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Ledová království
Jak venku teplota klesne pod bod mrazu, už mě to doma
neudrží a vyrážím na pochůzky. Když je sníh, mám aspoň
přehled o tom, jestli někdo nechodí kupříkladu ke Klabavce
pytlačit a očima rentgenuji místa, kde se vytváří roztodivné
ledové útvary.
text: Ivo Novák foto: autor
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o jen voda a mráz dokáží vytvořit!
Roztodivná umělecká díla, samý originál! Za roky, co se mě záliba focení
ledu pevně drží, jsem si našel řadu
míst, kde je šance, že se nějaký pěkný ledík vytvoří. Jsou úseky, kde není co
obdivovat, ale také místa, kde se nádherné
útvary vytváří pravidelně. Skvělé je na tom
to, že každý rok jsou jiné. Vlastně se mění
každý den a tak třeba po dvou dnech najdete u vody zase něco úplně jiného. Na tyhle
proměny se nesmírně těším.

Umělecká dílka chtějí čas
Chvilku to trvá, než se voda ochladí o nějaký stupínek a začnou se objevovat umělecká díla. Když chytíte správný čas, máte
vyhráno. Pár dní se nic neděje a pak se najednou objeví pár prvních námraz a druhý
den je z prostředí u vody galerie. Při dlouhotrvajících silných mrazech by člověk řekl,
že těch pěkných útvarů se u vody najde
spousta, ale není tomu tak! Dlouhotrvající
mrazy vše zakulatí, spojí a začnou se tvořit
spíše homole a celistvé kusy ledu, které už

nejsou tak vábné. Jeden týden se namlsáte
krásných ledových krápníků a po týdnu už
jen koukáte na kusy ledu. Vystihnout správný čas je velice důležité.
Místa vhodná k focení?
Spoustu pěkného se dá najít u jezů a většinou na proudných úsecích. Tam, kde je pomalá a klidná voda, nic nehledejte. Pěkné
skvosty jsou na jízcích na menších tocích.
Skvělé jsou větve, které sahají až do vody,
nebo kde jsou různé popadané větve, úži-
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Pokračování čtěte v tištěné verzi v Rybářství číslo 12.

