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Malé rozdíly
Sezona byla v půlce a léto zrovna není mým oblíbeným šálkem
čaje při lovu kaprů. Na jaře to bylo mnohem lepší, produktivní
a ulovil jsem několik ryb, po nichž jsem toužil.
text: Jakub Trimay foto: autor

Je úžasné, jak bývá každý kapr jiný,
prostě jedinečný

P

rvní vycházky mi poskytly přesně
to, co jsem potřeboval. Přechod ke
značce Solar byl raketový, nezmocnila se mě žádná pochybnost, vše zapadlo.
Hned na první vycházce jsem ulovil nejlepší rybu revíru a malá popka (pop up)
v pastelové barvě „úřadovala“ během celého jara.
Přístup
Rád experimentuji s montážemi i nástrahami, protože se domnívám, že se to
vyplatí. Otřepaná fráze o odlišnosti či jinakosti je pro mě velmi důležitá. Příprava
mě totiž baví zrovna tak, jako samotný lov.
Snažím se eliminovat hmotnost nástrahy

a háčku tak, aby moje montáž pracovala
i při nejmenším zájmu ryby o dobrotu na
háčku. Existují vlastně dvě možnosti prezentace. První je založená na maximální
přirozenosti, druhá na vzbuzování zájmu
a momentu překvapení. Tak například
Ronnie rig, který po celé jaro pracoval
znamenitě, jsem vůbec nedovažoval tmelem, ale pop up jsem ořezal tak, aby nástraha zlehka klesala dvě, tři sekundy na
sediment dna a nejednou se ukázalo, že
právě v tomto momentu ji ryba popadla.
A nelovil jsem zrovna malé kapry!
Za velice důležité považuji i občasné
přebroušení háčků. Děláte-li to, máte
v ruce velký trumf. Tvrdím, že se to jed-

noznačně vyplácí, říkám, že to mám vliv
i na počet ulovených ryb. Důležité je
i splynutí montáže se dnem. Vhodná jsou
texturovaná olůvka i maskování lihovou
fixou. Rybář totiž musí své montáži věřit.
Úspěch mi přinesly i doma rolované Wafters postavené na bázi směsi Club mix.
Tady jsem se snažil vyhrát si s vyvážením
i jinakostí a v mé tašce nechybějí, vždy
naložené ve směsi Stimulin amine a Marinel17. Přes absenci konzervantů se tak
tyto nástrahy nekazí a můžete je použít,
když paběrkujete.
Na pár hodin
Několikahodinový lov, řekněme od
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Pokračování čtěte v tištěné verzi v Rybářství číslo 10.

