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Biosquid + A.C. oliheň

Můj článek vám dnes nemá přinést nic o zázračných 

návazcích, nástrahách, informace o revírech a ani 

o převratném, jiném stylu myšlení, které vám zaručeně 

přinesou hromady rekordních kaprů. Můj článek je

o kaprech samotných o legendách mezi nimi. 

p o l s k á  l e g e n d a

MEZI KAPRY

OliJAN
ŠČERBA
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Oli zpátky na svobodě…

O 
jednom, s nímž jsem měl štěstí 

potkat se na břehu čtyřikrát během 

- zhruba jednoho roku v průběhu 

dvou zimních sezon. Dovolte mi, 

abych vás seznámil s impozantním 

polským řádkáčem, který od nás 

dostal jméno OLI.

A jaké kapry považuji za kapří 

legendu? Pro mne osobně to jsou opravdu velcí 

kapři s hmotností nad 20 kg, kteří byli a budou 

opakovaně chytáni a při troše štěstí i pouštěni ještě 

nějakou tu sezonu. Všichni známe české legendy 

– ve své době se doslova proslavili kapři z Labe 

jako třeba Douglas. Dnešní nejznámější česká 

legenda Maty po dvou sezonách žije v Hejlově 

s váhou přes 30 kg. Ze zahraničních revírů bych 

mohl jmenovat notoricky známé kapry jako Buldo-

zer, Banane a množství dalších. Každý revír ukrývá 

svého velikána, který se proslavil povětšinou svou 

hmotností. Z Polska známe především dlouhého 

šupináče Big Johna z malého revíru Psztranza, 

kterého ulovilo i několik českých kaprařů. 

Dnes v Polsku vyrostla nová legenda OLI. Pře-

krásný nezaměnitelný řádkový kapr. Na 450 ha 

vodě to není bezesporu ten největší kapr, na 

tomto revíru byly zdolány již větší ryby, ale tento 

úžasný, překrásný řádkáč je naprosto kouzelný 

a nezaměnitelný. 

Náš společný příběh začal v březnu 2005. Nemohli 



Od samotného rozednění Petr neustále opakoval své přání: 

„CHCI CHYTNOUT DVACÍTKU.“ 
A v 10.00 hod se opravdu dočkal. Podařilo se mu zdolat po 

druhé za jednu výpravu Oliho - tentokrát rovných 20 kg.

30. března v 8.30 hod se mi to opravdu podařilo. Poprvé jsem zdolal 
fascinujícího řádkáče Oliho  s váhou 20,30 kg a 100 cm
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jsme se dočkat začátku sezony, a tak jsme 

vyrazili ve třech - Libor Chrobok, Petr Čuboň 

a já na týdenní výpravu již na konci března 

do Polska. Po čtyřech dnech chytání jsme 

měli na kontě několik menších kaprů a něko-

lik amurů do 12 kg a já ještě dva sumce, 

z nichž ten větší měřil 196 cm a vážil 46 kg. 

Jen pro zajímavost, tohoto sumce jsem zdolal 

na kaprařskou výbavu, což byl dost o sobě 

velký adrenalin. Kapři však brali pouze z jed-

noho místa, a tak jsme se na tomto místě 

střídali. 

Třetí den, přišla řada na mne a já zdolal zhru-

ba osm kaprů, z nichž největší vážil 17 kg. 

Čtvrtý den - Petr se nedokázal ráno v pět 

hodin přinutit vylézt ze spacáku a já tak dostal 

ještě čtyři hodiny šance, zkusit chytnout jed-

noho z místních velikánů. 

30. března v 8.30 hod se mi to opravdu poda-

řilo. Poprvé jsem zdolal fascinujícího řádkáče 

 A proč jsme mu vlastně dali jméno Oli?
Jak jednoduché. Pokaždé jsme ho totiž ulovili 

na směs Biosquid s amino complexem oliheň



Luboš Chorovský 



Jeden z dalších úlovků z února - 17,80 kg



KAPŘÍ SVĚT   65 / leden 2007 15

JAN ŠČERBAJAN ŠČERBA

Oliho s váhou 20,30 kg a 100 cm. Ten den 

zde dochytal Petr, následující den připadl na 

Libora a další na Petra. Od samotného roze-

dnění Petr neustále opakoval své přání: „Chci 

chytnout dvacítku.“ A v 10.00 hod se opravdu 

dočkal. Podařilo se mu zdolat po druhé za 

jednu výpravu Oliho - tentokrát rovných 20 kg. 

Nevěřili jsme vlastním očím. Uplynuly teprve 

tři dny od jeho posledního ulovení. Psal se 

datum 2. dubna 2005. 

Výprava skončila, sezona utekla jako voda a 

měli jsme tu leden 2006. Venku byla teplota 

přes den - 10 °C a v noci – 20 °C. Jen cvič-

ně jsem zkoušel, jestli by nebyl volný nějaký 

termín pro chytání na tom samém místě, jako 

v loňském roce. Dostal jsem nečekanou nabíd-

ku, bylo volných sedm dní v únoru a pět dní 

v březnu. Z počátku jsem váhal s únorem, 

ale když jsem o víkendu podnikl 500 km výlet 

k vodě a zjistil, že tam sedí dostatek „šílenců“ 

i v tom mrazu, tak jsem neodolal a potvrdil jsem 

únorovou výpravu. Tentokrát jsem vyrazil sám, 

pouze na poslední dva dny se ke mně připo-

jil Luboš Chorovský. Den D byl tentokrát 24. 

února 2006. V sedm hodin ráno se mi pouze 

přihnula špička prutu a swinger poskočil jen 

o 1 cm. Hlásič jednou pípl, následoval zásek 

a tvrdý boj. Oli mi podlehl po druhé, ale bylo 

to již naše třetí setkání. Mohutný řádkáč měl 

tentokrát fantastických 23 kg. Výprava skončila 

a já s radostí, že je Oli živý a zdravý, odjel domů. 

Naše zatím poslední vzájemné setkání přišlo 

o tři týdny později při březnové výpravě. Po 

naší souhře v únoru jsem odjel s Lubošem 

v březnu 2006 na pět dní a musím přiznat, že 

to byla především výprava ve znamení Luboše. 

Den ode dne chytal čím dál větší kapry a jeho 

totální triumf přišel třetí den. Ráno v 7.30 hodin

ulovil 16,5 kg šupináče. Po dokrmení byl pár 

hodin klid, ale těsně před polednem přišel 

razantní záběr, který Luboš po deseti minutách 

proměnil v našeho známého Oliho – 23 kg.

Když jsem říkal, že to byla výprava Luboše, mys-

lel jsem tím, že ještě ten den zdolal dva lysce 

18,5 kg a 13,5 kg. Opravdový triumf. Přiznám se, 

že už mě ani nepřekvapilo naše čtvrté setkání 

s přítelem Olim. A proč jsme mu vlastně dali 

jméno Oli? Jak jednoduché. Pokaždé jsme ho 

totiž ulovili na směs Biosquid s amino comple-

xem oliheň. OLI prostě oliheň miluje a nechal 

se ode mne a mých kamarádů přelstít čtyřikrát 

Další Lubošův březnový úlovek - 18,5 kg.jpg

v průběhu třech našich výprav v rozmezí pou-

hého jednoho roku. Jen pro zajímavost, na 

začátku roku 2003 ho ulovil náš známý polský 

kaprař „Wampir“ jako mladého 15 kg kapra a 

mně se podařilo od něj získat pro vás fotografi i 

z té doby.

Tato setkání s Olim mají jednu nit táhnoucí se 

celým naším příběhem, a to je opravdové napl-

nění myšlenky „chy
 a pus
“ - přístupu ke kap-

rům. A proto vás prosím, i když chytnete malou 

rybu, vězte, že vaší péčí a darováním života 

můžete přispět k dlouhému životu a možná 

vzniku dalších legend, se kterými můžete zažít 

takové nezapomenutelné příběhy, jako já.

Pokud se vám poštěstí ulovit Oliho, prosím, 

dejte mi vědět, v jaké je kondici a jak přibývá 

na váze.

Jan Ščerba


