednice, mrazák, mikrovlnka, TV, pohovka, krbová kamna), zástěnou oddělená ložnice s dvoulůžkem a koupelna
(sprcha, WC). V podkroví je ložnice se třemi lůžky. Prostorná terasa
nabízí hezký výhled na jezero.
Chatka Lillstuga je stylová roubenka (obytná plocha 25 m2) vhodná pro pobyt 2 osob.
V jedné obytné místnosti se nachází jídelní a kuchyňský kout (vařič,
lednice, mikrovlnka, TV, krbová kamna), dvě lůžka a vchod do koupelny (sprcha, WC).
Možnost pronájmu hliníkových lodí Linder délky 4,3 m se čtyřtaktním motorem o výkonu 4-5 HP na jezeře u chat, na říční rozlitině
a na dalších jezerech v okolí.
Čerpací stanice a obchody s potravinami a rybářskými potřebami se
nacházejí v cca 10 km vzdálené vsi Rossön.
Další aktivity
Okolí Lesjön nabízí nepřeberné množství možností pro příznivce
turistiky, cykloturistiky a jízdy na kanoích.
20 km od Lesön se nachází devítijamkový golfový areál.
Po předchozí objednávce je možné zajistit průvodce pro pozorování medvědů a losů ve volné přírodě.
Od srpna do září najdete v okolních lesích nekonečné množství
borůvek, brusinek, morušek a hub.
Při rybaření a procházkách přírodou se můžete setkat s losy, soby,
bobry, tetřevy, tetřívky a vzácněji i s medvědy.

Rödastuga

Grostuga

Brurs stuga

Lillstuga

Způsoby rybolovu a předpisy
Povoleny jsou všechny způsoby lovu ryb udicí. Používat jako nástrahy živé rybičky je zakázáno. Na tekoucích vodách je povoleno pouze
muškaření a přívlač.
Pstruzi obecní jsou v tekoucích vodách hájeni od 1.9. do 31.10., lipani
jsou hájeni od 1.1. do 31.5.
Minimální povolená míra úlovku pstruha, sivena a lipana je 45 cm,
denně si smí rybář ponechat nejvýše jednu lososovitou rybu.
Denně si každý rybář smí ponechat nejvýše 1 štiku délky 50-75 cm
a 3 okouny délky do 40 cm.
Belly-boaty je možné používat po dohodě se správcem revíru na některých pstruhových jezerech.

Doporučené vybavení k rybolovu
Přívlač na štiky: pruty cca 10-40 g, třpytky, woblery, jerky, twistery,
rippery, povrchové nástrahy (poppy, imitace žab)
Přívlač na okouny a pstruhy: pruty do cca 15 g, rotačky vel. 1-3,
wobblery, twistery, rippery...
Muškaření na pstruhy a lipany: pruty AFTMA 4-6, návazce 0,14-0,2 mm,
obecně známé druhy umělých mušek
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Helesjo

Na ryby a do přírody

Revír Helesjo leží ve švédském
kraji Jämtland v podmanivé
severské krajině plné řek, říček
a jezer.
Ten, kdo touží po klidu přírody
a rád střídá loviště na malých
i větších jezerech nebo ríčkách, zde bude ve svém živlu.
Široké okolí je vhodné pro turistiku, cykloturistiku a odpočinek v lesích daleko od ruchu
měst.
Rybářský revír
V základní části revíru naleznete lesem a kopci obklopená čtyři průtočná jezera na říčce Kvarnan. Každé z těchto čtyř jezer má odlišný
charakter. Jezero, do kterého Kvarnan ústí, je hlubší s méně členitými břehy, druhé a třetí jezero je menší s širokými příbřežními pásy
rákosí a četnýmy rákosovými ostrovy a čtvrté jezero je velmi členité,
relativně mělké a naleznete zde množství zátok, balvanů a podvodních hran skýtajících dokonalé úkryty pro místní štiky a okouny.
Mezi jednotlivými jezery jsou několik desítek až stovek metrů dlouhé proudící spojnice, které mají charakter pomalu tekoucí řeky
s hloubkou 1,5 až 3 metry. Zvláště v teplých dnech, jsou oblíbenými
stanovišti velkých štik. Celý systém jezer, dlouhý přibližně 10 km je
průjezdný motorovou lodí.
Do revíru dále patří množství jezer v okolních lesích a tři pstruhová
jezera se siveny, pstruhy obecnými i duhovými. Lov na těchto jezerech je možný obvykle pouze ze břehu, jen na některých je možné
pronajmout veslici.
Rybařit je také možné na obou výtocích ze systému průtočných jezer až do vzdálenosti cca 1,5 km od posledního jezera. Šířka řeky
se zde pohybuje okolo 20 m a hloubka málokde překračuje jeden
metr. Členitý a místy rychle proudící tok plný peřejí a spadaných
stromů hostí hlavně pstruhy obecné a lipany. V klidnějších pasážích
a tůních ulovíte i všudypřítomné štiky.
U některých jezer jsou vybudovány přístřešky pro rybáře pro případ
náhlé nepřízně počasí.
V blízkosti vod žijí bobři, jejichž staveb (hradů) si všimne i méně
pozorný návštěvník. Dalšími zajímavými druhy zvířat, která je zde
možné zpozorovat, jsou losi, tetřívci, tetřevi, jeřábi, orlovci říční
a několik druhů kachen.
Druhy ryb a sezóna
Hlavní druhy lovených ryb jsou štika a okoun, v peřejích pstruh
obecný a lipan. Možnost lovu cejnů, plotic, mníků a síhů.
Sezóna rybaření na lesních jezerech začíná v závěru května
a s přestávkou v nejteplejší části roku na přelomu července a srpna
pokračuje až do září.
Na průtočných jezerech začíná sezóna s ohledem na tání sněhu až
počátkem června a pokračuje do září.
Sezóna lovu pstruhů obecných v tekoucích vodách je od června do
konce srpna. Na lesních jezerech se pstruzi a siveni loví prakticky
celoročně.
Rybolov
Na průtočných jezerech se loví z motorových lodí a na některých
lesních jezerech lze pronajmout veslici. Na řekách-výtocích z jezer
a malých lesních jezírkách se obvykle rybaří pouze ze břehu.
Většina rybářů loví v Helesjo na přívlač, ale na tekoucích vodách
a pstruhových jezerech je v oblibě i lov na umělou mušku. Především v červnu a počátkem července jsou mělké jezerní zátoky
a oblasti kolem břehů vhodné i pro lov dravců na hladinové nástrahy.
Reportáže a další informace z tohoto revíru naleznete zde:
www.rybolov.com/svedsko/giman-holm-helesjo/reportaze

Kiruna

Umea
Sundsvall

Doprava a vzdálenosti
z České republiky cca 1.700 km
z přístavu Trelleborg cca 1.150 km
z letiště Stockholm cca 500 km
Pro cesty autem doporučujeme spojení
trajektem na trase Rostock-Trelleborg.
Pro cesty letadlem doporučujeme letět do
Stockholmu a dál cestovat v automobilu,
jehož pronájem na letišti zajistíme.
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Ubytování
V revíru Helesjo je možné pronajmout dva domky. Domek Klokar
leží přímo u vtoku říčky Kvarnan do systému jezer a domek Karlsnäset naleznete na pravém břehu druhého jezera. V sousedství
každého domku bydlí jeho majitel hovořící anglicky.
Domek Klokar stojí 30 m od kotviště lodí a jsou v něm dvě apartmá.
Třílůžkové v přízemí a čtyřlůžkové v patře.
Apartmá Kristina se nachází v přízemí: vybavená kuchyně s jídelním koutem (sporák, lednice, mrazák, mikrovlnka, myčka), průchozí
ložnice s rozložitelným gaučem (1-2 lůžka) a televizorem, ložnice se
dvěma lůžky a koupelna (sprcha, WC, pračka).
Apartmá Emma se nachází v podkroví domku: obývací pokoj s TV
a vybaveným kuchyňským koutem (jídelní kout, sporák, lednice,
mrazák, mikrovlnka, myčka), dvě ložnice se dvěma lůžky v každé
z nich a koupelna (sprcha, WC, pračka).
V případě obsazení pouze jednoho apartmá se druhé apartmá již
neobsazuje.
Domek Karlsnäset stojí 50 m od břehu druhého průtočného jezera,
na pozemku farmy majitele.
Starší domek je velmi prostorný a účelně vybavený. Na cca 150 m2
skýtá dostatek prostoru pro pobyt 8 osob.
V přízemí se nachází vybavená kuchyně s jídelním koutem (sporák,
lednice, mrazák, mikrovlnka, myčka), obývací pokoj s TV, ložnice se
dvěma lůžky a koupelna (sprcha, WC, pračka).
V patře domku se nachází toaleta, ložnice se čtyřmi lůžky a ložnice
se dvěma lůžky.
Kromě lodí s motorem 4-15 HP pronajímaných na systému čtyř
průtočných jezer si hosté mohou pronajmout i veslice na něktých
lesních jezerech v okolí.
Další aktivity
Okolní lesnatá pahorkatina nabízí možnosti pro příznivce turistiky
a cykloturistiky.
Od srpna do září najdete v okolních lesích množství borůvek, brusinek, morušek a hub.
Při rybaření a procházkách přírodou se můžete setkat s losy, bobry,
tetřevy a tetřívky.

Klokar

Způsoby rybolovu a předpisy
Povoleny jsou všechny způsoby lovu ryb udicí. Používat jako nástrahy živé rybičky je zakázáno. Na tekoucích vodách je povoleno pouze
muškaření a přívlač a to v období 1.6.-31.8.
Pstruzi obecní jsou v tekoucích vodách hájeni od 1.9. do 31.10., lipani
jsou hájeni od 1.1. do 31.5.
Minimální povolená míra úlovku pstruha a lipana je 40 cm, denně si smí
rybář ponechat nejvýše 3 lososovité ryby.
Denně si každý rybář smí ponechat nejvýše 1 štiku délky 50-75 cm
a 3 okouny délky do 30 cm.
Belly-boaty je možné používat po dohodě se správcem revíru na některých pstruhových jezerech.

Doporučené vybavení k rybolovu
Přívlač na štiky: pruty cca 10-40 g, třpytky, woblery, jerky, twistery,
rippery, povrchové nástrahy (poppy, imitace žab)
Přívlač na okouny a pstruhy: pruty do cca 15 g, rotačky vel. 1-3,
wobblery, twistery, rippery...
Muškaření na pstruhy a lipany: pruty AFTMA 4-6, návazce 0,14-0,2 mm,
obecně známé druhy umělých mušek

Karlsnäset

Klokar - sauna
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Giman

Na ryby a do přírody

Revír Giman leží ve švédském kraji Jämtland v podmanivé severské krajině plné
řek, říček a jezer.
Ten, kdo touží po klidu přírody a rád střídá loviště na malých i větších jezerech nebo
ríčkách, zde bude ve svém
živlu.
Široké okolí je vhodné pro
turistiku, cykloturistiku a odpočinek v lesích daleko od
ruchu měst.
Rybářský revír
Součástí povolenky jsou malá lesní jezera, průtočná jezera a peřeje
na řece Giman, která je zde široká asi jako Vltava v Krumlově.
Kemp Albacken leží přímo na břehu jezera Alan. Směrem po proudu
je možné jet motorovou lodí po jezerech Alan a Hemsjon asi 10
km až k peřeji Drogsjöforsen. Výše proti proudu, nad jezerem Alan,
je několik průtočných jezer oddělených peřejemi. Zatímco v jezerech žije množství štik a okounů, v peřejích se loví převážně lipani
a ojediněle i pstruzi. Častější úlovky pstruhů lze očekávat především na některých lesních jezerech, kde se nevyskytují štiky.
Po dohodě se správcem revíru je možný pronájem lodí na několika
jezerech. Podél řeky a k lesním jezerům vede silnice a síť lesních
cest sjízdných osobním autem.
V blízkosti vod žijí bobři, jejichž staveb (hradů) si všimne i méně
pozorný návštěvník. Dalšími zajímavými druhy zvířat, která je zde
možné zpozorovat, jsou losi, tetřívci, tetřevi, jeřábi, orlovci...
Druhy ryb a sezóna
Hlavní druhy lovených ryb jsou štika a okoun, v peřejích pstruh
obecný a lipan. Možnost lovu cejnů, plotic, jelců, mníků a síhů.
Sezóna rybaření na lesních jezerech začíná v závěru května
a s přestávkou v nejteplejší části roku na přelomu července a srpna
pokračuje až do září.
Na průtočných jezerech a řece začíná sezóna s ohledem na tání
sněhu až počátkem června a pokračuje do září.
Sezóna lovu pstruhů obecných v tekoucích vodách je od června do
konce srpna. Na lesních jezerech se pstruzi a siveni loví prakticky
celoročně.
Rybolov
Na průtočných jezerech se rybaří převážně z motorových lodí.
Na některých lesních jezerech lze pronajmout veslice. Na říčních
peřejích a jejich nejbližším okolí a na malých lesních jezírkách se
obvykle rybaří ze břehu.
Většina rybářů loví v Giman na přívlač, ale na tekoucích vodách
a pstruhových jezerech je v oblibě i lov na umělou mušku. Především
v červnu a počátkem července jsou mělké jezerní zátoky a oblasti
kolem břehů vhodné i pro lov dravců na hladinové nástrahy.
Nejvíce lososovitých ryb bývá uloveno na okrajích peřejí a v hlubokých tůních s rychleji tekoucí vodou.

Kiruna

Umea
Sundsvall

Reportáže a další informace z tohoto revíru naleznete zde:
www.rybolov.com/svedsko/giman-holm-helesjo/reportaze
Doprava a vzdálenosti
z České republiky cca 1.700 km
z přístavu Trelleborg cca 1.100 km
z letiště Stockholm cca 450 km
Pro cesty autem doporučujeme spojení
trajektem na trase Rostock-Trelleborg.
Pro cesty letadlem doporučujeme letět do
Stockholmu a dál cestovat v automobilu,
jehož pronájem na letišti zajistíme.
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Ubytování
Osm šestilůžkových komfortních chat Albacken stojí v borovém
lese na břehu jezera Alan, kterým protéká řeka Giman.
Větším skupinám je na základě objednávky podané s dostatečným
předstihem možné zajistit polopenzi.
Obytná plocha každé chaty je 70 m2: jedna ložnice s patrovou postelí, dvě ložnice se dvěma lůžky a vlastní toaletou, obývací místnost (TV), jídelní kout, malý kuchyňský kout (vařič, mikrovlnka, lednice, základní nádobí a kávovar), sprcha, WC a sauna.
Návštěníkům je k dispozici zahradní domek s grilem, písečná pláž
na břehu jezera, půjčovna kanoí, sportovní hala (stolní tenis, badminton, volleyball, floorball), konferenční místnost (4 malé konferenční salónky a přednáškový sál), bar a restaurace s nepravidelným provozem pouze pro skupiny - pravidelné stravování je nutné
objednat předem.
Obchod s potravinami je ve vsi Albacken (5 km), parkování u chat.
Další aktivity
Okolní lesnatá pahorkatina nabízí množství možností pro příznivce
turistiky a cykloturistiky.
Od srpna do září najdete v okolních lesích nekonečné množství borůvek, brusinek, morušek a hub.
Při rybaření a procházkách přírodou se můžete setkat s losy, bobry,
potáplicemi, jeřáby, tetřevy a tetřívky.

Způsoby rybolovu a předpisy
Na jezerech jsou povoleny všechny způsoby lovu ryb udicí.
Lov na živou rybku je zakázán.
Na tekoucích vodách je povoleno pouze muškaření a přívlač.
Na některých úsecích je povoleno pouze muškaření.
Pstruzi jsou v tekoucích vodách hájeni od 1.9. do 31.10.
Minimální povolená délka úlovku pstruha, sivena a lipana je 35 cm,
v peřejích Drogsjöforsen a některých poolech je míra 40 cm.
Rybář si smí ponechat maximálně 3 lososovité ryby denně, případně
štiku délky 50-80 cm.
Na řece Giman, průtočných jezerech na řece Giman a na jezerech
Storasen-Albacken FVO je lov z bellyboatu zakázán.
Doporučené vybavení k rybolovu
Přívlač na štiky: pruty cca 10-40 g délky 2,1,-2,7, m, třpytky, woblery,
jerky, twistery, rippery, povrchové nástrahy (poppy, imitace žab)
Přívlač na okouny a pstruhy: pruty do cca 15 g délky 2,1-2,4 m, rotačky vel. 1-3, plandavky, wobblery, twistery, rippery...
Muškaření na pstruhy a lipany: pruty AFTMA 4-6, návazce 0,14-0,2 mm,
obecně známé druhy umělých mušek
Muškaření na štiky: pruty AFTMA 7-9, plovoucí šňůra nebo sinktip,
návazec odolný štičím zubům, větší a velké streamery
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Ljusnan

Na ryby a do přírody

Řeka Ljusnan protéká na dolním toku zvlněnou
lesnatou pahorkatinou kraje Hälsingland.
V říčním údolí a okolních lesích leží malá i velká
jezera s obsádkou štik a okounů i několik pstruhových jezírek.
Charakteristická pro celou oblast jsou jezera,
kterými řeka protéká a mezi kterými tvoří místy
proudné úseky nebo peřeje.
S ohledem na klidnou polohu a vybavenost
sousedního konferenčního centra jsou domky
Flottar u řeky Ljusnan vhodným místem pro
rybářskou výpravu i konferenci nebo školení s
doprovodným rybářským programem.
Rybářský revír
Kombinace jezer a říčních proudů dává možnost větší variability
lovených druhů ryb i použité rybolovné techniky.
Břehy jezer i řeky jsou většinou obklopené lesy, místy jsou louky
a pastviny. Revír u domků Flottar je asi dva kilometry proti proudu řeky ohraničen přehradní hrází, směrem po proudu navazuje na
velkou plochu průtočného jezera. Velká část břehů jezer je lemována porosty rákosin, na některých ostrůvcích a okrajích lesů jsou
písčité nebo kamenité pláže.
Šířka řeky v proudech pod přehradou se pohybuje od 100 do 200 metrů a hloubka dosahuje běžně 2-4 metry, na jámách i přes 10 metrů.
V blízkosti vod žije množství bobrů, jejichž staveb (hradů) si všimne
i méně pozorný návštěvník. Dalšími zajímavými druhy zvířat, která
je zde možné vidět, jsou losi, jeřábi, orlovci říční a několik druhů
kachen.
Druhy ryb a sezóna
Řeka Ljusnan a jezera na jejím dolním toku jsou nejlepší oblastí ve
Švédsku, kde lze cíleně a úspěšně lovit candáty. Ale samozřejmě
jsou zde dobré podmínky i pro lov štik a okounů.
Sezóna lovu štik začíná v polovině května a s přestávkou v červenci
a srpnu pokračuje do října.
Okouni a candáti patří k častým úlovkům především od června do října.
Od konce května do září je v zátokách možné na plavanou s úspěchem lovit i plotice, perlíny, líny, cejny...
Rybolov
Většina návštěvníků loví na přívlač a vertikální přívlač. Klasická
přívlač je vhodná zejména při lovu dravců podél rákosin a na hranách hloubek v jezeře. Vertikání přívlač je s ohledem na silný proud,
množství překážek a vázek nejefektivnější metodou lovu dravců
(především candátů) v proudech mezi přehradou a jezerem. V poslední době roste počet příznivců vertikální přívlače i na jezerech.
Podmínkou úspěšné vertikální přívlače je pečlivá práce s echolotem
a mapou dna, případně asistence místního rybářského průvodce.
V letních měsících je populární lov okounů, cejnů a plotic na plavanou.
Povolen je i lov candátů a štik na mrtvou rybku.

Kiruna

Reportáže a další informace z tohoto revíru naleznete zde:
www.rybolov.com/svedsko/ljusnan/rybolov/

Umea
Sundsvall

Doprava a vzdálenosti
z České republiky cca 1.400 km
z přístavu Trelleborg cca 900 km
z letiště Stockholm cca 200 km
Pro cesty autem doporučujeme spojení
trajektem na trase Rostock-Trelleborg.
Pro cesty letadlem doporučujeme letět do
Stockholmu a dál cestovat v automobilu,
jehož pronájem na letišti zajistíme.
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Ubytování
Hostům revíru jsou k dispozici celkem tři komfortně vybavené domky Flotar: dům Flotar 1 na pravém břehu řeky a domky Flotar 2
a Flotar 3 na levém břehu řeky.
Dům Flotar 1 vhodný pro pobyt 8-10 osob stojí přímo na pravém
břehu řeky Ljusnan při ústí do jezera.
Je moderně a vkusně zařízen ve vysokém standardu a plně vybaven pro vlastní vaření.
V domě je pět dvoulůžkových ložnic, společenská-konferenční
místnost s datovým projektorem a přístupem na terasu (výhled na
řeku a jezero), kuchyně s jídelním koutem (sporák, lednice, mrazák,
mikrovlnka, myčka nádobí, kávovar), umývárna s WC a dvě koupelny (v každé sprcha a WC).
K dispozici je rovněž pračka, gril a zahradní nábytek.
Domky Flotar 2 a 3, každý vhodný pro pobyt 6-8 osob stojí na levém břehu řeky Ljusnan při ústí do jezera. Vzdálenost mezi domky
2 a 3 je cca 200 m. Jsou plně vybaveny pro vlastní vaření.
V každém domku jsou ložnice, obývací pokoj, jídelní kout, kuchyně (sporák, lednice, mrazák, mikrovlnka, myčka, kávovar), sprcha
a 2x WC.
Možnost ubytování ve dvoulůžkových pokojích v sousedním konferenčním centru.
Hosté mají přístup k internetu prostřednictvím bezdrátové sítě (wi-fi).
Stravování a použítí sauny je možné zajistit po předchozí domluvě
s personálem sousedního konferenčního centra. Personál hovoří
anglicky a švédsky.

dům Flotar 1

Možnost pronájmu kvalitních motorových lodí délky 5 m s echolotem, držáky na pruty, elektromotorem a motorem o výkonu 30-50
HP nebo hliníkové lodě délky 4-4,4 m s motorem o výkonu 4-5 HP.
Další aktivity
Okolí potěší příznivce cykloturistiky a vodních sportů.
Od konce června do srpna bývá v zátokách hezké koupání.
Houby, borůvky a brusinky rostou v okolních lesích od července
do září.
Možnost návštěvy historických center a měst Stockholm nebo
Uppsala (2-3 hodiny autem).

domek Flotar 3

Flotar 1 - kuchyně

konferenční centrum

Flotar 1 - jídelna

Doporučené vybavení k rybolovu
Přívlač na štiky a candáty: pruty cca 10-40 g délky 2,4-2,7 m, třpytky,
woblery, jerky, twistery, rippery... Netřeba se bát velkých nástrah.
Většina candátů je lovena vertikální přívlačí, pro kterou jsou vhodné
pruty délky 1,4-2 m pro zatížení do 50 g, twistery, rippery a smáčky
s hlavičkou 10-40 g.
Přívlač na okouny a pstruhy: pruty do cca 15 g, délky 2,1-2,4 m,
rotačky vel. 1-3, wobblery, twistery, rippery...
Muškaření na štiky: pruty AFTMA 8-10, plovoucí šňůra, návazce odolné štičím zubům, větší a velké streamery
Způsoby rybolovu a předpisy
Povoleny jsou všechny způsoby lovu ryb udicí. Rybář smí lovit nejvýše
na jeden prut.
Denně si každý rybář smí ponechat nejvýše 3 ryby.
Minimální lovné míry ryb: pstruh 30 cm, siven 30 cm, lipan 35 cm,
candát 50 cm.
Pstruzi jsou hájeni na tekoucích vodách 1.9.-31.12.
Pro trolling – přívlač za jedoucí motorovou lodí je nutné zakoupení speciální povolenky.
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Nedre Dalälven

Na ryby a do přírody

Nedre Dalälven je nazýván 150
km dlouhý úsek dolního toku
řeky Dalälven. Ačkoli je řeka
vzdálena jen dvě hodiny jízdy
autem od Stockholmu, je celý
kraj velmi řídce osídlen a má
většinou přírodní ráz.
Charakteristické pro celou
oblast jsou lesy a mokřady
s jezery a množstvím ostrovů.
Těmito jezery řeka protéká, na
jejich spojnicích se zpravidla
tvoří peřeje.
Rybářský revír
Celá oblast dolního toku řeky Dalälven leží v ploché lesnaté krajině, nicméně rozsáhlé rozlitiny, říční ramena, peřeje a rákosiny
vytvářejí pro středoevropského rybáře velmi zajímavá zákoutí.
Břehy peřejí i říčních rozlitin jsou většinou obklopené lesy, místy
jsou louky a pastviny. Velká část břehů je lemována porosty rákosin, na některých ostrůvcích a okrajích lesů jsou písčité nebo
kamenité pláže, včetně takových, které v létě lákají ke koupání.
Šířka řeky v peřejích se pohybuje od 40 do 150 metrů a hloubka dosahuje běžně 2-4 metry, v jámách i přes 10 metrů. V peřejích se rybaří zpravidla ze břehu. Brodit je možné jen na několika
místech, s ohledem na sílu proudu, hloubku a velikost kamenů jen
s maximální opatrností.
Říční rozlitiny a ramena tvoří plochy o rozloze mnoha kilometrů
čtverečních. Na okrajích peřejí a v rozlitinách se k přesunům i rybaření používají motorové lodě. V závislosti na stavu vody je možné
na lodi proniknout i několik kilometrů proti proudu menších přítoků.
V blízkosti vod žije množství bobrů, jejichž staveb (hradů) si všimne
i méně pozorný návštěvník. Dalšími zajímavými druhy zvířat, která
je zde možné vidět, jsou losi, jeřábi, orlovci říční a několik druhů
kachen.
Druhy ryb a sezóna
V řece Dalalven žije přes 30 druhů ryb. Prakticky kdekoli můžete
narazit na štiky, které zde dorůstají hmotnosti až 15 kg. Okouni patří
k nejběžnějším úlovkům, pravidlem jsou jedinci v kategorii 25-40
cm, vzácně 45-50 cm. Candáti dorůstají ve zdejších vodách hmotnosti okolo 5 kg, výjimečně až 10 kg.
Revíry By-Bengts, Färnabofjärden, Hedesunda-Frisken a Untra
jsou tvořeny jezery (rozlitinami řeky), které přerušují peřeje (Tyttbo,
Gysinge) a říční ramena.
V jezerech se loví štiky, candáti, okouni a bílá ryba. V peřejích
v menších počtech rovněž pstruzi a lipani. V úseku řeky pod elektrárnou v Älvkarleby se loví také lososi a mořští pstruzi.
Sezóna lovu štik začíná v polovině května a s přestávkou v červenci
a srpnu pokračuje do října. Okouni a candáti patří k častým úlovkům
od června do října. Lov pstruhů obecných a lipanů je v peřejích povolen od června do září.
Rybolov
Kombinace jezer a říčních peřejí dává možnost větší variability
lovených druhů ryb i použité rybolovné techniky.
Zatímco na průtočných jezerech a v pomalu tekoucích říčních ramenech se rybaří převážně z motorových lodí, v peřejích se obvykle chytá ze břehu (možnost brodění je omezena silou proudu
a charakterem dna s velkými kameny).
Většina návštěvníků loví na přívlač, jen v menší míře se v peřejích
lovu pstruhů, lipanů i štik věnují muškaři. V letních měsících je populární i lov okounů, cejnů a plotic na plavanou. Povolen je i lov
candátů a štik na mrtvou rybku.
Reportáže a další informace z tohoto revíru naleznete zde:
www.rybolov.com/svedsko/nedre-dalalven/reportaze

Kiruna

Umea
Sundsvall

Doprava a vzdálenosti
z České republiky cca 1250 km
z přístavu Trelleborg cca 750 km
z letiště Stockholm cca 150 km
Pro cesty autem doporučujeme spojení
trajektem na trase Rostock-Trelleborg.
Pro cesty letadlem doporučujeme letět do
Stockholmu a dál cestovat v automobilu,
jehož pronájem na letišti zajistíme.

PEPA cestovní kancelář Hloubětínská 11, 194 00 Praha 9, tel.: 266 610 273, e-mail: info@rybolov.com

Stockholm
Göteborg
Trelleborg

Informace pro cestující
do Švédska naleznete na

www.rybolov-svedsko.cz

www.rybolov.com

Ubytování
Bengts
Domek Bengts se nachází 80 m od břehu jezera Bysjon, kterým
protéká řeka Dalälven. Domek je součástí farmy, ze které je výhled na jezero dlouhé 5 km a široké asi kilometr, obklopené loukami
a lesy.
V přízemí domku se nachází vybavená kuchyně (sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, mrazák), obývací pokoj s možností dvou přistýlek, ložnice s jedním lůžkem a WC.
V patře se nacházejí dvě ložnice se dvěma lůžky v každé z nich,
sprcha a WC. Vytápění kamny na dřevo. Hosté Bengts mají přístup
k internetu prostřednictvím bezdrátové sítě.
K pronájmu jsou hliníkové lodě Linder délky 4,4 m s motory o výkonu 4 HP, echolot a elektromotor.
Tyttbo
Domek Tyttbo leží v národním parku, 400 m od stejnojmenných
peřejí na řece Dalälven. Je vhodný pro pobyt 4-6 osob.
V přízemí je prostorná kuchyně s jídelním koutem (sporák, mikrovlnka, myčka, lednice s mrazákem), ložnice se dvěma samostatnými lůžky, koupelna (sprcha a WC) a v patře jsou dvě ložnice, každá
se dvěma samostatnými lůžky. V domku je vytápění elektrickými
přímotopy. Hosté mají k dispozici gril.
Možnost pronájmu lodí Linder délky 4,1 m s motory o výkonu 2,5 až
4 HP. Lodě kotví u mola na spodní hranici peřejí, 900 m od domků.
Součástí revíru je cca 2,5 km dlouhý úsek řeky Dalälven.
V řece jsou několik metrů hluboké pasáže i mělčiny. Na hranách proudů jsou velmi dobrá loviště štik, candátů a okounů.
V mělčích proudných úsecích se loví nepříliš četní lipani a vzácně
i pstruzi obecní. Ve spodní části peřejí je možné rybařit z lodě,
v horní části peřejí se loví pouze ze břehu. Podél obou břehů je
vyšlapaná pěšina a několik přístřešků s ohništi. Jezero a revír Färnäbofjärden začíná přímo pod peřejemi Tyttbo, u kotviště lodí.
Frisken
Chatky ve Frisken stojí asi 150 m od břehu přírodního jezera Hedesundfjärden, kterým protéká řeka Dalälven.
Větší chata č. 1 je vhodná pro 2-4 osoby: obývací místnost s vybaveným kuchyňským koutem (sporák, mikrovlnka, lednice, jídelní kout, pohovka-přistýlka, TV), ložnice se dvěma lůžky, koupelna
(sprcha a WC) a po žebříku přístupné otevřené podkroví-patro se
dvěma lůžky. V chatě je klimatizace.
Menší chatka č. 2 je vhodná pro 2-3 osoby: obývací místnost
s vybaveným kuchyňským koutem (vařič, mikrovlnka, lednice,
jídelní kout, TV, rozložitelný gauč), koupelna (sprcha a WC) a po
žebříku přístupné otevřené podkroví-patro se dvěma lůžky.
Hostům Frisken je k dispozici přístup k internetu prostřednictvím
bezdrátového připojení (wi-fi).
Možnost pronájmu lodí Linder délky 4,4 m s motory o výkonu 4 HP.
Lodě kotví u mola, 150 m od domků.
Östa
Šestilůžkové komfortní chaty na břehu jezera Färnäbofjärden (ložnice se dvěma lůžky, dvě ložnice s patrovými postelemi, obývací
místnost, sprcha, WC, sušička, kuchyně s jídelním koutem, sporák,
lednice, kávovar, TV).
V sousedním kempu je k dispozici recepce s prodejnou potravin
a sauna. Možnost zapůjčení jízdních kol a kvalitních 4 m lodí s motorem o výkonu 4 HP.
Čerpací stanice a obchody s potravinami a rybářskými potřebami
se nacházejí v obcích vzdálených cca 5-20 km.
Další aktivity
Lesnatá krajina v okolí řeky Dalälven nabízí vynikající podmínky
pro cykloturistiku a jezerní kanoistiku.
Od července do září je oblíbené koupání, houbaření, sběr borůvek a brusinek.
Za návštěvu stojí rybí přechod a rybářské muzeum v Älvkarleby.
Možnost výletů do měst Uppsala a Stockholm, do muzea a stříbrného dolu u městečka Sala, do památkové rezervace Gysinge...

domek Bengts

domek Tyttbo

chatky Frisken

chata Östa

Způsoby rybolovu a předpisy
Povoleny jsou všechny způsoby lovu ryb udicí. Používat jako nástrahy
živé rybičky je zakázáno. Na tekoucích vodách je povoleno pouze muškaření a přívlač.
Pstruzi obecní jsou v tekoucích vodách hájeni od 1.9. do 31.10., lipani
jsou hájeni od 1.1. do 31.5. Boleni, síhové a úhoři jsou v revíru celoročně
hájeni.
Denně si každý rybář smí ponechat nejvýše 1 štiku délky 50-80 cm,
candáta délky 45-75 cm a pstruha nebo lipana délky nejméně 40 cm.
V peřeji Tyttbo je rybolov povolen pouze metodou „chyť a pusť“.
Doporučené vybavení k rybolovu
Přívlač na štiky: pruty cca 10-40 g, třpytky, woblery, jerky, twistery,
rippery, povrchové nástrahy (poppy, imitace žab)
Přívlač na okouny a pstruhy: pruty do cca 15 g, rotačky vel. 1-3,
wobblery, twistery, rippery...
Muškaření na pstruhy a lipany: pruty AFTMA 4-6, návazce cca
0,14-0,2 mm, obecně známé druhy umělých mušek
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Arkösund a Stegeborg

Na ryby a do přírody

Souostroví (šéry) lemuje východošvédské pobřeží Baltu od Stockholmu po Västervik. Voda je zde jen mírně slaná (brakická). Skalnaté a písčité pobřeží se střídá
s mělkými zálivy, kde si hledají potravu
především baltské štiky a okouni. Labyrint ostrovů, mělčin a zátok chrání většinu
lovišť před větrem a tak lze v okolí chytat
téměř za každého počasí.
Pobřeží a zátoky u Arkösund a Stegeborg
jsou vhodným místem pro rybářskou dovolenou, ale zábavu zde naleznou i cyklisté a vyznavači vodních sportů.
Rybářský revír
Rybařit je možné v brakických vodách na celém pobřeží u městečka
Arkösund a bývalé pevnosti Stegeborg. Rybáři zde naleznou nejen
mělké, rákosím lemované zátoky s plochým dnem, ale také kamenité hrany s porosty chaluh, hloubky i skalnaté ostrovy a mělčiny.
Labyrint ostrovů, mělčin a zátok chrání většinu lovišť před větrem
a tak je možné chytat téměř za každého počasí.
Místní rybáři obvykle loví z motorových lodí, z některých kamenitých ostrovů je možné rybařit i ze břehu.
Druhy ryb a sezóna
Hlavním loveným druhem ryb je štika a v menší míře se loví okouni,
mořské jehlice, sledi a mořští pstruzi. V zátokách se vzácněji loví
i candáti.
Sezóna lovu štik začíná podle aktuálních podmínek v první polovině
května a s přestávkou v nejteplejší části roku na přelomu července
a srpna pokračuje až do října.
Hejna sleďů a mořských jehlic se při pobřeží zdržují v květnu a počátkem června.
Okouni a candáti se loví od července do konce září.
Vhodná doba k lovu mořských pstruhů je zpravidla v dubnu a v září.
Lososi jsou loveni na trolling, dále od pobřeží (na otevřeném moři)
v období od dubna do srpna.
Od konce května do září je v zátokách možné na plavanou s úspěchem lovit i plotice, perlíny, cejny, okouny...
Rybolov
Obvyklá stanoviště štik jsou v mělké vodě u porostů vodních rostlin,
na rozhraní mělčin a hloubek a na návětrné straně ostrůvků.
Okouni se obvykle zdržují v okolí podvodních hran a na místech
s členitým kamenitým dnem.
Candáti se loví ojediněle, zpravidla v mělkých zátokách, na které
navazují hlubší místa s kamenitým dnem.
Většina místních rybářů loví štiky, okouny i candáty na přívlač, ale
povolen je i lov na mrtvou rybku. Populární je i lov štik na streamery
s využitím muškařského vybavení.
Hejna sleďů připlouvají každoročně na stejná místa v průlivech,
často následována štikami a mořskými jehlicemi. Sledi se loví obvykle pilkrováním z lodě - na cca 2 m dlouhé systémky s pěti až
sedmi návazci zakončenými drobným háčkem s korálkem nebo
lesklým peříčkem.
Čím blíže k otevřenému Baltu, tím je vyšší šance, že ulovíte také
mořského pstruha. Jejich populace v místních vodách není nikterak
velká, zato patří k velkým bojovníkům a ceněným trofejím.
Lososi se zde loví pouze na trolling relativně daleko na otevřeném
moři. Šance ulovit lososa uvnitř souostroví je mizivá.
Na plavanou je možné v zátokách lovit i plotice, líny, cejny, okouny,
jelce...
Reportáže a další informace z této oblasti naleznete zde:
www.rybolov.com/svedsko/stegeborg-a-santa-anna/reportaze/

Kiruna

Umea
Sundsvall

Doprava a vzdálenosti
z České republiky cca 1.100 km
z přístavu Trelleborg cca 500 km
z letiště Stockholm cca 250 km
Pro cesty autem doporučujeme spojení
trajektem na trase Rostock-Trelleborg.
Pro cesty letadlem doporučujeme letět do
Stockholmu a dál cestovat v automobilu,
jehož pronájem na letišti zajistíme.
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Ubytování Arkösund
Rybářské chaty Arkösund stojí na břehu malé zátoky, asi 2 km západně od stejnojmenného městečka, které se z rybářského přístavu proměnilo v oblíbené stanoviště jachtařů a milovníků lodí a v létě
je i populárním cílem Švédů toužících po relaxaci u vody.
Chata Strandvilla stojí přímo na břehu zátoky, asi 20 m od kotviště
lodí. V moderně vybaveném domku je dostatek prostoru pro pobyt
6-7 osob (70 m2): plně vybavená kuchyně (sporák, lednice s mrazákem, mikrovlnka, myčka), obývací pokoj s jídelním koutem (TV,
krbová kamna), koupelna (sprcha, WC, pračka), terasa a tři dvoulůžkové ložnice s možností přistýlky (v jedné dvě lůžka, ve druhé
dvojlůžko a ve třetí, přístupné z terasy je patrová postel).
Chatka Sjöboden stojí přímo v kotvišti lodí.
Kapacita 2-3 osoby, obytná plocha 30 m2: vybavený kuchyňský
kout (sporák, lednice s mrazákem, mikrovlnka), obývací pokoj
s TV a rozložitelným gaučem, ložnice s patrovou postelí a koupelna
(sprcha a WC).

chata Strandvilla

Chata Ragnarok stojí ve stínu borovic, 80 m od kotviště lodí.
V moderně vybavené chatě je dostatek prostoru pro pobyt 4-6 osob
(52 m2): plně vybavená kuchyně (sporák, lednice s mrazákem,
mikrovlnka, myčka), obývací pokoj s jídelním koutem (TV, krbová
kamna), koupelna (sprcha, WC, pračka), terasa, ložnice se dvěma
lůžky, druhá ložnice s patrovou postelí a otevřené podkroví-patro
s prostorem pro uložení dvou osob.
Apartmá Garáž se nachází nad garáží, asi 100 m od kotviště lodí.
Jednoduše vybavené apartmá s kapacitou 4-5 osob, obytná plocha
45 m2: vybavený kuchyňský kout (sporák, lednice), obývací pokoj
s TV a gaučem, ložnice se dvěma lůžky, ložnice s patrovou postelí
a koupelna (sprcha a WC).

chatka Sjöboden

Parkování u chat, nejbližší malý obchod a restaurace se nacházejí v Arkösund (10 minut lodí nebo autem, otevřeno jen od června do srpna), samoobsluha a restaurace s celoročním provozem
jsou v Östra Husby (25 km) nebo velké supermarkety a restaurace
v Norrköping (50 km).
Možnost pronájmu lodí s motory o výkonu 8-15 HP. Lodě kotví rybáři u mola, kde je jim rovněž k dispozici garáž pro případné uložení
a sušení rybářských potřeb a oblečení.
Další aktivity
Arkösund potěší příznivce cykloturistiky, vodních sportů a golfu.
Od konce června do srpna bývá v zátokách a na pláži Arkösund
hezké koupání.
Houby a borůvky rostou v okolních lesích od července do září.
Možnost návštěvy historických center a měst Stockholm nebo Kalmar (2-3 hodiny autem).
Cestou do Arkösund je možné navštívit lososí úsek řeky Mörrum
s veřejně přístupnou expozicí života a lovu lososů. Příznivci historie
by si neměli nechat ujít návštěvu megalitického naleziště Ales Stenar u města Ystad.

chata Ragnarok

Způsoby rybolovu a předpisy
Sportovní rybář může lovit na jeden prut a denně si může ponechat
nejvýše jednu štiku délky 50-75 cm, candáta délky nejméně 40 cm, mořského pstruha nejméně 50 cm a lososa délky nejméně 60 cm.
Vstup na některé části pobřeží je omezen nebo zakázán z důvodu
ochrany ptáků (Fagelskydd).
Zakázán je neohlášený vstup na soukromé pozemky včetně mol
a kotvišť lodí.
Povolenka pro lov ryb na pobřeží se nevydává, právo rybolovu je součástí ubytování.
Doporučené vybavení k rybolovu
Přívlač na štiky a candáty: pruty cca 10-40 g délky 2,4-2,7 m, třpytky,
woblery, jerky, twistery, rippery... Netřeba se bát velkých nástrah.
Přívlač na okouny: pruty do cca 15 g délky 2,1-2,4 m, rotačky vel. 2-3,
drobné wobblery, twistery, rippery...
Muškaření na štiky: pruty AFTMA 8-10, plovoucí šňůra, návazce odolné
štičím zubům, větší a velké streamery
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Ubytování Stegeborg
Chaty Stegeborg se nacházejí u spojnice zátoky Slätbaken
a souostroví Santa Anna, které lemuje zdejší členité pobřeží Baltu.
Přístavní domek Boathouse stojí v přístavišti jachet a sportovních
lodí, asi 200 m od restaurace a ruin kláštera Stegeborg.
V podkroví přístavního domku se nachází komfortní apartmá pro
6-7 osob (85 m2): plně vybavená kuchyně (sporák, lednice, mikrovlnka, myčka), obývací pokoj s jídelním koutem (TV-SAT), koupelna
(sprcha, WC) a tři dvoulůžkové ložnice s možností přistýlky.
Možnost stravování v sousední restauraci se sezónním provozem,
obvykle od května do září.
Domek Kyrketorp stojí asi 150 m od domku Boathouse, restaurace, přístaviště jachet a sportovních lodí, přívozu a věže Stegeborg.
V přízemí stylového stavení pro 4-6 osob se nachází plně vybavená kuchyně (sporák, lednice, mikrovlnka), obývací pokoj (TV),
koupelna (sprcha, WC) a terasa s výhledem na zátoku Slätbacken.
V podkroví jsou dvě dvoulůžkové ložnice se dvěma samostatnými
lůžky v každé z nich. Vedle domku stojí malá chatka se dvěma lůžky. Možnost zajištění přistýlky pro sedmou, případně osmou osobu
v obývacím pokoji. Parkování u domku.

domek Boathouse

Chatka Sjostuga je vhodná pro 2-4 osoby, stojí u přístupové silnice
do Stegeborg, v sousedství malého kotviště sportovních a rybářských lodí, „na dohoz“ od vynikajících lovišť štik a candátů v zátoce
Slätbaken.
Jedná se o malou chatku ideální pro 2 dospělé osoby, případně 3-4
skromné rybáře: v jedné místnosti se nachází dvě patrové postele, jídelní a kuchyňský kout (sporák, lednice, mikrovlnka, kávovar)
a přístup do malé koupelny (sprcha a WC). K dispozici je otevřená
veranda s výhledem na zátoku, zahradní nábytek a gril.
Parkování u chaty, vzdálenost od lodí 40 m, vzdálenost od restaurace Stegeborg 5 km.
Chaty Stegeborgsgarden se nacházejí ve stejnojmenném kempu
u stanoviště přívozu přes Slätbaken.
V každé moderně vybavené chatě se na obytné ploše 80-120 m2
nachází vybavená kuchyně s jídelním koutem (sporák, lednice, mikrovlnka) a 2-4 ložnice. V každé ložnici jsou dvě lůžka a koupelna
(sprcha, WC).
Možnost zajištění pronájmu několika typů lodí:
Moderních hliníkových lodí Buster délky cca 5 m s volantovým řízením, echolotem-GPS-mapovým plotrem, držáky na pruty, elektromotorem a čtyřtaktním motorem o výkonu 50 HP.
Lodí Sandström délky 4,9 m s volantovým řízením, echolotemGPS-mapovým plotrem a čtyřtaktním motorem o výkonu 30-50 HP.
Lodí Pioneer délky 4 m se čtyřtaktním motorem o výkonu 20 HP
a hliníkových lodí Linder délky 4,2 m s motorem o výkonu 5 HP.
V místě pobytu je možné zapůjčení plovoucích overalů, kvalitních
rybářských prutů s navijáky a zakoupení nástrah.
Další aktivity
Okolí potěší příznivce cykloturistiky, vodních sportů a golfu.
Od konce června do srpna bývá v zátokách hezké koupání.
Houby a borůvky rostou v okolních lesích od července do září.
Možnost návštěvy historických center a měst Stockholm nebo Kalmar (2-3 hodiny autem).
Cestou do Stegeborg je možné navštívit lososí úsek řeky Mörrum
s veřejně přístupnou expozicí života a lovu lososů. Příznivci historie
by si neměli nechat ujít návštěvu megalitického naleziště Ales Stenar u města Ystad.

domek Kyrketorp

chatka Sjöstuga

Způsoby rybolovu a předpisy
Sportovní rybář může lovit na jeden prut a denně si může ponechat
nejvýše jednu štiku délky 50-75 cm, candáta délky nejméně 40 cm, mořského pstruha nejméně 50 cm a lososa délky nejméně 60 cm.
Vstup na některé části pobřeží je omezen nebo zakázán z důvodu
ochrany ptáků (Fagelskydd).
Zakázán je neohlášený vstup na soukromé pozemky včetně mol
a kotvišť lodí.
Povolenka pro lov ryb na pobřeží se nevydává, právo rybolovu je součástí ubytování.
Doporučené vybavení k rybolovu
Přívlač na štiky a candáty: pruty cca 10-40 g délky 2,4-2,7 m, třpytky,
woblery, jerky, twistery, rippery... Netřeba se bát velkých nástrah.
Přívlač na okouny: pruty do cca 15 g délky 2,1-2,4 m, rotačky vel. 2-3,
drobné wobblery, twistery, rippery...
Muškaření na štiky: pruty AFTMA 8-10, plovoucí šňůra, návazce odolné
štičím zubům, větší a velké streamery
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Strömmen a Syrsan

Na ryby a do přírody

Souostroví (šéry) lemuje východošvédské pobřeží Baltu od Stockholmu
po Västervik. Skalnaté a písčité pobřeží se střídá s mělkými zálivy, kde si
hledají potravu především baltské štiky a okouni. Labyrint ostrovů, mělčin
a zátok chrání většinu lovišť před větrem a tak je v těchto revírech možné
rybařit téměř za každého počasí.
S ohledem na velmi klidnou polohu
jsou Strömmen i Syrsan vhodným
místem pro rybářskou i rodinnou dovolenou.
Rybářský revír
Rybařit je možné v brakických vodách na celém pobřeží a v zátokách-jezerech Sandfärden, resp. Syrsan. Rybáři zde naleznou nejen mělké, rákosím lemované zátoky s plochým dnem, ale také kamenité hrany s porosty chaluh, hloubky i skalnaté ostrovy a mělčiny.
Labyrint ostrovů, mělčin a zátok chrání většinu lovišť před větrem
a tak je možné chytat téměř za každého počasí.
Místní rybáři obvykle loví z motorových lodí, z některých kamenitých ostrovů je možné rybařit i ze břehu.
Druhy ryb a sezóna
Hlavním loveným druhem ryb je štika a v menší míře se loví okouni,
mořské jehlice, sledi a mořští pstruzi.
V uzavřených zátokách (Sandfjärden) se vzácněji loví i candáti.
Sezóna lovu štik začíná podle aktuálních podmínek v první polovině
května a s přestávkou v nejteplejší části roku na přelomu července
a srpna pokračuje až do října. Nicméně i v červenci a srpnu je štiky
možné lovit, zpravidla se však jedná o menší ryby.
Hejna sleďů a mořských jehlic se při pobřeží zdržují v květnu a počátkem června.
Okouni a výjimečně candáti se loví především od poloviny června do
konce září.
Vhodná doba k lovu mořských pstruhů je zpravidla v dubnu a v září.
Od konce května do září je v zátokách možné na plavanou s úspěchem lovit i plotice, perlíny, cejny...
Rybolov
Obvyklá stanoviště štik jsou v mělké vodě u porostů vodních rostlin, na rozhraní mělčin a hloubek a na návětrné straně ostrůvků.
V květnu a červnu se štiky nezřídka stahují za hejny sleďů. Okouni
se obvykle zdržují v okolí podvodních hran a na místech s členitým
kamenitým dnem.
Candáti se loví ojediněle, zpravidla v mělkých zátokách oddělených
od chladnějších vod Baltu.
Většina místních rybářů loví štiky, okouny i candáty na přívlač, ale
povolen je i lov na mrtvou rybku.
Populární je lov štik na streamery - s využitím muškařského vybavení.
Hejna sleďů připlouvají každoročně na stejná místa v průlivech,
často následována štikami a mořskými jehlicemi. Sledi se loví obvykle pilkrováním z lodě na cca 2 m dlouhé systémky s pěti až sedmi návazci zakončenými drobným háčkem s korálkem nebo lesklým
peříčkem.
Čím blíže k otevřenému Baltu, tím je vyšší šance, že ulovíte také
mořského pstruha. Jejich populace v místních vodách není nikterak
velká, zato patří k velkým bojovníkům a ceněným trofejím.
Na plavanou je možné v zátokách lovit i plotice, perlíny, cejny, jelce,
okouny...
Reportáže a další informace z této oblasti naleznete zde:
www.rybolov.com/svedsko/stegeborg-a-santa-anna/reportaze/

Kiruna

Umea
Sundsvall

Doprava a vzdálenosti
z České republiky cca 1.100 km
z přístavu Trelleborg cca 500 km
z letiště Stockholm cca 250 km
Pro cesty autem doporučujeme spojení
trajektem na trase Rostock-Trelleborg.
Pro cesty letadlem doporučujeme letět do
Stockholmu a dál cestovat v automobilu,
jehož pronájem na letišti zajistíme.
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Ubytování Strömmen
Domek Gamlahuset stojí v klidné poloze, na pozemku bývalé farmy na břehu úžiny Strömmen, která spojuje zátoku Sandfjärden
s vodami Baltu.
Stylový domek Gamlahuset stojí na okraji lesa, 150 m od kotviště
lodí. Obytná plocha 60 m2, kapacita 6-8 osob: vybavený kuchyňský
kout (sporák, lednice s mrazákem, mikrovlnka), obývací pokoj s jídelním koutem, gaučem a TV-sat, sprcha, WC, terasa a tři ložnice
(šest samostatných lůžek a jedno dvojlůžko).
K dispozici prostorná terasa s grilem.
Parkování u domku.
Možno pronajmout motorové lodě s motory o výkonu 20-30 HP.
Ubytování Syrsan
Syrsan je téměř 20 km dlouhé jezero propojené s brakickými vodami
Baltu asi kilometr dlouhým sundem. Hosté Syrsan bydlí na ostrově,
asi 5 minut plavby lodí od parkoviště automobilů. Na ostrově o rozloze cca 1 km2 se nachází rodinná farma majitele a 300 m od ní,
za zalesněným návrším, jsou hostům k dispozici 3 moderní chaty.

domek Gamlahuset

Chaty stojí v borovém lese, asi 150 m od kotviště lodí a pláže.
Obytná plocha každé chaty je 50 m2 a kapacita 4-6 osob: vybavený
kuchyňský kout (sporák, lednice s mrazákem, mikrovlnka, myčka),
obývací pokoj s jídelním koutem a TV-sat, sprcha, WC, elektrická
sušička na oblečení, terasa, ložnice s patrovou postelí, ložnice se
dvěma lůžky a otevřené podkroví-patro se dvěma lůžky.
K dispozici je pračka, gril a kotviště lodí-molo.
Možno pronajmout motorové lodě s motory o výkonu 10-15 HP.
Další aktivity
Okolí potěší příznivce cykloturistiky a vodních sportů.
Od konce června do srpna bývá v zátokách hezké koupání.
Houby, borůvky a brusinky rostou v okolních lesích od poloviny července do září.
Možnost návštěvy historických center a měst Stockholm nebo Kalmar (2-3 hodiny autem).
Cestou do místa pobytu je možné navštívit lososí úsek řeky Mörrum
s veřejně přístupnou expozicí života a lovu lososů. Příznivci historie
by si neměli nechat ujít návštěvu megalitického naleziště Ales Stenar u města Ystad.

Syrsan - lodě

chata Syrsan

Strömmen - lodě

Způsoby rybolovu a předpisy

Sportovní rybář může lovit na jeden prut a denně si může ponechat nejvýše jednu štiku délky 50-75 cm, candáta délky nejméně 40 cm, mořského pstruha nejméně 50 cm a lososa délky
nejméně 60 cm.
V Syrsan se štiky loví metodou chyť a pusť.
Vstup na některé části pobřeží je omezen nebo zakázán z důvodu ochrany ptáků (Fagelskydd). Zakázán je neohlášený vstup
na soukromé pozemky včetně mol a kotvišť lodí.
Povolenka pro lov ryb na pobřeží se nevydává, právo rybolovu
je součástí ubytování.
Doporučené vybavení k rybolovu
Přívlač na štiky a candáty: pruty cca 10-40 g délky 2,4-2,7 m, třpytky,
woblery, jerky, twistery, rippery... Netřeba se bát velkých nástrah.
Přívlač na okouny: pruty do cca 15 g délky 2,1-2,4 m, rotačky vel. 2-3,
drobné wobblery, twistery, rippery...
Muškaření na štiky: pruty AFTMA 8-10, plovoucí šňůra, návazce odolné
štičím zubům, větší a velké streamery
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Asunden

Na ryby a do přírody

Jezera Asunden, Björken a Herrgöl jsou
obklopena lesnatými a skalnatými svahy,
leží stranou od frekventovaných míst jižního Švédska. Zatímco na pstruhovém jezeře
Herrgöl se zabaví i méně zkušení rybáři, jezera Asunden a Björken patří mezi „těžké“
vody, kde jsou úlovky nezřídka vydřené,
často bývají výsledkem velmi dobré znalosti dna nebo pečlivé práce s echolotem
a mapou.
Usedlost u jezera Asunden je vhodným místem pro klidnou rybářskou dovolenou, pobyt lze doporučit i pro rodinnou dovolenou.
Rybářský revír
Hosté usedlosti, která se nachází u spojnice jezer Asunden a Björken, mohou rybařit na obou jezerech a k dispozici mají rovněž
malé pstruhové jezero Herrgöl v lesnatých kopcích nad jezerem
Asunden.
Jezero Asunden patří k největším jezerům kraje Östergotland. Má
protáhlý tvar, množství mělkých zátok a ostrovů. Svažité břehy jezera jsou místy lemované rákosím, většinou je tvoří les nebo louky.
V severní části je Asunden propojeno s jezery Ammern a Järnlunden. V severní části jezera jsou mělčiny s rákosinami, jižní část jezera dosahuje hloubky 50 m, ale jsou zde i mělké zátoky s písčitým
nebo kamenitým dnem.
Jezero Björken má jen málo členité břehy, vysokou průměrnou
hloubku (okolo 20 m) a plochu cca 15 km2. Díky své poloze uprostřed lesů patří k nejméně navštěvovaným jezerům jižního Švédska. Voda v obou jezerech je čistá, až průzračná, zabarvená dohněda humidovými látkami.
V okolních lesích roste od července do září množství brusinek,
borůvek a hub, setkat se zde můžete m.j. i s losy, srnci, daňky
a tetřevy, nad jezerem často přeletují kachny, husy, jeřábi, orli mořští a orlovci říční.
Druhy ryb a sezóna
Kromě štik a okounů se zde loví především candáti, případně cejni
a plotice.
Sezóna lovu štik začíná na přelomu dubna a května, od července do
září se zpravidla loví jen menší štiky a větší exepláře zvyšují svou
aktivitu až v říjnu.
Okouni a candáti jsou loveni především od června do září.
Pstruzi se na pstruhovém jezírku loví od dubna do října.
Příznivci plavané si lov cejnů, plotic a línů užijí nejvíce od druhé poloviny května do září.
Do jezera Björken byli v minulosti vysazeni siveni alpští, kteří zde
dosahují hmotnosti přes 5 kg, loví se vzácně, zpravidla počátkem
května a v říjnu. Do pstruhového jezírka Herrgölen jsou několikrát
ročně dosazování pstruzi duhoví a obecní.
Rybolov
Na jezerech Asunden a Björken se rybaří téměř výhradně z motorových lodí, většinou na přívlač a vertikální přívlač. Někteří lovci
candátů a trofejních štik chytají i na mrtvou rybku a trolling (přívlač
za jedoucí lodí). S ohledem na rozlehlost jezer a charakter dna je
velkou výhodou pečlivá práce s echolotem a mapou.
V travnatých zátokách bývá především v jarním období úspěšný
i lov na streamery s muškařským vybavením.
S ohledem na přístup k vodě a porosty rákosu jsou možnosti rybaření ze břehu omezené.
Na jezírku Herrgölen je možné lovit pstruhy ze břehu, ale k dispozici
jsou zde i veslice.
Reportáže a další informace z tohoto revíru naleznete zde:
www.rybolov.com/svedsko/asunden-basunda-kinda/reportaze

Kiruna

Umea
Sundsvall

Stockholm

Doprava a vzdálenosti
z České republiky cca 900 km
z přístavu Trelleborg cca 400 km
z letiště Stockholm cca 300 km
Pro cesty autem doporučujeme spojení
trajektem na trase Rostock-Trelleborg.
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Ubytování
Domky Frösstugan, Magasinet a Gammelstugan stojí na pozemku
bývalé farmy, na louce asi 200 m od jezera Asunden, 400 m od
kotviště lodí. Odlehlá poloha na okraji lesa je ideální pro klidnou
rybářskou i rodinnou dovolenou.
Domek Frösstugan stojí 200 m od jezera Asunden, asi 20 m od
domků Magasinet a Gammelstugan. Na obytné ploše 220 m2 je
dostatek prostoru pro pobyt 6-8 osob. V přízemí tradičního vesnického stavení se nachází kuchyně (sporák, lednice s mrazákem,
mikrovlnka, myčka), obývací pokoj (TV), průchozí ložnice s patrovou postelí, ložnice se dvěma lůžky, terasa s grilem, koupelna
(vana, WC). V patře se nachází dvě dvoulůžkové ložnice se samostatnými lůžky, velký obývací pokoj a koupelna (sprcha a WC).
Domek Magasinet stojí 200 m od jezera Asunden, asi 20 m od
domku Frösstugan. Na obytné ploše 100 m2 je dostatek prostoru
pro pobyt 6 osob. V přízemí moderně restaurovaného stavení se
nachází obývací pokoj (TV, krbová kamna) s kuchyňským a jídelním koutem (sporák, lednice s mrazákem, mikrovlnka, myčka),
terasa se zahradním nábytkem a koupelna (sprcha a WC). V podkroví se nachází tři dvoulůžkové ložnice se samostatnými lůžky.

domek Frösstugan

Domek Gammelstugan stojí 200 m od jezera Asunden, asi 20 m
od domku Frösstugan. Na obytné ploše 120 m2 je dostatek prostoru pro pobyt 6 (výjimečně 8 osob). V přízemí moderně restaurovaného stavení se nachází obývací pokoj (TV, krbová kamna)
s kuchyňským a jídelním koutem (sporák, lednice s mrazákem,
mikrovlnka, myčka), terasa se zahradním nábytkem, sauna a koupelna (sprcha a WC). V podkroví se nachází tři dvoulůžkové ložnice. Možnost dvou přistýlek vhodných pro děti.
Na jezeře Asunden a Björken je možné zapůjčení lodí délky cca
4 m s motorem o výkonu 10 HP, na pstruhovém jezírku Herrgölen
jsou rybářům k dispozci dvě veslice.
Další aktivity
Okolí skýtá množství tras pro příznivce cykloturistiky. Od července
do září rostou v okolních lesích borůvky, brusinky a houby.
Populární je horolezectví na žulových skalách.
Možnost celodenních výletů autem do měst Västervik, Kalmar,
Stockholm nebo do dětského zábavního parku „Svět Astrid Lindgren“ u Vimmerby (s postavami z pohádek a příběhů nejznámější
švédské spisovatelky).
Při rybaření a procházkách přírodou se můžete setkat s losy, srnci
a bobry, nad jezery často přeletují jeřábi, kachny, husy a orlovci
říční.

domek Magasinet

domek Gammelstugan

Způsoby rybolovu a předpisy
Rybáři by měli mít při lovu ryb pean (kleště) a metr.
Povoleny jsou všechny způsoby lovu ryb udicí ze břehu nebo z lodě.
Rybář smí lovit nejvýše na jeden prut, výhradně pro svou spotřebu,
nikoli za účelem prodeje.
Denně si smí rybář ponechat nejvýše jednu štiku délky 50-70 cm,
candáta délky min. 45 cm a tři pstruhy.
Doporučené vybavení k rybolovu
Přívlač na štiky a candáty: pruty cca 10-40 g délky 2,4 - 2,7 m, třpytky,
woblery, jerky, twistery, rippery
Přívlač na okouny a pstruhy: pruty do cca 15 g délky 2,1 - 2,4 m, rotačky vel. 1-3, wobblery, twistery, rippery...
Muškaření-streamerování na okouny a pstruhy: pruty AFTMA 6-7
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Basunda

Na ryby a do přírody

Jezero Björkern a jezírko Herrgöl jsou
obklopeny zalesněnými skalnatými
svahy, leží stranou od frekventovaných míst jižního Švédska. Zatímco na
pstruhovém jezeře Herrgöl se zabaví i méně zkušení rybáři, jezero Björkern patří mezi „těžké“ vody, kde jsou
úlovky zasloužené, často bývají výsledkem pečlivé práce s echolotem
a mapou při vertikální přívlači.
Usedlost u jezera Björkern je vhodným
místem pro klidný rybářský pobyt nebo
rodinnou dovolenou.
Rybářský revír
Hosté chat mohou rybařit na jezeře Björkern a k dispozici mají
rovněž malé pstruhové jezero Herrgöl v lesnatých kopcích nad
jezerem Asunden.
Jezero Björkern patří k odlehlejším a klidnějším jezerům oblasti.
Má protáhlý tvar a rozměry cca 6x2 km. Jeho skalnaté a zalesněné
pobřeží vytváří množství krajinářsky atraktivních a rybářsky zajímavých zákoutí. Jezero je hluboké až 45 m, jen místy jsou mělčiny
s rákosinami. Působí liduprázdně, nezřídka se stává, že mají rybáři
celé jezero jen sami pro sebe.
Jezírko Herrgöl leží ztraceno v lesích nad jezerem Björkern, asi
7 km od usedlosti Basunda. Rybařit zde smí výhradně hosté chat
Basunda a Frössvik. Loví se zde především pstruzi duhoví, okouni
a v menší míře i štiky.
V okolních lesích roste od července do září množství brusinek,
borůvek a hub, setkat se zde můžete m.j. i s losy, srnci, daňky
a tetřevy, nad jezerem často přeletují kachny, husy, jeřábi, orli mořští a orlovci říční.
Druhy ryb a sezóna
Hlavní druhy lovených ryb v jezeře Björkern jsou štiky a okouni, ale
v jezeře žijí i siveni, síhové, cejni, plotice, líni...
Sezóna lovu štik začíná v polovině května, od července do září se
zpravidla loví jen menší štiky a větší exepláře zvyšují svou aktivitu až
koncem září.
Okouni jsou loveni především od června do září.
Příznivci plavané si lov cejnů, plotic a línů užijí nejvíce od druhé poloviny května do září.
Do jezera Björkern byli v minulosti vysazeni siveni alpští, kteří zde
dosahují hmotnosti přes 5 kg, loví se vzácně, zpravidla začátkem
května, v září a v říjnu, obvykle vertikální přívlačí nebo na trolling.
Do pstruhového jezírka Herrgölen jsou několikrát ročně dosazování
pstruzi duhoví a obecní, kteří se zde loví od května do října.
Rybolov
Na jezeře Björkern se rybaří téměř výhradně z motorových lodí,
většinou na přívlač a vertikální přívlač. Někteří lovci trofejních štik
chytají i na mrtvou rybku a na trolling (přívlač za jedoucí lodí).
Vzhledem k rozlehlosti jezera a charakteru dna je velkou výhodou
znalost práce s echolotem a mapou.
V travnatých a mělkých zátokách bývá především v jarním období
úspěšný i lov na streamery s muškařským vybavením nebo hladinová přívlač.
S ohledem na přístup k vodě a porosty rákosu jsou možnosti rybaření ze břehu omezené. K dispozici jsou kvalitní hliníkové lodě
s motorem 10 HP. Doporučujeme si přivézt vlastní echolot.
Na břehu jezera Herrgöl je přístřešek pro grilování a ohniště. Velmi
hezké jezero pro lov pstruhů na umělou mušku z lodě. Ze zarostlých břehů je možné i vláčet nebo lovit na plavanou.
Reportáže a další informace z tohoto revíru naleznete zde:
www.rybolov.com/svedsko/asunden-basunda-kinda/reportaze

Kiruna

Umea
Sundsvall

Stockholm

Doprava a vzdálenosti
z České republiky cca 950 km
z přístavu Trelleborg cca 450 km
z letiště Stockholm cca 300 km
Pro cesty autem doporučujeme spojení
trajektem na trase Rostock-Trelleborg.
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Ubytování
Hostům usedlosti Basunda jsou k dispozici dvě komfortní chaty
na severním břehu jezera Björkern. Chaty byly postaveny v letech
2018-2019, stojí asi 250 m od sebe, jsou stejně vybavené a každá
nabízí dostatek prostoru pro pohodlný pobyt 6-8 osob.
V přízemí každé chaty se nachází plně vybavená kuchyně (sporák, lednice s mrazákem, mikrovlnka, myčka), prostorný obývací
pokoj (jídelní kout, krbová kamna, TV, přístup na terasu s výhledem na jezero), koupelna (sprcha, WC), komora s pračkou a sušičkou a dvě ložnice (každá se dvěma lůžky). Další dvě dvojlůžkové ložnice jsou v podkroví chaty.
Další aktivity
Turistika, cykloturistika, od července do září sběr hub a lesních
plodů. Možnost celodenních výletů autem do měst Västervik, Kalmar, Stockholm nebo do zábavního parku „Svět Astrid Lindgren“.
Majitelé Basunda provozují u jezera Björkern honitbu a farmový
chov vysoké zvěře (především daňků). Zabývají se chovem zvěře
i lovem losů, divočáků, daňků... Na farmě provozují rovněž řeznictví a uzenářství, mnozí hosté oceňují prodej čerstvého i mraženého masa, klobás a salámů ze zvěřiny, hovězího a jaků.

chata Basunda

jezero Herrgöl - grilovací přístřešek

Způsoby rybolovu a předpisy
Rybáři by měli mít při lovu ryb pean (kleště) a metr.
Povoleny jsou všechny způsoby lovu ryb udicí ze břehu nebo z lodě.
Rybář smí lovit nejvýše na jeden prut.
Denně si smí rybář ponechat nejvýše jednu štiku délky 50-75 cm a tři
okouny délky do 35 cm. Za týden si smí každý rybář ponechat celkem
nejvýše 3 štiky.
Na pstruhovém jezeře Herrgöl si smí každý rybář ponechat nejvýše jednoho pstruha denně. Ponechání dalších pstruhů je možné za poplatek
cca 100 SEK/kus. Pouštění pstruhů je možné pouze bez vyjmutí z vody.

jezero Björkern

Doporučené vybavení k rybolovu
Přívlač na štiky: pruty cca 10-40 g délky 2,4 - 2,7 m, třpytky, woblery,
jerky, twistery, rippery nebo vybavení pro vertikální přívlač.
Přívlač na okouny a pstruhy: pruty do cca 15 g délky 2,1 - 2,4 m,
rotačky vel. 1-3, wobblery, twistery, rippery, jigové hlavy cca 5-40 g...
Muškaření-streamerování na okouny a pstruhy: pruty AFTMA 5-7
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Winäs

Na ryby a do přírody

Jezera soukromého rybářského
revíru Winäs leží v lesnatém kraji,
stranou od průmyslových měst
a hlavních turistických atrakcí.
Okolí patří mezi méně navštěvované oblasti jižního Švédska.
Vzhledem k charakteru jezer zaujme Winäs především lovce trofejních štik a candátů, kteří dávají
přednost vertikální přívlači.
Klidné a čisté prostředí je dobrým
základem pro odpočinek v přírodě
i rodinnou dovolenou.
Rybářský revír
Winäs je soukromý rybářský revír, kde rybaří pouze majitelé usedlosti Winäs a jejich hosté. Revír zahrnuje polovinu asi 10 km dlouhého jezera Storsjön, 2 km dlouhé jezero Rammen, polovinu 5 km
dlouhého jezera Malmingen a dvě lesní jezírka.
Hloubka jezer Storsjön, Rammen, Malmingen se pohybuje od 2 do
25 m, v jižní části jezera Storsjön jsou i hlubší partie. V mělčích
zátokách jsou jezerní břehy lemovány porosty rákosu. Voda v jezerech je čistá, až průzračná, zabarvená dohněda humidovými látkami. Vzhledem k tomu, že se jedná o malá jezera s členitými břehy,
je zde možné rybařit i za větru a zhoršeného počasí.
Zatímco na jezerech Storsjön a Rammen se můžete setkat i s dalšími rybáři a na březích stojí několik osad a městečko Edsbruk, na
jezeře Malmingen obklopeném lesy budete s největší pravděpodobností zcela sami.
Druhy ryb a sezóna
Ve všech jezerech se loví především štiky a okouni, případně cejni,
plotice a líni. V jezeře Storsjön se loví rovněž candáti.
Sezóna lovu štik začíná na přelomu dubna a května, od července do
září se zpravidla loví jen menší štiky a větší exepláře zvyšují svou
aktivitu až v říjnu.
Okouni a candáti jsou loveni především od června do září.
Příznivci plavané si lov cejnů, plotic a línů užijí nejvíce od druhé poloviny května do září.
V případě zájmu je možné navštívit pstruhová jezírka obhospodařovaná metodou „vysaď a chyť“ (revíry Risebo a Nysjon – cca 40 km).
Rybolov
Na jezerech Storsjön, Rammen a Malmingen se rybaří téměř výhradně z lodí, většinou na přívlač a vertikální přívlač. Někteří lovci
candátů a trofejních štik chytají i na mrtvou rybku. Trolling (přívlač
za jedoucí lodí) je povolen, ale není příliš oblíben.
Na dvou malých lesních jezírkách se obvykle chytá ze břehu, ale
na trojici hlavních jezer jsou s ohledem na přístup k vodě a porosty
rákosu možnosti rybaření ze břehu velmi omezené.
Reportáže a další informace z tohoto revíru naleznete zde:
www.rybolov.com/svedsko/asunden-basunda-kinda/reportaze

Kiruna

Umea
Sundsvall

Doprava a vzdálenosti
z České republiky cca 900 km
z přístavu Trelleborg cca 400 km
z letiště Stockholm cca 300 km
Pro cesty autem doporučujeme spojení
trajektem na trase Rostock-Trelleborg.
Pro cesty letadlem doporučujeme letět do
Stockholmu a dál cestovat v automobilu,
jehož pronájem na letišti zajistíme.
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Ubytování
Hostům revíru Winas jsou k dispozici apartmá v domcích White
House a Red House u jezera Storsjön (na pozemku farmy majitele
revíru) a domek Fiskartorpet stojící na samotě na rozhraní jezer
Storsjön a Rammen.
Domek White House stojí 20 m od jezera Storsjön, asi 200 m od
domku Red House, 100 m od domku majitele.
V patře domku jsou dvě apartmá a v přízemí jedno apartmá, které
je v provozu jen výjimečně (na vyžádání).
V každém apartmá je na obytné ploše 80 m2 dostatek prostoru
pro pobyt 4 osob: vybavená kuchyně (sporák, mikrovlnka, lednice
s mrazákem, kávovar), obývací pokoj (TV), koupelna (sprcha
a WC) a dvě ložnice (v každé dvě lůžka).

domek White House

Domek Red House stojí na návrší 250 m od jezera Storsjön, asi
200 m od domku White House a 100 m od domku majitele. V domku jsou dvě apartmá.
V každém apartmá je na obytné ploše 80 m2 dostatek prostoru
pro pobyt 4 osob: vybavená kuchyně (sporák, mikrovlnka, lednice s mrazákem, kávovar), obývací pokoj (TV), koupelna (sprcha
a WC), jedna průchozí ložnice se dvěma lůžky a jedna větší ložnice
se dvěma lůžky.
Domek Fiskartorpet stojí na samotě, na poloostrově mezi jezery
Storsjön a Rammen.
Na obytné ploše 80 m2 je dostatek prostoru pro pobyt 4 osob.
V přízemí stylového stavení se nachází obývací pokoj (TV-sat)
a kuchyně s jídelním koutem (sporák, lednice s mrazákem, mikrovlnka, kávovar). V podkroví se nachází průchozí místnost se dvěma lůžky a ložnice se dvěma lůžky s koupelnou (sprcha a WC).
Parkování u domku, kotviště lodí-molo 20 m.
Pobyt v tomto domku doporučujeme především pro klidnou rodinnou dovolenou a rybářům, kterým jde nejen o rybaření, ale také
o klid a soukromí.

domek Red House

Na jezerech Storsjön a Rammen je možné zajištění pronájmu kvalitních lodí délky cca 4,6 m s echolotem, držáky na pruty a čtyřtaktním motorem o výkonu 15 HP. Na jezeře Malmingen je možné zapůjčení menších lodí délky 3,8-4,3 m s motorem 4 HP.
Další aktivity
Okolí skýtá množství tras pro příznivce cykloturistiky a jezdectví.
Od července do září rostou v okolních lesích borůvky, brusinky
a houby.
Možnost celodenních výletů autem do měst Västervik, Kalmar,
Stockholm nebo do dětského zábavního parku „Svět Astrid Lindgren“ u Vimmerby (s postavami z pohádek a příběhů nejznámější
švédské spisovatelky).
Při rybaření a procházkách přírodou se můžete setkat s losy, srnci
a bobry, nad jezery často přeletují jeřábi, kachny, husy a orlovci
říční.

domek Fiskartorpet

Způsoby rybolovu a předpisy
Rybáři musí mít při lovu ryb pean (kleště na uvolňování háčku) a metr.
Povoleny jsou všechny způsoby lovu ryb udicí ze břehu nebo z lodě.
Rybář smí lovit nejvýše na jeden prut.
Denně si smí rybáři v jednom apartmá nebo domku ponechat nejvýše
jednu štiku délky 50-75 cm, candáta délky 50-65 cm a tři okouny délky
do 30 cm.
Doporučené vybavení k rybolovu
Přívlač na štiky a candáty: pruty cca 10-40 g délky 2,4 - 2,7 m, třpytky,
woblery, jerky, twistery, rippery
Přívlač na okouny: pruty do cca 15 g délky 2,1-2,4 m, rotačky vel. 1-3,
wobblery, twistery, rippery...
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Vänern

Na ryby a do přírody

Vänern je jedním z největších evropských
jezer. Je obklopeno lesy, poli a loukami.
V jižní části jezera, kde se nachází poloostrov Vänersnäs, je jezero velmi mělké,
jen místy dosahuje hloubka 12 metrů.
Okolí Vänersnäs je řídce osídleno a vládne
zde klidná, vesnická atmosféra.
Usedlost Vänerbo na poloostrově Vänersnäs je vhodným místem pro klidnou
rybářskou dovolenou, ale vzhledem k vybavenosti lokality je zde možné uspořádat
i firemní jednání nebo školení s doprovodným rybářským programem.
Rybářský revír
Usedlost Vänerbo na břehu jezera Vänern leží severně od města
Göteborg, asi 5 hodin (450 km) jízdy automobilem z jihošvédského
přístavu Trelleborg. Vänern je největším jezerem Evropy (s výjimkou ruských jezer), je obklopeno lesy, poli a loukami. V jižní části
jezera, kde se nachází poloostrov Vänersnäs a usedlost Vänerbo,
je jezero velmi mělké, jen místy dosahuje hloubka 12 metrů.
Břehy jezera jsou skalnaté nebo lemované porosty rákosí a sítiny.
Do vzdálenosti 1 km od břehu se hloubka pohybuje mezi 1-5 metry
a je zde množství mělčin, ostrovů a ostrůvků. Na východ od Vänersnäs leží mělký záliv Brandsfjorden (hloubka do 6 m), ze kterého
vybíhá zátoka Dattern, kde je hloubka jen okolo 1 m (významné
trdliště ryb).
Druhy ryb a sezóna
Sezóna lovu štik je od května do června a od září do listopadu. Pro jezero Vänern jsou charakteristické zpravidla nízké počty lovených štik
(na švédské poměry), ale vysoká průměrná délka úlovků a častější
zastoupení trofejních kusů.
Okouni a candáti se v jezeře Vänern loví nejčastěji od června do září.
Možnost lovu cejnů, perlínů a plotic na plavanou.
K poulárním úlovkům patří i pstruzi obecní jezerní formy a jezerní
forma lososa „gullspanglax“. Bez znalosti místních poměrů se velcí
salmonidi loví jen vzácně, ale pod vedením místních průvodců patří
pstruzi a lososi k pravidelným úlovkům na hlubinnou přívlač. Každoročně jsou zde uloveni jedinci o hmotnosti nad 7 kg. Hlavní sezóna
jejich lovu je duben-květen a září-říjen.
Lesní jezírko Hallsjön, které leží asi 15 minut jízdy autem od Vänerbo,
je zarybněno pstruhem duhovým (rybolov metodou „vysaď a chyť“).
Rybolov
Na velkém jezeře Vänern se rybaří především z motorových lodí.
Zatímco štiky, okouni a candáti se loví obvykle na přívlač nebo
na mrtvou rybku v okolí rákosin, ostrůvků a zlomů hloubek, lososi
a pstruzi jsou loveni zejména na větších hloubkách (trolling), často
v blízkosti hejn drobných síhů.
V letních měsících, když se voda v zátokách prohřívá, je mezi dětmi
i dospělými rybáři oblíbený lov na plavanou.
Jezírko u usedlosti Vanerbo, kam jsou vysazování pstruzi duhoví,
udělá radost spíše nerybářům a rodinám s malými dětmi - leží jen
pár desítek metrů od chat, k dispozici je gril, ohniště, přístřešek.
Reportáže a další informace z tohoto revíru naleznete zde:
www.rybolov.com/svedsko/vanern/reportaze

Kiruna

Umea
Sundsvall

Doprava a vzdálenosti
z České republiky cca 900 km
z přístavu Trelleborg cca 400 km
z letiště Stockholm cca 420 km
z letiště Göteborg cca 90 km
Pro cesty autem doporučujeme spojení
trajektem na trase Rostock-Trelleborg.
S ohledem na vzdálenost z České republiky doporučujeme cestovat automobilem.
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Ubytování
Usedlost Vänerbo se nachází asi 300 m od kotviště lodí na břehu
jezera Vänern. K dispozici jsou komfortně vybavené chaty pro 4, 6
a 6-10 osob Skupinám ubytovaným ve Vanerbo je možné zajistit
stravování a rauty.
Hosté Vänerbo mohou po dohodě s majitelem využít saunu a vytápěný relaxační bazének. V domku se saunou je rovněž k dispozici
relaxační místnost (šipky), sprcha, WC a terasa s bazénkem a výhledem na jezírko.
Možnost připojení k internetu prostřednictvím bezdrátové sítě (wi-fi).
Skupinám je po předchozí objednávce možné zajistit stravování.
Majitel Vanerbo je rybářský a lovecký průvodce, bydlí v sousedství.
Na požádání zajistí lov lososů – trolling na plně vybavené lodi.
Přístavní apartmá Sjöboden se nachází v patře přístavního domku v kotvišti lodí. Kapacita 2-3 osoby, obytná plocha 16 m2. Jedná
se o jednu místnost s patrovou postelí, pohovkou, TV, jídelním koutem a vybaveným kuchyňským koutem (vařič, trouba na pečení,
lednice s mrazákem, tekoucí voda), malou koupelnou a přístupem
na terasu. Přístup do apartmá je po strmém dřevěném schodišti,
k dispozici je sprcha v sauně.
Chata Lillstugan. Kapacita 4 osoby, obytná plocha 42 m2. Malá
chatka asi 100 metrů od domu majitele, výhled na louku a les.
V chatce se nachází obývací místnost (kamna, TV-sat, jídelní kout),
vybavená kuchyně (sporák, mikrovlnka, lednice, mrazák), ložnice
s patrovou postelí, ložnice se dvěma lůžky, sprcha, WC a terasa.
Domek Storstugan pro 6 (8) osob, obytná plocha 75 m2, stojí
v sousedství domu majitele. V přízemí se nachází sprcha, WC
a ložnice s patrovou postelí. V patře domku je vybavená kuchyně (sporák, lednice, mrazák, mikrovlnka, myčka), obývací místnost
(TV-sat, DVD), jídelní kout, WC a dvě ložnice (dvě lůžka v každé).
V otevřeném podkroví-patře přístupném po žebříku z jedné z ložnic
je prostor s možností 2 přistýlek.
Apartmá Loftet. Kapacita 6-10 osob, obytná plocha 90 m2: plně
vybavená kuchyně (sporák, kávovar, mikrovlnka, lednice, myčka,
mrazák), obývací místnost (krbová kamna, TV-sat, DVD, radio),
jídelní kout, tři dvoulůžkové ložnice, podkroví se dvěma dvoulůžkovými nikami, sprcha, 2x WC, velká terasa, gril. Apartmá Loftet
se nachází v domku nad bytem majitele usedlosti (vlastní vchod).
Možnost pronájmu lodí délky 4-5 m s motory o výkonu 8-25 HP.
Obchody s potravinami a rybářskými potřebami se nacházejí
v cca 10 km vzdáleném městečku Vargön a v sousedním městě
Vänersborg.
Další aktivity
Pěší a cyklistické výlety do okolí. Oblíbené jsou vyjížďky na koních
a výstupy na vrcholky náhorních plošin Hunneberg a Halleberg.
U masivu Hunneberg se nachází muzeum s expozicí života losů
a severské přírody.
Na lesní silnici, která vede přes celou náhorní plošinu jsou ideální
podmínky k večernímu pozorování losů z automobilu (v okolí silnice je několik krmelišť).
Příznivci golfu mohou navštívit hned několik golfových areálů
v okolí.
Ve městě Goteborg můžete navštívit celou řadu muzeí (např.
Scandinavium), děti potěší zábavní park Liseberg.
V lesích roste od července do září množství borůvek a hub.

Lillstugan

Storstugan

Apartmá
Sjöboden
Loftet

Sjöboden

Způsoby rybolovu a předpisy
Denně si smí rybáři na každou loď ponechat celkem nejvýše jednu štiku
délky 50-80 cm a dva candáty délky nad 45 cm.
Počet úlovků pstruha a lososa je omezen na 3 kusy na osobu za týden,
minimální lovná míra lososa a jezerního pstruha je 60 cm.
V zátoce Dattern je povolen rybolov pouze metodou „chyť a pusť“,
candáti jsou zde od 1.4. do 21.6. hájeni.
Doporučené vybavení k rybolovu
Přívlač na štiky a candáty: pruty cca 10-40 g délky 2,4 - 2,7 m, třpytky,
woblery, jerky, twistery, rippery...
Přívlač na okouny: pruty do cca 15 g délky 2,1 - 2,4 m, rotačky vel. 1-3,
wobblery, twistery, rippery...
Lov jezerních pstruhů a lososů na trolling: pruty cca 10-50 g, woblery,
plandavky a jerky
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Mjörn

Na ryby a do přírody

Ačkoli leží Mjörn blízko města
Göteborg, nejsou jeho břehy
nikterak hustě osídleny a vládne zde klidná, vesnická atmosféra.
V okolních lesích roste množství brusinek, borůvek a hub,
nad jezerem nezřídka přeletují
husy, orlovci říční a jeřábi.
Mjörn je vhodným místem pro
klidnou rybářskou i rodinnou
dovolenou s možností návštěvy města Göteborg.
Rybářský revír
Jezero Mjörn se nachází 40 km severovýchodně od města Göteborg, asi 4 hodiny (350 km) jízdy automobilem z jihošvédského
přístavu Trelleborg. Rozkládá se na ploše 55 km2. Jeho břehy
jsou členité, lemované porosty rákosí a sítiny, obklopené lesy, poli
a loukami. Ve střední části jezera jsou mělčiny a množství ostrovů,
okolo kterých bývají stanoviště velkých dravců.
Voda v jezeře je čistá, hloubka místy přesahuje 20 metrů.
Farma, na jejímž pozemku se nacházejí rybářské chaty, se zabývá
chovem dostihových koní, na pastvinách v okolí jezera se pasou
i ovce a skot.
Při procházkách v okolních lesích se při troše opatrnosti můžete
setkat se srnci a losy, na jezeře hnízdí několik druhů kachen, husy,
orlovci říční a jeřábi.
Druhy ryb a sezóna
Hlavní druhy lovených ryb jsou štika, okoun a candát. Možnost lovu
cejnů, plotic, línů a vzácněji i pstruhů jezerní formy.
Hlavní sezóna lovu štik začíná na přelomu dubna a května a s přestávkou v červenci-srpnu pokračuje do října. Okouni, candáti, cejni
a líni se loví především od června do září.
Od jezera Mjörn je možné autem navštívit malá jezera, kde se metodou „vysaď a chyť“ loví pstruzi duhoví.
Rybolov
Na jezeře Mjörn se rybaří z motorových lodí. Lov ryb ze břehu není
praktikován s ohledem na charakter většiny břehů a porosty rákosin. Většina návštěvníků loví na jezeře Mjörn na přívlač, případně
na mrtvou rybku a v letních měsících je oblíbený i lov cejnů, línů
a bílých ryb na plavanou.
Na malých lesních jezerech se pstruzi loví přívlačí, na plavanou
nebo na umělou mušku ze břehu.
Reportáže a další informace z tohoto revíru naleznete zde:
www.rybolov.com/svedsko/mjorn/reportaze

Kiruna

Umea
Sundsvall

Doprava a vzdálenosti
z České republiky cca 850 km
z přístavu Trelleborg cca 350 km
z letiště Stockholm cca 500 km
z letiště Göteborg cca 40 km
Pro cesty autem doporučujeme spojení
trajektem na trase Rostock-Trelleborg.
S ohledem na vzdálenost z České republiky doporučujeme cestovat automobilem.
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Ubytování
Nejsou zde žádné rybářské kempy nebo rekreační střediska, jen
farmy a chaty.
Rybářům jsou k dispozici tři chaty, které se nacházejí na pozemku
malé rodinné eko-farmy, která se zabývá především chovem dostihových koní. Ze všech chat je výhled na jezero Mjörn. Hosté chat
mohou za poplatek hrazený v místě pobytu používat saunu.
Vlastní stravování, kuchyně v chatách jsou dostatečně vybaveny.
Chata Sjöstugan. Malebně položená chata pro 2-4 osoby přímo
na břehu jezera Mjörn: vybavená kuchyně (sporák, mikrovlnka,
myčka, lednice, mrazák), jídelní kout, obývací pokoj s výhledem
na jezero (krbová kamna, TV-sat, pohovka-možnost přistýlky), ložnice se třemi lůžky oddělená příčkou od obývacího pokoje, terasa,
sprcha a WC.
Chata Tomstugan pro 3-4 osoby se nachází asi 120 m od kotviště
lodí a od chaty Sjöstugan: ložnice se dvěma lůžky, ložnice s patrovou postelí, vybavený kuchyňský kout (sporák, mikrovlnka, myčka,
lednice, mrazák), obývací místnost s přístupem na terasu (TV-sat,
pohovka), terasa, sprcha a WC.
Chata Gardstugan se nachází mezi chatami Sjöstugan a Tomstugan, asi 50 m od kotviště lodí. V chatě je dostatek prostoru pro
pobyt 2-3 osob: ložnice se dvěma nebo třemi lůžky, vybavený
kuchyňský kout (sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, mrazák), obývací místnost (TV-sat, pohovka), sprcha a WC.

chata Sjöstugan

Banka, pošta, čerpací stanice a obchody s potravinami a rybářskými potřebami se nacházejí v cca 20 km vzdáleném městečku
Alingsas.
Další aktivity
Pěší a cyklistické výlety do okolí, jízda na koních apod. Zapůjčení
jízdních kol a vyjížďky na koních jsou možné v místě pobytu.
Příznivci golfu mohou navštívit hned několik golfových areálů
v okolí.
Ve městě Göteborg můžete navštívit celou řadu muzeí (např.
Scandinavium), děti potěší zábavní park Liseberg.
Lov mořských pstruhů s průvodcem na pobřeží severně od Göteborgu v kraji Bohuslan (40 km od jezera Mjorn). Sezóna od dubna
do června.
Put and take - lov vysazených pstruhů duhových na lesním jezírku Lilla Lovsjon, asi 15 km od jezera Mjörn. Povolenku je možné
zakoupit v Grabo.
Řeka Svean: na několik kilometrů dlouhém pstruhovém úseku řeky cca 20 km od jezera Mjörn je povoleno jen muškaření,
na dalších 4 km jen přívlač.

chata Tomstugan

Způsoby rybolovu a předpisy
Na jezeře Mjörn jsou povoleny jsou všechny způsoby lovu ryb udicí.
Používat jako nástrahy živé rybičky je zakázáno.
Denně si smí rybář ponechat celkem nejvýše jednu štiku délky 50-80
cm, jednoho candáta délky nad 45 cm, jednoho pstruha délky nad 45
cm a šest okounů.
Candáti jsou hájeni od 10.5. do 10.6., úhoři jsou hájeni celoročně.
Doporučené vybavení k rybolovu
Přívlač na štiky a candáty: pruty cca 10-40 g délky 2,4 - 2,7 m, třpytky,
woblery, jerky, twistery, rippery...
Přívlač na okouny: pruty do cca 15 g délky 2,1 - 2,4 m, rotačky vel. 2-3,
wobblery, twistery, rippery...
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Hökensas

Na ryby a do přírody

Rybářský revír Hökensas leží v lesnaté
vrchovině západně od jihošvédského
jezera Vättern. Kraj borových lesů, jezer
a jezírek je přírodní rezervací a pramennou oblastí pro síť potoků, které napájí
pstruhovou říčku Tidan.
Kdo hledá odpočinek uprostřed ticha
lesů a chce mít občas jezero jen sám
pro sebe, je zde na správné adrese.
S ohledem na snadnou dostupnost,
ubytovací kapacity, nadstandardní zarybnění i klidné prostředí doporučujeme Hökensas pro rybářské výpravy
i rodinnou dovolenou od jara až do zimy.
Rybářský revír
K revíru Hökensas patří více než 20 jezer a pstruhový úsek říčky Tidan. Většina jezer a jezírek je obklopena borovými lesy, které byly
s ohledem na jejich přírodní hodnotu a z důvodu ochrany pramenů
vyhlášeny přírodní rezervací.
Rybáři zde naleznou malá jezírka o průměru jen několika desítek
metrů i větší jezera s plochou okolo čtverečního kilometru. Dno jezer je většinou písčité, místy je rašelinný podklad. Kromě mělkých
zátok jsou na všech jezerech i několik metrů hluboká místa. Na říčce Tidan a většině jezer se rybaří ze břehu, místy je možné zabrodit. Na některých větších jezerech je povolen i rybolov z belly-boatů
nebo je možné pronajmout k rybaření veslice.
Jezera jsou rybářům dostupná po lesních cestách sjizdných autem.
Na březích některých jezer jsou vybudovány přístřešky a ohniště.
V Hökensas se návštěvníci mohou setkat s losy, tetřevy, jeřáby,
orlovci, potáplicemi a několika druhy kachen.
Druhy ryb a sezóna
Jezera napájená chladnými spodními prameny jsou zarybněna především pstruhem duhovým a obecným, ale loví se zde i siveni. Především ve větších jezerech se občas loví i štiky, okouni, cejni, líni
a plotice. Pstruzi a siveni jsou do jezer po celý rok průběžně dosazováni, vysazují se především ryby délky nad 35 cm.
Hlavní sezóna rybaření začíná na přelomu dubna a května a s přestávkou v nejteplejší části roku na přelomu července a srpna pokračuje až do října. Patrně nejatraktivnější rybářské období panuje
v Hökensas od poloviny května do konce června (rojení májovek
- Ephemera vulgata). V letním období se voda v jezerech zpravidla
prohřívá, pstruzi se zdržují na hloubkách a přijímají potravu jen zřídka.
Koncem srpna, když se voda opět ochladí, se aktivita ryb a množství
úlovků zvyšuje. Tou dobou začíná rovněž houbařská sezóna.
Zimní rybářská sezóna lovu na dírkách začíná v závislosti na kvalitě
ledu obvykle v prosinci a končí v březnu. Zimní teploty se zde běžně
pohybují od nuly do -10°C, ale bývají i teplejší zimy, kdy led pokryje
jezera jen na několik týdnů.
Muškaření na pstruhovém úseku říčky Tidan je povoleno celoročně,
ale pstruzi obecní jsou zde hájeni od 10.10. do 30.11.
Rybolov
Od dubna do října se v Hökensas především muškaří, ale část rybářů
loví i na přívlač nebo plavanou. Na některých jezerech je povoleno
pouze muškaření, na části muškaření i přívlač a na několika jezerech
je povolen rovněž lov na přírodní nástrahy. Lov na rybičku je zakázán.
Většinou se rybaří ze břehu, možnost brození. Na některých jezerech je možné zapůjčení loděk-veslic nebo rybaření z belly-boatu.
V zimě je zde populární rybolov na dírkách.
Rybářům je k dispozici dobře zásobený rybářský obchod se sortimentem vhodného vybavení i nástrah. Možnost zapůjčení prutů a vybavení, pronájmu lodí, zajištění muškařských kurzů, rybářských průvodců...
Reportáže a další informace z tohoto revíru naleznete zde:
www.rybolov.com/svedsko/hokensas/reportaze/

Kiruna

Umea
Sundsvall

Doprava a vzdálenosti
z České republiky cca 900 km
z přístavu Trelleborg cca 380 km
z letiště Stockholm cca 400 km
Pro cesty autem doporučujeme spojení
trajektem na trase Rostock-Trelleborg.
Pro cesty letadlem doporučujeme letět do
Stockholmu a dál cestovat v automobilu,
jehož pronájem na letišti zajistíme.
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Ubytování
Chatová osada leží na západním okraji revíru a přírodní rezervace
Hökensas. K dispozici jsou chatky čtyř typů, sauna, vyhřívaný relaxační bazének, konferenční místnost, recepce, rybářský obchod
a sezónně otevřená restaurace. Možnost přístupu k internetu prostřednictvím bezdrátové sítě (wi-fi), zapůjčení udírny, případně uložení úlovků do mrazícího boxu. U každé chaty se nachází terasa
se zahradním nábytkem a grilem.
Chata A pro 4-5 osob, 45 m2. Ložnice s patrovou postelí a ložnice
se dvěma lůžky, obývací pokoj (TV, pohovka-možnost přistýlky),
jídelní kout, kuchyňka (sporák, lednice, mrazák), sprcha a WC.
Chata B pro 4-6 osob, 53 m2. Ložnice s patrovou postelí a ložnice
se dvěma lůžky, prostorný obývací pokoj (TV, pohovka-možnost
přistýlky), jídelní kout, kuchyně (sporák, lednice, mrazák), komora
(prostor pro uložení rybářských potřeb), terasa, sprcha a WC.
Chatka C pro 4 osoby, 15 m2. Jedna místnost se dvěma patrovými lůžky a kuchyňským koutkem s lednicí. Tekoucí studená voda.
Společné sociální zařízení. S ohledem na vybavení je tato chatka
vhodná jen pro 1-2 přenocování.
Chata D pro 3-5 osob, 40 m2. Ložnice s dvoulůžkem a ložnice
s patrovou postelí, vybavená kuchyňka (vařič, lednice, mikrovlnka),
obývací místnost s rozkládacím lůžkem, TV a koupelna (sprcha
a WC).
Malý, sezónně otevřený obchod s potravinami a restaurace jsou
v chatové osadě, větší obchod a čerpací stanice 15 km.
Další aktivity
Síť značených i neznačených cest pro cykloturistiku a turistiku
v přírodní rezervaci Hokensas. V zimě dobré terény pro běh na lyžích.
Od července do září najdete v okolních lesích množství borůvek,
brusinek a hub.
V letním období možnost koupání v některých jezerech.
Golf (20 km), jízda na koních (5 km).
Při rybaření a procházkách přírodou se můžete setkat s losy, tetřevy, jeřáby, orlovci, potáplicemi...

Způsoby rybolovu a předpisy
Jezera jsou rozdělena do čtyř kategorií, pro které platí příslušné povolenky i omezení. Na některých jezerech je povoleno pouze muškaření,
na části muškaření i přívlač a na několika jezerech je povolen rovněž lov
na přírodní nástrahy (plavaná a položená).
Všeobecně zakázán je rybolov na živou nebo mrtvou rybku.
Pstruzi obecní jsou na muškařském úseku říčky Tidan hájeni od 10.10.
do 30.11., minimální lovná míra pstruha obecného je 50 cm.
Na jezerech nejsou míry ryb ani doby hájení zavedeny. Denně si každý
rybář smí ponechat nejvýše 3 lososovité ryby.
Belly-boaty a veslice je možné používat jen na některých jezerech.
S podrobným zněním rybářských předpisů se každý rybář musí seznámit před začátkem rybolovu.
Doporučené vybavení k rybolovu
Muškaření: pruty délky 2,7-3,1 m, AFTMA 5-7, síla návazců 0,14-0,22 mm.
Doporučené mušky pro jarní období: pakomáři, larvy vážek, nymfy jepic,
suché jepice, lury
Doporučené mušky pro letní lov: jepice, chrostíci, mravenci, pakomáři,
larvy vážek, lury, tiplice
Doporučené mušky na podzimní lov: pakomáři, drobní chrostíci, chmýřenky, lury.
Přívlač: pruty délky 2,1-2,7 m, vrhací zátěž 5-15 g, tmavé rotačky č. 1-3,
jigy-twistery, plandavky 3-7 cm, marmyšky, potápivé woblery do 7 cm.
Doporučená síla návazců 0,18-0,25 mm.
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Getnö Gard

Na ryby a do přírody

Ostrov Getnö ležící v samém srdci
jezera Asnen je spolu s panstvím
Getnö Gard vzpomínán již v kronikách z roku 1320. Existují nálezy potvrzující osídlení ostrova za
vlády Vikingů. Již ve středověku
byly vody v okolí Getnö známé
jako dobré loviště ryb.
Klidná poloha, členitost jezera
i snadná dostupnost jsou dobrým
předpokladem pro rodinnou dovolenou spojenou s rybařením.
Rybářský revír
Jezero Asnen se nachází v povodí známé lososí řeky Mörrumsan.
V historii bylo jezero pověstné především úlovky lososů a úhořů.
Dnes je přirozený tah ryb z Baltského moře ukončen elektrárnou
Svängsta. Ostrov Getnö leží v samotném srdci jezera Asnen, je
bohatě členěn zátokami, v jeho okolí je množství malých ostrůvků
a mělkých zátok s rozsáhlými porosty rákosin. Břehy jezera jsou
většinou travnaté, lemované porosty rákosu, jen místy jsou břehy
kamenité. Okolí jezera Asnen je tvořeno převážně listnatými a borovými lesy, loukami a políčky.
Voda v jezeře je čistá, neutrální pH a vysoká produkce planktonu
svědčí přírůstkům ryb. Střední hloubka jezera je 3-4 metry, u ostrova Getnö se nacházejí místa s největší hloubkou 6-10 metrů,
u severního výběžku ostrova je hloubka až 14 metrů.
Vzhledem k poloze na samém jihu Švédska patří jezero Asnen
k častěji navštěvovaným revírům, které jsou vystaveny relativně vysokému rybářskému tlaku.
Některé části jezera jsou přírodní rezervací. Hnízdí zde m.j.: orlovec
říční, luňák červený, jeřábi... V lesích žijí losi, srnčí a lišky.
Druhy ryb a sezóna
Kromě štik a okounů se zde loví rovněž candáti, případně cejni, líni
a plotice.
Sezóna lovu štik začíná na přelomu dubna a května. Od července
do září se zpravidla loví jen menší štiky a větší exepláře zvyšují
svou aktivitu až v říjnu.
Okouni a candáti jsou loveni především od června do září.
Příznivci plavané si lov cejnů, plotic a línů užijí nejvíce od druhé
poloviny května do září.
Rybolov
Na jezeře Asnen se rybaří téměř výhradně z motorových lodí, většinou na přívlač a na plavanou. Někteří lovci candátů a trofejních štik
chytají i na mrtvou rybku a trolling (přívlač za jedoucí lodí).
V travnatých zátokách bývá především v jarním období úspěšný
i lov na streamery s muškařským vybavením a lov na hladinové nástrahy. S ohledem na přístup k vodě a porosty rákosu jsou možnosti
rybaření ze břehu omezené.
Další aktivity
Okolí potěší příznivce cykloturistiky a vodních sportů.
Od konce června do srpna bývá v zátokách hezké koupání.
Houby, borůvky a brusinky rostou v okolních lesích od poloviny července do září.
Možnost návštěvy historických center a měst Stockholm nebo Kalmar (3-4 hodiny autem).
Cestou do místa pobytu je možné navštívit lososí úsek řeky Mörrum
s veřejně přístupnou expozicí života a lovu lososů.
Příznivci historie by si neměli nechat ujít návštěvu megalitického
naleziště Ales Stenar u města Ystad.
Reportáže a další informace z tohoto revíru naleznete zde:
www.rybolov.com/svedsko/getno-gard/reportaze

Kiruna

Umea
Sundsvall

Doprava a vzdálenosti
z České republiky cca 750 km
z přístavu Trelleborg cca 250 km
z letiště Stockholm cca 500 km
Pro cesty autem doporučujeme spojení
trajektem na trase Rostock-Trelleborg.
S ohledem na vzdálenost z České republiky doporučujeme cestovat automobilem.
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Ubytování
Chaty a domky jsou roztroušeny po březích jezera Asnen v okolí
usedlosti Getnö Gard.
1 Lunnatorpet: 45 m2, kapacita 3-4 osoby, vzdálenost od vody 150 m.
Jednoduchý domek v hezké klidné poloze východně od recepce. Vaření a lednice na plyn, kuchyňka, ložnice, terasa, suché WC. Voda
ze studny. Starý domek před rekonstrukcí, bez elektrické energie.

16, 17 a 18 Haren, Räven a Kronhjorten: moderní chaty, 40 m2.
V každé je prostor pro 4-6 osob: sprcha, WC, dvě ložnice – každá
se dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem a TV, jídelní kout, vybavená kuchyně (sporák, mikrovlnka, myčka, lednice). Vzdálenost od
vody 380 m a od recepce 300 m. Chata Kronhjorten je uzpůsobena
pro pobyt osob na invalidním vozíku.

2 Lavikatorpet: 10 m2, kapacita 2-3 osoby, přímo na břehu jezera.
Velmi jednoduchý, ale nádherně položený domek – odlehlá poloha
přímo u vody, východně od recepce. Vaření a lednice na plyn, starý
domek, bez elektrické energie. Suché WC, voda ze studny.
3 Gaddstugan: 23 m2, kapacita 2-3 osoby, vzdálenost od vody
a od recepce 300 m. Polovina renovované dvojchaty Fagel-Gaddstugan. Jedna místnost se dvěma lůžky, vařičem, lednicí, kamny
na dřevo a jídelním stolem. Zvenku (vedle vchodu) je vstup na WC.
Zvenku je rovněž vstup do sprchy a sauny společné s druhou polovinou dvojchaty (Fagel-Gaddstugan).
4 Fagelstugan: 28 m2, kapacita 2-3 osoby, vzdálenost od vody a od
recepce 300 m. Dvě jednolůžkové ložnice, obývací pokoj s gaučem
a kuchyňským koutem (vařič, lednice, mikrovlnka). Zvenku vchod na
WC. Zvenku je rovněž vstup do sprchy a sauny společné s druhou
polovinou dvojchaty (Fagel-Gaddstugan).
5 Abborestugan: 25 m2, kapacita 2-3 osoby, 300 m od vody
a od recepce. Renovovaná chata: dvoulůžková ložnice, obývací
místnost s gaučem, TV a kuchyňským koutem (sporák, lednice,
mrazák), sprcha, WC.
6 Vikingaborgen: 60 m2, kapacita 4-6 osob, 10 m od břehu jezera.
Nádherná poloha na břehu jezera, SV od recepce kempu. Částečně zapuštěno pod úroveň terénu. Vaření a lednice na plyn, starý
domek před rekonstrukcí, bez elektrické energie. Suché WC, voda
ze studny (80 m).

Harren

7 Honshuset: 72 m2, kapacita 8 osob, 200 m od vody, v těsném
sousedství recepce. Dvě ložnice s patrovým lůžkem, dvě ložnice se
dvěma lůžky, sprcha, WC, obývací pokoj s TV a jídelním koutem,
kuchyně (sporák, lednice, mrazák, míkrovlnka, myčka). Hezky renovovaný domek, ale v rušné poloze v centrální části kempu.
8 Stora Stomaretorp: 75 m2, kapacita 4-7 osob, vzdálenost od
vody 50 m. Jednoduchý domek v hezké klidné poloze severovýchodně od recepce. Vaření a lednice na plyn, V přízemí kuchyně,
obývací místnost a veranda, v podkroví dvě ložnice s celkem sedmi
lůžky. Starý domek před rekonstrukcí, bez elektrické energie. Suché WC, voda ze studny (100 m).
10 Vrigsta Gard: 200 m2, kapacita 10-14 osob. Vzdálenost od vody
120 m. Stará, ale stylová a účelně zařízená budova bývalé farmy,
hezká poloha s výhledem na jezero, 30 m od domu Harbraet, západně od recepce (na druhé straně zátoky). V přízemí domu se nachází
2x sprcha a 2x WC, kuchyně (sporák, lednice, mrazák, mikrovlnka,
myčka), obývací pokoj (TV-sat, krb), ložnice se dvěma patrovými lůžky. V patře domu jsou tři ložnice: jedna s dvoulůžkem a lůžkem, druhá je průchozí se 6 lůžky a třetí se dvěma lůžky. K dispozici je rovněž
sauna v suterénu sousedního domku Harbraet.
11 Farmorstugan: 150 m2, kapacita 8-10 osob, vzdálenost od
vody 150 m. V přízemí stylového domku je sprcha, WC, kuchyně
(sporák, mikrovnka, myčka, lednice, mrazák), jídelní kout, obývací
pokoj s krbem, obývací pokoj s kachlovými kamny a TV a pokojík
s rozložitelným gaučem (2 přistýlky). V patře domu jsou tři ložnice:
dvoulůžková ložnice, průchozí dvoulůžková ložnice a jednolůžková
ložnice. 20 m od domu Farmorstugan je hostům k dispozici domek
se sprchami, saunou a ložnicí se třema lůžky.
12 Rattarebostaden: 170 m2, kapacita 8-12 osob, 200 m od vody,
Stylový a účelně zařízený domek v sousedství recepce Getno Gard.
V přízemí se nachází vybavená kuchyně (sporák, lednice, mikrovlnka, mrazák), obývací pokoj s kamny na dřevo, dvě dvoulůžkové
ložnice, 2x sprcha a 3x WC. V podkroví jsou 4 dvoulůžkové ložnice.
V suterénu se nachází sauna, sprcha, WC, prádelna a kuchyňka.
14 a 15 Älgen, Radjuret: dvě stejné, moderní chaty, 40 m2,.
V každé je prostor pro 4-6 osob: sprcha, WC, ložnice se dvěma
lůžky, ložnice s patrovou postelí, obývací pokoj s gaučem a TV,
jídelní kout, vybavená kuchyně (sporák, mikrovlnka, myčka, lednice). Vzdálenost od vody 380 m a od recepce 300 m.

Algen

Rattarebostaden

Způsoby rybolovu a předpisy
Rybáři by měli mít při lovu ryb pean (kleště) a metr.
Povoleny jsou všechny způsoby lovu ryb udicí ze břehu nebo z lodě.
Rybář smí lovit nejvýše na jeden prut.
Denně si smí rybář ponechat nejvýše dvě štiky délky 50-80 cm a candáty délky min. 45 cm.
V měsíci květnu platí zákaz lovu candátů.
Z revíru rybář nesmí odvézt více než 3 štiky.
Od 1.4. do 31.7. platí zákaz vstupu a vjezdu do prostorů přírodní rezervace, především na ostrovy, kde jsou hnízdiště orlovců říčních.
Doporučené vybavení k rybolovu
Přívlač na štiky a candáty: pruty cca 10-40 g délky 2,4-2,7 m, třpytky,
woblery, jerky, twistery, rippery...
Přívlač na okouny: pruty do cca 15 g délky 2,1-2,4 m, rotačky vel. 2-3,
drobné wobblery, twistery, rippery...
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Souostroví Aland

Na ryby a do přírody

Souostroví Aland tvoří tisíce
ostrovů a ostrůvků ležících
mezi Finskem a Švédskem,
asi 150 km od Stockholmu.
Zdejší lesy, průlivy a zátoky
vytvářejí mozaiku klidu a pohody, tolik vzdálenou ruchu
velkoměst a průmyslových
center Evropy.
Již několik desítek let jsou
čisté brakické vody souostroví Aland cílem rybářských výprav z celé Evropy.
Rybářský revír
Aland je pestrý ostrovní svět, který odděluje Baltské moře od Botnického zálivu. Naleznete zde písčité pláže, skalnaté ostrůvky, rákosím zarostlé zátoky a borové lesy.
Pro zdejší vody jsou charakteristické hloubky mezi 1-4 metry, nejvýše 15 metrů. Dno bývá porostlé množstvím vodních rostlin. Břehy
zátok a ostrovů jsou zarostlé rákosím nebo kamenité.
Srovnáváme-li revíry souostroví Aland s běžnými středoevropskými
vodami, je možné říci, že charakterem připomínají velké mělké jezero s množstvím ostrovů a členitými břehy.
Druhy ryb a sezóna
Rybářská sezóna začíná na souostroví Aland v dubnu a končí v říjnu.
Ideální období lovu štik je květen a začátek června a měsíce září
a říjen. Registrovaný rekord ulovené štiky je na Alandu 136 cm.
Okouni se loví po celý rok. Ideální období lovu jsou měsíce srpen
a září. Největší doložený okoun ulovený v brakických vodách Alandu
měřil 53 cm.
Candátí sezóna je krátká, začíná v červnu a trvá do srpna.
Mezi malé, ale velmi chutné a četné úlovky patří sledi.
Dále je zde možnost lovit jelce, cejny, plotice, líny, marény, platýse...
Rybolov
Pobřeží souostroví Aland je rozděleno do několika desítek revírů.
Ryby se loví výhradně z lodí.
Obvyklá stanoviště štik jsou v mělké vodě u porostů vodních rostlin,
na rozhraní mělčin a hloubek a na návětrné straně ostrůvků.
V období začátku sezóny pronásledují štiky (často ve skupinách)
hejna sleďů, kteří se v místních vodách v květnu rozmnožují.
Okouni se obvykle zdržují v okolí hran hloubek a na místech s členitějším kamenitým dnem.
Čím blíže k otevřenému Baltu, tím je vyšší šance, že ulovíte také
mořského pstruha. Jejich populace v místních vodách není nikterak
velká, zato patří k velkým bojovníkům a ceněným trofejím.

Kiruna

Reportáže a další informace z tohoto revíru naleznete zde:
www.rybolov.com/finsko/souostrovi-aland/reportaze
Umea
Sundsvall

Doprava a vzdálenosti
z České republiky cca 1300 km
z přístavu Trelleborg cca 800 km
z letiště Mariehamn cca 30 km
Pro cesty autem doporučujeme spojení
trajekty na trase Rostock-Trelleborg
a Kapellskar-Mariehamn.
Pro cesty letadlem doporučujeme letět
přes Helsinki do Mariehamn, ze kterého
je zajištěn transfer do místa pobytu.
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Ubytování
Nordqvist Stugby
Na zalesněném poloostrově, který leží v centrální časti souostroví,
je na ploše jednoho hektaru celkem 9 čtyřlůžkových chat.
Obytná plocha každé chaty je 64 m2: dvě ložnice (v každé dvě lůžka), obývací místnost (TV, DVD) s jídelním koutem, plně vybavený
kuchyňský kout (sporák, lednice s mrazákem, mikrovlnka, kávovar),
koupelna (sprcha, WC, sauna) a terasa se zahradním nábytkem
a grilem.
V některých chatách je možnost ubytování páté osoby na přistýlce.
K dispozici jsou lodě délky 4 m s motorem o výkonu 4 HP.
Björkbacken a Björkudden
Chaty stojí na východním pobřeží poloostrova Björkö, cca 3 km od
Nordqvist. Vzdálenost mezi chatami Björkbacken a Björkudden je
cca 30 m. K dispozici jsou lodě délky 4,2 m s motory o výkonu 4 HP.
Chata Björkbäcken
Obytná plocha nadstandardně vybavené chaty pro 6 (8) osob je 100
m2. V přízemí se nachází prostorný obývací pokoj (dvě pohovky,
TV-sat, DVD, CD-radio, krbová kamna), plně vybavená kuchyně
(sporák, lednice s mrazákem, mikrovlnka, myčka, varná konvice,
kávovar), dvoulůžková ložnice a koupelna (sprcha, WC, pračka
a sauna). V podkroví je třílůžková ložnice a ložnice s dvoulůžkem.
U chaty jsou dvě terasy a venkovní posezení se zahradním nábytkem, grilem a udírnou.
Chata Björkudden
Obytná plocha standardně vybavené chaty pro 4 (5) osob je 50
m2: prostorný obývací pokoj s jídelním koutem, malý obývací pokoj s rozložitelným gaučem (TV, CD-radio), plně vybavená kuchyně
(sporák, lednice s mrazákem, mikrovlnka, varná konvice, kávovar),
dvě ložnice (v každé patrová postel), koupelna (sprcha, WC a sauna) a terasa. U chaty je zahradní nábytek, gril a udírna.
Další aktivity
Cyklistika, sběr hub a brusinek, golf. Možnost návštěvy rybářského
muzea, zámku Kastelholm, skanzenu a pevnosti Bomarsund.

chaty Nordqvist

chata Björkbacken

chata Björkudden

Způsoby rybolovu a předpisy
Rybařit je povoleno pouze v místech, pro která je vydána povolenka.
Při lovu ryb je nutné dodržovat vzdálenost nejméně 100 m od chat
a domků, aby nedocházelo k rušení jejich obyvatel.
Rybáři musí mít při lovu ryb pean (kleště) a metr.
Lovit ryby je povoleno pouze pro svou potřebu, nikoli za účelem prodeje.
Při lovu ryb metodou „chyť a pusť“ musí rybář používat háčky bez protihrotu (nebo zamáčknout protihrot).
Od 15.4. do 15.6. je z důvodu ochrany vodního ptactva zakázán rybolov
ze břehů. Rybář smí lovit na nejvýše jeden prut.
Přívlač za jedoucí motorovou lodí (trolling) a lov na mrtvou i živou rybku
jsou zakázány.
Minimální lovné míry: losos 60 cm, mořský pstruh 50 cm, candát 45 cm.
Všechny štiky délky pod 60 cm a nad 80 cm musejí být vráceny vodě.
Denně si každý rybář smí ponechat maximálně 1 štiku délky 60-80 cm,
z revíru je povoleno odvézt nejvýše 2-3 štiky na osobu za celý pobyt.
Každý rybář je povinen respektovat aktuálně platné předpisy.
Předpisy se mohou v průběhu sezóny měnit.
Doporučené vybavení k rybolovu
Přívlač na štiky a candáty: pruty cca 10-40 g délky 2,4-2,7 m, třpytky,
woblery, jerky, twistery, rippery...
Přívlač na okouny: pruty do cca 15 g délky 2,1-2,4 m, rotačky vel. 2-3,
menší wobblery, twistery, rippery...
Muškaření na štiky: pruty AFTMA 8-10, plovoucí šňůra nebo sinktip,
nástavce odolné štičím zubům, větší a velké streamery
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NORSKO

Na ryby a do přírody

Kirkenes
Alta
Tromso
Narvik

Bodo

Sandnessjoen
Rorvik

Rádi rybaříte v klidu a pohodě, nejlépe daleko od lidí? Dáváte přednost cestování
v kruhu přátel nebo rodiny před hromadnými
zájezdy?
Nabízíme Vám jedinečnou možnost, jak strávit dovolenou v naprostém klidu, uprostřed
nepoškozené přírody, v rybářském ráji na
břehu norských jezer, řek, ostrovů a fjordů.
Divoké řeky, mořské hlubiny, ledovce i rozsáhlé lesy, to vše naleznete v Norsku, turisticky nejatraktivnější zemi Skandinávie.
Zajišťujeme pronájmy rybářských chat, domků, apartmá a lodí v celém Norsku.

Trondheim
Alesund

Kristiansund

Bergen

Oslo

Přehled oblastí:
1 Alta-Kirkenes
2 Soroya-Loppa
3 Skjervoy-Kvenangen
4 Tromso
5 Senja
6 Lofoty-Vesterály
7 Steigen
8 Bodo
9 Sandnessjoen
10 Vikna
11 Fossen
12 Trondheimsfjord
13 Hitra-Smola
14 Aure-Tustna
15 Tingvollfjord
16 Averoy
17 Sogn-Fjordane

Doprava

Vlastní automobil nebo letecky. Možnost zajištění letecké dopravy
a následného transferu z letiště nebo zapůjčení automobilu na letišti za příznivé ceny. Trajekty zajišťujeme dle platných tarifů.
Orientační ceny trajektů pro osobní automobil včetně 4 osob
za jednu cestu:
Rostock - Trelleborg
3.000-4.000 Kč
Sassnitz - Trelleborg
3.000 Kč
Frederikshavn - Oslo
4.000-5.000 Kč
Kiel - Goteborg
7.000-10.000 Kč
Kiel - Oslo
7.000-10.000 Kč
Hirsthals - Kristiansand
3.000-5.000 Kč

Ceny

Ceny pronájmů chat jsou uvedeny v přehledu cen a na stránkách
www.rybolov.com. Pokud zákazník z jednotlivých služeb vybere
takovou kombinaci služeb, která je zájezdem dle definice zákona
159/99 Sb., je tento zájezd pojištěn dle zákona 159/99 Sb.
Zákazník přebírá chatu čistou a uklizenou a vrací ji ve stejném
stavu. Majitelé chat hovoří norsky a anglicky, jsou oprávněni při
nástupu na pobyt vybrat kauci ve výši cca 1000 NOK (100 EUR) za
osobu, která bude nájemci vrácena po včasném předání čisté, uklizené a nepoškozené chaty a lodě. Majitelé chat si vyhrazují právo
výměny lodě, motoru, mrazáku apod. v případě poruchy.

Strava

Vlastní vaření. V každé chatě se nachází vybavená kuchyně.
V některých lokalitách možnost stravování v restauraci.

Lodě

Termíny

Termíny pobytů dle požadavků zákazníka. Nástup na pobyt je
standardně odpoledne mezi 15:00 a 18:00 hodin a konec pobytu
dopoledne mezi 8:00 a 10:00 hodin. V případě některých chat je
možný pronájem pouze v turnusech sobota - sobota.

Ubytování, popisy chat

Je-li v popisu chaty uvedeno, že se jedná o chatu pro např. 4-6
osob, je chata vhodná pro ubytování 4 dospělých osob a dvou dětí,
nikoli pro 6 dospělých osob. Maximální počet osob ubytovaných
v chatě nesmí být nikdy překročen.
U všech chat je k dispozici místo na čištění ryb a mrazák pro zamražení úlovků, v každé chatě se nachází vybavená kuchyně, sprcha a WC.

V Norsku je rybářům pronajímáno množství různých typů lodí. Délka lodí a vybavenost je vždy uvedena v popisu lokality a v přehledu
cen. Změna typu lodě při zachování parametrů plavidla vyhrazena.
V některých lokalitách je pronájem lodě zahrnut v základní ceně
pronájmu chaty, jinde se pronájem lodí účtuje zvlášť (viz přehled
cen).
Řidiči lodí s datem narození 1.1.1980 nebo mladší musí v Norsku
k řízení lodí delších než 8 metrů nebo vybavených motory o výkonu
nad 25 HP být držiteli mezinárodně platného oprávnění k řízení
motorových lodí příslušných parametrů (kapitánský průkaz).
Všechny osoby na lodi, která je kratší než 8 m, musí mít na sobě
vždy certifikované záchranné prostředky (plovací vesty nebo obleky) odpovídající svou kategorií hmotnosti osoby. Palivo do lodí
kupují rybáři v místě pobytu dle instrukcí majitele lodě.
Žádné cestovní pojištění prodávané v ČR nebo SR nekryje škody
způsobené nájemcem na pronajatých motorových lodích. Pojištění některých motorových lodí je možné sjednat přímo v místě pobytu prostřednictvím majitele plavidla. Cena za pojištění motorové lodě
se spoluúčastí ve výši cca 5.000-10.000 NOK se pohybuje zpravidla okolo 100 NOK na den (podle typu pojistky, lodě a motoru).
V případě poškození pojištěné lodě hradí nájemce příslušnou spoluúčast, v případě poškození nepojištěné lodě hradí nájemce škodu v plné výši. O typu pojištění, rozsahu a plnění se informujte
u majitele plavidla a vždy si pečlivě přečtěte pojistnou smlouvu.

Nejčastěji používané typy lodí v Norsku

Kaasboll / Kverno délky 5,5-7 m
s echolotem-GPS a motory 50-120 HP

Kaasboll HT se zastřešeným ovládacím pultem,
echolotem-GPS a motorem 80-150 HP

Smartliner délky 6,2 m se štítem (otevřenou
kabinou), echolotem-GPS a motorem 80 HP

Dolmoy / Antioche / Arvor... délky 5,5-7 m
s kabinou, echolotem-GPS a motory 50-150 HP

Oien / Rana délky 5-6,5 m
s echolotem-GPS a motory 30-100 HP

Minikutry délky 6-9 m s kabinou,
echolotem-GPS a motory 20-150 HP

vzdálenost
k lodím

vzdálenost na letiště

možnost pronájmu
rybářského vybavení

nutnost použít lokální
trajekt, délka plavby

sauna k dispozici

filetovací stůl bez
střechy

možnost zajištění
transferu z/na letiště

možnost pobytu
se psem

zastřešené místo
na čištění ryb

5m

180 km

vzdálenost
do restaurace
5 km

2 hod

vzdálenost
do obchodu
25 km

možnost připojení
k internetu

Rybolov

Lov tresek, polaků, mníků, vlkoušů, halibutů, okouníků, makrel... Především pilkrování, přívlač a lov ryb na přírodní nástrahy
z lodě. Obecně platí, že směrem od jihu k severu roste zpravidla
velikost i množství lovených ryb.
Vybavení pro mořský rybolov včetně nástrah doporučujeme zakoupit nebo zapůjčit ještě před odjezdem do Norska.
Množství informací o rybolovu v jednotlivých lokalitách naleznete
na internetových stránkách www.rybolov.com, informace o druzích ryb a způsobech rybolovu na www.rybareni-norsko.cz.

Předpisy

Zahraniční návštěvníci Norska mohou rybařit pouze na udici (nikoli do sítí), ulovené ryby si mohou ponechat pouze pro vlastní
potřebu, nesmějí je prodávat. Pro lov ryb udicí na norském pobřeží nejsou zavedeny žádné doby hájení, pouze v období od
1.9. do 31.5. je zakázán cílený lov okouníků. Rybář musí respektovat zákonem stanovené minimální lovné míry. V průběhu rybaření dodržujte bezpečnou vzdálenost nejméně 150 m od sádek
a rybochovných zařízení.
Rybáři-návštěvníku Norska, který je ubytován v registrované rybářské chatě, je povoleno odvézt z Norska nejvýše 20 kg vlastnoručně ulovených ryb nebo výrobků z mořských ryb. Rybáři
ubytovaní v neregistrované rybářské chatě mají vývozní kvótu
sníženou na 10 kg. Sladkovodní ryby včetně mořských pstruhů
a lososů a ryby zakoupené v Norsku (koupě musí být prokázána platnou účtenkou s vyčíslenou výší daně) se do limitu nepočí-

tají. Rybáři ubytovaní v registrované rybářské chatě jsou povinni
předepsaným způsobem hlásit počet ulovených tresek obecných,
tresek tmavých, halibutů, okouníků a vlkoušů. Hlášení počtu ulovených ryb se týká i ryb puštěných na svobodu, provádí se za
každou loď, po každém výjezdu na moře a zaznamenávají se
i nulové úlovky.
Způsob registrace sdělí správce ubytovací kapacity.
Podrobnější informace včetně minimálních lovných délek viz stránky
www.rybareni-norsko.cz.

Bezpečnost

Minimalizujte rizika spojená s rybolovem a pobytem na lodi odpovědným přístupem, dodržujte „Zásady provozu zapůjčených
motorových lodí“ a instrukce majitele chaty a lodí v místě pobytu.
Při převzetí lodě si nechte řádně vysvětlit ovládání lodě, motoru
a navigačních přístrojů. Vždy dbejte na správnou orientaci během plavby, mějte na lodi dostatek paliva, oblečené plovací vesty a nabitý mobilní telefon s uloženým číslem na majitele lodě
a chaty, případně na další rybáře v okolí.
Osoby v podnapilém stavu na loď nepatří!
Počasí se na pobřeží Norska rychle mění a komplikace způsobují
rovněž mořské proudy. I slunečný den se může během několika minut
změnit ve vichřici doprovázenou hustým deštěm či sněhovou vánicí.
Před vyplutím i během pobytu na moři kontrolujte aktuální předpověď
počasí dle www.yr.no nebo www.windy.com a vezměte do úvahy
i vliv větru, přílivu a odlivu, viz www.rybareni-norsko.cz.

Nejčastěji lovené druhy mořských ryb v Norsku (názvy: česky - norsky - anglicky - německy)

Treska obecná - torsk - cod - Dorsch

Treska tmavá - sei - coalfish - Köhler

Treska polak - lyr - pollack - Pollack

Treska jednoskvrnná - hyse - haddock - Schellfisch

Mník mořský - leng - ling - Leng

Mníkovec bělolemý - lumb / brosme - tusk - Lumb

Halibut - kveite - halibut - Heilbutt

Vlkouš - steinbit - catfish - Katfisch / Seewolf

Ďas mořský - breiflabb - anglerfish - Seeteufel

Okouník mořský - uer - redfish - Rotbarsch

Štikozubec obecný - hake - heik - Seehecht

Makrela - makrell - mackerel - Makrele

Oblast Alta-Kirkenes

Na ryby a do přírody

Fjordy a sundy v okolí ostrova Seiland ležícího
mezi městy Alta a Hammerfest jsou dobře chráněné před větrem a příbojem oceánu. Snad právě
proto sem často míří rybáři, kteří chtějí omezit vlivy špatného počasí a nezřídka je oblast i cílem výprav méně zkušených „mořských vlků“, případně
rybářů, které doprovázejí jejich rodiny.
Ostrov Seiland a okolí města Alta volí někteří hosté i díky snadné dostupnosti z letiště, svou roli
hraje jistě i kouzlo hornatého pobřeží s ledovci
a možná i turistické pozoruhodnosti kraje Finnmark
– mys Nordkapp, kaňon Sautso a prehistorické
rytiny na skalách u města Alta.
Rybolov
Pobřežní vody u ostrova Seiland jsou před oceánskými
vlnami chráněné ostrovy Stjernoya, Soroya a Kvaloya.
Rybáři zde neloví ryby na otevřeném oceánu, ale především v intenzivně proudících vodách Rognsundu, Soroysundu a Vargsundu, které spolehlivě přinášejí množství
potravy. Charakteristická loviště leží především v okolí
ostrovních výběžků a zlomů hloubek, kde se pravidelné
mořské proudění zrychluje.
Více než jinde hraje v sundech důležitou roli znalost rychlosti proudění v průběhu času – rybolov v sundech je vhodný zejména pro rybáře, kteří při rybaření dovedou přemýšlet a logicky uvažovat.
Stejně jako ostatní vody kraje Finnmark se okolí Seilandu
může pochlubit kvalitními úlovky halibutů, tresek obecných, okouníků a především excelentními lovišti vlkoušů.
Termíny a rybářská sezóna
Pobyty jsou možné od dubna do října, podle požadavků
zákazníka. S ohledem na tání sněhu a mnohaleté zkušenosti zde bývají nejlepší úlovky tresek, halibutů, vlkoušů
i ostatních druhů ryb až od konce května do října, tedy později než v okolních částech Norska.
Sezóna lovu pstruhů a sivenů na horských jezerech je od
července do srpna.
Další aktivity
Turistika, cykloturistika, mořský kajaking, výstupy na ledovce ostrova
Seiland, výlety na Nordkapp, do
kaňonu řeky Altaelva-Sautso, do
města Alta. V tundře náhorní plošiny
Finnmarksvidda se turisté mohou po
celý rok setkat se stády sobů a jejich
majiteli - domorodými Laponci.
Poloha a doprava
Pobřeží v okolí měst Hammerfest
a Alta je dobře dostupné autem
i letecky. Nejbližší letiště jsou Alta,
Hammerfest a Kirkenes. Na ostrov Seiland jezdí z Hammerfest
trajekty a expresní lodní doprava
viz www.177finnmark.no.
Vzdálenost z ČR – cca 2.900 km
Vzdálenost z Trelleborg – cca 2.200 km
Vzdálenost z Oslo – cca 1.800 km
K dopravě z letišť Alta a Hammerfest zajišťujeme pronájem automobilů, případně transfer.

Alta
Tromso

Botsfjord

Narvik

Bodo
Mo I Rana
Sandnessjoen

Korsfjorden
Nyvoll

Rorvik

Storekorsnes

Trondheim
Kristiansund
Informace

o dopravě, trajektech, počasí, přílivu apod. naleznete na www.rybareni-norsko.cz

Alesund

PEPA cestovní kancelář Hloubětínská 11, 194 00 Praha 9, tel.: 266 610 273, e-mail: info@rybolov.com
Oslo

www.rybolov.com

korsfjorden
dům pro 8-10 osob

150 m

70 km

3 km

60 km

- stylový nově zrekonstruovaný dům pro 8-10 osob v klidné poloze
- snadná dostupnost letiště Alta - cca 60 km
- vhodné i pro rodinnou dovolenou a méně zkušené rybáře
- lodě Kasboll / Kverno s echolotem, GPS a motorem 50-60 HP
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, krbová kamna, koupelna (sprcha + WC), samostatné WC a sprcha
Ložnice: v domku pro 8-11 osob (200 m2) je 7 ložnic
Zázemí: relaxační místnost, sauna, terasa, v domku u mola jsou mrazáky, osvětlené místo na
čištění ryb s tekoucí vodou a místem na uskladnění a sušení rybářských potřeb
Lodě: Kasboll / Kverno délky 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50-60 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, celodenní výlet na Nordkapp, kaňon řeky Altaelva-Sautso
Okolí: Alta cca 65 km, Nordkapp cca 240 km

nyvoll

domek a 2 apartmá pro celkem 14-18 osob

50 m

70 km

3 km

60 km

- rybolov ve velkém fjordu s přístupem k proudícímu sundu
- lodě s kabinou i bez kabiny s motory 50-120 HP
- vhodné i pro rodinnou dovolenou a méně zkušené rybáře
- snadná dostupnost letiště Alta - cca 60 km
Kuchyňský kout: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice
Obývací část: jídelní kout, obývací pokoj (TV, DVD), koupelna (sprcha + WC)
Ložnice: apartmá pro 4 osoby (60 m2) - 3 ložnice, domek pro 6-10 osob (90 m2) - 4 ložnice
Zázemí: mrazák, místo na čištění ryb s tekoucí vodou, prostor na uložení rybářských potřeb
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75-6 m s echolotem-GPS a motorem 50-60 HP
Dolmoy 6,8 m s kabinou, echolotem-GPS a motorem 100-115 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, celodenní výlet na Nordkapp, kaňon řeky Altaelva-Sautso
Okolí: Alta cca 65 km, Nordkapp cca 240 km

storekorsnes

2 chaty a domek pro celkem 18 osob

50 m

60 km

10 km

60 km

- stylové a moderně vybavené domky
- vhodné pro rybářskou i rodinnou dovolenou
- snadná dostupnost letiště Alta - cca 60 km
- lodě s kabinou i bez kabiny a motory 60-175 HP
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, lednice, myčka, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, krbová kamna (v chatách), koupelna (sprcha, WC), umývárna s WC (v domku)
Ložnice: domek pro 6 osob (93 m2) - 3 ložnice, chata pro 6 osob (80 m2) - 3 ložnice
Zázemí: terasa (v chatách), gril, osvětlené místo na čištění ryb s tekoucí vodou a prostor na
uložení a sušení rybářského vybavení
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75-6,5 m s echolotem-GPS a motorem 60-115 HP
Kasboll / Kverno 6-6,9 m s kabinou, echolotem-GPS a motorem 115-175 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika
Okolí: Alta cca 60 km, Nordkapp cca 240 km

Botsfjord

5 apartmá pro celkem 22-30 osob

30 m

20 m

200 m

250 km

- rybolov ve fjordu i na otevřeném oceánu
- lodě Smartliner s kabinou echolotem, GPS a motorem 80 HP
- jedinečná atmosféra severského města a rybářského přístavu
- možnost lovu pstruhů a lososů v okolních řekách a jezerech
Kuchyně: sporák/vařič, mikrovlnka, lednice
Obývací část: jídelní kout, obývací pokoj (TV), koupelna (sprcha + WC)
Ložnice: malá apartmá pro 2-3 osoby (40 m2) - 1 ložnice,
velká apartmá pro 6-8 osob (80 m2) - 3-4 ložnice
Zázemí: terasa, gril, mrazák, zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou, restaurace
Lodě: Smartliner 6,2 m s kabinou, echolotem-GPS a motorem 80 HP
Další aktivity: turistika, celodenní výlet na Vadsö a Vardö
Okolí: Inari cca 300 km, Alta cca 490 km, Nordkapp cca 500 km, Kirkenes cca 250 km

PEPA cestovní kancelář Hloubětínská 11, 194 00 Praha 9, tel.: 266 610 273, e-mail: info@rybolov.com

www.rybolov.com

oblast Soroya-loppa

Na ryby a do přírody

Severní pobřeží poloostrova Loppa a vody
u ostrova Soroya se pro mnohé rybáře právem staly „tím nejlepším revírem Norska“.
A není to jen množství a velikost lovených
ryb, co motivuje celou řadu z nich vracet
se každoročně právě sem. Členité a krajinářsky velmi atraktivní pobřeží navíc nabízí
možnost rybaření i za zhoršeného počasí.
Vzhledem k nesporným přírodním krásám
je Loppa vhodná i pro dovolenou spojenou
s výlety okolo pstruhových jezer v údolích
nebo s vysokohorskými tůrami na vrcholky
hor a na ledovec Oksfjordjokelen.
Rybolov
Poloostrov Loppa a ostrov Soroya se staly Mekkou lovců
trofejních tresek obecných a halibutů, ale dostupná jsou
i velmi dobrá loviště vlkoušů, tresek tmavých a okouníků.
Co se počtu lovených halibutů a vlkoušů týče, jen málokterá část Norska může této oblasti konkurovat.
Pobřeží je velmi členité, v případě zhoršeného počasí
nebo rozbouřeného oceánu je možné rybařit ve fjordech
a zátokách. Na hranách hloubek, v okolí podmořských hor
a výběžků ostrovů Soroya, Silda a Loppa jsou loviště vhodná pro pilkrování i přívlač.
Termíny a rybářská sezóna
Pobyty jsou možné od dubna do října, podle požadavků
zákazníka. Kvalita dubnového rybaření je silně závislá na aktuálním počasí a teplotě vody ve fjordech. Zpravidla až do konce května patří mezi hlavní lovené druhy
tresky obecné a vlkouši. V červnu a červenci se obvykle
loví méně trofejních tresek obecných, ale přibývá úlovků
halibutů a tresek tmavých. Loppa je typickým severským
revírem, kde je rybaření velmi intenzivní i v srpnu, září
a říjnu. Někteří rybáři dokonce tvrdí, že úlovky halibutů
jsou v druhé polovině sezóny lepší než v červnu. I v říjnu
je kromě halibutů možné skvěle zachytat tresky, vlkouše
a okouníky, ale je třeba mít na paměti, že denní světlo je
zde jen od 7.00 do 17.00 hodin.
Další aktivity
Turistika, výstupy na vrcholky hor a na ledovec Oksfjordjokelen. Výstupy na pobřežní
útesy ostrůvku Loppa a ostrova Soroya, kde
od května do července hnízdí tísíce párů racků, papuchalků, alek a alkounů. V okolí se turisté mohou po celý rok setkat se stády sobů.
Poloha a doprava
Pobřeží poloostrova Loppa je dostupné
trajekty Oksfjord-SorTverrfjord a Oksfjord
-Tverrfjord. Městečko Oksfjord leží asi 50 km
severozápadně od města Alta (po silnici 150
km). Lodní doprava viz www.177finnmark.no
Vzdálenost z České republiky cca 3.000 km
Vzdálenost z přístavu Trelleborg cca 2.300 km
Vzdálenost z Oslo cca 1.900 km
Nejbližší letiště jsou Alta (cca 150 km+trajekt), Tromso (cca 350 km+trajekt) nebo
Hasvik (lodí cca 25 km). K dopravě z letišť
Alta a Tromso zajišťujeme pronájem automobilů. Z letiště Alta do Oksfjord je možné
zajistit transfer autem nebo autobusem.

Alta
Tromso

Soroya Rorbu

Narvik

Bodo
Mo I Rana
Sandnessjoen

Loppa
Nusvag

Rorvik

Trondheim
Kristiansundo dopravě, trajektech, počasí, přílivu apod. naleznete na www.rybareni-norsko.cz
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Loppa

2 domky a 2 apartmá s celkovou kapacitou 22-26 osob

50-300 m

20-300 m 140 km

2 hod

- rybaření ve fjordu i na oceánu
- lodě Dolmoy s kabinou, echolotem, GPS a motorem 115 HP
- lodě Kasboll / Kverno 50-112 HP s echolotem a GPS
- krajinářsky velmi atraktivní lokalita
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, lednice, myčka (kromě apartmá č. 2), jídelní kout
Obývací část: TV, koupelna (sprcha + WC), v apartmá č.1 je 2x koupelna (sprcha + WC),
v domku Haugen je 2x WC a koupelna se sprchou a masážní vanou
Ložnice: apartmá č.1 a č.2 pro 5-6 osob (80 m2) - 3 ložnice, Haugen pro 8 os. (160 m2) - 4 ložnice,
domek Storhaug pro 6-8 osob (100 m2) - 4 ložnice, domek Krambua pro 6 osob (86 m2) - 3 ložnice
Zázemí: terasa, gril, místnost s mrazáky a možností uložení a sušení rybářského vybavení, zastřešené a osvětlené místo na čištění ryb
Lodě: Dolmoy 7 m s kabinou, echolotem-GPS a motorem 115 HP,
Kasboll / Kverno 5,75-6,5 m s echolotem-GPS a motorem 50-112 HP
Další aktivity: turistika a vysokorská turistika, pozorovaní ptáků na ostrůvku Loppa
Okolí: Oksfjord cca 1,5 hodiny lodí, Alta cca 120 km + trajekt, Tromso cca 350 km + trajekt

nusvag

domek a 7 apartmá s celkovou kapacitou 34-38 osob

500 m

500 m

140 km

10 min

- možnost transferu z letiště Alta pro cestující letecky
- lodě s kabinou i bez kabiny s motory 90-120 HP
- krajinářsky velmi atraktivní lokalita
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, jídelní stůl, koupelna (sprcha + WC), v domku je 2x koupelna (sprcha + WC)
Ložnice: apartmá č.1 pro 4 osoby (70 m2): 2 ložnice, apartmá č.2 pro 4-6 osob (90 m2): 3 ložnice,
apartmá č.3-6 pro 4 osoby (50 m2): 2 ložnice, apartmá č.7 pro 2 osoby (35 m2): 1 ložnice
domek pro 8-10 osob (160 m2): 5 ložnic
Zázemí: terasa, gril, prostor na uložení a sušení rybářských potřeb a oblečení, zastřešené místo
na čištění ryb s tekoucí vodou
Lodě: Kasboll / Kverno 6,5 m s echolotem-GPS a motorem 100 HP,
Dolmoy 6,8 m s kabinou, echolotem-GPS a motorem 90 HP
Další aktivity: turistika a vysokorská turistika, pozorovaní ptáků na ostrůvku Loppa,
výstup na ledovec Oksfjordjokelen
Okolí: Oksfjord cca 30 minut lodí, Alta cca 120 km + trajekt, Tromso cca 350 km + trajekt

Soroya Rorbu
4 domky pro celkem 24-26 osob

10 m

20 km

200 m

20 km

30 min

- rybaření na oceánu i ve fjordu
- moderní lodě s kabinou i bez kabiny s motory 110-150 HP
- majitelé jsou místní profesionální rybáři, zázemí je na vysoké úrovni
- možnost zajištění transferů z letiště Hammerfest nebo Alta
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, přístup na terasu, koupelna (sprcha a WC), v domku pro 8 osob je druhé WC
Ložnice: domek č.1 (90 m2) pro 8 osob vhodný i pro osoby na invalidním vozíku: 4 ložnice,
domky č. 2-4 pro 6 osob (75 m2): 3 ložnice
Zázemí: terasa, gril, pračka, prostor pro uložení a sušení rybářských potřeb a oblečení, zastřešené
místo na čištění ryb s tekoucí vodou, mrazicí box
Lodě: Kasboll HT 6,6 m, zastřešený řídící pult, echolot-GPS, vysílačka, držáky na pruty a motor 115 HP
Kasboll 7,5 m, obchozí vytápěná kabina, echolot-GPS, vysílačka, držáky na pruty a motor 150 HP
Další aktivity: turistika, pozorování ptáků na pobřežních útesech, lov pstruhů a sivenů na jezerech
Okolí: Hammerfest cca 15 minut lodní taxi nebo 20 minut trajekt, Alta cca 140 km+trajekt nebo
45 minut lodní taxi
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oblast skjervoy-kvenangen

Na ryby a do přírody

Oceán, fjordy a sundy na pomezí severonorských krajů Troms a Finnmark patří k turisticky i rybářsky méně známým lokalitám, přičemž
nikterak nezaostávají za tak slavnými místy,
jako jsou Lofoty, Senja, Soroya nebo Loppa.
Mnozí rybáři, kteří na rybářských výpravách
do Norska vystřídali několik arktických lokalit, se v posledních letech vracejí právě na ostrov Nord Arnoy, Laukoy nebo na poloostrov
Loppa. Všichni, kdo sem přijíždějí, očekávají
úlovky trofejních tresek, halibutů nebo alespoň okouníků či vlkoušů, ale mnozí volí tuto
část pobřeží i pro její přírodní krásy.
Rybolov
Od ostrovů Nord Arnoy, Laukoy až po západní pobřeží poloostrova Loppa nabízí moře celou řadu lovišť v sundech
a fjordech (Lauksund, Lavan, Hamneidet) i na otevřeném
oceánu (Arviksand). Protože se ve srovnání s lokalitami,
jako jsou Lofoty, Vannoya, Loppa, Soroya jedná o místa
méně slavná a hůře dostupná z velkých severonorských
letišť, jsou zdejší vody „méně ochytané“. V případě lovu
tresek obecných a tmavých to sice nehraje velkou roli, ale
nižší rybářský tlak se pozitivně projevuje na úlovcích halibutů, vlkoušů a okouníků.
Zatímco loviště při severních březích ostrova Arnoy jsou
dobře dostupná jen za dobrého počasí, okolní sundy a fjordy
poskytují alespoň částečnou ochranu před větrem a vlnami.
Termíny a rybářská sezóna
Pobyty jsou možné od dubna do října, podle požadavků
zákazníka.
Kvalita dubnového rybaření je silně závislá na aktuálním
počasí a jarní výpravy do této části Norska by měli podnikat jen zkušení rybáři a mořeplavci. Zpravidla až do konce května patří mezi hlavní lovené druhy tresky obecné,
vlkouši a případně okouníci. V červnu a červenci se obvykle loví méně trofejních tresek obecných, ale přibývá úlovků
halibutů a tresek tmavých. Rybaření je obvykle velmi intenzivní i v srpnu, září a říjnu.
Další aktivity
Turistika, výstupy na vrcholky hor a pod ledovec Oksfjordjokelen v Jokelfjordu. Majitel Lavan může v dubnu-květnu zajistit výpravy na
sněžných skútrech. V tundře okolních hor se
turisté mohou po celý rok setkat se stády sobů.
Poloha a doprava
Ostrovy Nord Arnoy a Laukoy jsou dostupné trajekty z osady Storstein u města Skjervoy, které leží na poloviční vzdálenosti mezi
městy Tromso a Alta (cca 4 hodiny autem
z Alta). Trajekty a osobní lodní doprava viz
www.thn.no
Vzdálenost z České republiky – cca 3.000 km
Vzdálenost z přístavu Trelleborg – cca 2.300 km
Vzdálenost z Oslo – cca 1.800 km
Nejbližší letiště jsou Sorkjosen, Alta a Tromso. K dopravě z letišť Alta a Tromso zajišťujeme pronájem automobilů. Z letiště Alta do
Lavan je možné zajistit transfer autem nebo
autobusem. Tromso a Skjervoy spojuje denně osobní loď.
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arviksand

domek, 2 chaty a apartmá s celkovou kapacitou 19-22 osob

50-600 m

100 m

70 km

45 min

- poloha přímo na břehu oceánu v blízkosti lovišť
- lodě Merry Fisher s kabinou, echolotem, GPS a motorem 90-100 HP
- profesionální zázemí
- vhodné pouze pro zkušené rybáře a mořeplavce
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice
Obývací část: TV, koupelna (sprcha + WC), sauna (pouze v chatách), krbová kamna (v domku)
Ložnice: v domku pro 6-8 osob (140 m2) je 5 ložnic, v chatách pro 4 osoby (70 m2) jsou 2 ložnice,
v apartmá pro 5-6 osob (103 m2) jsou 3 ložnice
Zázemí: terasa, gril, v kotvišti lodí je k dispozici šatna, WC, sprcha, prostor na uložení a sušení
rybářských potřeb a oblečení, mrazáky, filetovací stoly s osvětlením a tekoucí vodou
Lodě: Merry Fisher 6,2 m s kabinou, echolotem-GPS a motorem 90-100 HP
Další aktivity: turistika, možnost lovu pstruhů a sivenů na jezerech
Okolí: Skjervoy cca 50 km + trajekt, Alta cca 250 km + trajekt, Tromso cca 290 km + trajekt,
z Tromso na ostrov Arnoy 1x denně spojení expresní lodí

lauksletta

3 apartmá s celkovou kapacitou 12-16 osob

200 m

19 km

52 km

45 min

- lovište v sundu i na oceánu
- loď Arvor 115 HP s kabinou, echolotem a GPS
- lodě Kasboll / Kverno 60 HP s echolotem a GPS
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, koupelna (sprcha + WC)
Ložnice: apartmá č.1 pro 4-8 osob (85 m2) - 2 ložnice,
apartmá č.2 a č.3 pro 4 osoby (74 m2) - 2 ložnice
Zázemí: terasa (pouze apartmá č.1), pračka (pouze apartmá č.2 a č.3), zastřešené místo na
čištění ryb s tekoucí vodou
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 60 HP,
Arvor 6,3 m s kabinou, echolotem-GPS a motorem 115 HP
Další aktivity: turistika, možnost lovu pstruhů a sivenů na jezerech
Okolí: Skjervoy cca 25 km + trajekt, Alta cca 250 km + trajekt, Tromso cca 290 km + trajekt,
z Tromso na ostrov Arnoy 1x denně spojení expresní lodí

lauksund

domek s celkovou kapacitou 8-10 osob

200 m

19 km

52 km

30 min

- lovište v sundu i na oceánu
- restaurovaný a moderně zařízený domek
- loviště s minimálním rybářským tlakem
- lodě Kasboll / Kverno 50 HP s echolotem a GPS
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, DVD, 2x koupelna (sprcha + WC)
Ložnice: v domku pro 8-10 osob (110 m2) je 5 ložnic
Zázemí: terasa, pračka, místo na čištění ryb s tekoucí vodou
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP
Další aktivity: turistika, možnost lovu pstruhů a sivenů
na jezerech
Okolí: Skjervoy cca 25 km + trajekt, Alta cca 250 km + trajekt, Tromso cca 290 km + trajekt,
z Tromso na ostrov Arnoy 1x denně spojení expresní lodí
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lavan

domek a chata s celkovou kapacitou 10-17 osob

50 m

14 km

14 km

95 km

- méně známá loviště halibutů, tresek a vlkoušů ve fjordech
- kvalitní lodě s echolotem a GPS
- klidná poloha vhodná i pro rodinnou dovolenou
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, DVD, koupelna (sprcha + WC)
Ložnice: v domku pro 6-7 (výjimečně až 9) osob (90 m2) jsou 4 ložnice,
v chatě pro 4-6 (výjimečně až 8) osob (75 m2) jsou 2 ložnice a lůžka v otevřeném podkroví
Zázemí: terasa, gril, sauna (v domku), zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou a mrazáky,
zahradní posezení s grilem u kotviště lodí
Lodě: Dolmoy 6,6 m s kabinou, echolotem-GPS a motorem 100 HP
Benetau Antares 6 m s kabinou, echolotem-GPS a motorem 115 HP
Oien 5,3 m s echolotem-GPS a motorem 30-40 HP
Další aktivity: turistika, lov pstruhů v jezerech, ledovec Oksfjordjokelen (autem nebo lodí)
Okolí: Burfjord cca 15 km, Alta cca 90 km, Tromso cca 220 km

hamneidet

2 apartmá s celkovou kapacitou 16 osob

30 m

20 km

20 km

240 km

- méně známá loviště s nízkým rybářským tlakem
- lov ve fjordech a proudících sundech
- lodě Kasboll / Kverno 50 HP s echolotem a GPS
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, lednice, myčka, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, rádio, koupelna (sprcha + WC)
Ložnice: v domku jsou 2 apartmá, v každém apartmá (120 m2) jsou 4 ložnice
Zázemí: terasa, gril, pračka, zastřešené místo na čištění ryb
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP,
Fjordfangst 5,5 m s echolotem-GPS a motorem 30-40 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, ledovec Oksfjordjokelen, soutěska Birtavarre,
celodenní výlet na Nordkapp, Alta (cca 3 hodiny autem)
Okolí: Skjervoy cca 20 km, Storslett cca 25 km, Alta cca 200 km, Tromso cca 240 km
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Oblast Tromso

Na ryby a do přírody

Okolí největšího severonorského města Tromso je díky množství leteckých spojů nejsnáze
dostupnou částí severního Norska. Navíc zde
rybáři i turisté najdou vše, co od Norska mohou
očekávat, skvělá loviště na oceánu při pobřeží
ostrovů Kvaloya, Ringvassoya, Vannoya, někdy
až překvapivě rybářsky úspěšné proudící sundy
i krajinářsky jedinečné fjordy s vyhlídkou na Lyngenské Alpy.
Kdyby si příznivci lovu tresek a halibutů měli zvolit nejdůležitější letiště planety, Tromso bude jistě
v nejužším výběru. A mimochodem: víte, že Tromso žije o víkendech bujarým nočním životem?
Rybolov
Zkušení rybáři a mořeplavci si často při pohledu na mořskou mapu v okolí Tromso bez váhání zvolí některou z lokalit, která umožňuje přístup na oceánskou stranu ostrovů
Kvaloya, Ringvassoya a Vannoya. Beze sporu se jedná
o prvotřídní loviště tresek obecných, vlkoušů i halibutů
a okouníků.
Už méně rybářů, včetně těch nejzkušenějších, dovede dle
mapy vyčíst, jak dobrá jsou loviště v některých proudících
sundech i ve zdánlivě nezajímavých fjordech, jejichž dno
však často skrývá zajímavé hrany hloubek, mušlová pole,
podvodní hory...
Termíny a rybářská sezóna
Pobyty jsou možné od března do října, podle požadavků zákazníka. Zatímco loviště na březích oceánu jsou již
v březnu a dubnu navštěvována lovci „skrei“ (tresek z Barentsova moře a severních částí Atlantiku), vnitřní fjordy
a sundy skýtají dobré úlovky zpravidla až od poloviny května (s ohledem na tání sněhu). Spolehlivě lze dobré úlovky
tresek, halibutů, vlkoušů i ostatních druhů ryb očekávat
v okolí Tromso od června až do října. Někteří rybáři dokonce tvrdí, že úlovky halibutů jsou v druhé polovině sezóny
lepší než v květnu a červnu. I v říjnu je kromě halibutů možné skvěle zachytat tresky obecné, tmavé i jednoskvrnné,
mníkovce, vlkouše a okouníky.
Sezóna lovu pstruhů a sivenů na horských jezerech je od
července do srpna.

Poloha a doprava
Pobřeží v okolí města Tromso je snadno dostupné autem i letecky.
Vzdálenost z České republiky – cca 2.900 km
Vzdálenost z přístavu Trelleborg – cca 2.200 km
Vzdálenost z Oslo – cca 1.800 km
Nejbližší letiště je Tromso. K dopravě z letiště zajišťujeme pronájem automobilů, případně transfer autem nebo autobusem.

Vannoya Havfiske

Hansnes

Další aktivity
Turistika, cykloturistika, mořský kajaking,
skialpinismus (březen-duben), výstupy na
ledovce a vrcholky Lyngenských Alp, výlety
na Nordkapp, do kaňonu Birtavarre, výpravy
za velrybami z ostrova Kvaloya (zpravidla
od srpna do září), pozorování polární záře
(od září do března)... V horách i na pobřeží
se turisté mohou po celý rok setkat se stády
sobů a jejich majiteli - domorodými Laponci.
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amber

3 domky a 3 apartmá s celkovou kapacitou 30-34 osob

30 m

30 km

3,5 km

30 km

- rybolov ve fjordu s přístupem na oceán
- apartmá a domky přímo u vody
- lodě Kasboll / Kverno 70-150 HP s echolotem a GPS
- vhodné pro cestující letecky - letiště Tromso jen 30 km
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice
Obývací část: TV, sprcha, WC,
Ložnice: v každém apartmá pro 4-6 osob (80 m2) jsou 3 ložnice, v apartmá pro 4 osoby (65 m2)
jsou 2 ložnice, v šestilůžkových domcích (80 m2) jsou 3 ložnice
Zázemí: terasa, zastřešený prostor na čištění ryb s tekoucí vodou, filetovacím stolem, mrazáky
a prostorem k uložení a sušení rybářského vybavení a oblečení, molo
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75-6,6 m s echolotem-GPS a motorem 70-115 HP
Kasboll / Kverno 6,6 m s kabinou, echolotem-GPS a motorem 120-150 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, možnost lovu pstruhů a sivenů na jezerech, pozorování
velryb (srpen-říjen), od září do března pozorování polární záře
Okolí: Tromso cca 30 km

maribell

domek s 1 apartmá a 3 chaty s celkovou kapacitou 16-20 osob

20 m

30 km

300 m

30 km

- rybolov ve fjordu s přístupem na oceán
- lodě Kasboll / Kverno 50 HP s echolotem a GPS
- vhodné pro cestující letecky - letiště Tromso jen 33 km
- majitel chat je profesionální rybář
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka (v apartmá), lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, DVD, koupelna (sprcha + WC), umývárna s WC (v apartmá)
Ložnice: apartmá pro 4-8 osob (100 m2) - 3 ložnice, chaty pro 4 osoby (50 m2) - 2 ložnice
Zázemí: terasa s přístupem na molo, pračka (pouze apartmá), zastřešené a osvětlené místo na
čištění ryb s tekoucí vodou, mrazáky, prostor pro uložení a sušení rybářských potřeb a oblečení
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP,
loď s kabinou, echolotem-GPS a motorem 150 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, možnost lovu pstruhů a sivenů na jezerech, pozorování
velryb (srpen-říjen), od září do března pozorování polární záře
Okolí: Tromso cca 35 km

larseng

apartmá a 3 domky s celkovou kapacitou 18-22 osob

20-100 m

25 km

25 km

25 km

- rybolov ve fjordu a proudícím sundu
- lodě Kasboll / Kverno 50-60 HP s echolotem a GPS
- vhodné pro cestující letecky - letiště Tromso jen 25 km
- lokalita vhodná i pro začínající rybáře a rodinnou dovolenou
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, DVD, koupelna (sprcha + WC), v domku pro 6-9 odob jsou navíc krbová
kamna a druhé WC
Ložnice: apartmá u vody pro 4 osoby (55 m2) - 2 ložnice, domek pro 2-3 osoby (50 m2) - 1 ložnice,
domek pro 6-9 osob (100 m2) - 4 ložnice, domek pro 6 osob (110 m2) - 3 ložnice
Zázemí: terasa, zastřešený prostor na čištění ryb s tekoucí vodou, místnost s mrazáky, pračkou,
sušičkou a místem na uložení a sušení rybářských potřeb a oblečení
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50-60 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, pozorování velryb (srpen až září), pozorování polární
záře (září-březen)
Okolí: Tromso cca 30 km
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ringvassoy
chata pro 4-6 osob

30 m

12 km

15 km

65 km

- rybolov ve fjordech s přístupem na oceán
- lodě Kasboll / Kverno 50 HP s echolotem a GPS
- vhodné pro cestující letecky, letiště Tromso jen 65 km
- klidná poloha s atmosférou rybářské osady
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: obývací místnost (TV, DVD), koupelna (sprcha + WC, pračka)
Ložnice: v chatě pro 4-6 osob (70 m2) jsou 2 ložnice
Zázemí: terasa, zastřešený prostor na čištění ryb s tekoucí vodou a domek s mrazáky a prostorem na uložení a sušení rybářského oblečení
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50-60 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, pozorování velryb (srpen až září), pozorování polární
záře (září až březen)
Okolí: Tromso cca 70 km

dafjord

apartmá pro 6-8 osob

50 m

12 km

15 km

65 km

- rybolov ve fjordech s přístupem na oceán
- lodě Arvor s kabinou, echolotem-GPS a motory 115 HP
- vhodné pro cestující letecky, letiště Tromso jen 65 km
- majitel je profesionální rybář
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, koupelna (sprcha + WC, pračka), samostatné WC
Ložnice: v apartmá pro 6-8 osob (90 m2) jsou 3 ložnice
Zázemí: terasa, gril, zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou, mrazákem a prostorem
na uložení a sušení rybářských potřeb a oblečení
Lodě: Arvor 6,5 m s kabinou, echolotem-GPS a motorem 115 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, pozorování velryb (srpen až září), pozorování polární
záře (září až březen)
Okolí: Tromso cca 70 km

stornes

domek s celkovou kapacitou 8-10 osob

200 m

44 km

27 km

55 km

- rybolov ve fjordu a proudícím sundu
- lodě Kasboll / Kverno 50-60 HP s echolotem a GPS
- vhodné pro cestující letecky - letiště Tromso jen 55 km
- lokalita vhodná pro začínající rybáře a rodinnou dovolenou
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, 1x koupelna (sprcha + WC), 2x samostatné WC, 1x samostatná sprcha
Ložnice: v domku pro 8-10 osob (120 m2) je 5 ložnic
Zázemí: terasa, pračka, zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50-60 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, jízdy na koni, pozorování velryb (srpen až září),
pozorování polární záře (září až březen)
Okolí: Tromso cca 55 km, Nordkjosbotn cca 45 km
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vannoya havfiske
2 chaty pro celkem 6-10 osob

10 m

15 km

90 km

10 km

45 min

- chaty přímo na molu
- vynikající loviště trofejních ryb na oceánu vhodné pro zkušené rybáře
- lodě Kasboll / Kverno 80-115 HP s echolotem a GPS
- atmosféra tradiční rybářské osady v unikátní poloze
Kuchyně: sporák, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, koupelna (sprcha a WC)
Ložnice: chata pro 3-5 osob (50 m2) - v podkroví je pět lůžek v částečně oddělených ložnicích
Zázemí: terasa, mrazáky, místo na čištění ryb s tekoucí vodou (u mola)
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 80 HP
Kasboll / Kverno 6 m s echolotem-GPS a motorem 115 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, fotografování a pozorování ptáků (majitel chat je profesionální
fotograf-průvodce)
Okolí: Tromso cca 90 km + 45 min. trajekt

vengsoy

3 domky pro 12-18 osob

20 m

20 km

20 km

300 m

30 min

- moderní domky přímo u vody
- lodě Kasboll 660HT s echolotem-GPS a motory 115 HP
- vynikající loviště jen 15 minut jízdy lodí od domků
- vhodné na přívlač i pilkrování
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, koupelna (sprcha a WC), samostatné WC
Ložnice: v domku pro 4-6 osob (70 m2) jsou 3 ložnice
Zázemí: zastřešený prostor na čištění ryb s tekoucí vodou, filetovacím stolem, mrazáky a prostorem k uložení a sušení rybářského vybavení a oblečení, na terasu u domků navazuje kotviště
lodí-molo
Lodě: Kasboll 660HT 6,6 m se zastřešným řídícím pultem (hard top), echolotem-GPS a motorem 115 HP
Další aktivity: pozorováním kosatek a velryb (od srpna do prosince), na sousedním ostrově Kvaloy
jsou velmi dobré podmínky pro turistiku, cykloturistiku.
Okolí: Tromso cca 20 km + 30 min. trajekt

Hansnes

2 apartmá pro celkem 12 osob a 3 dvojlůžkové pokoje

50 m

1 km

300 m

60 km

- loviště ve fjordu i na oceánu v okolí ostrova Vannoya
- lodě s kabinou, echolotem-GPS a motory 115 HP
- vhodné pro malé i větší skupiny rybářů
- dobrá dostupnost pro cestující letecky
Kuchyně: apartmá: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, mrazák
pokoje: společná kuchyně (sporák, mikrovlnka, myčka, lednice) a jídelní kout
Obývací část: apartmá: TV, radio-CD, sprcha, WC, pračka, terasa
pokoje: společný obývací pokoj (TV), každý pokoj má vlastní sprchu a WC
Ložnice: apartmá pro 6 osob (110 m2) - 3 ložnice
pokoje - dvě samostatná lůžka
Zázemí: chatka s grilem, molo, přístřešek s filetovacími stoly (tekoucí voda, osvětlení),
domek s mrazáky a prostorem pro uložení a sušení rybářského oblečení
Lodě: Arvor 6 m s kabinou, echolotem-GPS a naftovým motorem 115 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, od března do dubna skialpinismus
Okolí: Tromso cca 60 km
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lenangen brygge
3 domky s celkovou kapacitou 20-22 osob

20-150 m

42 km

80 km

100 m

- rybolov ve fjordu s přístupem na oceán
- lodě s kabinou i bez, s motory 50-115 HP
- vhodné pro cestující letecky, letiště Tromso jen 80 km
- moderní vybavení a profesionální zázemí
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: domky pro 8 (9) osob - TV, stereo, koupelna (sprcha, WC, sauna), komora
se sušičkou a pračkou a prostorem na uložení a sušení ryb. potřeb a oblečení
domek pro 4 osoby - TV, stereo, sprcha, WC
Ložnice: oba domky pro 8 (9) osob (100 m2) - 4 ložnice, domek pro 4 osoby (60 m2) - 2 ložnice
Zázemí: terasa, gril, chatka s místem na grilování a saunou, zastřešené a osvětlené místo na
čištění ryb s tekoucí vodou, mrazáky a místem na sušení a uložení rybářských potřeb
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50-60 HP
lodě Arvor 6,7 m s kabinou, echolotem-GPS a naftovým motorem 115 HP
Další aktivity: turistika, skialpinismus (březen a duben), možnost lovu pstruhů a sivenů na jezerech
Okolí: Lyngseidet cca 43 km, Tromso cca 80 km + trajekt nebo 170 km

havnnes handelssted
4 domky a 2 apartmá s celkovou kapacitou 27-36 osob

100-300 m

200 km

100 m

5 min

- rybolov ve fjordu a proudícím sundu
- lodě Kasboll / Kverno 50 HP s echolotem a GPS
- lokalita vhodná i pro začínající rybáře a rodinnou dovolenou
- atmosféra tradiční rybářské osady v krajinářsky atraktivní oblasti
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, DVD, koupelna, WC, krbová kamna (kromě apartmá)
Ložnice: v domku Messa jsou 2 apartmá každé pro 4-5 osob (60 m2) - 2 ložnice
domek Banken pro 4-6 os. (70 m2) - 2 ložnice, domek Mary pro 6-8 os. (80 m2) - 4 ložnice
domek Borgerstua pro 3-6 os. (60 m2) - 1 ložnice, domek Wagen pro 6 os. (90 m2) - 3 ložnice
Zázemí: zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou a mrazící hala jsou u mola (100 m od
domků Wagen, Messa, Borgerstua a Banken, resp. 300 m od domku Mary)
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP
loď 6 m s echolotem-GPS a motorem 115 HP
Další aktivity: turistika, skialpinismus (březen a duben), možnost lovu pstruhů a sivenů na jezerech
Okolí: Tromso a Bardufoss cca 200 km + krátký trajekt (případně 5 min. lodí)

koppangen

2 domky a 2 apartmá s celkovou kapacitou 20 osob

30 m

17 km

17 km

100 km

- rybolov ve fjordu a proudícím sundu
- minikutry s kabinou i standardní lodě s motory 60-150 HP
- lokalita vhodná i pro začínající rybáře a rodinnou dovolenou
- atmosféra tradiční rybářské osady v krajinářsky atraktivní oblasti
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, mrazák, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, stereo, sprcha, WC, v domcích je navíc druhé WC a sauna
Ložnice: domek pro 6 osob (70 m2) - 3 ložnice, apartmá pro 4 osoby (50 m2) - 2 ložnice
Zázemí: zastřešené a osvětlené místo na čištění ryb s tekoucí vodou, mrazáky, terasa s přístupem na molo
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 60 HP
minikutry 7-9 m s kabinou, echolotem-GPS a naftovými motory 85-150 HP
Další aktivity: turistika, skialpinismus (březen a duben), možnost lovu pstruhů a sivenů na jezerech
Okolí: Tromso cca 100 km + trajekt nebo cca 150 km bez trajektu
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Oblast Senja

Na ryby a do přírody

Ačkoli si Senja, co se přírodních krás
týče, nikterak nezadá se sousedním
souostrovím Lofoty-Vesterály, je turisty
naštěstí poněkud opomíjenou částí Norska. Rybáři se zkušenostmi z norského
severu velmi dobře vědí, že úlovky z vod
v okolí ostrova Senja nikterak nezaostávají za úlovky z Lofot, případně z okolí
Tromso. Navíc zdejší méně slavné lokality s nižší ubytovací kapacitou nabízejí bonus v podobě nižší návštěvnosti
a tedy i klidu a pohody charakteristické
pro malé rybářské osady.
Rybolov
Severozápadní pobřeží ostrova Senja orientované do vod
Atlantského oceánu je velmi členité. Za mírně zhoršeného
počasí poskytují zdejší fjordy a ostrovy alespoň částečnou ochranu před větrem a vlnami. Jihovýchodní pobřeží
ostrova Senja stejně jako vody na pobřeží u Lavangen
a ostrovů Andorja a Dyroya chrání před příbojem oceánu
pás ostrovů a mělčin. Silné mořské proudění přináší do
vod mezi pevninou a ostrovy celoročně dostatek potravy,
což způsobuje, že úlovky z fjordů a sundů mezi pevninou
a ostrovem Senja nikterak nezaostávají za úlovky z oceánské strany ostrova.
Prakticky všechny podmořské hory a pásy zvlněného písčitoštěrkového dna s hloubkou 20-70 m jsou produktivními
lovišti halibutů, vlkoušů a tresek obecných. Na zlomech
hloubek mezi 100-200 metry bývají každoročně loveni trofejní okouníci o hmotnosti nad 4 kg. Zejména proudící sundy jsou oblíbené mezi lovci tresek tmavých.
Termíny a rybářská sezóna
Pobyty jsou možné od března do října, podle požadavků
zákazníka. Zatímco loviště na otevřeném oceánu jsou již
v březnu a dubnu navštěvována lovci „skrei“ (tresek z Barentsova moře a severních částí Atlantiku), vnitřní fjordy
a sundy skýtají dobré úlovky zpravidla až od poloviny
května (s ohledem na tání sněhu). Spolehlivě lze dobré
úlovky tresek, halibutů, vlkoušů i ostatních druhů ryb očekávat až do října.
Sezóna lovu pstruhů a sivenů na horských
jezerech je od července do srpna.

Alta

Další aktivity
Turistika, cykloturistika, mořský kajaking
výlety na souostroví Lofoty-Vesterály a do
města Narvik. Od července do září jsou
z Andenes a Sto pořádány výlety lodí zaměřené na pozorování velryb.
Poloha a doprava
Ostrovy Senja a Dyroy jsou z hlavní silnice E6
dobře dostupné po mostech (není nutné použít trajekt).
Vzdálenost z České republiky – cca 2.900 km
Vzdálenost z přístavu Trelleborg – cca 2.200 km
Vzdálenost z Oslo – cca 1.800 km
Nejbližší letiště jsou Narvik-Evenes a Bardufoss. K dopravě z letiště zajišťujeme pronájem
automobilů, případně transfer autem nebo
autobusem.

Senja
Havfiskecenter

Tromso

Narvik

Bodo
Mo I Rana
Sandnessjoen

Rorvik

Trondheim
Kristiansund

Rodsand
Kastneshamn

Skrolsvik
Frovag

Eidet

Dyroy

Informace o dopravě, trajektech, počasí, přílivu apod. naleznete na www.rybareni-norsko.cz
Alesund
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Oslo
Bergen
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Frovag

3 chaty, domek a 2 apartmá s celkovou kapacitou 34-39 osob

10-300 m

6 km

100 km

- chaty přímo u vody
- moderní vybavení a profesionální zázemí
- lodě Kasboll / Kverno s motory 50 HP
- vhodné i pro cestující letecky, letiště Bardufoss jen 100 km
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, DVD, koupelna (sprcha, WC), pračka a druhé WC (pouze chaty), komora
s prostorem na uložení a sušení ryb. potřeb a oblečení (u chat)
Ložnice: chata pro 6-7 osob (70 m2) - 3 ložnice, domek Solhaug pro 6-7 osob (110 m2) - 4 ložnice,
apartmá pro 4 osoby (40 m2) v přízemí domku Sjolund - 2 ložnice
apartmá pro 6-7 osob (90 m2) v patře domku Sjolund - 3 ložnice
Zázemí: terasa, gril, mrazáky, zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou přímo u mola před
chatami (50 m od Sjolund a 300 m od Solhaug)
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, výlety na Lofoty-Vesterály a do Narvik
Okolí: Finnsnes cca 50 km, Bardufoss cca 100 km, Narvik cca 220 km, Tromso cca 210 km

eidet

3 apartmá s celkovou kapacitou 14 osob

100 m

50 m

100 km

- lokalita vhodná i pro začínající rybáře
- lodě Kasboll / Kverno 50 HP s echolotem a GPS
- moderní vybavení a profesionální zázemí
- vhodné i pro cestující letecky, letiště Bardufoss jen 100 km
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, DVD, koupelna (sprcha + WC), v šestilůžkovém apartmá je navíc druhé WC
Ložnice: dvě apartmá pro 4 osoby (každé 55 m2) - v každém 2 ložnice
apartmá pro 6 osob (90 m2) - 3 ložnice
Zázemí: terasa, domek s mrazáky a prostorem na uskladnění a sušení rybářských potřeb a oblečení,
zastřešené a osvětlené místo na čištění ryb s tekoucí vodou přímo na molu 100 m od domku
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP
loď 6 m s echolotem-GPS a motorem 115 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, výlety na Lofoty-Vesterály a do Narvik
Okolí: Finnsnes cca 50 km, Bardufoss cca 100 km, Narvik cca 220 km, Tromso cca 210 km

senja havfiskecenter
6 chat a 3 domky s celkovou kapacitou 62-64 osob

20-40 m

5 km

100 km

- rybolov ve fjordu, mezi ostrovy i na oceánu
- lodě s kabinou i bez, s motory 75-100 HP
- atmosféra rybářské osady v krajinářsky atraktivní oblasti
- vhodné i pro cestující letecky, letiště Bardufoss jen 100 km
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, mrazák, jídelní kout
Obývací část: chaty - TV, DVD, kamna na dřevo, koupelna (sprcha + WC)
domek Finnes - TV, DVD, koupelna (sprcha + WC), domek Veimann - TV, DVD, 2x koupelna (sprcha + WC), domek Yttereidet - TV, DVD, 3x koupelna (sprcha + WC)
Ložnice: chaty pro 6 os. (70 m2) - v každé 3 ložnice, domek Finnes pro 10 os. (120 m2) - 4 ložnice,
domek Veimann pro 8-10 os. (120 m2) - 4 ložnice, domek Yttereidet pro 8 os. (120 m2) - 4 ložnice
Zázemí: terasa, sauna (chaty a domek Veimann), zastřešené a osvětlené místo na čištění ryb
s tekoucí vodou, mrazáky nebo mrazící místnost
Lodě: Kasboll 5,9 m s echolotem-GPS a motorem 75 HP, lodě 6 m s kabinou, echolotem-GPS a motory 100 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, výlety na Lofoty-Vesterály a do Narvik
Okolí: Finnsnes cca 48 km, Bardufoss cca 100 km, Narvik cca 220 km, Tromso cca 210 km
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skrolsvik

3 domky pro celkem 11-14 osob

50-350 m

18 km

110 km

- rybolov ve fjordu, mezi ostrovy i na oceánu
- atmosféra tradiční rybářské osady
- lodě s kabinou i bez kabiny s motory 50-100 HP
- vhodné i pro cestující letecky, letiště Bardufoss jen 110 km
Kuchyňský kout: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: obývací pokoj (TV), sprcha, WC
Ložnice: chata Skrolsvik pro 4 os. (60 m2) - 2 ložnice, domek Vika pro 4-6 os. (100 m2) - 3 ložnice,
domek Bua pro 3-4 os. (50 m2) - 2 ložnice
Zázemí: mrazák, terasa, zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75-6 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP
Arvor s kabinou, echolotem-GPS a motorem o výkonu 100 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, výlety na Lofoty-Vesterály a do Narvik
Okolí: Finnsnes cca 68 km, Bardufoss cca 110 km, Narvik cca 230 km, Tromso cca 225 km

rodsand
domek pro 6 osob

250 m

15 km

110 km

- rybolov ve fjordu i na oceánu
- klidná atmosféra tradiční rybářské osady v atraktivní krajině
- lodě Kasboll / Kverno s echolotem, GPS a motorem 50-60 HP
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, DVD, sprcha, WC
Ložnice: v domku pro 6 osob (80 m2) jsou 4 ložnice
Zázemí: zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou, v suterénu domku je mrazák a prostor
pro uložení rybářských potřeb a oblečení
Lodě: Kasboll / Kverno délky 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50-60 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, výlety na Lofoty-Vesterály a do Narvik
Okolí: Finnsnes cca 65 km, Bardufoss cca 110 km, Narvik cca 230 km, Tromso cca 225 km

dyroy

Chata a aparmá pro celkem 12-16 osob

50-180 m

20 km

70 km

- rybolov ve fjordu a proudících sundech
- klidná atmosféra venkovské usedlosti v atraktivní krajině
- lodě Kasboll / Kverno s echolotem, GPS a motorem 50 HP
- vhodné i pro cestující letecky
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, lednice, myčka, jídelní kout
Obývací část: TV, 2x koupelna (sprcha, WC)
Ložnice: apartmá pro 6-8 os. (150 m2) - 4 ložnice, chata pro 6-8 os. (97 m2) - 4 ložnice a loft
Zázemí: terasa, gril, mrazák, u přístaviště (180 m od domku s apartmá, 50 m od chaty) je přístřešek s filetovacím stolem, osvětlením a tekoucí vodou, ohniště-gril a relaxační bazének
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, výlety na Lofoty-Vesterály a do Narvik
Okolí: Finnsnes cca 60 km, Bardufoss cca 70 km, Narvik cca 140 km, Tromso cca 200 km

kastneshamn

3 velké domky a 2 malé domky pro celkem 26-28 osob

100-200 m

14 km

80 km

- rybolov ve fjordu a proudících sundech
- nadstandardně vybavené domky
- lodě Kasboll / Kverno s echolotem, GPS a motorem 75-150 HP
- komplexní služby pro potápěče
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, kávovar, lednice, myčka, jídelní kout
Obývací část: TV, rádio, koupelna (sprcha a WC), ve velkých domcích je 3x koupelna (sprcha a WC)
Ložnice: velký domek pro 6 os. (120 m2) - 3 ložnice, malý domek pro 4-5 os. (55 m2) - 2 ložnice
Zázemí: terasa, ohniště-gril, sauna, relaxační bazének-hottub, mrazáky, prostor pro uložení a sušení rybářských potřeb, na molu přístřešek s filetovacím stolem, osvětlením a tekoucí vodou
Lodě: Kasboll 760HT 7,5 m se zastřešeným centrálním ovládacím pultem, echolotem-GPS
a motorem 150 HP, Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 75 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, potápění, paddleboard, výlety na Lofoty-Vesterály a do Narvik
Okolí: Finnsnes cca 60 km, Bardufoss cca 70 km, Narvik cca 140 km, Tromso cca 200 km
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oblast lofoty-vesterály

Na ryby a do přírody

Souostroví Lofoten-Vesteralen patří ke krajinářsky nejzajímavějším a turisticky nejatraktivnějším
částem Norska. Strmé skalní masivy vyrůstající
z modrozelených vod fjordů a sundů tvoří nezapomenutelnou kulisu při rybaření i výletech do přírody.
Lofoty si věhlas mezi rybáři získaly již ve středověku, kdy jarní lov „skrei“ (tresek obecných ze severních končin Atlantiku a Barentsova moře) byl
sezónní prací tisíců Norů ze všech končin království. Výdělky při lovu tresek byly tehdy takové, že
na malých plachetnicích pro jednoho nebo několik
mužů se na Lofoty vydávali lovit rybáři a sedláci až
z Bergenu.
Rybolov
Rybaření na Lofotech a Vesterálech se dnes zdaleka neomezuje jen na lov „skrei“, ale sportovní rybáři navštěvují
souostroví od března do října a nezřídka kombinují rybolov
i s výlety po ostrovech.
Ve většině lokalit je možné najít hluboká loviště vhodná pro
pilkrování (treska obecná, tmavá, vlkouš, okouník) i mělčiny, kde lze s úspěchem vláčet (treska obecná, halibut, vlkouš), případně proudící sundy, kde lze kromě treskovitých
ryb očekávat i úlovky trofejních halibutů.
Termíny a rybářská sezóna
Pobyty na souostroví Lofoty a Vesterály jsou možné od
března do října, podle požadavků zákazníka.
Již od února táhne do vod Vestfjordu „skrei“ – hejna tresek
obecných z arktických vod Atlantiku a Barentsova moře.
Hlavní sezóna lovu skrei je v březnu a dubnu, ale tresky obecné včetně těch trofejních se na pobřeží loví až do
října. Příznivci lovu tresek tmavých a halibutů by pro návštěvu Lofot a Vesterálů měli volit nejlépe období od konce
května do října. Z atraktivních druhů mořských ryb patří
mezi relativně časté úlovky i vlkouši (květen-srpen), okouníci a samozřejmě mníci a mníkovci.
Další aktivity
Turistika, cykloturistika, potápění, mořský kajaking, výlety
po souostroví a do města Narvik. Od července do září jsou
z Andenes a Sto pořádány plavby zaměřené na pozorování
velryb a v září-říjnu následují hejna sleďů do
Vestfjordu i skupinky kosatek.
Poloha a doprava
Souostroví Lofoty a Vesterály je od města Narvik dostupné po silnici E10, některé
ostrovy jsou propojeny mosty nebo podmořskými tunely. Z Bodo, Skutviku a Bognes je
možné si zkrátit cestu z jihu Norska na LofotyVesterály trajektem, viz www.thn.no
Vzdálenost z České republiky cca 2.800 km
Vzdálenost z přístavu Trelleborg cca 2.000 km
Vzdálenost z Oslo cca 1.400 km
Hlavní letiště souostroví jsou Evenes (označované také někdy jako letiště Narvik nebo
Harstad), Andenes, případně Bodo (spojení
z Bodo na Lofoty je lodní dopravou).
K dopravě z letišť zajišťujeme pronájem
automobilů. Z letišť Evenes a Andenes do
lokalit vzdálených nejvýše 150 km je možné
zajistit transfer autem nebo autobusem.
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Informace o dopravě, trajektech, počasí, přílivu apod. naleznete na www.rybareni-norsko.cz
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Elgsnes
dům pro 8-11 osob

60 m

25 km

70 km

25 km

- stylový dům pro 8-11 osob ve velmi klidné poloze
- lodě Kasboll / Kverno 50 HP s echolotem a GPS
- kvalitní loviště tresek, okouníků a halibutů přímo před domem
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, DVD, 2x koupelna (sprcha + WC), samostatné WC
Ložnice: v domku pro 8-11 osob (200 m2) je 7 ložnic
Zázemí: komora na uskladnění a sušení rybářských potřeb, místo na čištění ryb s tekoucí vodou
Lodě: Kasboll / Kverno délky 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, pozorováni velryb a kosatek (září-říjen)
Okolí: Harstad 25 km, Narvik cca 140 km, Bodo cca 330 km, Lofoty (celodenní okružní výlet)

grotaver

apartmá a domek pro celkem 7 osob

5/1300 m

25 km

25 km

80 km

10 min

- apartmá přímo u vody a domek na samotě s výhledem na fjord
- lodě Kasboll / Kverno 75 HP s echolotem a GPS
- možnost lovu ve velkém fjordu i na mělčinách mezi ostrovy
- klidná poloha vhodná pro rybářskou i rodinnou dovolenou
Kuchyňský kout: sporák, mikrovlnka, lednice, myčka (jen v domku)
Obývací část: jídelní kout, obývací pokoj (TV, pohovka), koupelna (sprcha a wc)
Ložnice: v apartmá pro 3 osoby (40 m2) jsou 2 ložnice, v domku pro 4 osoby (70 m2) jsou 4 ložnice
Zázemí: terasa, mrazák, místo na čištění ryb s tekoucí vodou a molo jsou přímo u apartmá
respektive v obecním kotvišti 1,3 km od domku
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 75 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, mořský kajaking, pozorováni velryb a kosatek (září-říjen)
Okolí: Harstad 28 km, Narvik cca 125 km, Bodo cca 330 km, Lofoty (celodenní okružní výlet)

grytoy

apartmá pro 4 osoby

10 m

10 km

60 km

2,5 km

10 min

- domek s apartmá přímo na břehu
- vhodné pro rybářskou i rodinnou dovolenou
- loď Kasboll 660 HT s echolotem-GPS a motorem 115 HP
- klidná poloha, výhled na moře
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, lednice, myčka
Obývací část: TV, jídelní kout, obývací kout (pohovka, rádio), koupelna (sprcha a WC)
Ložnice: v domku pro 4 osoby (55 m2) jsou 2 ložnice
Zázemí: filetovací místnost s mrazákem a prostorem pro uložení a sušení rybářských potřeb,
molo přímo u domku
Loď: Kasboll 660 HT 6,6 m s krytým centrálním řídícím pultem, echolotem-GPS a motorem 115 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, mořský kajaking, pozorováni velryb a kosatek (září-říjen)
Okolí: Harstad 10 km, Narvik cca 110 km, Bodo cca 315 km, Lofoty (celodenní okružní výlet)

risoyhamn

8 domků-rorbu s celkovou kapacitou 36-40 osob

10-30 m

600 m

200 m

45 km

- rybaření na oceánu i ve fjordu
- moderní lodě Kverno/Kasboll s motory 80-115 HP
- atraktivní lokalita s možností pozorování velryb a výletů na Lofoty
Kuchyně: sporák, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: obývací pokoj, TV, koupelna (sprcha a WC), v domcích pro 8 osob druhá koupelna
Ložnice: domky pro 8 osob (105 m2): 4 ložnice, domky pro 4 osoby (60 m2): 2 ložnice
Zázemí: terasa, gril, pračka, prostor pro uložení a sušení rybářských potřeb a oblečení, zastřešené
místo na čištění ryb s tekoucí vodou, mrazicí box, prodej nástrah
Lodě: Kverno HT 6,8 m, zastřešený řídící pult, echolot-GPS a motor 115 HP
Kverno 6,3 m, echolot-GPS a motor 80 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, pozorování velryb, výlety na Vesterály a Lofoty, polární záře
Okolí: Andenes 45 km, Harstad cca 140 km, Svolvaer cca 140 km, Narvik cca 230 km, Å cca 300 km
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liland

dva domky pro celkem 12 osob

30 m

10 km

12 km

1 km

- prostorné a moderně zařízené domky přímo na břehu fjordu
- vhodné pro rybářskou i rodinnou dovolenou
- snadná dostupnost letiště Evenes - pouze 12 km
- domky Liland leží 1 km od domků Ofoten Panorama
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, lednice, myčka, jídelní kout
Obývací část: TV, krbová kamna, koupelna (sprcha, WC, pračka)
Ložnice: v domku pro 6 osob (70 m2) jsou 3 dvojlůžkové ložnice
Zázemí: terasa se zahradním nábytkem, gril, osvětlené místo na čištění ryb s tekoucí vodou
a prostor na uložení a sušení rybářského vybavení
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, mořský kajaking, pozorováni velryb a kosatek (září-říjen)
Okolí: Harstad 55 km, Narvik cca 70 km, Bodo cca 320 km, Lofoty (celodenní okružní výlet)

ofoten panorama
dva domky pro celkem 12-14 osob

200 m

10 km

12 km

50 m

- moderní nadstandardně vybavené domky přímo na břehu fjordu
- vhodné pro rybářskou i rodinnou dovolenou
- vhodné pro cestující letecky, letiště Evenes pouze 12 km
- domky Ofoten Panorama leží 1 km od domků Liland
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, DVD, krbová kamna, 2x sprcha, 2x WC
Ložnice: v domku pro 6-7 osob (100 m2) jsou 3 ložnice a možnost přistýlky
Zázemí: terasa, zastřešené a osvětlené místo na čištění ryb s tekoucí vodou, prostor pro uložení
a sušený rybářského vybavení
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50-90 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, mořský kajaking, pozorováni velryb a kosatek (září-říjen),
Okolí: Harstad 55 km, Narvik cca 70 km, Bodo cca 320 km, Lofoty (celodenní okružní výlet)

hennes

domek a 4 apartmá s celkovou kapacitou 30 osob

50/600 m

600 m

2,5 km

130 km

- možnost lovu na oceánu i v krytých lovištích
- lodě Kasboll / Kverno 50 HP s echolotem a GPS
- domek ve velmi klidné poloze 500 m od osady
- apartmá přímo u kotviště lodí
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, koupelna (sprcha + WC), pračka
Ložnice: domek pro 5 osob (80 m2) - 4 ložnice, apartmá č.1 pro 5 osob (70 m2) - 3 ložnice,
apartmá č.2 a č.3 pro 6 osob (70 m2) - 3 ložnice, apartmá č.4 pro 8 osob (80 m2) - 4 ložnice
Zázemí: terasa, gril, prostor na uložení rybářských potřeb a oblečení, místo na čištění ryb s tekoucí vodou
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, mořský kajaking, pozorováni velryb a kosatek (září-říjen)
Okolí: Harstad cca 92, km Narvik cca 220 km, Bodo cca 330 km, Lofoty (celodenní okružní výlet)

Kvitnes

apartmá pro 4-6 osob

150 m

40 km

10 km

120 km

- možnost lovu na oceánu i ve fjordech
- loď Buster 100 HP s echolotem a GPS
- domek s apartmá ve velmi klidné poloze
- apartmá přímo u vody
Kuchyně: sporák, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, DVD, rádio, koupelna (sprcha + WC)
Ložnice: v apartmá (70 m2) jsou 2 ložnice
Zázemí: terasa, pračka, osvětlené místo na čištění ryb s tekoucí vodou, přístavní domek (party
chatka) s grilem, prostor na uložení a sušení rybářských potřeb a oblečení
Lodě: Buster XXL 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 100 HP, Rana 5 m s motorem 15 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, mořský kajaking, pozorováni velryb a kosatek (září-říjen)
Okolí: Harstad cca 85 km, Narvik cca 210 km, Bodo cca 320 km, Lofoty (celodenní okružní výlet)
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molnarodden

Domek s celkovou kapacitou 6-8 (10) osob

10 m

10 km

260 km

- tradiční rybářský domek přímo u vody
- možnost lovu ve fjordu, na oceánu i v proudících sundech
- lokalita vhodná i pro lov skrei v březnu a dubnu
- majitel domku je profesionální rybář, možnost rybolovu na kutru
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, kávovar, lednice s mrazákem, jídelní stůl
Obývací část: TV, koupelna (sprcha + WC), druhá koupelna (sprcha), samostatné WC
Ložnice: v domku (100 m2) jsou 4 ložnice, možnost rošíření kapacity o další 2 ložnice (2-4 lůžka)
Zázemí: sauna, terasa, gril, pračka, molo, domek s filetovacím stolem a tekoucí vodou, mrazáky,
prostor pro uložení a sušení rybářského vybavení a oblečení
Lodě: Oien 6 m s echolotem-GPS a motorem 70 HP, Rana 6 m s echolotem-GPS a motorem 100 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, mořský kajaking, pozorováni velryb a kosatek (září-říjen)
Okolí: Narvik cca 320 km, Bodo cca 25 km autem + trajekt, Lofoty (celodenní okružní výlet)

brettesnes

3 apartmá a 2 chaty s celkovou kapacitou 36 osob

5-70 m

8 km

12 km

150 km

15 min

- apartmá a chaty u vody
- lodě Dolmoy s kabinou, echolotem, GPS a motorem 80-100 HP
- možnost lovu ve Vestfjordu i mezi ostrovy
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, rádio, koupelna (sprcha + WC), v apartmá Trollfjord je 2x WC
Ložnice: chata Rorbua pro 2 os. (25 m2) - 1 ložnice, chata Sponvika pro 6 os. (60 m2) - 3 ložnice,
apartmá StoreMolla a LilleMolla pro 8 os. (60 m2) - 2 ložnice, apartmá Trollfjord pro 12 os.
(120 m2) - 4 ložnice
Zázemí: terasa, gril, sauna, relaxační bazének, pračka, komora s mrazáky, zastřešené a osvětlené místo na čištění ryb
Lodě: Dolmoy 7 m s kabinou, echolotem-GPS a motorem 80-100 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, mořský kajaking, pozorováni velryb a kosatek (září-říjen)
Okolí: Narvik cca 230 km, Bodo cca 330 km, Lofoty (celodenní okružní výlet)

kanstad
chata pro 4 osoby

100 m

10 km

10 km

75 km

- krajinářsky atraktivní lokalita
- loď Hansvik s echolotem-GPS a motorem 60 HP
- loviště pro přívlač i pro pilkrování na hloubkách
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, koupelna (sprcha + WC)
Ložnice: v chatě pro 4 osoby (65 m2) jsou 2 ložnice přístupné po strmém schodišti
Zázemí: terasa, gril, pračka, prostor na uložení a sušení rybářských potřeb a oblečení, zastřešené
a osvětlené místo na čištění ryb s tekoucí vodou, molo
Loď: Hansvik délky 5,5 m s echolotem-GPS a motorem o výkonu 60 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, mořský kajaking, pozorováni velryb a kosatek (září-říjen),
lov mořských pstruhů a lososů (červenec-srpen)
Okolí: Narvik cca 130 km, Bodo cca 250 km + trajekt, Lofoty (celodenní okružní výlet)

PEPA cestovní kancelář Hloubětínská 11, 194 00 Praha 9, tel.: 266 610 273, e-mail: info@rybolov.com

www.rybolov.com

oblast STEIGEN

Na ryby a do přírody

Pobřeží okresu Steigen patří spolu
se souostrovím Lofoten-Vesteralen mezi krajinářsky nejatraktivnější části severního Norska. Strmé
skalní masivy doslova vyrůstají
z modrozelených vod fjordů.
Vzhledem k nesporným přírodním
krásám jsou pobyty v chatách na
pobřeží Steigen vhodné i pro rodinnou dovolenou. Cestující rybáře
sem nezřídka doprovázejí i turisté,
potápěči a příznivci cykloturistiky
nebo mořského kayakingu.
Rybolov
Pobřeží u Steigen je velmi členité a lokality jako Straumfjorden nebo Dypingkaia jsou vhodné i pro méně zkušené
mořeplavce. Rybolov ve Vestfjordu, který odděluje Lofoty od pobřeží Steigen, má navzdory názvu spíše charakter rybaření na oceánu. Od otevřených vod Vestfjordu
je většina lokalit chráněna pásem mělčin a ostrovů, který se těší zvláště pozornosti vláčkařů, zatímco příznivci
pilkrování naleznou v okolí i dostatek hlubokých fjordů
a sundů.
Termíny a rybářská sezóna
Pobyty v oblasti Steigen jsou možné od března do října,
podle požadavků zákazníka.
Již od února táhne do vod Vestfjordu „skrei“ – hejna tresek
obecných z arktických vod Atlantiku a Barentsova moře.
Hlavní sezóna lovu skrei je v březnu a dubnu, ale tresky
obecné včetně těch trofejních se na pobřeží Steigen loví
až do října. Příznivci lovu tresek tmavých a halibutů by
pro návštěvu Steigen měli volit nejlépe období od konce
května do října. Z atraktivních druhů mořských ryb patří
ve Steigen mezi relativně časté úlovky i vlkouši (květensrpen) a okouníci.
Od června do srpna vytahují do řek, níže položených jezer
a proudících částí sundů i mořští pstruzi a lososi. Sezóna
lovu pstruhů a sivenů na horských jezerech je od června
do srpna.
Další aktivity
Turistika, cykloturistika, potápění, mořský
kajaking, výlety na souostroví Lofoty, Vesterály a do města Narvik.
Od července do září je možné v kraji pozorovat i velryby a v září-říjnu následují hejna sleďů do Vestfjordu i skupinky kosatek.
V tundře okolních hor se turisté mohou po
celý rok setkat se stády sobů.
Poloha a doprava
Oblast Steigen leží na poloviční vzdálenosti
mezi severonorskými městy Bodo a Narvik,
je snadno dostupná z hlavní silnice E6.
Vzdálenost z České republiky cca 2.500 km
Vzdálenost z přístavu Trelleborg cca 1.900 km
Vzdálenost z Oslo cca 1.300 km
Nejbližší letiště jsou Harstad-Evenes a Bodo
(cca 200 km). K dopravě z letišť do Steigen
zajišťujeme pronájem automobilů. Z letiště
Bodo je do Steigen možné cestovat i expresní lodní dopravou.

Efjord Brygge
Alta
Tromso

Straumfjorden

Narvik

Bodo
Mo I Rana
Sandnessjoen

Steigen Brygge
Skotsfjord
Nordskot

Rorvik

Trondheim
Kristiansund

Dypingkaia
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nordskot

4 apartmá s celkovou kapacitou 16-19 osob

20 m

20 km

100 m

220 km

- apartmány leží přímo na molu
- lodě Kasboll / Kverno 70 HP s echolotem a GPS
- možnost lovu ve Vestfjordu i v lovištích krytých pásem ostrovů
- atraktivní výhledy na Lofoty a okolní hory
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice s mrazákem, jídelní kout
Obývací část: TV, rádio, koupelna (sprcha a WC), v apartmá č. 1 jsou 2 koupelny
Ložnice: apartmá č.1 pro 6-8 osob (80 m2) - 4 ložnice, apartmá č.2 pro 4 osoby (40 m2) - 2 ložnice,
apartmá č. 3 pro 4 osoby (50 m2) - 2 ložnice, apartmá č.4 pro 2-3 osoby (26 m2) - 1 ložnice
Zázemí: terasa, gril, pračka, komora s mrazákem a prostorem na uložení a sušení rybářských
potřeb a oblečení, zastřešené a osvětlené místo na čištění ryb s tekoucí vodou je přímo na molu
Lodě: Kasboll / Kverno délky 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 70 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, mořský kajaking, paddleboard, pozorováni velryb a kosatek
(září-říjen)
Okolí: Narvik cca 200 km, Bodo cca 220 km nebo 3 hodiny lodí, Lofoty (celodenní okružní výlet),
polární kruh cca 400 km

Steigen Brygge

4 domky s celkovou kapacitou 24-32 osob

20 m

6 km

4 km

250 km

- domky stojí přímo na molu
- lodě Kasboll / Kverno 50-60 HP s echolotem a GPS
- možnost lovu ve Vestfjordu i v lovištích krytých ostrovy
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, DVD, rádio, 3x koupelna (sprcha a WC) v každém domku
Ložnice: v každém domku pro 6-8 osob (90 m2) jsou 3 dvoulůžkové ložnice
Zázemí: terasa, gril, pračka, domek s mrazáky a prostorem na uložení a sušení rybářských
potřeb i oblečení a zastřešené - osvětlené místo na čištění ryb s tekoucí vodou je u domků
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50-60 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, mořský kajaking, pozorováni velryb a kosatek (září-říjen)
V okolí je možnost lovu pstruhů a sivenů na řekách a jezerech a sezónního lovu lososů na řekách.
Okolí: Narvik cca 200 km, Bodo cca 220 km nebo 3 hodiny lodí, Lofoty (celodenní okružní výlet),
polární kruh cca 400 km

efjord brygge

4 domky a apartmá s celkovou kapacitou 26-30 osob

10 m

30 km

30 km

70 km

- domky a apartmá stojí přímo u vody v malebné krajině pod horami
- lodě Kasboll / Kverno 50-115 HP s echolotem a GPS
- možnost lovu prakticky za každého počasí
- zajímavá loviště ve fjordu i v proudících sundech
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, rádio, koupelna, 2x WC, v apartmá 1x WC
Ložnice: v každém domku pro 6-7 osob (70 m2) jsou 3 dvoulůžkové ložnice
v apartmá pro 2 osoby (40 m2) je jedna ložnice
Zázemí: terasa, gril, pračka, mrazáky, prostor na uložení a sušení rybářských potřeb a oblečení
a zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50-115 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, mořský kajaking, pozorováni velryb a kosatek (září-říjen)
V okolí je možnost lovu pstruhů a sivenů na řekách a jezerech a sezónního lovu lososů na řekách.
Okolí: Narvik cca 200 km, Bodo cca 220 km nebo 3 hodiny lodí, Lofoty (celodenní okružní výlet),
polární kruh cca 400 km
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Straumfjorden
dva domky pro 6 a 9 osob

150 m

20 km

20 km

180 km

- samostatné stylové domky ve velmi klidné poloze s hezkým výhledem
- lodě Kasboll / Kverno 50-70 HP s echolotem a GPS
- možnost lovu pstruhů a sivenů na řekách a jezerech
- časté úlovky trofejních halibutů
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, kávovar, jídelní kout
Obývací část: TV, stereo, koupelna (sprcha a WC)
Ložnice: domek pro 6-9 os. (110 m2): 3 ložnice, domek pro 4-6 os. (85 m2): 3 ložnice
Zázemí: gril, pračka, přístřešek s mrazákem a prostorem na uložení a sušení rybářských 		
potřeb a oblečení, místo na čištění ryb s tekoucí vodou
Lodě: Kasboll / Kverno délky 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50-70 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, pozorováni velryb a kosatek (září-říjen)
Okolí: Narvik cca 200 km, Bodo cca 200 km, Lofoty (celodenní okružní výlet), polární kruh cca 400 km.

Dypingkaia
apartmá pro 4 osoby

20 m

20 km

20 km

180 km

- apartmá v domku přímo u vody
- hezký výhled na Sagfjord a okolní hory
- kvalitní loviště v blízkosti domku
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, lednice, mrazák, jídelní kout
Obývací část: TV, rádio, koupelna (sprcha a WC)
Ložnice: v apartmá pro 4 osoby (65 m2) jsou 2 dvojlůžkové ložnice
Zázemí: místo na čištění ryb s tekoucí vodou
Loď: 5 m s echolotem-GPS a motorem 30 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, mořský kajaking, pozorováni velryb a kosatek (září-říjen)
Okolí: Narvik cca 200 km, Bodo cca 200 km nebo 3 hodiny lodí, Lofoty (celodenní okružní výlet)

Skotsfjord
dům pro 8 osob

200 m

20 km

8 km

220 km

- možnost lovu ve Vestfjordu i na lovištích mezi ostrovy
- lodě Kasboll / Kverno 50 HP s echolotem a GPS
- prostorný dům v klidné poloze
- velmi klidná lokalita
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice
Obývací část: jídelna, obývací pokoj (TV, DVD), 2x koupelna (sprcha a wc)
Ložnice: v domku pro 8 osob (150 m2) je celkem 5 ložnic
Zázemí: místo na čištění ryb a chatka s prostorem pro uložení rybářských potřeb a oblečení jsou
u mola cca 200 m od domku
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, mořský kajaking, pozorováni velryb a kosatek (září-říjen)
Okolí: Narvik cca 200 km, Bodo cca 220 km nebo 3 hodiny lodí, Lofoty (celodenní okružní výlet)
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Oblast BODO

Na ryby a do přírody

Norské pobřeží mezi polárním kruhem
a městem Bodo patří k méně navštěvovaným částem Norska. To však vůbec
neznamená, že by tento úsek pobřeží
byl méně atraktivní, jen neleží na hlavním silničním tahu. Turisté zde naleznou skalnaté pobřeží s ledovci včetně
největšího norského ledovce Svartisen
a u Bodo mohutný mořský proud Saltstraumen. A rybáři? Vynikajících možností rybaření na oceánu, mezi ostrovy,
ve fjordech i v proudících sundech je
zde nepočítaně.
Rybolov
Pobřeží mezi polárním kruhem a městem
Bodo je velmi členité. Dalo by se říci, že je
doslova rozbrázděno sérií fjordů, nezřídka
hlubších než 200 m. Ve fjordech leží především loviště tresek obecných a tmavých,
mníků, mníkovců a okouníků. Zejména
proudící sundy jsou oblíbené mezi lovci tresek tmavých a halibutů.
Pobřeží s fjordy je od otevřeného oceánu odděleno pásem mělčin a ostrovů, které nabízejí skvělé možnosti pro pilkrování i přívlač.
Prakticky všechny mělčiny, podmořské hory
a pásy zvlněného písčitoštěrkového dna
s hloubkou 20-70 m jsou produktivními lovišti halibutů, vlkoušů, polaků a tresek obecných.
Termíny a rybářská sezóna
Pobyty jsou možné od března do října,
podle požadavků zákazníka. Loviště mezi
ostrovy jsou již v březnu a dubnu navštěvována lovci tresek obecných. Dobré úlovky
tresek obecných, jednoskvrnných a tmavých, vlkoušů a okouníků lze očekávat od
května až do října. Od června se mezi úlovky častěji objevují i halibuti a polaci a od
července do září i makrely.
Další aktivity
Turistika, cykloturistika, mořský kajaking
výlety na ledovec Svartisen, k expozici na
polárním kruhu, k mořskému proudu Saltstraumen a do města Bodo
Poloha a doprava
Pobřeží mezi polárním kruhem a Bodo je
z hlavní silnice E6 dostupné po silnici č. 17,
která je na některých místech přerušena fjordy, přes které jezdí několikrát denně trajekty,
viz www.thn.no
Vzdálenost z České republiky – cca 2.500 km
Vzdálenost z přístavu Trelleborg – cca 1.800 km
Vzdálenost z Oslo – cca 1.200 km
Nejbližší letiště je Bodo. K dopravě z letiště
zajišťujeme pronájem automobilů, případně
je možný transfer expresní lodní dopravou.
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traena

4 apartmá s celkovou kapacitou 24 osob

5m

12 km

100 m

170 km 2,5 hod

- exkluzivní poloha na oceánu s atmosférou rázovité rybářské osady
- lodě Kasboll / Kverno s motory 90-150 HP
- loviště vhodná pro přívlač i pilkrování
- rybolov na mělčinách mezi ostrovy i na oceánu
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, rádio, koupelna (sprcha, WC, pračka), samostatné WC
Ložnice: v každém apartmá pro 6 osob (75 m2) jsou 3 ložnice
Zázemí: terasa, domek s mrazáky, filetovacími stoly a prostorem pro uložení-sušení rybářských
potřeb a oblečení, zastřešené a osvětlené místo na čištění ryb s tekoucí vodou
Lodě: Kverno 6 m s echolotem-GPS a motory 90 HP, Kverno 6,5-7 m s echolotem-GPS a motory 140-150 HP
Další aktivity: výstupy na vrcholy okolních ostrovů, fotografování přírody, mořský kajaking
Okolí: Mo i Rana cca 70 km + 2,5 hod. trajekt, Sandnessjoen cca 2 hod. expresní lodí

bolga

5 chat a 4 apartmá s celkovou kapacitou 56 osob

30 m

120 km

150 m

2 hod

- loviště mezi ostrovy i na oceánu
- snadná dostupnost expresní lodí z Bodo
- lodě s kabinou i bez kabiny, s motory 50-90 HP
- profesionální zázemí, atmosféra rybářské osady na konci světa
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, koupelna (sprcha a WC) a samostatné WC (kromě apartmá)
Ložnice: chata pro 8 osob (95 m2) - 4 ložnice, 3 apartmá pro 4 osoby (55 m2) - v každém 2 ložnice,
apartmá Fiskerbrygga pro 6 osob (70 m2) - 3 ložnice
Zázemí: zastřešené a osvětlené místo na čištění ryb, mrazáky, prostor pro uložení rybářských potřeb
Lodě: Kasboll / Kverno délky 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP
Dolmoy délky 6,9 m s kabinou, echolotem-GPS a motorem 90 HP
Další aktivity: turistika, mořský kajaking, výlety k ledovci Svartisen
Okolí: Bodo cca 120 km + 2 hod. trajekt nebo cca 2 hod. expresní lodí

polarsirkel

4 domky a 3 apartmá pro celkem 38 osob

30 m

2,5 km

2,5 km

180 km

- rybolov ve fjordu i na oceánu
- lodě bez kabiny s motory 50-80 HP

Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: obývací pokoj (TV-sat), koupelna (sprcha a WC)
Ložnice: apartmá pro 4 resp. 6 os. (50 resp. 100 m2) - 2 ložnice, domek pro 6 os. (70 m2) - 3 ložnice
Zázemí: zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou, sklad s mrazáky a prostorem pro uložení
rybářského vybavení a oblečení, pračka, terasa, zahradní nábytek
Lodě: Kasboll / Kverno / Alu Jeep / Rana 5,75-6,3 m s echolotem-GPS a motorem 50-80 HP
Další aktivity: turistika, vysokohorská turistika, výlety k ledovci Svartisen
Okolí: Ornes cca 55 km, Bodo cca 175 km, Mo i Rana cca 150 km + trajekt
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Oblast Sandnessjoen

Na ryby a do přírody

Norské pobřeží mezi městy Bronnoysund,
Sandnessjoen a polárním kruhem patří
k méně navštěvovaným částem Norska,
protože neleží na hlavním silničním tahu.
Turisté i rybáři zde naleznou skalnaté pobřeží s bezpočtem fjordů, sundů, ostrovů
a ostrůvků, dostupný je největší norský ledovec Svartisen a koneckonců i polární kruh, byť
se jedná jen o pomyslnou čáru na globusu...
Díky členitosti pobřeží a množství ostrovů
je oblast vhodná i pro méně zkušené rybáře
nebo kombinovanou rybářskou a rodinnou
dovolenou.
Rybolov
Pobřeží od Bronnoysundu až po polární
kruh je velmi členité, rozbrázděné desítkami fjordů nezřídka hlubších než 200 m.
Ve fjordech leží především loviště tresek
obecných a tmavých, mníků, mníkovců
a okouníků. Proudící sundy jsou oblíbené
mezi lovci tresek tmavých a halibutů.
Pobřeží s fjordy je od otevřeného oceánu
odděleno pásem mělčin a ostrovů, které nabízejí skvělé možnosti pro pilkrování
i přívlač. Prakticky všechny mělčiny, podmořské hory a pásy zvlněného písčitoštěrkového dna s hloubkou 20-70 m, které se
táhnou v pásu souostroví Vega, Hestoy
-Blomsoy, Heroy, Donna, Lovund, Luroy
jsou produktivními lovišti halibutů, vlkoušů,
polaků a tresek obecných.
Termíny a rybářská sezóna
Pobyty jsou možné od března do října,
podle požadavků zákazníka. V březnu
a dubnu navštěvují oblast především nedočkaví lovci tresek obecných. Dobré úlovky tresek obecných a tmavých, vlkoušů
a okouníků lze očekávat od května až do
října. Od června do října se mezi úlovky
častěji objevují i halibuti, od června do září
polaci a v červenci-srpnu i makrely.

Alta

Další aktivity
Turistika, cykloturistika, mořský kajaking
výlety na ledovec Svartisen, na polární
kruh a do měst Sandnessjoen nebo Bronnoysund.
Poloha a doprava
Pobřeží v okolí Sandnessjoen je z hlavní
silnice E6 dostupné po silnici č. 17, která
je na některých místech přerušena fjordy,
přes které jezdí několikrát denně trajekty, viz
www.thn.no
Vzdálenost z České republiky – cca 2.200 km
Vzdálenost z přístavu Trelleborg – cca 1.500 km
Vzdálenost z Oslo – cca 1.000 km
Nejbližší letiště jsou Sandnessjoen a Bronnoysund. K dopravě z letiště zajišťujeme pronájem automobilů
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aldersund

3 domky a 3 apartmá s celkovou kapacitou 30-39 osob

20 m

25 km

500 m

90 km

- ubytování v krajinářsky velmi atraktivní oblasti přímo na břehu sundu
- hliníkové lodě s echolotem-GPS a motory 40 HP
- rybolov ve fjordu, mělčinách mezi ostrovy i na oceánu
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, DVD, koupelna (sprcha a WC), v domku pro 6-9 os. 2x koupelna (sprcha a WC)
Ložnice: v domku pro 6-9 osob (130 m2) jsou 3 ložnice, v domku pro 6 osob (80 m2) jsou 3 ložnice,
v apartmá pro 4 osoby (75 m2) jsou 2 ložnice, v apartmá pro 6 osob (80 m2) jsou 3 ložnice
Trojice domků stojí cca 300 m od domku se třemi apartmá.
Zázemí: terasa, gril, sušička, domek s mrazáky a prostorem na uložení rybářských potřeb a oblečení, venkovní i zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou
Lodě: hliníkové lodě délky 5,4 m s echolotem-GPS a motory 40 HP
Další aktivity: turistika, výlety na polární kruh a k ledovci Svartisen, lov pstruhů a sivenů
Okolí: Mo i Rana cca 80 km, Sandnessjoen cca 190 km nebo 120 km + trajekt

kvaroy

5 domků a apartmá s celkovou kapacitou 34-44 osob

250 m

150 km

15 min lodí

15 min

- příjemná atmosféra klidné rybářské osady
- rybolov v mělčinách mezi ostrovy i na oceánu
- lodě Kasboll / Kverno 50 HP s echolotem a GPS
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, lednice, myčka, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, DVD, koupelna (sprcha + WC)
Ložnice: v domku pro 6 (8) osob (80 m2) jsou 3 ložnice, v apartmá pro 4-6 osob (100 m2) jsou 4 ložnice
Zázemí: terasa, gril, mrazáky, zastřešené a osvětlené místo na čištění ryb vybavené filetovacími
stoly a tekoucí vodou je 20 m od domků
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP,
Další aktivity: turistika, výlety na polární kruh a k ledovci Svartisen
Okolí: Tonnes cca 15 min lodí, Mo i Rana cca 105 km + trajekt, Sandnessjoen cca 215 km + trajekt

tomma

domek pro 8-9 osob

120 m

9 km

4,8 km

51 km

40 min.

- možnost lovu na oceánu i v krytých lovištích
- moderní lodě Gemi s echolotem-GPS a motorem 80 HP
- domek ve velmi klidné poloze
- vhodné pro skupinu 8-9 osob
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, 2x koupelna (sprcha + WC), pračka
Ložnice: v domku (150 m2) jsou 4 ložnice
Zázemí: terasa, gril, prostor na uložení rybářských potřeb a oblečení, zastřešené a osvětlené
místo na čištění ryb, mrazák
Lodě: Gemi 6,2 m s echolotem-GPS a motorem 80 HP
Další aktivity: turistika (značené trasy), výlety na polární kruh a k ledovci Svartisen
Okolí: Sandnessjoen cca 50 km + trajekt, Mo i Rana cca 75 km + trajekt

vikalia

domek pro 6-8 osob

80 m

3 km

200 m

50 km

10 min.

- možnost lovu na oceánu i v krytých lovištích
- moderní lodě Gemi s echolotem-GPS a motory 80 HP
- domek v klidné poloze
- vhodné pro skupinu až 8 osob
Kuchyně: sporák, myčka, lednice, mikrovlnka, jídelní kout
Obývací část: TV, rádio, 2x koupelna (sprcha + WC)
Ložnice: v domku (170 m2) jsou 4 ložnice
Zázemí: terasa, gril, pračka, zastřešené a osvětlené místo na čištění ryb, prostor na uložení
a sušení rybářských potřeb a oblečení
Lodě: Gemi 6,2 m s echolotem-GPS a motorem 80 HP
Další aktivity: turistika (na ostrově Hugla je několik značených tras), výlety na polární kruh
Okolí: Sandnessjoen cca 50 km + trajekt, Mo i Rana cca 70 km + trajekt
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donna boteriet
4 apartmá pro celkem 16 osob

10 m

0m

2 km

35 km

30 min

- apartmá v domku přímo u vody
- lodě Kasboll / Kverno s motory 50 HP
- rybolov mezi ostrovy, ve fjordu i na otevřeném oceánu
- lokalita vhodná pro pilkrování i přívlač
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, DVD, koupelna (sprcha, WC)
Ložnice: v každém apartmá pro 4 osoby (65 m2) jsou 2 ložnice
Zázemí: přístavní domek s mrazáky, prostor pro uložení rybářských potřeb a zastřešené-osvětlené
místo na čištění ryb s tekoucí vodou, molo
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP
Další aktivity: turistika a výstupy na vrcholky hor na okolních ostrovech, výlety pobřežím kraje
Helgeland a na polární kruh
Okolí: Sandnessjoen cca 25 km + trajekt

donna kystferie

2 rorbu a domek s celkovou kapacitou 24-26 osob

10-40 m

1 km

1,5 km

35 km

30 min

- rybolov mezi ostrovy, ve fjordu i na otevřeném oceánu
- lodě Kasboll / Kverno s motory 50 HP
- lokalita vhodná pro pilkrování i přívlač
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: rorbu - TV, DVD, 2x koupelna (sprcha a WC), sauna
domek Kysthuset - TV, DVD, koupelna (sprcha a WC), samostatné WC
Ložnice: rorbu č.1 pro 8 os. (120 m2) - 3 ložnice, rorbu č.2 pro 8 os. (120 m2) - 4 ložnice
domek Kysthuset pro 8-10 os. (120 m2) - 5 ložnic
Zázemí: prostor pro uložení a sušení rybářských potřeb a oblečení, zastřešené a osvětlené místo
na čištění ryb s tekoucí vodou, molo, mrazáky
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP
Další aktivity: turistika a výstupy na vrcholky hor na okolních ostrovech, výlety pobřežím kraje
Helgeland a na polární kruh
Okolí: Sandnessjoen cca 25 km + trajekt

lokta

chata a domek s celkovou kapacitou 14 osob

100/350 m

3,5 km

16 km

1 hod

- rybolov mezi ostrovy, ve fjordu i na otevřeném oceánu
- lodě Kasboll / Kverno 50-80 HP s echolotem a GPS
- velmi klidná poloha v krajinářsky atraktivní oblasti
- vhodné i pro klidnou rodinnou dovolenou
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, rádio, koupelna (sprcha a WC), v domku navíc druhá koupelna (vana a WC)
a kamna na dřevo
Ložnice: chata pro 6 osob (60 m2) - 3 ložnice, domek pro 8 osob (130 m2) - 4 ložnice
Zázemí: přístavní domek s prostorem pro uložení rybářských potřeb i oblečení, zastřešené
a osvětlené místo na čištění ryb s tekoucí vodou a molo jsou 350 m od domku, resp. 100 m od chaty
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75-6,6 m s echolotem-GPS a motorem 50-80 HP
Další aktivity: turistika a výstupy na vrcholky hor na okolních ostrovech (značené trasy), výlety
pobřežím kraje Helgeland a na polární kruh
Okolí: Sandnessjoen cca 6 km + trajekt
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havkant

2 apartmá pro 14-22 osob

10 m

0m

500 m

9 km

70 min

- lokalita vhodná pro pilkrování i přívlač
- moderní vybavení a profesionální zázemí i pro skupiny až 22 osob
- lodě Kverno / Kasboll s echolotem-GPS a motory 60-80 HP
- rybolov mezi ostrovy i na otevřeném oceánu
Kuchyně: apartmá č.1: sporák, mikrovlnka, myčka, kávovar, lednice, jídelní kout
apartmá č.2: 2x sporák, 2x mikrovlnka, 2x myčka, kávovar, 2x lednice, jídelní kout
Obývací část: apartmá č. 1: TV, krbová kamna, koupelna (sprcha, WC)
apartmá č. 2: TV, 2x koupelna (sprcha), 2x WC
Ložnice: v apartmá č. 1 pro 6-8 osob (149 m2) jsou 4 ložnice
v apartmá č. 2 pro 8-14 osob (130 m2) je 6 ložnic
Zázemí: společná terasa, gril, molo, zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou, mrazáky,
prostor pro uložení rybářských potřeb
Lodě: Kverno / Kasboll 5,75-6,2 m s echolotem-GPS a motory 60-80 HP
Další aktivity: mořský kajaking, výlety na okolní ostrovy (Heroy, Donna, Vega)
Okolí: Sandnessjoen cca 18 km + 70 min. trajekt

brasoy

2 domky s celkovou kapacitou 10 osob

50 m

2 km

1 km

7 km

70 min

- lokalita vhodná pro pilkrování i přívlač
- lodě Oien 6,2 m s echolotem-GPS a motory 50 HP
- rybolov mezi ostrovy i na otevřeném oceánu
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, kávovar, jídelní kout
Obývací část: TV, radio, koupelna (sprcha, WC), v domku pro 6 osob je 2x WC
Ložnice: v domku pro 4 osoby (46 m2) je 1 ložnice a lůžka v otevřeném podkroví
v domku pro 6 osob (70 m2) jsou 3 ložnice
Zázemí: terasa, prostor na uskladnění a sušení rybářských potřeb a oblečení, zastřešené a osvětlené místo na čištění ryb
Lodě: Oien 6,2 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP
Další aktivity: mořský kajaking, výlety na okolní ostrovy (Heroy, Donna, Vega)
Okolí: Sandnessjoen cca 16 km + 70 min. trajekt
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hestoysund

5 chat-rorbu s celkovou kapacitou 20-30 osob

10-50 m

12 km

23 km

30 min

18 km

30 min

- lokalita vhodná pro pilkrování i přívlač
- moderní vybavení a profesionální zázemí
- lodě s kabinou i bez kabiny, s motory 50-80 HP
- rybolov mezi ostrovy, ve fjordu i na otevřeném oceánu
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka (pouze v chatách), lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, koupelna (sprcha, WC)
Ložnice: chaty pro 5-6 osob (80 m2) - 2 ložnice a otevřené podkroví s lůžky,
Zázemí: terasa, gril, molo, zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou, mrazáky
Lodě: Antioche s kabinou délky 5,5-6,3 m s echolotem-GPS a motory 50-80 HP
Antioche délky 5,4 m s echolotem-GPS a motory 50 HP
Gemi délky 6,2 m s echolotem-GPS a motorem 80 HP
Další aktivity: mořský kajaking, výlety pobřežím kraje Helgeland a na polární kruh
Okolí: Sandnessjoen cca 30 km + 30 min. trajekt

blomsoy

2 apartmá v domku s celkovou kapacitou 8-12 osob

10 m

5 km

- lokalita vhodná pro pilkrování i přívlač
- moderní vybavení a profesionální zázemí
- rybolov mezi ostrovy, ve fjordu i na otevřeném oceánu
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, radio, sprcha, WC
Ložnice: apartmá pro 4-6 osob (60 m2) - v každém 3 ložnice
Zázemí: terasa, prostor na uskladnění a sušení rybářských potřeb a oblečení, zastřešené a osvětlené místo na čištění ryb s tekoucí vodou přímo na molu před domkem s apartmá
Lodě: Kasboll / Kverno 6,6 m s echolotem-GPS a motorem 90 HP
Rana 6 m s echolotem-GPS a motorem 90 HP
Hansvik 6,3 m s echolotem-GPS a motorem 90 HP
Další aktivity: mořský kajaking, výlety pobřežím kraje Helgeland a na polární kruh
Okolí: Sandnessjoen cca 28 km + 30 min. trajekt

fagervika

3 apartmá s celkovou kapacitou 12-14 osob

10 m

22 km

38 km

- rybolov mezi ostrovy, ve fjordu i na otevřeném oceánu
- lodě s kabinou i bez a motory 40-100 HP
- moderní vybavení a profesionální zázemí pro zpracování úlovku
- lokalita vhodná pro pilkrování i přívlač
Kuchyně: sporák (vařič v apartmá č.2 a č.3), mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, DVD, koupelna (sprcha + WC), v apartmá č.1 je 2x kouplena (sprcha + WC)
Ložnice: v apartmá č.1 pro 4-6 osob (75 m2) jsou 3 ložnice, v apartmá č.2 a č.3 pro 3-4 osoby (50
m2) jsou 2 ložnice (patrová lůžka)
Zázemí: pračka, terasa, profesionálně vybavené zastřešené a osvětlené místo na čištění ryb
s tekoucí vodou, vakuovačkou a mrazáky, molo
Lodě: Kasboll / Kverno nebo obdobná hliníková loď 5,75-6 m s echolotem-GPS a motorem
70-100 HP, loď Bella 5,75 m s kabinou, echolotem-GPS a motorem 70 HP, loď Robust 5,4 m
s echolotem-GPS a motorem 40 HP, loď Uttern 5,5 m s echolotem-GPS a motorem 40 HP
Další aktivity: mořský kajaking, výlety pobřežím kraje Helgeland a na polární kruh
Okolí: Sandnessjoen cca 22 km
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Helgeland ferie

2 domky s celkovou kapacitou 12-16 osob

60 m

35 km

20 km

40 km

- lodě Kasboll / Kverno 60-70 HP s echolotem a GPS
- klidná poloha vhodná i pro rodinnou dovolenou
- rybolov ve fjordu a na mělčinách mezi ostrovy
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, 2x koupelna (sprcha a WC)
Ložnice: v domku pro 6-8 osob (105 m2) jsou 4 ložnice
Zázemí: terasa, dřevem vytápěný relaxační bazének-káď, gril, pračka, mrazák, zastřešené
místo na čištění ryb s tekoucí vodou, prostor na sušení a uložení rybářských potřeb a oblečení
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 60-70 HP,
Další aktivity: turistika, cykloturistika, výlety na polární kruh
Okolí: Mo i Rana cca 98 km, Sandnessjoen cca 35 km

vevelstad

3 domky s celkovou kapacitou 18-24 osob

50 m

1 km

500 m

30 km

20 min

- moderně zařízené prostorné domky
- rybolov ve fjordu a na mělčinách mezi ostrovy
- lodě Kasboll / Kverno 50-60 HP s echolotem a GPS
- klidná poloha vhodná i pro rodinnou dovolenou
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, lednice, myčka, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, koupelna (sprcha + WC), umývárna s WC
Ložnice: v domku pro 6 (8) osob (100 m2) jsou 4 ložnice,
Zázemí: pračka, terasa, gril, mrazáky, zastřešené a osvětlené místo na čištění ryb vybavené
filetovacími stoly a tekoucí vodou je 20 m od domků
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50-60 HP,
Další aktivity: turistika
Okolí: Sandnessjoen cca 40 km + trajekt

litlehaug
domek pro 4-5 osob

300 m

3 km

3 km

60 km

10 min

- tradičně zařízený prostorný domek
- rybolov ve fjordu a na mělčinách mezi ostrovy
- loď Kasboll / Kverno 60 HP s echolotem a GPS
- klidná poloha vhodná i pro rodinnou dovolenou
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, lednice, myčka, jídelní kout
Obývací část: TV, CD, rádio, podkrovní obývací místnost s jedním lůžkem, koupelna (sprcha, WC)
Ložnice: v domku pro 4-5 osob (120 m2) jsou 2 ložnice,
Zázemí: pračka, terasa, gril, molo a zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou je 300 m od
domku (možno použít čtyřkolku k přepravě úlovku a vybavení), 50 m od domku je hala s místností
na balení ryb (vakuovačka) a pračkou, u mola je přístavní domek s možností posezení a uložení
a sušení rybářských potřeb
Loď: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 60 HP,
Další aktivity: turistika (na ostrově Hugla je několik značených tras)
Okolí: Sandnessjoen cca 50 km + trajekt, Mo i Rana cca 75 km + trajekt
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vega

2 apartmá a domek pro celkem 14-19 osob

20 m

200 m

5 km

35 km

50 min

- loviště mezi ostrovy s přístupem do fjordu i na otevřený oceán
- majitel je profesionální rybář
- lodě s motory 50-60 HP
- atmosféra rybářské osady
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: obývací pokoj, TV, koupelna (sprcha a WC)
Ložnice: apartmá v přízemí pro 4-7 os. (60 m2) - 3 ložnice, apartmá v patře pro 6-8 os. (80 m2) - 3 ložnice,
domek pro 4 osoby (48 m2) - 2 ložnice
Zázemí: pračka, gril, terasa, molo, zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou, mrazáky
Lodě: Kasboll / Kverno a Oien délky 5,3-6 m s echolotem-GPS a motorem 50-60 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, mořský kajaking
Okolí: Bronnoysund cca 30 km + trajekt (50 min), Sandnessjoen cca 55 km + trajekt (1 hod)

vega kystferie
4 domky pro celkem 32 osob

10-100 m

1 km

5 km

35 km

50 min

- loviště mezi ostrovy s přístupem do fjordu i na otevřený oceán
- lodě Kasboll / Kverno s motory 80-100 HP
- atmosféra rybářské osady
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice
Obývací část: jídelní kout, obývací pokoj (TV, DVD, rádio), 2x koupelna (sprcha a WC)
Ložnice: 3 domky pro 8 osob (každý 100 m2) - 4 ložnice
domek Husoya pro 8 osob (120 m2) - 4 ložnice (domek Husoya stojí 100 m od mola)
Zázemí: terasa, mrazáky, pračka, zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou
Lodě: Kasboll / Kverno 6,5 m s echolotem-GPS a motorem 80-100 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, mořský kajaking
Okolí: Bronnoysund cca 30 km + trajekt (50 min), Sandnessjoen cca 55 km + trajekt (1 hod)

gardsoya

6 chat pro celkem 24-36 osob

20-50 m

25 km

5 km

37 km

50 min

- loviště mezi ostrovy s přístupem do fjordu i na otevřený oceán
- lodě s echolotem, GPS a motory 30-50 HP
- chaty přímo na břehu
Kuchyně: sporák, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: obývací pokoj, TV, DVD, koupelna (sprcha, WC, sauna)
Ložnice: chaty pro 4-6 osob (každá 50 m2) - 3 ložnice
Zázemí: terasa, molo, gril, pračka, zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou, prostor pro
uložení rybářského vybavení
Lodě: Kasboll / Kverno nebo Oien délky 5,25-5,75 m s echolotem-GPS a motorem 30-50 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, mořský kajaking
Okolí: Bronnoysund cca 30 km + trajekt (50 min), Sandnessjoen cca 55 km + trajekt (1 hod)

ylvingen

2 domky pro celkem 12 osob

10 m

15 km

15 km

17 km

35 min

- loviště ve fjordech a mezi ostrovy s přístupem na oceán
- velmi klidná poloha s atmosférou rybářské osady
- lodě Kasboll / Kverno s motory 50 HP
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, lednice, myčka, jídelní kout
Obývací část: TV, 2x koupelna (sprcha, WC)
Ložnice: domek pro 6 (výjimečně 7) osob (100 m2) - 3 ložnice
Zázemí: terasa, gril, technická místnost (pračka, mrazáky) zastřešené a osvětlené místo na čištění
ryb s tekoucí vodou a prostor na uložení a sušení rybářského vybavení
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, mořský kajaking
Okolí: Bronnoysund cca 15 km + trajekt (35 min)
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Oblast vikna

Na ryby a do přírody

Souostroví Vikna a město Rorvik
jsou pro mnohé rybáře pomyslnou
hranicí mezi jižním a severním Norskem. Na zalesněné pobřeží rozbrázděné fjordy zde navazuje labyrint ostrovů a ostrůvků. Tahle část Norska
není vlastně ničím zvláště výjimečná a navíc leží stranou od hlavních
turistických atrakcí. Možná právě
proto naleznete na mnoha místech
v okolí Rorviku klid a pohodu, kterou
neruší zástupy turistů ani hukot motorů rybářských lodí.
Rybolov
Na labyrint mělčin, průlivů a několika set ostrovů i ostrůvků
Vikny a sousední Leky navazuje členité pobřeží s fjordy, jejichž hloubka nezřídka přesahuje 200 m. Rybářům skýtají
fjordy a pás souostroví dostatečnou ochranu před vlnobitím oceánu, což ocení především méně zkušení mořeplavci. Většina rybářů přijíždí do okolí Vikny na lov treskovitých
ryb, ale stále častěji se zde mezi úlovky objevují i halibuti.
V posledních letech poklesly v okolí úlovky vlkoušů, ale
namísto nich se objevili mořští ďasi.
Zatímco pobřeží a fjordy jsou vhodné zejména pro pilkrování (tresky obecné a tmavé, mníci a mníkovci, okounící, makrely) mělčiny v okolí souostroví a proudící sundy
vyhledávají spíše vláčkaři (polaci, tresky obecné, makrely,
platýsi a halibuti).
Termíny a rybářská sezóna
Pobyty jsou možné od března do října, podle požadavků
zákazníka. V březnu a dubnu navštěvují oblast především nedočkaví lovci tresek obecných, ale jejich úspěšnost ve fjordech a na pobřeží může negativně ovlivnit tání
sněhu. Dobré úlovky tresek obecných a tmavých, mníků
a okouníků lze očekávat od května až do října. Od června
do října se mezi úlovky častěji objevují tresky tmavé, polaci a v červenci-září i makrely, případně žraloci ostrouni.
V červenci a srpnu je zpravidla nutné za dobrými úlovky zamířit mimo uzavřené fjordy, tedy na oceán nebo do
pásu ostrovů lemujících pobřeží.
Další aktivity
Turistika, cykloturistika, mořský kajaking.
Výlety do přístavních měst Rorvik a Bronnoysund.
Sezónně houbaření a na horách sběr morušek, brusinek a klikvy.
Poloha a doprava
Pobřeží v okolí města Rorvik je z hlavní silnice
E6 dostupné po silnici č. 17, resp. 770
Vzdálenost z České republiky – cca 2.100 km
Vzdálenost z přístavu Trelleborg – cca 1.400 km
Vzdálenost z Oslo – cca 800 km
Nejbližší letiště je přímo v Rorvik a na větší
mezinárodní letiště Trondheim je to cca 300 km.
K dopravě z letiště zajišťujeme transfer nebo
pronájem automobilů.

Alta
Tromso

Narvik

Somnes-Berg

Bodo
Mo I Rana

Somnesvika
Asplia

Sandnessjoen

Rorvik

Eidshaug

Trondheim

Hagaheim

Kristiansund

Rorvik Rorbuer

Alesund

Oslo
Bergen
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Asplia

domek pro 8 osob

120 m

17 km

17 km

40 km

- rybolov ve fjordu i na oceánu mezi ostrovy
- klidná poloha s výhledem na fjord
- lodě Kasboll / Kverno s motorem 50-60 HP
- prostorný domek vhodný i pro rodinnou dovolenou
Kuchyně: sporák, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, rádio, sprcha, WC
Ložnice: v domku pro 8 osob (150 m2) jsou 4 ložnice
Zázemí: terasa s grilem, zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou a prostor pro uložení
rybářských potřeb a oblečení, mrazák
Lodě: Kasboll / Kverno délky 5,75-6 m s echolotem-GPS a motorem 50-60 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika
Okolí: Kolvereid cca 22 km, Rorvik cca 43 km

Eidshaug
domek pro 5 osob

400 m

17 km

35 km

18 km

35 km

- rybolov ve fjordu, mezi ostrovy i na oceánu
- klidná poloha
- lodě Oien s echolotem-GPS a motory 30-60 HP
- vhodné pro rodinnou dovolenou
Kuchyňský kout: sporák, myčka, mikrovlnka, lednice, jídelní kout
Obývací část: obývací pokoj (TV), koupelna (sprcha a WC)
Ložnice: v domku pro 5 osob (140 m2) jsou 4 ložnice
Zázemí: mrazák, zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou
Lodě: Oien 5,3-6,6 m s echolotem-GPS a motorem 30-60 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika
Okolí: Kolvereid cca 30 km, Rorvik cca 26 km autem nebo 30 minut lodí

hagaheim
domek pro 10 osob

100 m

17 km

- rybolov ve fjordu, mezi ostrovy i na oceánu
- lodě Oien s motory 50 HP
- vhodné pro skupiny i rodinnou dovolenou
- snadná dostupnost letiště Rorvik
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, lednice, myčka, jídelní kout
Obývací část: TV, 2x koupelna (sprcha a WC), pračka
Ložnice: domek pro 10 osob (120 m2) - 5 ložnic
Zázemí: terasa, mrazák, zastřešené místo na čištění ryb a mrazáky pro uložení úlovku
Lodě: Oien délky 6,2m s echolotem-GPS a motorem 50 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika
Okolí: Kolvereid cca 30 km, Rorvik cca 25 km autem nebo 30 minut lodí
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rorvik rorbuer
8 aparmá pro celkem 36 osob

20 m

400 m

6 km

600 m

- apartmá přímo v přístavu rybářského města
- lodě Hansvik s echolotem-GPS a motory 40-50 HP
- lze zajistit rybolov na kutru pod vedením profesionálního kapitána
- snadná dostupnost letiště Rorvik
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, lednice, myčka, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, koupelna (sprcha a WC)
Ložnice: apartmá pro 4 osob (55 m2) - 2 ložnice, apartmá pro 6 osob (70 m2) - 3 ložnice
Zázemí: terasa, mrazák, zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou
Lodě: Hansvik 5,4 m s echolotem-GPS a motorem 40-50 HP
Hansvik Tuna 6,6 m s krytou přídí (hard top) echolotem-GPS a motorem 90 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika
Okolí: Rorvik, Kolvereid cca 22 km

somnes-berg
3 domky pro celkem 12-18 osob

20 m

300 m

300 m

35 km

- domky přímo u vody
- hliníkové lodě s echolotem-GPS a motory 40-90 HP
- rybolov ve fjordu i na otevřeném oceánu
- lokalita vhodná pro pilkrování i přívlač
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, koupelna (sprcha, WC)
Ložnice: v každém domku pro 4-6 osob (62 m2) jsou 2 ložnice
Zázemí: pračka, gril, terasa, domek s filetovacím stolem, tekoucí vodou, mrazáky a prostorem
pro uložení-sušení rybářského vybavení a oblečení jsou vedle domků, molo
Lodě: hliníkové lodě 5,5-5,9 m s echolotem-GPS a motorem 40-90 HP,
Další aktivity: turistika, cykloturistika
Okolí: Bronnoysund cca 30 km, Kolvereid cca 90 km, Rorvik cca 115 km

somnesvika

3 domky pro celkem 12-18 osob

20 m

1,5 km

1,5 km

35 km

- domky přímo u vody
- hliníkové lodě s echolotem-GPS a motory 60 HP
- rybolov ve fjordu i na otevřeném oceánu
- lokalita vhodná pro pilkrování i přívlač
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, kávovar, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, koupelna (sprcha a WC)
Ložnice: v každém domku pro 4-6 osob (65 m2) jsou 2 ložnice
Zázemí: terasa, zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou, molo, mrazáky
Lodě: hliníkové lodě 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 60 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika
Okolí: Bronnoysund cca 30 km, Kolvereid cca 90 km, Rorvik cca 115 km

PEPA cestovní kancelář Hloubětínská 11, 194 00 Praha 9, tel.: 266 610 273, e-mail: info@rybolov.com

www.rybolov.com

Oblast fossen

Na ryby a do přírody

Roan, Bakkan, Bessaker a Zanzibar
jsou lokality na poloostrově Fossen,
které byly v hledáčku českých rybářů již v devadesátých letech a dříve
sem cestovní kanceláře vypravovaly i autobusové zájezdy. Ale doba se
mění a většina rybářů dnes míří do
Norska vlastním autem nebo letadlem
a namísto velkých rybářských kempů
vyhledávají spíše samostatně stojící
chaty nebo rybářské základny s menší
kapacitou a klidnější atmosférou, kterých je na poloostrově hned několik.
Rybolov
Severozápadní, tedy k oceánu obrácená strana pobřeží
poloostrova Fossen je členěna řadou jen několik kilometrů dlouhých fjordů a od volného moře oddělena pásem
mělčin a ostrovů. Rybářům skýtají fjordy a pás souostroví dostatečnou ochranu před vlnobitím oceánu, což ocení
především méně zkušení mořeplavci. Většina rybářů však
na Fossen přijíždí právě díky snadné dostupnosti oceánu,
kde se zaměřují na lov treskovitých ryb, ale stále častěji se
zde mezi úlovky objevují i halibuti.
Zatímco pobřeží a fjordy jsou vhodné zejména pro pilkrování (tresky obecné a tmavé, mníci a mníkovci, okouníci,
makrely, štikozubci) mělčiny v okolí souostroví vyhledávají
spíše vláčkaři (polaci, tresky obecné, makrely a halibuti).
Termíny a rybářská sezóna
Pobyty jsou možné od března do října, podle požadavků
zákazníka. V březnu a dubnu navštěvují oblast především
nedočkaví lovci tresek obecných. Dobré úlovky tresek
obecných a tmavých, mníků a okouníků lze očekávat od
května až do října. Od června do října se mezi úlovky častěji objevují tresky tmavé, polaci, ojediněle halibuti a v červenci-září i makrely, případně štikozubci a žraloci ostrouni.
Od června do srpna je zpravidla nutné za dobrými úlovky
zamířit dále od břehu a mimo fjordy, tedy na oceán nebo do
pásu ostrovů lemujících pobřeží.
Od června do srpna je možné v říčkách a horských jezerech poloostrova Fossen lovit i pstruhy
obecné a siveny.
Další aktivity
Turistika, cykloturistika, mořský kajaking,
potápění. Výlety do Trondheimu.
Sezónně houbaření, v horské tundře možnost sběru morušek, brusinek a klikvy.
Poloha a doprava
Pobřeží poloostrova Fossen je z hlavní silnice
E6 u města Steinkjer dostupné po silnici č. 17,
případně je přístup, možné zkrátit trajektem
Flakk-Rorvik (viz www.fjord1.no)
Vzdálenost z České republiky – cca 2.000 km
Vzdálenost z přístavu Trelleborg – cca 1.400 km
Vzdálenost z Oslo – cca 700 km
Nejbližší letiště je Trondheim (cca 150-300 km).
Cestujícím letecky zajišťujeme na letišti Trondheim nebo Oslo pronájem automobilů.

Alta
Tromso

Narvik

Bodo
Mo I Rana

Hasvag

Sandnessjoen

Solvika
Roan

Rorvik

Bergfjord

Trondheim
Kristiansund
Alesund

Oslo
Bergen
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bergfjord

2 domky pro celkem 8-12 osob

25 m

20 km

4 km

225 km

0m

230 km

- loviště mezi ostrovy s přístupem na otevřený oceán
- klidná poloha přímo u vody
- lodě Kverno s echolotem-GPS a motory 100 HP
- vhodné i pro rodinnou dovolenou
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, kamna na dřevo, koupelna (sprcha, WC a pračka), komora
Ložnice: v každém domku pro 4-6 osob (60 m2) jsou 2 ložnice
Zázemí: gril, terasa, molo, zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou, mrazáky
Lodě: Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 100 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika
Okolí: Trondheim cca 150 km + trajekt nebo cca 260 km bez trajektu

roan

4 apartmá pro celkem 20-24 osob

120 m

20 km

- loviště mezi ostrovy s přístupem na otevřený oceán
- lodě Kasboll / Kverno s motory 50 HP
- profesionální zázemí
- loviště vhodná pro pilkrování i lov přívlačí
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, kávovar
Obývací část: jídelní kout, obývací pokoj (TV-sat), koupelna (sprcha a WC)
Ložnice: v každém apartmá pro 5-6 osob (80 m2) jsou 2 ložnice
Zázemí: terasa, gril, mrazáky, zamykatelné boxy na uložení rybářských potřeb a zastřešené
a osvětlené místo na čištění ryb s tekoucí vodou na molu
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika
Okolí: Trondheim cca 155 km + trajekt nebo cca 265 km bez trajektu

solvika

2 chaty pro celkem 12 osob

50 m

20 km

2 km

225 km

- loviště mezi ostrovy s přístupem na oceán
- velmi klidná poloha vhodná i pro rodinnou dovolenou
- lodě Kasboll / Kverno s motory 50 HP
- loviště vhodná pro pilkrování i lov přívlačí
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, lednice, myčka, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, koupelna (sprcha, WC), samostatné WC
Ložnice: v každé chatě pro 6 os. (80 m2) je 5 ložnic
Zázemí: terasa, gril, pračka, sušička, přístavní domek s uzamykatelnými boxy pro sušení rybářského
oblečení, prostorem pro uložení rybářského vybavení, mrazáky a kvalitními filetovacími stoly
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika
Okolí: Trondheim cca 150 km + trajekt nebo cca 260 km bez trajektu

HASVAG

3 apartmá pro celkem 11-13 osob

470 m

25 km

25 km

220 km

- velmi klidná poloha, profesionální zázemí
- loviště mezi ostrovy s přístupem na otevřený oceán
- loviště vhodná pro pilkrování i lov přívlačí
- lodě Oien s motory 40-60 HP
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice
Obývací část: jídelní kout, obývací pokoj (TV-sat), koupelna (sprcha a WC)
Ložnice: apartmá č. 1 pro 3 osoby (bezbariérové, 52 m2): 1 ložnice, apartmá č. 2 a 3 (52 m2): 2 ložnice
Zázemí: terasa, gril, mrazáky, prostor pro uložení rybářských potřeb a oblečení, zastřešené
a osvětlené místo na čištění ryb s tekoucí vodou, molo
Lodě: Oien 5,3-6,2 m s echolotem-GPS a motory 40-60 HP
Další aktivity: turistika (značené trasy), cykloturistika
Okolí: Trondheim cca 230 km, Lauvsnes cca 45 km
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Oblast trondheimsfjord

Na ryby a do přírody

Loviště v rozlehlém Trondheimsfjordu volí jako cíl rybářských
výprav především rybáři, kteří
s mořským rybolovem začínají, případně ti, kteří chtějí kombinovat rodinnou dovolenou
s lovem ryb. Trondheimsfjord
sice nepatří mezi vyhlášená loviště trofejních ryb, ale jeho
poloha, blízkost letiště a města Trondheim i loviště chráněná
před větrem mu zajišťují okruh
stálých příznivců.
Rybolov
Naprostá většina plochy Trondheimsfjordu
je tvořena relativně plochým a málo členitým dnem. Ale právě těch několik zlomů
hloubek, podmořských hřbetů a místa, kde
na křížení Trondheimsfjordu a okolních
fjordů či sundů vzniká proudění, jsou technicky velmi zajímavými lovišti, kde se čas
od času podaří úlovky velkých tresek obecných a tmavých, mníků a mníkovců.
Většina lovišť v Trondheimsfjordu je vhodná zejména pro pilkrování, případně lov
dravců na přírodní nástrahy u dna (tresky
obecné a tmavé, mníci a mníkovci), na mělčinách a okrajích mořských proudů je možné očekávat i úlovky na přívlač.
Termíny a rybářská sezóna
Pobyty jsou možné od dubna do října,
podle požadavků zákazníka. V dubnu
a květnu může rybaření negativně ovlivnit
tání sněhu. Dobré úlovky tresek obecných,
tmavých, mníků a mníkovců lze očekávat
v květnu, červnu, září a říjnu. Od června do
října se mezi úlovky častěji objevují i polaci a od července do září i makrely, případně štikozubci a žraloci ostrouni. Od konce
června do srpna je zpravidla nutné za dobrými úlovky zamířit do proudících sundů
nebo na velké hloubky.
Další aktivity
Turistika, cykloturistika. Výlety do Trondheimu a za přírodou i pamětihodnostmi krajů
Trondelag a More-Romsdal.
Sezónně houbaření, v horské tundře možnost sběru morušek, brusinek a klikvy.
Poloha a doprava
Pobřeží Trondheimsfjordu je z hlavní silnice
E6 snadno dostupné.
Vzdálenost z České republiky – cca 1.900 km
Vzdálenost z přístavu Trelleborg – cca 1.200 km
Vzdálenost z Oslo – cca 600 km
Nejbližší letiště je Trondheim (do 100 km).
K dopravě z letiště Trondheim zajišťujeme
transfer nebo pronájem automobilu.

Alta
Tromso

Narvik

Bodo
Mo I Rana
Sandnessjoen

Rorvik

Trondheim

Skarnsundet

Kristiansund
Alesund

Oslo
Bergen

Frosta
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skarnsundet
chata pro 8 osob

30 m

10 km

8 km

90 km

- rybolov ve fjordu a proudícím sundu
- velmi klidná poloha s výhledem na fjord
- lodě Kasboll / Kverno s motorem 30 HP
- vhodné i pro rodinnou dovolenou a začínající rybáře
Kuchyně: sporák, kávovar, mikrovlnka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, rádio, koupelna (sprcha a WC)
Ložnice: v chatě pro 6 osob (65 m2) jsou 3 ložnice
Zázemí: terasa, gril, mrazák, zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou a prostor
pro uložení rybářských potřeb a oblečení
Lodě: Kasboll / Kverno délky 5,1 m s echolotem-GPS a motorem 30 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika
Okolí: Trondheim cca 120 km

frosta

3 chaty pro celkem 18-23 osob

5m

12 km

12 km

55 km

- domky na farmě, na břehu Trondheimsfjordu
- lodě Kasboll / Kverno s motorem 40-50 HP
- vhodné i pro klidnou rodinnou dovolenou
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, lednice, myčka, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, koupelna (sprcha a WC)
Ložnice: chata pro 6-7 osob (75 m2) - 3 ložnice, chata pro 6-9 osob (90 m2) - 4 ložnice
Zázemí: terasa, mrazák, pračka, osvětlené místo na čištění ryb s tekoucí vodou
Lodě: Kasboll / Kverno 5,1-5,75 m s motorem 40-50 HP, Alu 4,5-4,8 m s motorem 10 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika
Okolí: Trondheim cca 70 km
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Oblast hitra-smola

Na ryby a do přírody

Vody oceánu v okolí ostrovů Smola
a Hitra jsou mezi evropskými rybáři
všeobecně oblíbeny, jako alternativa
dobrého rybaření na oceánu a relativně krátké cesty, jedete-li automobilem
ze střední Evropy.
Zatímco ostrov Smola je plochý
a bezlesý, hornatá Hitra je i krajinářsky přitažlivá. Díky popularitě mezi
evropskými, především německými
rybáři, zde naleznou turisté množství
rybářských kempů a půjčoven lodí
nejrůznějších kategorií.
Rybolov
Pobřeží ostrovů Smola, Hitra a Froya odděluje od volného oceánu jen úzký pás ostrůvků
a mělčin. Většina rybářů sem přijíždí právě
díky snadné dostupnosti oceánu. Méně zkušení mořeplavci a ti, kdo se častěji potýkají
s mořskou nemocí, by měli raději zvolit jinou
část norského pobřeží. Za větrného počasí
a rozbouřeného moře jsou možnosti rybaření
na pobřeží Smoly a Hitry jen velmi omezené.
V okolních vodách naleznou rybáři vhodná
místa pro pilkrování a lov ryb na přírodní nástrahy. Mělčiny, chaluhové porosty
a pobřeží malých ostrovů jsou vhodné i pro
lov polaků a tresek na přívlač.
Termíny a rybářská sezóna
Pobyty jsou možné od března do října, podle
požadavků zákazníka. V březnu a dubnu navštěvují oblast především nedočkaví lovci tresek obecných. Dobré úlovky tresek obecných
a tmavých, mníkovců, mníků a okouníků lze
očekávat od května až do října. Od června
do října se mezi úlovky častěji objevují tresky
tmavé, polaci, vzácně i halibuti a od července
rovněž makrely, štikozubci a žraloci ostrouni.
Od července do srpna bývá zpravidla nutné za dobrými úlovky tresek zamířit dále od
ostrovů na volný oceán. Mnozí návštěvníci
odkládají v letním období pilkrovací vybavení a loví ryby raději na přívlač.
Další aktivity
Turistika, cykloturistika, mořský kajaking.
Výlety do Trondheimu a Kristiansundu.
Sezónně houbaření.
Poloha a doprava
Oblast je z hlavní silnice E6 dostupná přes
město Orkanger. Zatímco na ostrovy Hitra
a Froya vede podmořský tunel a není nutné cestovat trajektem, spojení na ostrov
Smola zajišťuje trajekt Sandvika-Edoya
(viz www.fjord1.no).
Vzdálenost z České republiky – cca 1.900 km
Vzdálenost z přístavu Trelleborg – cca 1.300 km
Vzdálenost z Oslo – cca 600 km
Nejbližší letiště je Trondheim (cca 200 km).
K dopravě z letiště zajišťujeme pronájem automobilu.

Alta
Tromso

Narvik

Froya-Kalda
Bodo
Mo I Rana

Sula

Sandnessjoen

Balsnes

Rorvik

Trondheim
Kristiansund
Alesund

Oslo
Bergen

Informace o dopravě, trajektech, počasí, přílivu apod. naleznete na www.rybareni-norsko.cz
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Froya-Kalda
domek pro 3-4 osoby

2,5 km

28 km

8 km

200 km

18 km

160 km

- rybolov mezi ostrovy i na oceánu
- domek na samotě
- loď Kverno s motorem 50 HP, echolotem a GPS
- vhodné pro klidnou rybářskou i rodinnou dovolenou
Kuchyně: sporák, mrazák, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, kamna na dřevo, koupelna (sprcha, WC)
Ložnice: v domku pro 9 osob (110 m2) jsou 4 ložnice
Zázemí: venkovní sauna, mrazák, terasa
Místo na čištění ryb a molo jsou cca 2,5 km od domku v obecním přístavišti.
Loď: Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, mořský kajaking
Okolí: Trondheim cca 180 km, Kristiansund cca 260 km

Balsnes
apartmá pro 6 osob

300 m

- klidná atmosféra venkovského statku
- lodě s kabinou i bez, s motory 15-60 HP
- vhodné i pro rodinnou dovolenou
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, koupelna (sprcha a WC), krb
Ložnice: v apartmá pro 6 osob (120 m2) jsou 3 ložnice
Zázemí: zastřešené místo na čištění ryb, molo, mrazáky
Lodě: Dolmoy 6 m s kabinou, echolotem-GPS a motorem 60 HP, loď 6 m s naftovým motorem 10 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika
Okolí: Trondheim cca 135 km, Kristiansund cca 215 km

sula

6 apartmá pro celkem 32 osob

30 m

1 km

1 km

200 km

1 hod

- rybolov na otevřeném oceánu i mezi ostrůvky
- lodě Kverno/Kasboll s motory 50-90 HP
- profesionální zázemí vhodné i pro náročné rybáře
- možnost stravování a zajištění služeb pro firmy (školení, semináře...)
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, stereo, koupelna (sprcha a WC)
Ložnice: v apartmá pro 6 osob (70 m2) jsou 3 ložnice, v apartmá pro 4 osoby (50 m2) jsou 2 ložnice
Zázemí (společné): pračka, sauna, relaxační bazének, solárium, fitness, společenská místnost
s billiardem a ping-pongem, molo, filetovací místnost, mrazicí místnost a sušárna rybářského oblečení
Lodě: Kverno/Kasboll 5,75-6,3 m s echolotem-GPS a motory 50-90 HP
Další aktivity: mořský kajaking, potápění
Okolí: Trondheim cca 200 km + 1 hod. trajekt
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Oblast aure-tustna

Na ryby a do přírody

Loviště ve fjordech i na oceánu ležící mezi městy
Aure a Kristiansund byla a jsou mezi evropskými rybáři všeobecně oblíbená, jako alternativa
kombinující dobré rybaření, polohu chráněnou
před větrem a oceánem a relativně krátkou cestu, cestujete-li do Norska automobilem.
Navíc je Tustna i její okolí krajinářsky přitažlivé,
na některé vrcholky zdejších hor vedou značené turistické trasy a dobře dostupné jsou i přírodní pamětihodnosti kraje More a Romsdal,
což ocení především rybáři, kteří chtějí kombinovat rybaření s turistikou nebo s rodinnou
dovolenou.
Rybolov
Pobřeží mezi městy Kristiansund a Aure je tvořeno řetězem ostrovů Tustna, Stabblandet a Ertvagoya, které jsou
vzájemně spojeny mosty. Sundy mezi ostrovy a fjordy
v jejich okolí jsou dobře chráněné před větrem a na hloubkách od 50 do 200 m zde rybáři naleznou množství míst
vhodných především pro pilkrování a lov dravců na přírodní nástrahy u dna. Dostupná jsou i loviště na moři, která
od volného oceánu oddělují ostrovy Smola a Hitra (cca 30
minut lodí). Mělčiny, chaluhové porosty a pobřeží malých
ostrovů v Edoyfjordu a Ramsoyfjordu jsou vhodná i pro lov
polaků a tresek na přívlač.
Termíny a rybářská sezóna
Pobyty jsou možné od března do října, podle požadavků
zákazníka. V březnu a dubnu navštěvují oblast především
nedočkaví lovci tresek obecných, ale kvalitu rybaření může
negativně ovlivnit tání sněhu. Dobré úlovky tresek obecných a tmavých, mníkovců, mníků a okouníků lze očekávat
od května až do října. Od června do října se mezi úlovky častěji objevují tresky tmavé, polaci a v červenci-září
i makrely, případně štikozubci a žraloci ostrouni. Od července do srpna bývá zpravidla nutné za dobrými úlovky
tresek zamířit dále od břehu a mimo uzavřené fjordy, tedy
na oceán, resp. do pásu ostrůvků v Edoyfjordu a Ramsoyfjordu. Mnozí návštěvníci odkládají v letním období pilkrovací vybavení a loví ryby raději na přívlač, která bývá tou
dobou často úspěšnější než pilkrování.
Další aktivity
Turistika, cykloturistika, potápění. Výlety
za přírodními pamětihodnostmi kraje More
a Romsdal (Atlantská cesta, Trolí stezka, Geiranger...) nebo do měst Trondheim
a Kristiansund.
Sezónně houbaření, v horské tundře možnost sběru morušek, brusinek a klikvy.
Poloha a doprava
Oblast je snadno dostupná z hlavní silnice
E6 i ve směru od Kristiansundu nebo Trondheimu.
Vzdálenost z ČR – cca 1.900 km
Vzdálenost z přístavu Trelleborg – cca 1.200 km
Vzdálenost z Oslo – cca 600 km
Nejbližší letiště jsou Kristiansund (cca 40
km + 30 minut trajekt Seivika-Tommervag)
a Trondheim (cca 200 km).
K dopravě z letiště zajišťujeme pronájem
automobilu.

Alta
Tromso

Narvik

Bodo
Mo I Rana
Sandnessjoen

Imarsund

Rorvik

Haugatun

Trondheim
Kristiansund
Alesund

Oslo
Bergen

Informace o dopravě, trajektech, počasí, přílivu apod. naleznete na www.rybareni-norsko.cz
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imarsund

4 domky pro celkem 24 osob

10-450 m

18 km

18 km

30 km

- rybolov ve fjordu i na oceánu mezi ostrovy
- velmi klidná poloha v krajinářsky atraktivní oblasti
- lodě Oien a Kverno s echolotem-GPS a motorem 50 HP
- vhodné i pro rodinnou dovolenou
Kuchyňský kout: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: obývací pokoj (TV), koupelna (sprcha a WC), v domcích-rorbu jsou dvě koupelny
(sprcha a WC)
Ložnice: v každém domku pro 6 os. (98 m2) jsou 4 ložnice, v Kapitánově domku (90 m2) jsou 3 ložnice
Zázemí: mrazák, terasa, zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou, prostor pro uložení
rybářských potřeb a oblečení
Lodě: Oien 6 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP, Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, lov pstruhů na jezerech
Okolí: Aure cca 25 km, Kristiansund cca 40 km + trajekt, Trondheim cca 140 km

haugatun

domek pro celkem 6 osob

2 km

20 km

2 km

30 km

- klidná poloha vhodná i pro rodinnou dovolenou
- loď s echolotem-GPS a motorem 30 HP
- rybolov mezi ostrovy i na oceánu
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, lednice, myčka, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, krb, 2x koupelna (sprcha, WC)
Ložnice: v domku pro 6 os. (120 m2) jsou 3 ložnice
Zázemí: terasa, gril, mrazák, zastřešené místo na čištění ryb, molo
Lodě: Oien 5,3 m s echolotem a motorem 30 HP, loď 4,5-5m s motorem 9,9 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, lov pstruhů na jezerech
Okolí: Aure cca 40 km, Kristiansund cca 30 km + trajekt, Trondheim cca 140 km
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Oblast averoy

Na ryby a do přírody

Loviště ve fjordech i na oceánu ležící v okolí
ostrova Averoy jihozápadně od města Kristiansund byla a jsou mezi evropskými rybáři všeobecně oblíbená jako alternativa kombinující na
poměry jižního Norska relativně dobré rybaření,
před větrem a oceánem částečně chráněnou polohu a poměrně krátkou cestu, cestujete-li do
Norska automobilem.
Navíc jsou z ostrova Averoy díky systému mostů
a podmořských tunelů dobře dostupné i přírodní
pamětihodnosti kraje More a Romsdal, což
ocení především rybáři, kteří chtějí kombinovat
rybaření s turistikou nebo rodinnou dovolenou.
Rybolov
Severozápadní pobřeží ostrova Averoy je od volných vod
Atlantiku odděleno pásem mělčin a ostrůvků. Sundy a fjordy na jižní a východní straně ostrova jsou dobře chráněné
před větrem hornatým terénem. Ve fjordech na hloubách
od 50 do 200 m naleznou rybáři množství míst vhodných
především pro pilkrování a lov ryb na přírodní nástrahy
u dna. Mělčiny, chaluhové porosty a pobřeží malých ostrovů, které oddělují Averoy od otevřeného oceánu, jsou
vhodná i pro lov polaků a tresek na přívlač. Dobrá loviště
pro přívlač z pobřeží naleznou rybáři na Atlantské cestě.
Termíny a rybářská sezóna
Pobyty jsou možné od března do října, podle požadavků
zákazníka. V březnu a dubnu navštěvují oblast především
nedočkaví lovci tresek obecných, ale kvalitu rybaření může
negativně ovlivnit tání sněhu. Relativně dobré úlovky tresek obecných a tmavých, mníkovců, mníků a okouníků lze
očekávat od května až do října. Od června do října se mezi
úlovky častěji objevují tresky tmavé, polaci a v červencizáří i makrely, případně štikozubci a žraloci ostrouni. Od
července do srpna bývá zpravidla nutné za dobrými úlovky
tresek zamířit dále od břehu a mimo uzavřené fjordy, tedy
na oceán. Mnozí návštěvníci odkládají v letním období pilkrovací vybavení a loví ryby raději na přívlač, která bývá
často úspěšnější než pilkrování.
Další aktivity
Turistika, cykloturistika, potápění. Výlety
za přírodními pamětihodnostmi kraje More
a Romsdal (Atlantská cesta, Trolí stezka,
Geiranger...) nebo do měst Trondheim, Alesund, Molde a Kristiansund.
Sezónně houbaření, v horské tundře možnost sběru morušek, brusinek a klikvy.
Poloha a doprava
Oblast je snadno dostupná z hlavní silnice E6
i ve směru od Molde nebo Kristiansundu.
Vzdálenost z České republiky – cca 1.900 km
Vzdálenost z přístavu Trelleborg – cca 1.200 km
Vzdálenost z Oslo – cca 600 km
Nejbližší letiště jsou Kristiansund a Molde
(okolo 50 km) a Trondheim (cca 200 km).
K dopravě z letiště Oslo nebo Trondheim zajišťujeme pronájem automobilu.
Z letiště Kristiansund je možné využít letištní
taxi.

Alta
Tromso

Narvik

Bodo
Mo I Rana
Sandnessjoen

Rorvik

Trondheim
Kristiansund

Lysoya

Alesund

Oslo

Vagen

Bergen

Informace o dopravě, trajektech, počasí, přílivu apod. naleznete na www.rybareni-norsko.cz
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vagen

4 chaty s celkovou kapacitou 19-27 osob

10-130 m

3 km

3 km

35 km

- rybolov ve fjordu, mělčinách mezi ostrovy i na oceánu
- lodě Kasboll / Kverno s motory 50-60 HP
- klidná poloha vhodná i pro rodinnou dovolenou
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, DVD, koupelna (sprcha + WC), v chatě Salen navíc druhé WC
Ložnice: chata Salen pro 6-10 os. (100 m2) - 2 ložnice a otevřené podkroví s lůžky,
chata Bua pro 6 os. (80 m2) - 3 ložnice, chata Stabburet (50 m2) - 2 ložnice a otevřené podkroví s lůžky,
chata Sjobua pro 3-5 os. (55 m2) - 1 ložnice a otevřené podkroví s lůžky
Zázemí: terasa, hala s mrazáky a osvětlenými filetovacími stoly, pro každou chatu uzamykatelný
box pro uložení a sušení rybářského oblečení a vybavení
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50-60 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, lov pstruhů na jezerech, výlety na Atlantskou cestu, Trolí
stezku, Geiranger, vyhlídku Dalsnibba
Okolí: Kristiansund cca 30 km, Molde cca 60 km, Alesund cca 150 km

lysoya

dva domky pro celkem 14-15 osob

40 m

17 km

17 km

40 km

- příjemná atmosféra a klidná poloha
- rybolov v mělčinách mezi ostrovy i na oceánu
- lodě Oien s motory 60 HP
- vhodné i pro rodinnou dovolenou a výlety do okolí
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, lednice, myčka, jídelní kout
Obývací část: TV (anglické a německé programy), v domku č.1 jsou dvě koupelny (sprcha + WC),
v domku č. 2 je koupelna (sprcha + WC), samostatné WC a sauna
Ložnice: v domku č. 1 pro 8 osob (82 m2) jsou 4 ložnice, v domku č. 2 pro 6-7 osob (82 m2) jsou 3 ložnice
Zázemí: terasa, gril, pračka, kotviště lodí-molo
Každý domek má svůj vlastní servisní domek s filetovacím stolem, tekoucí vodou, mrazákem
a prostorem pro uložení-sušení rybářského oblečení a vybavení.
Lodě: Oien 6,2 m s echolotem-GPS a motorem 60 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, lov pstruhů na jezerech, výlety na Atlantskou cestu, Trolí
stezku, Geiranger, vyhlídku Dalsnibba
okolí: Kristiansund cca 35 km, Molde cca 70 km, Alesund cca 150 km
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Oblast Tingvollfjord

Na ryby a do přírody

Loviště ve fjordech v okolí města Kristiansund jsou oblíbená především mezi rybáři,
kteří do Norska cestují automobilem
a dávají přednost snadno dostupným
revírům ve vnitřních fjordech.
Navíc je okolí Tingvollfjordu a Halsafjordu
krajinářsky přitažlivé, na některé vrcholky
zdejších hor vedou značené turistické
trasy a dobře dostupné jsou i přírodní
zajímavosti kraje More a Romsdal, což
ocení především rybáři, kteří chtějí
kombinovat rybaření s turistikou nebo
rodinnou dovolenou.
Rybolov
Břehy fjordů mezi městy Kristiansund a Sunndalsora mají hornatý charakter,
ale jsou dobře přístupné sítí silnic, mostů a podmořských tunelů. Na místě křížení Tingvollfjordu, Freifjordu a Halsafjordu jsou zajímavá loviště s přílivovými
proudy. Dobrá loviště se zvýšeným prouděním jsou rovněž na místech zúžení
Tingvollfjordu a Halsafjordu, resp. Trongsfjordu. Většina revírů je díky hornatému charakteru okolí dobře chráněná před větrem. Na hloubkách od 50 do
200 m zde rybáři naleznou množství míst vhodných především pro pilkrování
a lov ryb na přírodní nástrahy u dna, ale na mělčinách a v místech se zvýšeným
prouděním jsou i loviště vhodná pro přívlač. V mělkých zátokách s písčitým
nebo štěrkovým dnem lze s úspěchem lovit platýse, u skalnatých břehů se mezi
úlovky objevují štítníci a pyskouni. Z některých lokalit (Most, Naustbekken, Skjevlingsnes) jsou díky kvalitě lodí dostupná i loviště na oceánu mezi ostrovy Smola
a Averoy.
Termíny a rybářská sezóna
Pobyty jsou možné od dubna do října, podle požadavků zákazníka. V dubnu
a počátkem května navštěvují oblast především nedočkaví lovci tresek obecných, ale kvalitu rybaření může negativně ovlivnit tání sněhu. Dobré úlovky tresek obecných a tmavých, mníkovců, mníků a nevelkých okouníků lze
očekávat od poloviny května až do října. Od června do října se mezi úlovky
častěji objevují tresky tmavé, polaci a v červenci-září i makrely, případně štiTromsoza
kozubci a žraloci ostrouni. Od července do srpna bývá zpravidla nutné
dobrými úlovky tresek zamířit do vnější části fjordů nebo na místa, kde proudění ochlazuje povrchové vrstvy vody (okolí ostrova Frei). Mnozí návštěvníci
odkládají v letním období pilkrovací vybavení a loví ryby raději naNarvik
přívlač,
která bývá tou dobou úspěšnější než pilkrování.
Další aktivity
Turistika, cykloturistika, potápění. Výlety
za přírodními pamětihodnostmi kraje More
a Romsdal (Atlantská cesta, Trolí stezka, Geiranger...) nebo do měst Trondheim, Alesund
a Kristiansund.
Sezónně houbaření, v horské tundře možnost sběru morušek, brusinek a klikvy.
Poloha a doprava
Oblast je snadno dostupná z hlavní silnice E6
přes město Sunndalsora i ve směru od Trondheimu.
Vzdálenost z České republiky – cca 1.800 km
Vzdálenost z přístavu Trelleborg – cca 1.100 km
Vzdálenost z Oslo – cca 500 km
Nejbližší letiště jsou Kristiansund, Molde,
Trondheim (cca 200 km) a Oslo (cca 500 km).
K dopravě z letiště zajišťujeme pronájem automobilu.

Bodo
Mo I Rana

Alta

Skjevlingsnes

Sandnessjoen

Rorvik

Naustbekken

Trondheim
Kristiansund

Most

Alesund

Rottingsnes
Meisingset

Oslo
Bergen

Vollen
Informace o dopravě, trajektech, počasí, přílivu apod. naleznete na www.rybareni-norsko.cz
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skjevlingsnes
domek pro 4-6 osob

5m

3 km

3 km

30 km

- rybaření ve fjordech a na jejich křížení
- lodě Oien s motory 40-60 HP a Kverno s motorem 115 HP
- lokalita vhodná i pro lov přívlačí
- vhodné i pro rodinnou dovolenou
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, krbová kamna, koupelna (sprcha, WC), pračka
Ložnice: v domku (95 m2) jsou 2 ložnice
Zázemí: terasa, gril, místo na čištění ryb s tekoucí vodou a místnost s mrazáky a prostorem pro
uložení rybářských potřeb a oblečení
Lodě: Kverno 6,3 m s echolotem-GPS a motorem 115 HP
Oien 6 m s echolotem-GPS a motory 40-60 HP
Další aktivity: turistika, houbaření, výlety do Geiranger a na Trolí stezku, na Atlantskou cestu...
Okolí: Kristiansund cca 30 km, Alesund cca 150 km, Trondheim cca 165 km

most

3 domky s celkovou kapacitou 18 osob

10 m

22 km

5 km

15 km

- rybolov ve fjordu i na otevřeném oceánu
- lodě Kasboll / Kverno s motory 50-60 HP
- rybaření možné i za zhoršeného počasí
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, kamna na dřevo, 2x koupelna (sprcha a WC)
Ložnice: v každém domku pro 6 osob (70 m2) jsou 3 ložnice
Zázemí: terasa, zahradní nábytek, gril, molo, zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou,
místnost na uložení a sušení rybářských potřeb a oblečení, mrazáky
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50-60 HP
Další aktivity: turistika, houbaření, výlety do Geiranger a na Trolí stezku, na Atlantskou cestu...
Okolí: Kristiansund cca 20 km, Alesund cca 150 km, Trondheim cca 170 km

naustbekken
domek pro 6-7 osob

0m

22 km

5 km

15 km

- rybolov ve fjordu i na otevřeném oceánu
- lodě Kasboll / Kverno 50-60 HP
- komfortní a stylové ubytování vhodné i pro náročnější hosty
- vhodné i pro rodinnou dovolenou
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, DVD, krbová kamna, 2x koupelna (sprcha a WC)
Ložnice: domek pro 6-7 osob (130 m2) - 3 ložnice
Zázemí: terasa, gril, balkón, pračka, mrazák, místnost na uložení rybářských potřeb a oblečení,
částečně zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50-60 HP
Další aktivity: turistika, houbaření, výlety do Geiranger a na Trolí stezku, na Atlantskou cestu...
Okolí: Kristiansund cca 20 km, Alesund cca 150 km, Trondheim cca 170 km
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meisingset
chata pro 4 osoby

120 m

11 km

4 km

60 km

- rybolov ve fjordu
- klidná atmosféra vhodná i pro rodinnou dovolenou
- loď Kasboll / Kverno s echolotem, GPS a motorem 50-60 HP
- chata v těsném sousedství domku majitele
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, koupelna (sprcha a WC)
Ložnice: v chatě pro 4 osoby (70 m2) jsou 2 ložnice
Zázemí: pračka, místo na čištění ryb s tekoucí vodou, v suterénu domku je mrazák a prostor pro
uložení rybářských potřeb a oblečení
Lodě: Kasboll / Kverno délky 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50-60 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, houbaření, výlety do okolních hor
Okolí: Tingvoll cca 20 km, Kristiansund cca 70 km, Sunndalsora cca 40 km, Trondheim cca 170 km

rottingsnes
domek pro 4-5 osob

200 m

5 km

6 km

60 km

- rybolov ve fjordu
- klidná atmosféra vhodná i pro rodinnou dovolenou
- loď Kasboll / Kverno s echolotem, GPS a motorem 50-60 HP
Kuchyňský kout: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: obývací pokoj, TV-sat, koupelna (sprcha a WC)
Ložnice: v domku pro 4-5 os. (900 m2) jsou 3 ložnice
Zázemí: mrazák, zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou
Lodě: Kasboll / Kverno délky 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP
Oien 5,3 m s echolotem a motorem 40 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, houbaření, výlety do okolních hor
Okolí: Tingvoll cca 20 km, Kristiansund cca 70 km, Sunndalsora cca 40 km, Trondheim cca 170 km

vollen

apartmá pro 4 osoby

600 m

5 km

5 km

60 km

- rybolov ve fjordu
- loď Kasboll / Kverno 50 HP s echolotem a GPS
- klidná poloha v krajinářsky atraktivní oblasti
- vhodné i pro rodinnou dovolenou
Kuchyně: sporák, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, krbová kamna, koupelna (sprcha a WC)
Ložnice: v apartmá pro 4 osoby (90 m2) jsou 2 ložnice
Zázemí: terasa, pračka, zastřešené a osvětlené místo na čištění ryb s tekoucí vodou, mrazák,
prostor na sušení a uložení rybářského vybavení a molo jsou 600 m od apartmá
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50-60 HP
Další aktivity: turistika, lov pstruhů a lososů na okolních řekách
Okolí: Kristiansund cca 60 km, Alesund cca 150 km, Trondheim cca 170 km
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Oblast sogn-fjordane

Na ryby a do přírody

Pobytová místa mezi Sognefjordem a Ålesundem vyhledávají
především rybáři, kteří chtějí kombinovat výlety po přírodních
krásách krajů Sogn-Fjordane a Romsdal s nenáročným
rybařením ve fjordech. Navíc je celé pobřeží snadno dostupné
i pro cestující automobilem.
Okolí je krajinářsky velmi přitažlivé, výhledy na fjordy ze
strmých horských úbočí často zpestřují vodopády a ledovce,
na některé vrcholky zdejších hor vedou značené turistické trasy.
Dobře dostupné jsou i přírodní zajímavosti jakými jsou vyhlídka
Dalsnibba, Geiranger, Trolí stezka, ledovec Jostedalsbreen
i Sognefjord, který je údajně nejdelším fjordem planety. Přírodní
krásy a scenérie ocení zejména hosté, kteří chtějí kombinovat
rybaření s turistikou nebo rodinnou dovolenou.
Rybolov
Břehy fjordů mají hornatý charakter. Na místech křížení
fjordů je možné nalézt zajímavá loviště s přílivovými proudy. Na hloubkách od 50 do 200 m zde rybáři naleznou
množství míst vhodných především pro pilkrování a lov ryb
na přírodní nástrahy u dna, ale na mělčinách a v místech
se zvýšeným prouděním jsou i loviště vhodná pro přívlač.
V mělkých zátokách s písčitým nebo štěrkovým dnem lze
s úspěchem lovit platýse, u skalnatých břehů se mezi úlovky objevují štítníci a pyskouni.
Termíny a rybářská sezóna
Pobyty jsou možné od dubna do října, podle požadavků
zákazníka. V dubnu a počátkem května může lov tresek
obecných negativně ovlivnit tání sněhu. Dobré úlovky tresek obecných a tmavých, mníkovců, mníků a nevelkých
okouníků lze očekávat od poloviny května až do října. Od
června do října se mezi úlovky častěji objevují tresky tmavé, polaci a v červenci-září i makrely, případně štikozubci
a žraloci ostrouni. Od července do srpna bývá zpravidla
nutné za dobrými úlovky tresek zamířit na oceán, do vnější
části fjordů nebo na místa, kde proudění ochlazuje povrchové vrstvy vody. Mnozí návštěvníci jižního Norska loví
ryby v letním období raději na přívlač, která bývá tou dobou
úspěšnější než pilkrování.
Další aktivity
Turistika, cykloturistika. Výlety za přírodními pamětihodnostmi krajů Sogn-Fjordane
a More-Romsdal (Atlantská cesta, Trolí stezka, Geiranger, Dalsnibba, Jostedalsbreen,
Sognefjord...) nebo do měst Alesund a Bergen.
Sezónně houbaření, v horské tundře možnost sběru morušek, brusinek a klikvy.
Poloha a doprava
Oblast je dostupná z hlavní silnice E6 přes
město Otta nebo ve směru od Alesundu či
Bergenu s využitím trajektů přes fjordy.
Vzdálenost z České republiky – cca 1.800 km
Vzdálenost z přístavu Trelleborg – cca 1.100 km
Vzdálenost z Oslo – cca 500 km
Nejbližší letiště jsou Floro, Alesund, Bergen
(cca 200 km) a Oslo (cca 500 km).
K dopravě z letiště zajišťujeme pronájem automobilu.

Alta
Tromso

Narvik

Bodo
Mo I Rana
Sandnessjoen

Heroy

Rorvik

Trondheim
Kristiansund
Alesund

Bremanger
Oslo

Bergen

Informace o dopravě, trajektech, počasí, přílivu apod. naleznete na www.rybareni-norsko.cz
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bremanger

dvojdomek a dům pro celkem 20-24 osob

20 m

15 km

15 km

150 km

- nadstandardně vybavené domky přímo u vody
- lodě Oien s echolotem-GPS a motory 50 HP
- vhodné i pro klidnou rodinnou dovolenou
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, lednice, jídelní kout
Obývací část: jídelna, TV, radio, 2x koupelna (sprcha, WC), masážní vana
Ložnice: v každé polovině dvojdomku pro 6-8 osob (127 m2) jsou 4 ložnice
v domě pro 8 osob (180 m2) jsou 4 ložnice
Zázemí: pračka, terasa s relaxačním bazénkem, kotviště lodí-molo, zastřešené místo na čištění ryb
s tekoucí vodou a prostorem pro uložení rybářských potřeb a oblečení
Lodě: Oien 5,3-6,2 m s echolotem-GPS a 50 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, houbaření, výlety k ledovci Jostedalsbreen, do Geiranger,
na Trolí stezku..
Okolí: Alesund cca 160 km, Bergen cca 250 km

heroy

domek pro 4-6 osob

5m

6 km

5 km

85 km

- rybaření na oceánu i ve fjordech mezi ostrovy
- lodě Oien s echolotem-GPS a motory 50 HP
- vhodné i pro rodinnou dovolenou s možností mnoha výletů
Kuchyně: sporák, lednice, myčka, jídelní kout
Obývací část: TV, koupelna (sprcha a WC), samostatné WC
Ložnice: v domku (65 m2) jsou 3 ložnice (jedna je přístupná po strmém schodišti)
Zázemí: terasa, gril, kotviště lodí-molo a zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou, mrazák
Lodě: Oien 6,2 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, výlety na ostrov Runde, k ledovci Jostedalsbreen, do Geiranger, na Trolí stezku...
Okolí: Alesund cca 75 km
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Podmínky pro vstup na území cizích
států a víza
Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR a SR
splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný
zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny
k základní orientaci, zobrazují stav k 1.11.2019. Aktuální informace
viz www.mzv.cz a www.mzv.sk
Obecně platí, že při cestě mimo území schengenského* prostoru
musí cestující předložit cestovní pas platný ještě nejméně 6 měsíců po datu plánovaného návratu. Pro návštěvu některých zemí
mimo schengenský prostor jsou nutná víza, eletronická registrace
nebo očkování apod, viz tabulka níže.
Při cestách do zemí schengenského* prostoru potřebují občané
ČR a SR příslušný platný cestovní doklad, tedy cestovní pas nebo
občanský průkaz.
*Země Schengenu jsou: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko, Řecko,
Španělsko, Švédsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta,
Polsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko a přidružené země:
Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko.
Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho
držitele, nikoli pro dítě v něm zapsané. Je nezbytné, aby každé
dítě, které cestuje společně s rodičem, bylo vybaveno svým vlastním pasem nebo občanským průkazem.
Aktuální informace o zdravotní situaci a očkování naleznete na
www.centrumcestovnimediciny.cz nebo www.vakciny.net.

země

vstupní formality pro občany ČR a SR

časový posun

orientační doba letu

Argentina

Bezvízový styk do 90 dnů

-4 hod.

16 hod.

Austrálie

Elektronické turistické vízum (eVisitor visa) je zdarma, viz www.homeaffairs.gov.au

+8 až 10 hod.

24 hod.

Belize

Bezvízový styk do 90 dnů

-7 hod.

15 hod.

Brazílie

Bezvízový styk do 90 dnů.
Některé oblasti povinné očkování proti žluté zimnici

-4 hod.

13 až 16 hod.

Egypt

Vstupní vízum se uděluje na zastupitelském úřadě nebo po příletu na mezinárodní letiště v Egyptě
za cca 25 USD

+1 hod.

5 hod.

Finsko

Bezvízový styk

-1 hod.

2 hod.

Chile

Bezvízový styk do 90 dnů

-4 hod.

15 hod.

Indie

Turistické vízum se uděluje na zastupitelském úřadě za cca 100 EUR, vyřízení trvá cca 14 dnů

+4,5 hod.

10 hod.

Irsko

Bezvízový styk

-1 hod.

3 hod.

Island

Bezvízový styk

-2 hod.

5 hod.

Kanada

Elektronické vstupní povolení, resp. registrace (eTA), stojí cca 7 CAD, viz www.canada.ca/eta

-6 hod.

8 až 14 hod.

Kolumbie

Bezvízový styk do 90 dnů.
Některé oblasti povinné očkování proti žluté zimnici

-6 hod.

13 hod.

Kostarika

Bezvízový styk do 90 dnů.
Některé oblasti doporučené očkování proti žluté zimnici

-7 hod.

12 hod.

Kuba

Turistické vízum se uděluje na zastupitelském úřadě za cca 40 EUR, vyřízení trvá cca týden

-6 hod.

12 hod.

Madagaskar

Turistické vízum se uděluje po příletu na mezinárodní letiště na Madagaskaru za cca 40 EUR

+2 hod.

11 hod.

Maledivy

Bezvízový styk do 28 dnů

+4 hod.

10 hod.

Namibie

Turistické vízum se uděluje na zastupitelském úřadě za cca 40 EUR, vyřízení trvá cca 14 dnů

+1 hod.

13 hod.

Nikaragua

Bezvízový styk do 90 dnů.
Některé oblasti povinné očkování proti žluté zimnici

-6 hod.

12 hod.

Norsko

Bezvízový styk

0 hod.

2 až 4 hod.

Panama

Bezvízový styk do 90 dnů
Některé oblasti povinné očkování proti žluté zimnici

-6 hod.

12 hod.

Rusko

Turistické vízum se uděluje na zastupitelském úřadě resp. na VFS (obvykle vyřizuje cestovní kancelář) za cca 100 EUR, vyřízení trvá cca 14 dnů

+2 až +10 hod.

3 až 14 hod.

Španělsko

Bezvízový styk

0 hod.

3 hod.

Švédsko

Bezvízový styk

0 hod.

2 až 4 hod.

USA

Elektronické vstupní povolení, resp. registrace (ESTA), stojí cca 5 USD viz https://esta.cbp.dhs.gov

-7 až -11 hod.

8 až 18 hod.

Upozornění: vízové požadavky a vízové poplatky se mohou kdykoli měnit dle rozhodnutí správních úřadů uvedených států.

