rybářský sport

Aktivita při lovu a před ním
Když jsem dlouho bez záběru, zlobí mě to. Ve dne i v noci. Jsem
vděčný, že existuje několik lokalit s možností lovu po dobu
čtyřiadvaceti hodin, je to veliký posun. Ale jak být úspěšný? Co
při lovu hledám?
text: Pavel Bobrman Vohralík foto: autor

M

ám kamarády, kteří raději čekají na velkou rybu a uzpůsobí
si tak třeba vzdálenost nástrahy
od háčku na skoro maximální. Nebo tvrdost (odolnost) boilie. Osobně však raději
lovím akčněji. Vyhledávám tedy nástrahy, které ryby zaujmou rychleji, protože
jsou tak vymyšleny. Jiná lákadla je nutné
vylepšit, chcete-li upravit. Velmi mě zaujalo předmáčení boilie. Zvláště pak tehdy,
když k vodě chodím jen na několik hodin.
Nebo na hodně navštěvovaných revírech.
Pokud docházím na ten který revír pravidelně, používám vodu z místa lovu. Pokud
jdu někam jen občas či náhodně, využiji
vodu ze studny.

Dobu na předmáčení si testuji
Podle toho, které boilie pravidelně používám. Z našich produktů je mi nejbližší
SEA z řady RAPID CHAMPION PLATINUM. Tyto kuličky jdou do lázně vždy
asi tři hodinky před lovem. K vodě tak
dorazím s boilie, které už uvolňují esence a atraktory a zároveň se zakrátko začne
uvolňovat svrchní vrstva. A to je, mám to
vyzkoušené, pro kapry lákavější. Důležité
je (a stalo se mi to několikrát), že hlavně
o víkendech, kdy jsou některé revíry doslova zasypány velkým množstvím návnady, jsou ryby opatrné. Tam ryby zase
více berou kupříkladu v neděli odpoledne
a navečer, popřípadě v pondělí ráno. Tedy

v období, kdy je u vody opět klid. V tu
chvíli vnadím také předmáčeným krmením, které vylepšuji o půlené boilie, popřípadě o pelety s rychlejší dobou rozpadu.
Ale není to jen o náhodném lovu! I na
delší výpravě mohu prochytávat více míst,
když se nedaří. A měním nejen místa, ale
i různé vzdálenosti, abych ryby oslovil
a hlavně vyhledal.
Verzí předmáčených boilie je hodně
Používám i noční. U vody nespím, navíc
velice rád nocuji v přírodě, takže jsem neustále ve střehu. Také moc rád poslouchám
ryby, vnímám, co se děje na hladině a jak
jsou ryby aktivní. Když slyším, že aktivita
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