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Představujeme rybářského průvodce Matrix Masterclass. Sešli jsme se s týmem našich 
konzultantů z celé Evropy, abychom dali dohromady nápady, taktiky a úspěšné tipy. 
Na následujících stranách naleznete vše, co potřebujete vědět o lovu na feeder, 
děličku, waggler a přípravě nástrah. Ukážeme vám metody, které pomohly našim 
konzultantům k vítězství ve velkých závodech a ty, které rozhodně pomohou k lepším 
úlovkům. Přidali jsme průvodce novinkami. Průvodce je doslova plný fantastických 
produktů, takže si vybere úplně každý.

VÍTEJTE

||| VÍTEJTE
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KRMÍTKA  
NA KAPRY

JAK SI VYBRAT TO SPRÁVNÉ KRMÍTKO PRO LOV NA 
SOUKROMÝCH VODÁCH? ZEPTALI JSME SE VÍTĚZE PRESTIŽNÍHO 
ZÁVODU FISH O MANIA ANDYHO GELDARTA, ABY NÁS PROVEDL 
LOVEM KAPRŮ NA FEEDER.

POUŽITÍ MATRIX EVOLUTION SYSTÉMU PRO RYCHLOU ZMĚNU KRMÍTKA  

1. Matrix Pelet Feeder. Uvnitř 
krmítka je schovaný konektor 
Rubber Quick Bead.

2. Sundejte gumový převlek 
ze stopky a uvolněte vlasec 
drážky ve stopce.

3. Vytáhněte konektor Rubber 
Quick Bead otvorem ve dně 
krmítka.

4. Vytáhněte návazec s 
háčkem skrz otvor.

||| VÝBĚR SPRÁVNÉHO KRMÍTKA 
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Open Method Feeder Hooped Method Feeder Power Grip Method Feeder Pellet Feeder Straight Lead

5. Protáhněte návazec skrz 
otvor ve dně nového krmítka.

6. Zatlačte vlasec do drážky ve 
stopce krmítka. Drážka je na 
spodní straně krmítka.

7. Přetáhněte gumový převlek 
přes stoku krmítka. Převlek 
zajistí vlasec ve stopce.

8. Nyní máte připravený In-
Line Method Feeder pro lov.

Výběr správného krmítka není složitý, 
pokud porozumíte a využijete výhod 
každého. Hlavními krmítky pro lov 
kaprů jsou Method feeder a Pellet 
feeder. Osobně bych do výběru přidal 
lov pouze s olovem. 

VÝBĚR KRMÍTKA
Nejdříve se podívejme na krmítka 
Method. Ta se mohou trochu lišit, ale mají 
za účel předložit úhlednou hromádku 
krmení s nástrahou uprostřed. Přirovnal 
bych je k pastičce na myši. Pokud kapr 
přijede ke krmení, je šance, že se chytí.  

Když mají pouze nastražit past, proč tedy 
vypadají rozdílně? Důvodem je zajistit, aby 
se nástraha dostala na vybrané místo co 
možná nejefektivněji. Tady je rychlý rozpis, 
jaká krmítka a kdy používám.

1) Open Method Feeder: ideální pro 
lov v mělké vodě a na krátké vzdálenosti. 
Otevřený tvar umožňuje rychlý rozpad 
krmení a rychlé uvolnění nástrahy. 
2) Hooped Method Feeder: tento typ 
krmítka používám nejčastěji. Žebrování 
pomáhá udržet pelety nebo krmení v 
krmítku. Tento typ krmítka je ideální pro 
hlubší vody a delší hody, nebo pro ty 
příležitosti, kdy záběry přicházejí po delší 
době.

3) Power Grip Method Feeder: nic 
nepředčí tato krmítka při extrémně 
dalekých náhozech nebo velmi hluboké 
vodě. Tvar perfektně udrží krmení v 
krmítku každý nához.
4) Pellet Feeder: nejčastěji používám 
pelet krmítka v zimě, když chci zmenšit 
množství návnady. Přesto jsou během 
léta okamžiky, kdy Pelet feeder funguje 
nejlépe. Jsou to ty okamžiky, kdy mám 
spoustu falešných záběrů při lovu na 
Method feeder. Pelet feeder uvolňuje 
krmení více kontrolovaně, a tak tedy při 
lovu Pelet feeder  máme mnohem méně 
falešných záběrů. 
5) Straight Lead: jedna rada, kterou vždy 
opakuji, je pravidelně krmit peletami 
blízko u břehu. Poté na toto místo 
nahazuji pouze s olovem. Na tomto místě 
často ulovím velkou bonusovou rybu. 
Čas strávený lovem blízko dá odpočinout 
ostatním krmným místům. 

QUICK CHANGE SYSTEM
jedna rada, kterou vždy opakuji, je 
pravidelně krmit peletami blízko u břehu. 
Poté na toto místo nahazuji pouze s 
olovem. Na tomto místě často ulovím 
velkou bonusovou rybu. Čas strávený 
lovem blízko dá odpočinout ostatním 
krmným místům. 

POUŽITÍ MATRIX EVOLUTION SYSTÉMU PRO RYCHLOU ZMĚNU KRMÍTKA  
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 Vědět kam 
nahazovat, je 
velice důležitá část 
umění rybaření na 
soukromých revírech.

“

KAM NAHODIT
Vědět kam nahazovat, je velmi podstatná 
část umění rybaření na soukromých 
revírech. Díky tomu, že místa si jsou 
podobná, je lov mnohem snazší. Ostrovy 
jsou typickým místem, kam se vyplatí 
nahodit. Ostrovy přirozeně přitahují ryby 
a jsou ideálním místem pro začátek lovu. 
Před začátkem lovu se vyplatí udělat pár 
průzkumných hodů a odhadnout hloubku 
těsně u ostrova. Pokud je u ostrova 
opravdu mělko, je lepší chytat o metr blíž 
ve větší hloubce. 

Pokud nemám možnost chytat u ostrova 
a revír není příliš široký, rád nahazuji k 
platformám u protějšího břehu. Všichni 
víme, že platformy přitahují ryby, proto 

je ani při lovu na feeder nemůžeme 
ignorovat. Také nemůžete ignorovat 
lov blízko u břehu. Na tomto místě se 
někdy zdržují opravdu velké ryby. Při lovu 
na feeder blízko břehu nemáme tolik 
falešných záběrů a podseknutých ryb jako 
při lovu na děličku.

Na volné vodě máme dvě možnosti. Na 
velké volné vodě si olovem prohážeme 
vodu kolem nás a snažíme se najít 
zajímavá místa pod hladinou, jako jsou 
štěrk nebo tvrdé dno. Brzy zjistíte, že 
těžké olovo se snadno stahuje po tvrdém 
dně, poskakuje na stěrku a zapadává do 
měkkých usazenin. 

Na revírech s velkým tlakem mohou být 
místa přímo za děličkami velice zajímavá.

||| VÝBĚR SPRÁVNÉHO KRMÍTKA  

NÁSTRAHY A NASTRAŽENÍ
Volba nástrahy je posledním kouskem 
do feederové skládačky. Existuje 
spousta způsobů nastražení, ale já 
vždy nastražuji pod háček s jedinou 
výjimkou. Červy napichuji na háček. Lov 
začínám s peletou v gumičce. S sebou 
mám výběr různých velikostí pelet. 
Stojí za to vyzkoušet, jaký typ funguje 
nejlépe na vaší vodě.  Další oblíbenou 
nástrahou je boilie, které nastražuji 
pomocí Boillie Spike. V náročných 
podmínkách používám zrnko kukuřice, 
které nastražím pomocí Super Stop. 
To nejlepší na Rubber Quick Bead  je, 
že výměna návazce a nástrahy trvá pár 
sekund. 

NÁSTRAHY A 
NASTRAŽENÍ 

PELETA V GUMIČCE

BOILIE NA BODCI

KUKUŘICE - SUPER STOP

POP-UP V GUMIČCE
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FEEDEROVÁ TAJEMSTVÍ
Pokud by se mě někdo zeptal na největší 
tajemství lovu na feeder, řekl bych, že 
pop-up s method feeder. Nedokážete 
si představit, jak je efektivní, dokud to 
nezkusíte. Není to můj objev. Kapraři 
používají pop-up roky a spousta z nich 
strávila roky studiem chování ryb při 
krmení. Pokud mohou chytat na pop-up, 
je to jasný argument pro ostatní rybáře, 
proč také používat tuto taktiku. Přidám 
jeden tip. Malé úpravy dokáží udělat velký 
rozdíl. S sebou mám připravené různé 
délky návazců a s pomocí Quick Bead 
je mohu snadno střídat. Jsou dny, kdy 
rozdíl mezi 5 cm a 10 cm návazcem může 
být to, co znamená nechytit nic, nebo 
nachytat spoustu. Zjistil jsem, že světlé 6 
mm nebo 8 mm pop-up funguje nejlépe 
s háčkem velikosti 16. 

CELOROČNÍ METODA
Lov na feeder je fantastická celoroční 
metoda. V létě když ryby berou, dobře 
dokážeme na feeder nachytat velké 
množství ryb. V zimě, kdy ostatní metody 
nevedou k záběru. Snížením počtu 
náhozů a zmenšením objemu krmení, 
dokážeme chytit nějaké ryby. 
Pokud v daný okamžik vyberete správné 
krmítko a tu správnou nástrahu, určitě si 
lov užijete. 
 
 

NÁVAZCE PRO POPUP  
Při lovu na pop-up vyzkoušejte různé délky 
návazců.

HÁČKY A 
NÁVAZCE 

Andyho standartní 
háček a návazec pro 

vlasovou montáž.
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LOVTE
DALEKO
POKUD JDE O LOV NA VELKOU VZDÁLENOST JE JEN MÁLO 
RYBÁŘŮ LEPŠÍCH NEŽ NĚMECKÝ ZÁVODNÍK THORSTEN 
KÜSTERS, KTERÝ PRAVIDELNĚ RYBAŘÍ VE VZDÁLENOSTI PŘES 
80 M, KDE LOVÍ SPOUSTU RYB S NAPROSTOU LEHKOSTÍ. DNES 
JSME SE K NĚMU PŘIPOJILI, ABYCHOM SE DOZVĚDĚLI, JAK SE 
LOVÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI. 

||| FEEDER NA VELKÉ VZDÁLENOSTI   
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VELKÝ NAVIJÁK
Velký naviják jako Horizon 6000 naplněný 
pletenou šnůrou je ideální pro lov na 
velkou vzdálenost. Budete házet dál a 
detekce záběrů je mnohem lepší.

KRMÍTKA A HÁČKY
Použijte krmítka se zátěží dole pro lov 
na velkou vzdálenost. Budou létat dále a 
přesněji.
Háčky Matrix SW Feeder jsou ideální pro 
lov cejnů na velkou vzdálenost při použití 
přírodních nástrah.

Chytání na feeder na velké vzdálenosti 
může být snadné, pokud použijeme 
správné vybavení, ale nemožné 
pokud ne. Je to jedna z oblastí chytání 
na feeder, která okamžitě odhalí 
jakoukoliv slabinu vybavení. 

POTŘEBUJETE SPRÁVNÉ 
VYBAVENÍ
Nejdůležitější součástí vybavení je prut 
a naviják. Potřebujete prut se silou v 
blanku, do kterého se můžete pořádně 
opřít, aby dokázal vystřelit krmítko na 
požadovanou vzdálenost. Používám 4 
m Horizon Feeder doplněný o naviják 
Horizon 6000 s obrovskou cívkou, která 
pojme dost šňůry pro dlouhé hody. 
Menší naviják například 4000 je ideální 
pro lov na krátkou vzdálenost, ovšem 
velmi omezující pro lov na velkou 
vzdálenost. 

Pokud chcete efektivně lovit na velkou 
vzdálenost, musíte použít pletenou 
šnůru pro lepší detekci záběrů. Pokud 
použijete šokový návazec, používám 
0,23 mm Carpmaster Mono, můžete se 
do náhozu s důvěrou pořádně opřít. 

PŘÍSLUŠENSTVÍ
U koncové montáže uvidíte, že jsem velký 
fanoušek příslušenství Horizon, které bylo 
speciálně navrženo pro lov na velkou 
vzdálenost. Horizon Protector Sleeves a 
obratlíky vytváří úhlednou kompaktní 
koncovou montáž, ale jsou dostatečně 
silné, aby vydrželi daleké náhozy. Je 
nutný pečlivý výběr krmítka. Krmítka se 
zátěží dole letí lépe a přímo vzduchem, 
protože přesnost je důležitá v jakékoliv 
vzdálenosti. 

PROVEDENÍ
Dnes jsou mojí cílovou rybou cejni. 
Krmítkem jim předkládám sladké krmení 
s nastříhanými žížalami a kuklami, ze 
zkušenosti tím nejlepším pro cejny. Abych 
udržel přicházející záběry, střídal jsem 
dvě kukly, žížalu nebo žížalu s kuklou 
jako nástrahu. Na začátku lovu jsem 

ulovil několik menších ryb a dokonce i 
zbloudilého okouna. ozději na krmné 
místo dojeli cejni. Lov jsem ukončil 
s okolo 18 kg ryb. Všechny ryby byly 
uloveny ze vzdálenosti 80 m, ve které by 
běžní rybáři nechytali. 

PROTECTOR SLEEVE
Horizon Protector Sleeves jsou úhledné 
a kompaktní a také snižují možnost 
zamotání celé montáže.

JEDNODUCHOST JE KLÍČEM K ÚSPĚCHU  

TOP CEJNOVÉ KRMENÍ
Sladké krmení se žížalami a kuklami je 
vždy dobrá volba pro lov cejnů.

ZKUSTE MÍCHANÉ NÁSTRAHY
Cejni milují míchané nástrahy, tak zkuste najít, 
co funguje nejlépe. Kombinace žížaly s kuklou 
selektuje větší ryby, tak proč ji nezkusit.   

VYBAVENÍ

Prut 
Horizon 4m

Naviják
Horizon 6000

Kmen
Submerge Braid

Krmítko
Horizon

Návazec
Power Micron

Háček
SW Feeder
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POTŘEBA
RYCHLOSTI
SHROMÁŽDIT HMOTNOST MALÝCH RYB NA FEEDER  VYŽADUJE 
CHYCENÍ NEJVYŠŠÍHO MOŽNÉHO POČTU RYB TAK RYCHLE, JAK JE TO 
JEN MOŽNÉ. VYDALI JSME SE DO FRANCIE NA MISTROVSKOU LEKCI 
LOVU MALÝCH RYB FRANCOUZSKÉHO INTERNACIONÁLA YOANNA 
HOUSSAISE, RYBÁŘE KTERÝ URČITĚ POTŘEBUJE RYCHLOST…

 Důležitou 
součástí lovu malých 
ryb je dostat do rytmu 
zdolávání, výměnu 
nástrahy a nahození.

“
||| RYCHLOSTNÍ LOV NA FEEDER   
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>Pro spoustu rybářů je feeder taktika 
pro lov velkých ryb, přesto může být 
skvělá pro ulovení značné váhy plotic a 
cejnků. Je pouze nutné lovit efektivně, 
jak je to jen možné. V ideálním případě 
je zdolat rybu na každý nához, což se 
lépe řekne, než udělá!

NEHÁZÍME PŘÍLIŠ DALEKO
Pokud chceme chytit velký počet ryb 
rychle, je nutné lovit blízko. Z vlastní 
zkušenosti mohu říct, že pro většinu 
revírů je ideální vzdálenost do 25 metrů 
nebo ještě blíže. Prut s měkkou akcí 
nejen pomůže s detekcí záběrů, ale také 
pomáhá předejít ztrátě ryb při zdolávání.

VYBAVENÍ A TAKTIKA
Rád používám 0,08 mm pletenou 
šnůru jako kmen. Protože nemá 
žádnou průtažnost, je snadné uvidět a 
proměnit i ten nejmenší záběr. Jak jistě 
předpokládáte, je moje koncová montáž 
poměrně jemná. Používám návazec 
z 0,115 mm Power Micron, protože je 
dostatečně jemný pro lov a přitom tak 
odolný, aby zvládl celodenní lov se 
zhoupnutím ryb do dlaně. 

Výběr krmítka je pro rychlostní lov také 
velmi důležitý. Na začátku používám 
velké krmítko, se kterým 5 -10 krát 
rychle nahodím, abych vytvořil pěknou 
hromádku krmení. Poté krmítko vyměním 

za Matrix Dome Cage Feeder, které mi 
umožňuje krmit velkým množstvím 
hrubých částic. Mohou to být červi, kukly 
a dokonce patentka v závislosti na tom 
jak ryby reagují. Krása těchto krmítek je 
v tom, že mohou být naplněny jednou 
rukou, takže nemusíte odkládat prut z 
ruky. 

NÁSTRAHY
Rád střídám nástrahy od několika 
patentek, kuklu, červa, nebo kousek 
žížaly, na který mohu chytit 
několik ryb v řadě. 

DOSTAT SE DO 
RYTMU
Důležitou součástí lovu 
malých ryb je dostat 
do rytmu zdolávání, 
výměnu nástrahy a 
nahození. V plném rytmu 
je možné chytit dvě nebo 
tři ryby do minuty. Dnes jsem po 
zakrmení chytil několik drobných plotic 
a malinkého cejnka, poté se na krmení 
objevili cejnci a dokonce bonusový velký 
cejn. Na začátku jsem do krmení přidával 
červy a později kukly, které přitáhly 
mnohem větší ryby.
Úlovek více jak 150 ryb za pár hodin 
ukázal jak, chytit velký počet ryb na 
feeder. 

PLNĚNÍ JEDNOU RUKOU
Krmítka Matrix Domed Cage Feeders 
mohou být naplněny jednou rukou, což 
pomáhá zvýšit rychlost a udržet rytmus. 

RYCHLÉ PLNĚNÍ

VYBAVENÍ

Prut  
Legend Slim

Naviják
Aquos 5000

Kmen
0.08mm Braid

Krmítko
Domed Cage

Návazec
 Power Micron

Háček
Matrix 

All Round
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Bagging waggler je úžasná 
metoda, zvláště potom v létě. 
Nabízí předložení nástrahy jako 
Method feeder pod hladinou. 
Všichni víme, že ryby v létě chtějí 
hodně krmení. Na to jsme mysleli, 
když jsme navrhovali Bagging 
Pencil Waggler, který má všechny 
vlastnosti původního Impact 
Bagging Waggleru zvětšené. Větší 
tvar umožňuje více krmit a tím chytit 
i více ryb.

VŠESTRANNÉ VNADĚNÍ
Tělo splávku má štíhlé tělíčko. Tělíčko 
má zvýšenou nosnost a dokáže tedy 
nadnášet větší množství návnady. 
Zvýšená nosnost také pomáhá při 
zaseknutí ryby. 

Jako návnadu můžete použít 
namočené pelety nebo vnadící směs. Já 
raději používám vnadící směs, protože 
mi umožňuje měnit umáčknutí směsi 
na krmítku a tím měnit prezentaci 
nástrahy. Pokud vnadící směs umáčknu 
lehce, že sotva drží na krmítku, tak 
se rychle rozpadne při dopadu na 
hladinu. Ideální v případech, kdy záběry 
přichází rychle. Pokud musím na záběr 
čekat, vnadící směs umáčknu silně. Ta 
se potom pomalu uvolňuje a proud 
návnady ve sloupci vody láká ryby. 

BAGGING 
WAGGLER

DÍKY ÚSPĚCHU IMPACT BAGGING WAGGLERU 
V LOŇSKÉM ROCE JSME SE ROZHODLI UDĚLAT 

HO VĚTŠÍ A JEŠTĚ LEPŠÍ! WARREN MARTIN NÁM 
VYSVĚTLÍ, JAK JSME TO DOKÁZALI.

Můžete použít vnadící směs nebo 
navlhčené pelety. Jako nástrahu zkuste 8 
mm peletu.  

||| KAPŘI NA WAGGLER 
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Měňte délku návazce dle záběrů ryb. 
Začněte s délkou mezi 6,5 cm a 15 cm a 
upravte ji dle záběrů.

NÁVAZCE A NÁSTRAHY
Používám jednoduchou montáž. Splávek 
připevním na kmenový vlasec pomocí 
Pellet Waggler Attachment. Převážený 
splávek nepotřebuje další zátěž na vlasci. 
Poté připojím návazec. Délku návazce 
volím podle hloubky, kde ryby berou. 
Pokud berou agresivně pod hladinou, 
volím krátký návazec o délce 7,5 cm. Pokud 
záběry přicházejí z větší hloubky, používám 
návazec o délce 15 cm a měním hloubku 
posouváním Pellet Waggler Attachment 
po kmenovém vlasci.

Zjistil jsem, že 8 mm peleta je perfektní 
nástraha, která je dobře viditelná v obláčku 
krmení. Stojí za to vyzkoušet i jiné nástrahy, 
jako jsou boilie světlých barev nebo velký 
chomáč mrtvých červených červů. 

BUĎTE AKTIVNÍ
Protože je splávek opravdu vznosný, 
uvidíte, jak se při rozpadání návnady 
vynořuje. Jakmile se ukáže šedé 
tělíčko, víte, že se krmení rozpadlo. 
Pokud do minuty od rozpadu 
návnady nepřijde záběr, je čas 
přehodit. Neustálé nahazovaní a 
krmení láká ryby.

Budete mít spoustu drobných 
záběrů, jak budou ryby atakovat kouli 
krmení pod splávkem. Důležité je 
tyto drobné záběry nesekat. Nejraději 
čekám, až se špička prutu ohne a ryba 
je na háčku, podobně jako při lovu na 
feeder.

Bagging Waggler je opravdu úžasná 
metoda spojení splávku a krmítka do 
jedné úžasné metody. Pokud jste ji 
ještě nevyzkoušeli, měli byste ji přidat 
do vašeho seznamu. 

PLNĚNÍ KRMÍTKA
Vložte si malé množství krmení do dlaně a 
na něj položte krmítko.

PLNĚNÍ KRMÍTKA NA SPLÁVKU

ZMÁČKNOUT KRMENÍ
Přidejte trochu krmení na horní stranu 
krmítka a umáčkněte.

A NAHODIT
Takto má vypadat krmení. Nepřetěžujte splávek. 
Koule krmení velikosti vejce je tak akorát.    

VYBAVENÍ

Prut 
Pellet Master 11’

Naviják
Aquos 4000

Kmenový vlasec
Carpmaster 6lb

Splávek
Bagging Pencil 

Waggler

Návazec
 Power Micron

Háček
Carp Rigger
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||| LOVTE TAM, KDE JSOU RYBY    

 V průběhu léta si kapři často 
vyhledávají nějaký úkryt. Překážky 
jako jsou trsy trávy, převislé větve a 
lekníny, poskytují kaprům úkryt a jsou 
vynikajícím místem pro lov.

“

PŘEKÁŽKY  
A MĚLČINY
PŘEKÁŽKY POSKYTUJÍ BEZPEČNÝ ÚKRYT PŘED RYBÁŘI. DOKONCE I TI NEJODVÁŽNĚJŠÍ RYBÁŘI 
BÝVAJÍ NA TAKOVÝCH MÍSTECH NEÚSPĚŠNÍ, NE VŠAK MARK POLLARD.
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LOV POD HLADINOU
Lov pod hladinou snižuje počet 
podseknutých ryb a krátký vlasec od splávku 
ke špičce děličky pomáhá při záseku.

SILNÝ AMORTIZÉR
Silný amortizér je nutný pro lov u vázek. 
Seřiďte je jej, abyste mohli vyvinout tah, 
ale příliš jej neutahujte.

PŘISTŘELOVÁNÍ PELET
Přistřelováním pelet přitahujte ryby. 
Hrazda pro děličku zlepšuje stabilitu a 
zlepšuje tak kontrolu nad montáží. 

...JEDINÝ PROBLÉM LOVU U VÁZEK JE ZASEKNUTÍ A ZDOLÁNÍ!  

V průběhu léta si kapři, stejně jako 
my, často vyhledávají nějaký úkryt. 
Překážky jako jsou trsy trávy, převislé 
větve a lekníny, poskytují kaprům 
úkryt a jsou vynikajícím místem pro 
lov. Jediným problém lovu u vázek je 
zaseknutí a zdolání!  

NELOVÍME PŘÍLIŠ HLUBOKO
Největší chybou, kterou často vidím u 
ostatních rybářů, je že loví příliš hluboko 
u překážek. Ryby jsou sice ve vázce, ale 
často nade dnem. Při lovu na dně často 
podsekneme rybu, která bojuje dvakrát 
silněji a tak často zmizí ve vázce dřív, než 
si to uvědomíme.

Dnes budu lovit u leknínového pole, 
pod kterým je spousta ryb. Budu lovit 
pod hladinou v hloubce pouze 15 cm. 
Doufám, že každá ryba bude zaseknuta v 
tlamě a s použitím správného vybavení je 
zdolám všechny. 

POŘÁDNÁ VÝBAVA
Používám silný kmenový vlasec 0,185 
mm, který jde přímo k háčku Carp Rigger 
velikost 16 s latexovou gumičkou určenou 
pro 6 mm peletu. Větší peleta je mnohem 
výraznější než menší krmné pelety. Výběr 
amortizéru je při lovu u vázek zásadní. 
Preferuji silnější duté amortizéry, dnes 
velikost 14.  Amortizér se utáhne, tak aby 
umožňoval vyvinout tah a vyvést rybu 
z vázky.  Je potřeba mít na paměti že, 
jakmile je ryba pryč z vázky nemusíte 
dál táhnout. Máme čas a rybu zdoláme 
stejně, jako bychom měli mnohem slabší 
vybavení. 

KRMENÍ A KLEPÁNÍ
Při lovu pod hladinou je krmení velice 
důležité. Pravidelně přistřeluji 8-12 pelet 
do lovného místa. Ověřil jsem si, že 
zvuk přitahuje ryby. Poté na pár minut 
přestanu přikrmovat a klepu špičkou 

děličky o hladinu, abych napodobil zvuk 
dopadajících pelet. Možná to vypadá 
složitě, ale hrazda pro děličku to velmi 
usnadňuje.

ZÁPLAVA ADRENALINU
Lov s velmi krátkým vlascem nad 
splávkem přináší velmi vzrušující 
okamžiky, protože u spousty záběrů 
vidíme rovnou ohnutí špičky děličky, když 
se ryba zasekne sama. Začne adrenalinový 
zážitek, při kterém se pokoušíme vyvést 
rybu od vázky.

Je nemožné u vázky zdolat všechny 
ryby. Dodržením této taktiky jich nejen 
víc zaseknete, ale i zdoláte než kdykoliv 
předtím. 

NÁSTRAHA 
6 mm peleta v gumičce je ideální 
nástraha. Použijte Bait Bander pro 
nastražení pelety.

PŘEKÁŽKY  
A MĚLČINY

VYBAVENÍ

Dělička  
Nemesis 16m

Amortizér
Stay Fresh 

Hollow

Splávek
Mark Pollard 

MP7

Návazec 
 Power Micron

Háček
Carp Rigger
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||| LOV U BŘEHU 

LOV U BŘEHU BY SE NA SOUKROMÝCH 
REVÍRECH NEMĚL NIKDY OPOMENOUT. 
VYZVALI JSME MOŽNÁ MLADÉHO, ALE 
SEBEJISTÉHO CAMERONA CROSSE, ABY S 
POUŽITÍM POUZE 4,5 M DĚLIČKY ULOVIL 
SLUŠNOU VÁHU KAPRŮ. 

LOV VELMI BLÍZKO 
BŘEHU
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Jako závodní rybář mám rád výzvy. 
Tato je skutečně zajímavá, ale 
nemyslím si, že je obtížná! V létě 
se ryby krmí dobře, a proto se za 
potravou vydávají podél břehu. 
Velice často se s důvěrou krmí velmi 
blízko břehu.  S důvěrou se krmící 
ryby je snadné ulovit. Dostal jsem 
4,5 m Torque Carp Margin děličku. 
Je sice krátká, ale jsem přesvědčený, 
že je to ideální délka pro lov blízko 
u břehu.

VŠESTRANNÉ VNADĚNÍ
Klíčem k úspěchu při lovu u břehu je 
využít snížené opatrnosti ryb při krmení. 
Sebejisté ryby se obvykle krmí přímo 
na krmení. Pokud nakrmíte blízko, 
budou se krmit tam. Jakmile nakrmíte 
ve vzdálenosti 16 m, budou se ryby 
krmit v této vzdálenosti. Je-li u břehu 

nějaká překážka, u které se ryby přirozeně 
zdržují, krmte dál podél břehu přímo 
u překážky. Pokud krmíte, připlavou 
vám kapři ve většině případů doslova k 
nohám.

SILNÉ VYBAVENÍ
Protáhl jsem silný dutý amortizér 14 
přiloženým topsetem s bočním vývodem 
a připojil jsem moji typickou montáž. 
Montáž se skládá ze silného 0,3 g splávku 
vyváženým jednouchým řetízkem. 
Kmenový vlasec 0,18 mm k háčku Carp 
Bagger velikosti 14.

VYČIŠTĚNÍ MÍSTA
Musel jsem si vyhrnout rukávy a vytrhat 
všechny převislé rostliny, abych mohl 
lovit opravdu co nejblíž břehu.

Pomocí kalíšku Matrix Soft Toss 
Pot připevněného ke špičce topsetu 

předkládám do lovného místa vnadící 
směs s mrtvými červy. Je to moje 
nejoblíbenější kombinace pro lov 
u břehu, které snad neodolá žádný 
kapr. Vzal jsem i nějaké žížaly. Mám 
vyzkoušené, že žížala je skvělá alternativa 
pro lov u břehu.

LOV
Na první záběr nemusel Cameron čekat 
dlouho. Po 15 minutách podebral první 
rybu, kterou následovaly další včetně 
opravdu velkých kaprů. Po každé ulovené 
rybě dokrmil kalíškem červů, aby se ryby 
rychle uklidnily.  V úlovku nebyli pouze 
kapři, Cameron ulovil jelce, lína a dokonce 
několik parem. Když na konci lovu zvedl 
vezírek, bylo jasné, že ulovil více jak 30 
kg ryb. Sice lovil velmi blízko, ale jasně 
prokázal, že lov u břehu by neměl být 
ignorován. 

VYČISTĚTE SI MÍSTO
Pro snazší lov odstraňte všechny převislé 
rostliny, protože kapři se krmí neuvěřitelně 
blízko břehu.

TIPY PRO LOV U BŘEHU

KRMENÍ U BŘEHU
Můžete zakrmit pomocí velkého kalíšku 
a počkat si, až ryby najedou. Pravidelné 
vnadění malým množstvím návnady přináší 
lepší výsledky. 

NEJLEPŠÍ NÁSTRAHA
Vnadění směsí a mrtvými červy u břehu 
je nejlepší kombinace. Chomáč mrtvých 
červů na háčku je nejlepší nástraha. 

VYBAVENÍ

Dělička  
Torque Carp 
Margin 4.5m

Vlasec
Power Micron 

Háček
Carp Bagger

Důkaz, že 
krátká dělička 

a správná 
metoda vedou 

k výsledku.
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||| ÚSPĚŠNÝ ZÁVODNÍ RYBOLOV

LES THOMPSON JE POVAŽOVÁN ZA JEDNOHO Z NEJLEPŠÍCH 
ZÁVODNÍCH RYBÁŘŮ VE VELKÉ BRITÁNII A JE DRŽITELEM NĚKOLIKA 
SOUTĚŽNÍCH REKORDŮ. ROZHODLI JSME SE OTESTOVAT BÝVALÉHO 
VÍTĚZE ZÁVODU MATCH THIS. PŘIPOJILI JSME SE K NĚMU V KOMPLEXU 
BOLDINGS POOLS, ABYCHOM JEJ SLEDOVALI BĚHEM ZÁVODU A MOHLI 
VIDĚT, CO JE KLÍČEM K JEHO ÚSPĚCHU. 

ZÁVODY V 
HLEDÁČKU

11:00: Les losuje místo a vytahuje číslo 45 na 
rybníce Sycamore. Rozhodně to není dobrý los. 
Vzhledem k tomu, že je závod rozdělen mezi 
dva rybníky, nevidí Les šanci na úspěch.

11:15: Dalším krokem po usazení sedačky je 
příprava nástrah. Na plato si připravil červy, 
kukly, kukuřici, 4 mm pelety, mikro pelety a 
nějaké 4 a 6 mm pelety na háček. 

11:45: Les si připravil několik udic, aby pokryl 
různé možnosti. Všechny mají návazec z Power 
Micron o síle 0,135 mm. Udice pro lov pod 
hladinou jsou zakončeny háčkem Carp Bagger 
velikosti 18 s gumičkou. Udice pro lov na dně a 
pro lov u břehu jsou zakončeny háčkem Carp 
Bagger velikosti 16 pro různé nástrahy. 
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12:30: Ani pod hladinou nemá žádný záběr. 
První záběr přichází ze dna. Ryba je brzy ve 
vezírku. Les doufá, že záběry budou pravidelně 
přicházet.  

12:01: Les na začátku závodu nakrmil jednotlivá 
lovná místa. Kalíškem zavezl kukuřici a pelety 
na 13 m, kukly naházel rukou na 6 m a také ve 
vzdálenosti 6 m podél břehu. Dál podél břehu 
položil plný kalíšek mikro pelet s červy. 

12:15: Přestože místo doslova vaří, Les zůstává 
bez záběru. Myslí si, že ryby jsou ve sloupci, a 
proto bere udici pro lov pod hladinou. Pravidelně 
přistřeluje 3 až 4 pelety a doufá, že přiláká 
některého z kaprů plujících pod hladinou. 

13:03: Lov je mnohem náročnější, než čekal. 
Les upravuje udice. Zmenšil háčky z velikosti 
16 na velikost 18 a vyměnil návazce za slabší 
0,115 mm. 

12:45: Ryby se ukazují po celém rybníce a jen 
pár skutečně bere. Les znovu krmí ke břehu a 
očekává, že se pár ryb začne krmit.

12:53: Další rybu chytil ze dna na 13 m. Les 
krmí pelety kalíškem Toss Pot, ale nastražuje jen 
jedno zrnko kukuřice. Je to pořádná 1,5 kg ryba, 
která uzavírá první hodinu. 
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||| ÚSPĚŠNÝ ZÁVODNÍ RYBOLOV

13:22: Les se snaží cejnky překrmit, a proto 
znovu dokrmil lovné místo. Je čas se podívat 
ke břehu.

13:09: Tato možná drobná změna se rychle 
projevuje. Krásný kapr brzy vzdává boj s Lesem. 

13:21: Záběry jsou opravdu vzácné, přestože 
lovné místo pořád bublá. Nastražený červ 
přilákal malého cejna. Může jejich přerývání 
v usazeninách způsobovat neustálé bublání 
lovného místa?

13:44: Kuklami dokrmoval blízké lovné místo 
u břehu. Další přikrmování kalíškem Toss Pot 
koncentruje ryby do velmi malé oblasti.

13:29: Ryba! Není sice velká, ale je to dobré 
znamení. Bohužel je to jediná ryba ve větší 
vzdálenosti u břehu, takže je potřeba něco 
změnit.  

14:36: Les čekal dlouho na další záběr, proto 
přešel ke břehu, kde do minuty ulovil rybu.

14:03: Během rušných 15 minut Les přidal 
další 3 ryby a dost navýšil váhu úlovku. Jeden 
z ulovených kaprů je zatím největší ulovenou 
rybou.  

14:12: Záběry u břehu ustaly. Přechod na 
13 m vedl k ulovení další ryby, kterou rychle 
následovala druhá. 

14:45: S další podebranou rybou Les odhaluje 
stejný scénář. Z lovného místa může ulovit 
maximálně 2 ryby, potom záběry ustanou. Mohl 
by to být takový den, kdy je nutné neustále 
střídat lovná místa. 
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16:03: Nezdá se, že by ryby byly vyplašené, 
protože Les velice brzy zdolává další rybu. 
Dokonce ryby se zdají být větší.

15:23: Lov není rozhodně rychlý, ale 
pravidelným dokrmováním a střídáním lovných 
míst se daří zvyšovat ulovenou hmotnost. 
Zdá se, že lov je v celém komplexu opravdu 
náročný. Les má šanci na dobrý výsledek. 

15:49: Katastrofa! Při lovu na volné vodě se 
labutě vrhly na krmení u břehu. Vyplaší to ryby 
nebo je další dokrmení přiláká zpět?

16:49: Před koncem závodu lov u břehu 
produkuje daleko větší ryby včetně 
překrásného lysce, který neodolal dvěma 
červům. 

16:28: Les pravidelným střídáním lovných míst 
chytá velmi dobře. Z výrazu tváře je vidět, že 
ztráta velké ryby u břehu je dost bolestivá.

17:38: Lesův úlovek vážil 30,7 kg. Bude to stačit 
na vítězství v závodě?

17:00: Ozval se signál konce závodu a Les 
bojuje s kaprem na druhém konci 13 m děličky.

17:04: Les podebral posledního kapra a podle 
počítadla Matrix Fish Clicker odhaduje váhu 
okolo 30 kg.  

18:10: Les bere peníze! Ulovená váha stačí 
na 3. místo na rybníce a 4. celkově. Těžký 
den pomohl Lesovi na slabším místě. Díky 
pravidelnému střídání lovných míst ulovil velmi 
dobrou celkovou váhu. 
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||| SESTAVY SEDAČEK

PŘÍSLUŠENSTVÍ 3D SEATBOX ACCESSORIES NAPROSTO ZMĚNILO NAŠE MOŽNOSTI RYBAŘENÍ A 
UMOŽNILO NÁM LOVIT EFEKTIVNĚJI NEŽ KDYKOLIV PŘEDTÍM. POPROSILI JSME LEE WRIGHTA, 
ABY Z ŘADY PŘÍSLUŠENSTVÍ VYBRAL A SESTAVIL IDEÁLNÍ SEDAČKU PRO LOV NA DĚLIČKU. 
TATO SESTAVA ZAHRNUJE PANORAMIC POLE SUPPORT, KTERÝ UMOŽŇUJE PRECIZNĚ LOVIT S 
DĚLIČKOU V ROZSAHU 180 STUPŇŮ. PROTECTOR BAR A SÍŤKA POLE SOCK OCHRANÍ DĚLIČKU 
PŘED POŠKOZENÍM. 6 BOX SIDE TRAY PLATO JE DOSTATEČNĚ VELKÉ NA TO, ABY UMOŽNILO ULOŽIT 
VŠECHNY POTŘEBNÉ VĚCI. 

GREEN STROP TEXT XXXXXXXXXXXXXX

 SESTAVENÍ PRO DĚLIČKU

LEE WRIGHT

SNAGFREE POLE ROOST COMPLETE
CODE  GMB032

ALUMINIUM SIDE TRAY
CODE  GMB025 

3D PANORAMIC POLE SUPPORT
CODE  GMB066 

POLE SOCK
CODE  GLN024

3D PROTECTOR BAR
CODE  GMB055
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 SESTAVENÍ PRO DĚLIČKU
LOV NA FEEDER ČASTO VYŽADUJE 
UDRŽENÍ KONCENTRACE PO 
DOBU, BĚHEM ČEKÁNÍ NEŽ RYBY 
NAJEDOU. PROTO JE NUTNÉ, 
ABY MĚL RYBÁŘ VŠE POTŘEBNÉ 
PO RUCE, ABY KRMÍTKO S 
NÁSTRAHOU MOHLO STRÁVIT VE 
VODĚ CO NEJDELŠÍ ČAS. SESTAVA 
ANGLICKÉHO REPREZENTANTA 

JAMIEHO HARRISONA ZAHRNUJE PLATO RIGID SIDE 
TRAY, DÍKY KTERÉMU JSOU NÁSTRAHY NEJEN PO 
RUCE, ALE TAKÉ CHRÁNĚNÉ PŘED ŽIVLY. RAMENO 
THE MEGA FEEDER ARM SPOLEČNĚ S EVA BUTT 
UMOŽŇUJE LIBOVOLNĚ SI NASTAVIT PRUT BEZ 
OHLEDU NA BŘEH, ZATÍMCO KRMENÍ JE PO RUCE V 
MÍCHAČCE GROUNDBAIT BOWL. 

SESTAVENÍ PRO FEEDER

JAMIE HARRISON

3D RIGID SIDE TRAY & COVER
CODE  GMB108

3D GROUDBAIT BOWL & HOOP
CODE  GMB057

FEEDER REST
CODE  GAC206

3D MEGA FEEDER ARM
CODE  GMB074

3D EVA BUTT REST
CODE  GMB078

3D BROLLY BRACKET
CODE  GMB068
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LES THOMPSON 

||| MATRIX MASTERCLASS

D O TOPSET S BOČNÍM VÝVODEM POSKYTUJE LEPŠÍ KONTROLU 
ZASEKNUTÉ RYBY, OVŠEM NENÍ NUTNÉ MÍT SPECIÁLNÍ 
TOPSET. POUŽITÍM KÓNUSU „PULLER BUNG“ MŮŽETE 
DOSÁHNOUT NAPROSTO STEJNÉ KONTROLY RYBY PŘITOM S 
MNOHEM MENŠÍMI NÁKLADY. TADY JE KRÁTKÝ NÁVOD JAK 
NASTROJIT DĚLIČKU S KÓNUSEM „PULLER BUNG“. 

NASTROJENÍ TOPSETU
BYLO MI ŘEČENO, ŽE BYCH MĚL 
POUŽÍVAT TOPSET S BOČNÍM 
VÝVODEM, ALE ŽÁDNÝ TAKOVÝ 
TOPSET NEMÁM. JE NĚJAKÝ 
JINÝ ZPŮSOB, JAK MÍT LEPŠÍ 
KONTROLU ZASEKNUTÉ RYBY?

2. Pro silné amortizéry doporučuji 
vyjmout špičku topsetu

3. Vezměte vnitřní PTFE průchodku 
správné velikosti

5. Odřízněte špičku u značky. 
Pokud si nejste jistí, řežte na tenčí 
straně značky

6. Ostré hrany začistěte jemným 
smirkovým papírem

8. Pokud je správně osazena, není 
nutné ji přilepit

9. Je potřeba kónus „Pull bung“ pro 
amortizér

11. Místo pro řez si označte 5 mm 
nad první značkou

12. Opatrně ořízněte kónus. 
Kónus otáčejte, abyste nerozřízli 
průhlednou trubičku

1. Potřebné vybavení 4. Pokud je příliš velká, aby mohla být 
osazena přímo, přiložte ji k topsetu,  
porovnejte průměry a místo si označte 

7. Průchodka musí sedět

10. Kónus vložte do děličky a 
označte si místo, kde se dotkne 
topsetu

14. Seřízněte trubičku 15. Sejměte plastovou průchodku 
z oříznuté části a přidělejte ji na 
nový konec trubičky na kónusu

13. Zatlačte kónus zpět do děličky 
a označte si délku trubičky 

16. Nyní má kónus ideální velikost

Matrix Fishing Guide 2016_P18-27.indd   24 06/09/2016   10:56:36



25

17. 50 mm trubičky vystupující z 
topsetu je tak akorát

18. Strunu na provlečení amortizéru 
navlečte od špičky topsetu

20. Amortizér protáhněte topsetem

21. Amortizér provlečte 
trubičkou kónusu

23. Na konci amortizéru 
uvažte uzel

24. Těsně pod uzlem připevněte 
Dacron konektor provlečením skrz 
smyčku a pevně utáhněte 

19.  Amortizér provlečte 
očkem struny

22. Kónus vtlačte do děličky a 
protáhněte amortizér

25. Ustřihněte amortizér těsně 
nad uzlem

27.  Budete potřebovat korálek pro 
zajištění amortizéru pod kónusem

28. Navlečte korálek na strunu26. Zatlačte gumový korálek 
konektoru přes uzel

30.  Uvažte smyčku pod korálkem 31.  Ustřihněte konce amortizéru29. Korálek přetáhněte na amortizér 32.  Amortizér musí být 
mírně předepnutý 

PULL BUNG

HOLLOW 
ELASTIC

DACRON CONNECTOR
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D O VÍM, ŽE JE TO PROBLÉM, PROTOŽE 
JEDNOTLIVÉ DRUHY PELET SE 
LIŠÍ. MÁM SVŮJ ZPŮSOB, JAK 
PŘIPRAVOVAT PELETY. ŘÍKÁM TOMU 
PRAVIDLO 30.

ANDY GELDART

1. Vysypte pelety do misky 2. Kompletně je zalejte vodou 3. Nechte je nasáknout 30 sekund 4. Vysypte je do podběrákové 
hlavy s jemnou síťkou

5. Nechte 30 sekund okapat 6. Vysypte zpět do misky 7. Nechte 30 minut odstát 8. Perfektně měkké a lepivé pelety

PŘÍPRAVA PELET
NA SOUKROMÝCH VODÁCH PRAVIDELNĚ LOVÍM NA 
METHOD FEEDER. NA NĚKOLIKA LOKALITÁCH MUSÍM 
POUŽÍVAT MÍSTNÍ ZNAČKU PELET. MÁTE NĚJAKÝ 
POSTUP, JAK PŘIPRAVIT PELETY, ABY POKAŽDÉ MĚLI 
TU SPRÁVNOU KONZISTENCI? 

D
O ANO JE A VELICE ČASTO POUŽÍVÁM STEJNOU 

MONTÁŽ PRO RŮZNÉ NÁSTRAHY. VŠECHNY MĚKKÉ 
NÁSTAHY NAPICHUJI NA HÁČEK, ALE POKUD 
PŘECHÁZÍM NA TVRDOU PELETU, POUŽÍVÁM BAIT 
ALIGNER. BAIT ALIGNER JE MOŽNÉ RYCHLE PŘIDAT A 
PERFEKTNĚ NASTRAŽIT PELETU NA RAMÍNKO HÁČKU 
A TAKÉ RYCHLE SEJMOUT A NASTRAŽIT MĚKKOU 
NÁSTRAHU. CAMERON CROSS

RYCHLÁ ZMĚNA
JE MOŽNÉ RYCHLE MĚNIT MEZI MĚKKÝMI 
NÁSTRAHAMI ČERVI, ŽÍŽALY A TVRDOU PELETOU 
BEZ VÝMĚNY NÁVAZCE?

||| MATRIX MASTERCLASS
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VŽDY JSEM CHYTAL NA NÁSTRAHY, KTERÉ BYLO 
MOŽNÉ NAPÍCHNOUT PŘÍMO NA HÁČEK, JAKO JSOU 
ČERVI, ŽÍŽALY A KUKLY. NEDÁVNO MI NĚKDO ŘEKL, 
AŤ ZKUSÍM PELETY V GUMIČCE. NEJSEM SI JISTÝ, JAK 
PŘIPOJIT GUMIČKU A NASTRAŽIT PELETU.

D O PELETA V GUMIČCE JE SNADNÝ 
ZPŮSOB NASTRAŽENÍ. GUMIČKA 
MŮŽE BÝT NAVLEČENA PŘÍMO NA 
HÁČEK, NEBO PRO MAXIMÁLNÍ 
EFEKTIVNOST NA VLASOVÉ MONTÁŽI 
POD HÁČKEM.
 

MARK POLLARD

1. Nebojte se použít silné háčky a 
vlasec

2. Přivažte gumičku na vlasec 
pomocí smyčkového uzlu

3. Provlečte vlasec zpět očkem 
háčku

4. Vlascem přitáhněte gumičku k 
obloučku háčku 

5. Obtočte ramínko háčku 10 až 
12 krát 

NASTRAŽOVÁNÍ PELET

6. Protáhněte vlasec zpět očkem 
háčku

7. Utáhněte uzel a koncová 
montáž je připravena

8. 6 mm peletu vložte do gumičky 
pomocí Pellet Bander

9. Vytáhněte Pellet Bander a jste 
připraveni na další rybu
 

Matrix má v 
nabídce hotové 

návazce s 
gumičkami

Matrix Pellet Bander usnadňuje 
nastražování pelet do gumičky
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||| NOVINKY 2016
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Na následujících stránkách uvidíte spoustu nových 
výrobků, na kterých jsme posledních pár dost náročných 
měsíců pracovali. Uvidíte, že Matrix se stal barevnějším. 
Nově uvidíte napříč produkty limetkově zelenou. Tato 
barva rozzářila a stylově pozvedla všechny produkty. 
Vylepšili a doplnili jsme oblíbenou řadu sedaček 
Superbox. Představujeme kompletní řadu ležérního 
oblečení Matrix, ve kterém budete rybařit stylově a 
hlavně pohodlně. Nová řada obalů Ethos Pro vypadá 
nádherně, ale je také plná nejrůznějších funkcí. U 
produktů Matrix na následujících stránkách uvidíte, že je 
možné spojit funkčnost a styl. 

NOVINKY  2016
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||| MATRIX SUPERBOX 36

SUPERBOX 36 
 •  Velký průměr noh 36 mm s vnitřní teleskopickou  

25 mm nohou pro extrémní stabilitu

 •   Lehký hliníkový rám v limetkové barvě 

 •   Odnímatelný polstrovaný popruh

 •   Sestaven z populárních Matrix modulů

 •   Velký úložný prostor mezi podlážkou a sedačkou

 •   Stylový zadní panel

 •   Protiskluzová podlážka 

 •   Dodáván s: 1 x Deep Drawer Unit, 1 x 90 mm 
Storage Unit and 1 x Transport lid

 •   Otočné patky proti boření do bahna a stabilitě 
na nerovném povrchu o velkém průměru

 •   Zasunovací podlážka pro snadný transport

 •   Osazen Snag-free kováním

 •   Polstrovaný sedák s vestavěnou vodováhou

 •   Nohy osazené závitem pro příslušenství

 •   K dostání samostatný rám se sedákem

 •  ŠEDÝ RÁM KÓDGMB116 €649.99 

 •  ZELENÝ RÁM KÓDGMB115 €649.99 

Vylepšili jsme naši řadu sedaček Matrix, která je již i tak považovaná za 
jednu z nejlepších na trhu. Na vrcholu řady je vylepšený Superbox 36, 
zatímco F25 a P25 jsou skvělou nabídkou s modulárním systémem. 

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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FEEDER SEAT   
 •  Složitelný pro snadný transport

 •  Otočný sedák pro snazší nahazování a lov

 •  Polstrovaný sedák a opěradlo

 •  Stylový zadní panel

 •  Může být osazen na všechny sedačky 
Matrix s modulárním systémem

 •  KÓD-GMB117.  €139.99

SUPERBOX 25  
 •  Lehký hliníkový rám v eloxované úpravě 

 •  25 mm teleskopické nohy

 •  Sestaven z populárních Matrix modulů

 •  Odnímatelný polstrovaný popruh

 •  Stylový zadní panel

 •  Protiskluzová podlážka 

 •  Dodáván s: 1 x Deep Drawer Unit, 1 x 90mm 
Shallow Tray and 1 x Transport lid

 •  Velké otočné patky pro stabilitu
na nerovném povrchu.

 •  Zasunovací podlážka pro snadný transport

 •  Osazen Snag-free kováním

 •  Polstrovaný sedák s vestavěnou vodováhou

 •  K dostání samostatný rám se sedákem

 •  ŠEDÝ RÁM KÓDGMB119 €429.99  

||| SEDAČKY MATRIX

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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F25 BOX  
 •  Lehký hliníkový rám tvar „H“ v eloxované úpravě 

 •  25 mm teleskopické nohy

 •  Sestaven z populárních Matrix modulů

 •  Odnímatelný polstrovaný popruh

 •  Protiskluzová podlážka 

 •  Dodáván s: 1 x Deep Drawer a 1 x 90 mm Tray Unit

 •  Otočné patky pro stabilitu na nerovném povrchu.

 •  Zasunovací podlážka pro snadný transport

 •  Osazen Snag-free kováním

 •  Polstrovaný sedák s vestavěnou vodováhou

 •  KÓD-GMB114.  €319.99

P25 BOX  
 •  Lehký hliníkový rám tvar „H“ v eloxované úpravě 

 •  25 mm teleskopické nohy

 •  Sestaven z populárních Matrix modulů

 •  Odnímatelný polstrovaný popruh

 •  Protiskluzová podlážka 

 •  Dodáván s: 1 x nový Front Drawer Unit, 
1 x Deep Drawer Unit, 1 x Shallow Tray, 
1 x Pole Winder Tray Pack (48 x 13cm)

 •  Otočné patky pro stabilitu na nerovném povrchu

 •  Zasunovací podlážka pro snadný transport

 •  Osazen Snag-free kováním

 •  Polstrovaný sedák s vestavěnou vodováhou 

 •  KÓD-GMB113.  €379.99

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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Myslíme si, že je správné rozšířit sortiment 
příslušenství, když už jsme rozšířili a vylepšili 
sortiment sedaček. Do řady přibyl netrpělivě 
očekávaný systém s předními zásuvkami. Také jsme 
přidali vložky pro hlubokou zásuvku, držák nástrah 
a držák děličky/podběráku.

||| PŘÍSLUŠENSTVÍ K SEDAČKÁM

3D 90MM RIGID SIDE TRAY
 •  Univerzální 3D systém použitelný pro nohy o průměrech 25 mm, 30 mm a 36 mm

 •  Součástí balení jsou 2 teleskopické nohy pro větší stabilitu

 •  Nastavitelné víko může být uzamknuto v jakékoliv poloze

 •  9 cm hluboké plato pojme hluboké misky na nástrahy

 •  Perfektní ochrana nástrah před sluncem a deštěm

 •  Uzamykatelné víko pro snazší transport 

 •  Velkorysé rozměry 580 mm x 490 mm

 •  CODE-GMB108. €139.99
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32mm

POLE REST   
 •  Větší průměr pro odkládání dílů děličky

 •  Měkká vnitřní ochrana dílů

 •  Závit

 •  Použití jako podpěra prutu/podběráku

 •  KÓD-GAC348

3D YELLOW INSERT
 •  Umožňuje použít kompletní řadu 3D příslušenství 

na nohách o průměru 32 mm

 •  KÓD-GMB111

FRONT DRAWER SYSTEM
 •  Modul se 2 předními zásuvkami pro řadu sedaček Matrix

 •  Každá zásuvka dodávána se 3 vložkami pro přehledné 
uložení drobností

 •  Modul s předními zásuvkami je uložen do mělkého patra, 
které může být doplněno o kostřičky pomocí Matrix Pole 
Winder Tray Pack

 •  Zásuvky s těsněním

 •  Rozměry zásuvky 140 mm x 250 mm 

 •  KÓD-GMB112. €94.99

DEEP DRAWER INSERTS
 •  Vložky pasují do hluboké zásuvky, pro přehledné 

uložení

 •  V balení 1 x velká a 1 x malá vložka

 •  KÓD-GMB120

DEEP DRAW UNIT WITH INSERTS
 •  Modul s hlubokou zásuvkou kompatibilní, se všemi 

sedačkami Matrix kromě FD compact

 •  Modul může být nastaven vlevo i vpravo

 •  Hloubka zásuvky 50 mm

 •  Dodáván se 2 vložkami pro přehledné uložení 
drobností

 •  KÓD-GMB118. €94.99

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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®

||| KŘESLA, HORIZON REEL

ETHOS® 

DELUXE ACCESSORY CHAIR 
 •  Exklusivní křeslo s rozšířeným polstrováním

 •  Navrženo pro lov na plavanou a feeder

 •  Lehká hliníkovo - ocelová konstrukce

 •  25 mm hliníkové nohy pro veškeré 3D 
příslušenství

 •  Odnímatelná prodloužení zadních noh

 •  Kapsa pro uložení prodloužení

 •  Složitelný do roviny pro snadný transport

 •  Dodává se s transportním popruhem

 •  Látka: 100% polyester 

 •  Výplň: 100% polyurethane 

 •  Vysoká záda pro extra komfort

 •  KÓD-GBC002.  €139.99

ETHOS® 
ACCESSORY CHAIR  
 •  Navrženo pro lov na plavanou a feeder

 •  Lehká hliníkovo - ocelová konstrukce

 •  Nízká záda pro snadné nahazování

 •  25 mm hliníkové nohy pro veškeré 3D 
příslušenství

 •  Složitelný do roviny pro snadný transport

 •  Dodává se s transportním popruhem

 •  Hmotnost 4,9 kg

 •  Látka: 100% polyester 

 •  Výplň: 100% polyurethane 

 •  KÓD-GBC001.  €84.99

Vylepšená řada feederových křesel Matrix nabízí perfektní kombinaci 
pohodlí a praktičnosti pro rybáře. Křesla dostala Matrix design a spoustu 
dalších funkcí včetně oddělitelných prodloužení noh u křesla Deluxe 
Accessory Chair.

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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®

HORIZON 6000
 •  5 nerezových ložisek

 •  Převodový poměr 4,6:1

 •  Mesh-Tech převodový systém

 •  Štíhlá klička

 •  Mikro ukládání vlasce

 •  Silver & Blue nahazovací klipy

 •  Rolnička nekroutící vlasec

Nový Horizon 6000 je ideální naviják pro lov na 
střední a dlouhou vzdálenost, unikátní design 
pocházející ze světa hodů do dálky. Kombinace velké 
cívky a pomalého navíjení vlasce umožňují lovit ve 
vzdálenostech, o kterých jste dříve snili.

 •  Přední brzda

 •  Ochrana vlasce na rotoru

 •  Obrovská cívka

 •  Pomalé stoupaní při navíjení vlasce

 •   Navrženo pro lov na velké vzdálenosti

•  KÓDGRL013   €159.99

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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||| OBALY ETHOS PRO

GREEN STROP TEXT XXXXXXXXXXXXXX

Obaly Ethos si díky kvalitě a odolnosti získaly výbornou 
reputaci. Udělali jsme další krok a posunuli jsme 
obaly Ethos Pro. Hodně položek má nyní ochranné 
pevné dno, ty nejkvalitnější zipy a velmi odolné šití. 
Doplnili jsme je o spoustu funkcí včetně doplňků pro 
značení vzdálenosti S.M.S (Smart Mark Systém).

ETHOS® PRO 
NET & ACCESSORY BAG   
 •  Dva hlavní úložné prostory pro příslušenství 

k sedačce a další vybavení

 •  Vnější kapsa na zip pro síta a plata

 •  Kapsa na vezírek s odvodňovacími otvory

 •  Přenosná ucha a nastavitelný popruh

 •  Všechny části se spojí pomocí klipu

 •  Látka: 100% polyester, 
Podšívka: 60% Polyethylene, 40% Polyurethane

 •  Výplň: 100% polyurethane 

 •  Dno: 100% PVC

•  KÓD - GLU074 .  €84.99

ETHOS® PRO 
CARRYALL 55L & 65L   
 •  Klasický design tašky

 •  Velký úložný prostor pro příslušenství k sedačce a další vybavení

 •  Vnější kapsa na zip pro síta a plata

 •  2 boční kapsy na drobnosti

 •  Kapsa na vezírek s odvodňovacími otvory

 •  Přenosná ucha a popruh

 •  Látka: 100% polyester, Podšívka: 60% Polyethylene, 40% Polyurethane

 •  Výplň: 100% polyurethane 

 •  Dno: 100% PVC

•  55L KÓD - GLU075. €64.99

•  65L KÓD - GLU076. €74.99

ETHOS® PRO 
EVA STINK BAG    
 •  Vodotěsný EVA materiál

 •  Zipem uzavíratelný vrch

 •  Svařené spoje 

 •  Pojme až tři 3 m vezírky

 •  Prostor pro podběrákové hlavy

 •  Dno tašky vyrobené ze zdvojeného materiálu pro ještě 
větší odolnost

 •  Nastavitelný popruh a přenosná ucha

 •  100% PVC

 •  KÓD - GLU079.  €41.99

Uvedené ceny jsou doporučené MOC

Matrix Fishing Guide 2016_P38-47.indd   38 06/09/2016   11:49:52



39

95cm

58cm 40cm 40cm37cm

43
cm

32
cm

21
cm

30cm

ETHOS® PRO
TACKLE & BAIT CARRYALL   
 •   Kompletní izolační podšívka pro udržení nástrah 

v perfektním stavu v létě i v zimě

 •  2 vnější kapsy na zip

 •  Větší než standardní termotaška, navržen pro uložení 
velkého množství nástrah a příslušenství

 •  Přenosná ucha a nastavitelný popruh

 •  Pevné dno pro zvýšenou odolnost

 •  Látka: 100% polyester, Podšívka: 100% polyethylene terephthalate

 •  Výplň: 60% Polyethylene, 40% Polyurethane

 •  Dno: 100% Ethylene-Vinyl Acetate Copo (EVA)

•  KÓD - GLU073. €64.99

ETHOS® PRO 
BAIT BAG   
 •  Kompletní izolační podšívka pro udržení nástrah v perfektním stavu v létě i v 

zimě

 •  Vnější kapsa

 •  Přenosná ucha a nastavitelný popruh

 •  Pevné dno pro zvýšenou odolnost

 •  Pohodlně pojme 8 velkých krabiček na nástrahy (3,3 pint)

 •  Látka: 100% polyester, Podšívka: 60% Polyethylene terephthalate, 40% Polyester

 •  Výplň: 55% Polyethylene, 45% Polyurethane

 •  Dno: 100% PVC

•  KÓD - GLU077.  €59.99 

ETHOS® PRO 
JUMBO ROLLER
& ACCESSORY BAG    
 •  Velký úložný prostor pro velké rolny, 

podpěry a další rozměrné příslušenství

 •  Pevné dno pro zvýšenou odolnost

 •  Všechny části se spojí pomocí klipu

 •  Nastavitelný popruh a přenosná ucha

 •  Látka: 100% polyester, Podšívka: 
55% Polyester a 45% PVC

 •  Výplň: 95% Polyethylene, 5% Polyurethane

 •  Dno: 100% PVC

 •  KÓD - GLU078.  €104.99

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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||| OBALY ETHOS PRO

ETHOS® PRO 
2 ROD STIFF HOLDALLS   
•  K dostání ve dvou délkách: 1,75 m a 1,95 m

 •  Pohodlně pojme 2 navázané pruty

 •  Všitá tuhá ochranná skořepina

 •  Funkce S.M.S (Smart Mark System)

 •  2 tyčky pro značení vzdálenosti

 •  Vnější kapsa pro měřicí tyčky

 •  Zip přes celou délku

 •  Pásky na suchý zip pro zajištění prutu

 •  Nastavitelný polstrovaný popruh a přenosná ucha

 •  Látka: 100% polyester, Podšívka: 100% Polyester

 •  Výplň: 90% Polyethylene, 10% Polyurethane

 •  Dno: 100% PVC

 •  GLU086 Délka 195 cm x šířka 17 cm x hloubka 20 cm

 •  GLU087 Délka 175 cm x šířka 17 cm x hloubka 20 cm

•  KÓD - GLU086.  €64.99

•  KÓD - GLU087.  €49.99

• 

ETHOS® PRO 
4 ROD STIFF HOLDALLS  
•  K dostání ve dvou délkách: 1,75 m a 1,95 m

 •  Pohodlně pojme 4 navázané pruty

 •  Všitá tuhá ochranná skořepina

 •  Funkce S.M.S (Smart Mark System)

 •  2 tyčky pro značení vzdálenosti

 •  Vnější kapsa pro měřicí tyčky

 •  Pásky na suchý zip pro zajištění prutu

 •  Zip přes celou délku

 •  Nastavitelný polstrovaný popruh a přenosná ucha

 •  Látka: 100% polyester, Podšívka: 100% Polyester

 •  Výplň: 90% Polyethylene, 10% Polyurethane

 •  Dno: 100% PVC

 •  GLU084 Délka 195 cm x šířka 34 cm x hloubka 22 cm

 •  GLU085 Délka 175 cm x šířka 34 cm x hloubka 22 cm

•  KÓD - GLU084.  €119.99

•  KÓD - GLU085.  €104.99

ETHOS® PRO 
5 ROD RUCK SLEEVE 1.85M 
•  Pohodlně pojme 5 navázaných prutů

 •  Funkce S.M.S (Smart Mark System)

 •  2 tyčky pro značení vzdálenosti

 •  Vnější kapsa pro měřicí tyčky

 •  Pásky na suchý zip pro zajištění prutu

 •  Zip přes celou délku

 •  Přenosná ucha

 •  Dva nastavitelné polstrované popruhy, obal 
přenosný jako batoh

 •  Látka: 100% polyester, Podšívka: 100% Polyester

 •  Výplň: 100% Polyethylene

 •   Dno: 100% PVC

 •  Délka 185 cm x šířka 48 cm x hloubka 22 cm

•  KÓD - GLU070.  €119.99

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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ETHOS® PRO 
ROD HOLDALLS   
•  Tradiční typ obalu s plochým profilem, ideální pro 

převážení na transportním systému.

 •  Obal Large pojme 10 tub a Medium 8 tub

 •  Funkce S.M.S (Smart Mark System)

 •  2 tyčky pro značení vzdálenosti

 •  Dvě vnější kapsy na deštník, tyčky, ramena 

 •  Dlouhé zipy pro snadný přístup do kapes

 •  Nastavitelný polstrovaný popruh a přenosná ucha

 •  Látka: 100% polyester, Podšívka: 100% Polyester

 •  Výplň: 85% Polyethylene, 15% Polyurethane

 •  Dno: 100% PVC

 •  Medium GLU071 Délka 195 cm x šířka 30 cm x 
hloubka 30 cm

 •  Large GLU072 Délka 195 cm x šířka 30 cm x 
hloubka 38 cm

•  KÓD - GLU071.  €84.99

•  KÓD - GLU072.  €104.99

ETHOS® PRO 
FEEDER TIP HARDCASE   
 •  Pevná konstrukce pro ochranu špiček

 •  Otevírání na zip pro snadný přístup

 •  Pojme špičky do délky 80 cm

 •  Látka: 100% polyester, 
Podšívka: Látka: 100% polyester 

 •  Výplň: 100% Polyethylene

 •  Délka 84 cm x šířka 8 cm x hloubka 4 cm

•  KÓD - GLU088.  €19.99

ETHOS® PRO 
ACCESSORY BAGS  
 •  Navržený pro uložení množství krmítek a dalšího 

příslušenství

 •  Průhledné víko pro snadné rozpoznání obsahu

 •  Přenosná ucha z EVA materiálu

 •  Víko: 100%PVC, Látka: 100% Polyester, 
Podšívka: 100 lyester

 •  Výplň: 100% polyurethane 

 •  K dostání ve dvou velikostech

 •  Small- Délka 16 cm x šířka 13 cm x výška 8 cm

 •  Medium- Délka 30 cm x šířka 13 cm x výška 8 cm

•  SMALL KÓD - GLU080.  €11.99

•  MEDIUM KÓD - GLU081.  €13.99

ETHOS® PRO 
ACCESSORY HARDCASE BAG   
 •  Navržený pro uložení množství krmítek a dalšího 

příslušenství

 •  Průhledné víko pro snadné rozpoznání obsahu

 •  Přenosná ucha z EVA materiálu

 •  Pevné vyjmutelné přepážky

 •  Víko: 100%PVC, Látka: 100% Polyester, 
Podšívka: 100% Polyester

 •  Výplň: 100% polyurethane 

 •  Délka 24 cm x šířka 16 cm x výška 11 cm

•  KÓD - GLU082.  €19.99

ETHOS® PRO 
FEEDER CASE LARGE    
 •  Navržený pro uložení množství 

krmítek a dalšího příslušenství

 •  Průhledné víko pro snadné rozpoznání obsahu

 •  Přenosná ucha z EVA materiálu

 •  Včetně dvou velkých 2 ‘Stack & Store’ krabic

 •  Zesílené dno

 •  Víko: 100%PVC, Látka: 100% Polyester, 
Podšívka: 100% Polyester

 •  Výplň: 100% polyurethane 

 •  KÓD-GLU083.  €41.99 

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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ETHOS® PRO 
EVA GROUNDBAIT BOWLS  
 •  Vodotěsný EVA materiál

 •  K dostání ve dvou velikostech 5 l, 10 l

 •  Kompletně svařené

 •  Pevný horní kruh

 •  100% EVA

•  5L KÓD - GLU063.  €10.99

•  10L KÓD - GLU064.  €13.99

ETHOS® PRO 
EVA GROUNDBAIT BOWLS WITH HANDLES & LIDS   
 •  Vodotěsný EVA materiál

 •  K dostání ve čtyřech velikostech 10 l, 17 l, 20 l a 40 l

 •  Kompletně svařené

 •  Víko na zip pro bezpečné uložení nástrah

 •  44 l nádoba pojme kbelík na krmení Matrix 

 •  Přenosná ucha z EVA materiálu

 •  100% EVA

ETHOS® PRO 
EVA BOX TRAY SET   
 •  Vodotěsný EVA materiál

 •  Dodáván se čtyřmi 4 EVA miskami: 
1 pt, 2 pt, 3 pt a 7 pt

 •  Průhledné víko pro snadné rozpoznání obsahu

 •  Přenosná ucha

 •  Víko na zip proti rozlití obsahu

 •  Přesně sedí do plata Rigid side tray

 •  100% EVA

•  KÓD - GLU069.  €41.99

CARP KEEPNET 3M & 4M
 •  Silná k rybám šetrná kaprová síťovina

 •  Odolné polykarbonátové kruhy

 •  Všechny kruhy s ochranou proti prodření síťoviny

 •  Dvojité šroubení

 •  Rozměry: 50 cm x 40 cm

 •  K dostání ve 2 velikostech 3 m a 4 m 

 •  100% Polyester

•  3m KÓD - GLN054.  €74.99    4m KÓD - GLN055.  €84.99 

||| OBALY ETHOS PRO| MARGIN POLE | NETS

•  10L KÓD - GLU065.  €17.99

•  17L KÓD - GLU066.  €18.99

•  20L KÓD - GLU067.  €19.99 

•  44L KÓD - GLU068.  €25.99

VŠECHNY VEZÍRKY MAJÍ BEZPEČNÉ 
DUÁLNĚ ÚHLOVÉ SPOJENÍ

ČERNÉ VEZÍRKY MAJÍ 
OCHRANNÝ KRYT NA 
KONSTRUKCI
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CARP LANDING NET 
 •  K rybám šetrná měkká síťka

 •  Silný rám a středový blok

 •  Navržena pro snadné podebírání

 •  100% Polyester

 •  K dostání ve 2 velikostech 

•  KÓD - GLN044.  50cm x 40cm

•  KÓD - GLN045.  55cm x 45cm

SILVER LANDING NET  
 •  K rybám šetrná měkká síťka

 •  Větší očka pro rychlejší podebrání

 •  Silný rám a středový blok

 •  100% Polyester

 •  K dostání ve 2 velikostech

•  KÓD  - GLN048.  45cm x 35cm

•  KÓD  - GLN049.  50cm x 40cm

FINE MESH LANDING NET   
 •  Ultra jemná k rybám šetrná síťka

 •  Lehký rám

 •   Silný středový blok

 •  Perfektní při lovu s nástrahou pod háčkem

 •  100% Polyester

 •  K dostání ve 2 velikostech

•  KÓD - GLN050.  45cm x 35cm

•  KÓD - GLN051.  50cm x 40cm

SUPA LITE FREEFLOW® 
LANDING NET 
 •  Propustná síťka proti zamotání montáže 

 •  Lehký rám

 •  Silný středový blok

 •  Rychle schnoucí

 •  Ideální při použití háčků s protihroty

 •  100% Polyethylene

 •  K dostání ve 2 velikostech

•  KÓD - GLN042.  45cm x 35cm

•  KÓD - GLN043.  50cm x 40cm

RUBBER LANDING NET   
 •  K rybám šetrná pogumovaná síťka

 •  Silný rám a středový blok

 •  Rychle schnoucí

 •  100% Polyester

 •  K dostání ve 2 velikostech 

•  KÓD - GLN046.  45cm x 35cm

•  KÓD - GLN047. 50cm x 40cm

RIVER KEEPNET  4M
 •  Silná síťovina s 6 mm očkem

 •  Odolné polykarbonátové kruhy

 •  Všechny kruhy s ochranou proti prodření síťoviny

 •  Dvojité šroubení

 •  Rozměry: 50 cm x 40 cm

 •  100% Polyester

•  KÓD - GLN053.  €84.99

COMPACT KEEPNET 2.5M
 •  Kompaktní design při použití více vezírků nebo lov bíle ryby

 •  Silná k rybám šetrná kaprová síťovina

 •  Odolné polykarbonátové kruhy

 •  Všechny kruhy s ochranou proti prodření síťoviny

 •  Dvojité šroubení

 •  Rozměry: 45cm x 35cm

 •  100% Polyester

•  KÓD - GLN052.  €64.99

Nová řada síťoviny Matrix Nets byla 
navržena tak, aby pokryla všechny 
preferované způsoby lovu. Rozšířili 
jsme řadu podběrákových hlav a do 
řady vezírků přibyl vezírek Compact, 
který je ideální pro případy, kdy je 
nezbytné použít více vezírků.

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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||| OBLEČENÍ

POLO SHIRT BLACK / GREY 
 •  100% Bavlna

 •  Stylový design

 •  Logo vpředu a na zádech

 •  K dostání v šesti velikostech S, M, L, XL, XXL, XXXL

•  €25.99

POLO SHIRT BLUE / GREY  
 •  100% Bavlna

 •  Stylový design

 •  Logo vpředu a na zádech

 •  K dostání v šesti velikostech S, M, L, XL, XXL, XXXL

•  €25.99

SOFT SHELL JACKET 
 •  96% Polyester, 4% Elastane, 

Podšívka 100% Polyester

 •  Kapsa na telefon

 •  Stahovací šňůrka v pase

 •  Kapsy na zip

 •  Pružné manžety na suchý zip

 •  Zipy s hladkým chodem

 •  Kapuce na šňůrku

 •  K dostání v šesti velikostech S, M, L, XL, XXL, XXXL

 •  €84.99

SOFT SHELL HOODY  
 •   96% Polyester, 4% Elastane, 

Podšívka 100% Polyester

 •  Kapsa na telefon

 •  Pružný pas a manžety 

 •  Zipy s hladkým chodem

 •  Kapuce na šňůrku

 •  Kapsy na zip

 •  K dostání v šesti velikostech S, M, L, XL, XXL, XXXL

•  €74.99

FLEECE LINED HOODY   
 •  80% Bavlna, 20% Polyester. 

Podšívka: 100% Polyester

 •  Fleecová podšívka ideální pro lov v zimě

 •  Zip s hladkým chodem

 •  Kapuce na šňůrku

 •  Pružný pas

 •  Velká kapsa na břiše

 •  K dostání v šesti velikostech S, M, L, XL, XXL, XXXL

 •  €74.99

V nové řadě oblečení Matrix se 
setkává móda s účelností. Brali jsme 
v potaz každý detail pro moderního 
rybáře od kapsy na zip u tepláků po 
kapsu na telefon u Soft Shell. Mezi 
dvěma styly si rozhodně vybere 
každý. 

GREY/LIME SUREFIT CAP    
 •  53% Rayon, 43% Bavlna, Ostatní vlákna 4 %

•   KÓD - GRP145. €17.99

GREY/LIME SUREFIT VISOR    
 •  53% Rayon, 43% Bavlna, Ostatní vlákna 4 %

•  KÓD - GRP146.  €16.99

BLUE/GREY SUREFIT CAP    
 •  53% Rayon, 43% Bavlna, Ostatní vlákna 4 %

•  KÓD - GRP147. €17.99

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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BLACK / GREY HOODY 
 •  Stylový design

 •  80% Bavlna, 20% Polyester

 •  Kapuce na šňůrku

 •  Velká kapsa na břiše

 •  Pružný pas a manžety 

 •  K dostání v šesti velikostech S, M, L, XL, XXL, XXXL

•  €59.99

BLUE / GREY HOODY 
 •  Stylový design

 •  80% bavlna, 20% Polyester

 •  Kapuce na šňůrku

 •  Velká kapsa na břiše

 •  Pružný pas a manžety 

 •  K dostání v šesti velikostech S, M, L, XL, XXL, XXXL

•  €59.99

RELAXED FIT BLACK JOGGERS 
 •  Navrženo pro maximální pohodlí při lovu

 •  Pružný pas se šňůrkou 

 •  Pružné konce nohavic

 •  80% Bavlna, 20% Polyester

 •  Kapsy na zip

 •  K dostání v šesti velikostech S, M, L, XL, XXL, XXXL

•  €41.99

SLIM FIT GREY JOGGERS  
 •  Moderní štíhlý design

 •  Pružný pas se šňůrkou 

 •  Pružné konce nohavic

 •  80% Bavlna, 20% Polyester

 •  Kapsy na zip

 •  K dostání v šesti velikostech S, M, L, XL, XXL, XXXL

•  €41.99

TSHIRT BLACK / GREY  
 •  100% Bavlna

 •  Kulatý límec

 •  Nový design

 •  K dostání v šesti velikostech S, M, L, XL, XXL, XXXL

•  €19.99

TSHIRT BLUE / GREY  
 •  100% Bavlna

 •  Kulatý límec

 •  Nový design

 •  K dostání v šesti velikostech S, M, L, XL, XXL, XXXL

•  €19.99

BLACK/BLUE BASEBALL CAP    
•  53% Rayon, 43% Bavlna, Ostatní vlákna 4 %

•  KÓD - GRP148. €15.99

GREY/LIME BASEBALL CAP   
•  53% Rayon, 43% Bavlna, Ostatní vlákna 4 %

•  KÓD - GRP149. €15.99

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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IMPACT PENCIL BAGGING WAGGLER 
 •  K dostání ve dvou velikostech: 10 g Medium a 15 g Large

 •  Dobře viditelný

 •  Nastavitelná nosnost

 •  Odnímatelné krmítko

 •  Ideální pro lov pod hladinou nebo pro lov u ostrovů 

 •  Zvětšený vztlak pro snazší zaseknutí ryby

 •  Ideální pro lov s velkým množstvím návnady

•  KÓD-Med.  GAC345

•  KÓD-Large.  GAC346

DOMED CAGE FEEDERS
 •  Perfektní pro vnadění velkým množstvím partiklu včetně žížal a kukel

 •  Tuhý závěs s obratlíkem snižuje kroucení vlasce

 •  Děrovaná kupole pro rychlé uvolnění návnady

 •  Umožňuje rychle a efektivně naplnit krmítko jednou rukou

 •  K dostání ve velikosti Small (20 g, 30 g, 40 g) a Medium (20 g, 30 g, 40 g, 50 g)

EVOLUTION® POWER GRIP
METHOD FEEDER 
 •  Power Grip pro lov ve velkých 

vzdálenostech nebo hluboké vodě

 •  Systém s gumovým převlekem a drážkou 
pro snadnou výměnu krmítka

 •  Doporučujeme použít Matrix Rubber Quick Bead

 •  Pracuje se současnými formičkami 
Squeeze and Feed 

 •  K dostání ve velikostech Medium  (22 g, 30 g, 40g) 
a Large (30 g, 45 g, 60 g)

MINI SWIVEL CAGE FEEDER
 •  Malé krmítko pro lov na komerčních

i přírodních revírech

 •  Tuhý závěs s obratlíkem snižuje kroucení vlasce

 •  K dostání ve třech hmotnostech 18 g, 23 g, 30 g

Krmení je podstatnou součástí rybolovu. Představujeme celou řadu nových 
krmítek, která vám pomohou krmit za všech okolností tou nejlepší možnou 
metodou. Průkopnický Dome Feeder se stal již fenoménem a Bagging 
Pencil Waggler přinesl method feeder pod hladinu s devastujícím efektem. 
V řadě krmítek nalezne to správné krmítko bez ohledu, na jaký druh ryby se 
zaměřujete.  

||| SPLÁVKY | KRMÍTKA | ULOŽENÍ NÁSTRAH | POČÍTADLO

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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FISH CLICKER  
 •  Počítadlo ulovených ryb pro odhad hmotnosti

 •  Umožňuje i odečet

 •  Může být připojen na závit vezírku nebo jiného 
příslušenství sedačky

•  KÓD-GAC347

GREY/LIME SOLID TOP BAIT BOXES 
 •  Plné víko pro udržení tekutin uvnitř

 •  Částečně průhledné víčko pro rychlé rozpoznání obsahu

 •  Nárazuvzdorný plast

 •  Gumové těsnění víčka

 •  K dostání ve čtyřech velikostech 1,1 pt, 2,2 pt, 3,3 pt, 1 l Compact

•  KÓD-GBT016.  1,1pt

•  KÓD-GBT017.  2,2pt

•  KÓD-GBT018.  3,3pt

•  KÓD-GBT019.  1 l Compact

GREY/LIME BAIT BOXES
 •  Prodyšné víčko pro živé nástrahy

 •  Částečně průhledné víčko pro rychlé rozpoznání obsahu

 •  Nárazuvzdorný plast

 •  Gumové těsnění víčka

 •  K dostání ve třech velikostech 1,1 pt, 2,2 pt, 3,3 pt

•  KÓD-GBT013.  1,1pt

•  KÓD-GBT014.  2,2pt

•  KÓD-GBT015.  3,3pt

BAIT WAITER
 •  Pojme 4 krabičky na nástrahy

 •  Vložky mohou vytvořit další úložný prostor pro drobnosti

 •  Další vložka pojme jednu 1 pt krabičku

 •  Závit 

 •  2 pevné vložky, 2 malé konvertory

 •  KÓD-GMB121. €19.99

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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Centrála
56-58 Fowler Road, Hainault Business Park, Essex, IG6 3UT

Evropské distribuční centrum
Transportzone Meer, Riyadhstraat 39, 2321 Meer, Belgium

Email
info@fi shmatrix.co.uk

Webové stránky
www.fi shmatrix.co.uk

Facebook
www.facebook.com/Fishmatrix

YouTube
www.youtube.com/ifi shmatrix

Instagram
www.instagram.com/matrix_fishing
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