SUMCOMÁNIA

AKO NA TO

TECHNIKA A SPÔSOBY LOVU SUMCA

Uloviť takého sumca, s ktorým by ste sa mohli pochváliť, to nie je žiadna hračka. Veľa rybárov sa
dalo na túto cestu a čoskoro z nej zišli, práve pre neúspech z výsledku. Veľkých sumcov je podstatne
menej ako veľkých kaprov, preto treba mať na to náradie, o ktorom sme písali v predchádzajúcom
čísle Slovenského Rybára. Teraz si povieme, ako správne použiť tieto zostavy.
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eľmi dôležité je spresniť si, o aký spôsob lovu pôjde:
buď z brehu vyvážaním, alebo lov z člna. Na lov z brehu
potrebujeme prút o dĺžke 2,5 - 3 m, maximálne 3,5 m, s
akciou od 200 do 400 g. Taktiež musíme brať ohľad na to, či lovíme
vo vode bez prekážok, alebo s prekážkami. V prípade „čistej“ vody
môžeme vyvážať aj na vzdialenosť okolo 200 - 300 m. Tu smieme
použiť dlhší prút, pričom zdolávanie nemusí byť také razantné,
ako na vode vo vzdialenosti od pár metrov do 50 m, kde treba
tvrdší a kratší prút. Tu musíme brať ulovený kus „na tvrdo“, aby
sme mu zabránili zaplávať za prekážku, čo býva obyčajne koreň, či
spadnutý strom. Pri vyvážaní sa môžu použiť štyri spôsoby uloženia
nástrahy.

LOV POMOCOU BÓJKY
Na tento spôsob lovu potrebujeme bójku okolo jedného metra
dlhú a dvomi plavákmi rôzneho sfarbenia na oboch koncoch

uviažeme obratlík a naň aj nadväzec (obr.5). Ten nesmie byť dlhší
ako jeden meter, čo nám zabráni zamotaniu ryby o šnúru.
Obrázok bója (obr.13)
Na tento spôsob lovíme
v plytkých vodách,
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o hĺbke do 2 - 3 m,
pokiaľ možno s čistým
dnom, bez prekážok,
aby sa nám kotviace
o l o v o n e z a c hy t i l o ,
čoho následkom by
bolo odtrhnutie celého
systému. Pri zábere je
veľmi dôležité zasekávať
viackrát, pokiaľ šnúra
nie je vyšponovaná a
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nie ste v priamom kontakte
s rybou.
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LOV NA TRHACÍ
SYSTÉM
(obr.1). Obratlík veľkosti XXL a systém nadväzcovej šnúry (obr.3),
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jednoháčik veľkosti 5/0 OWNER,
či trojháčik veľkosti 3/0, 4/0,
respektíve 5/0. Šnúr y na
nadväzec používame kevlarové,
odolné voči oderu, o záťaži na
100 - 150 kg. Nakoniec budeme
potrebovať záťažové
olovo, priebežné,
zodpovedajúce
veľkosti plaváku
väčšej záťaže okolo
200 - 300 g (obr.2),
čo nám poslúži ako
kotviace olovo. A
ako postupujeme?
Na šnúru od prúta
navlečieme 200 300 g olovo (obr.4),
pripojíme bójku,
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Na tento systém
potrebujeme kotviace závažie v podobe kameňa, či vrecka s
kameňmi, pevnú kotviacu bójku (obr.6),
silon s priemerom 0,50 mm, alebo šnúru,
plavák s nosnosťou 180 - 300 g, olovo o
hmotnosti 100 - 200 g, koncový nadväzec
s obratlíkom a spojovacím silónom o
priemere 0,15 - 0,25 mm, karabínku. Postup pri montáži spočíva v
tom, že na šnúru od
prúta navlečieme
plavák, špeciálne 12
upravený na trhací
systém, olovko 100
- 200 g, dorazovú
zarážku, brániacu
kontaktu olova s
uzlom na obratlíku a
nakoniec nadväzec
so zvoliteľným
u k o n č e n í m
jednoháčika, či
trojháčika (obr.12).
Obrázok 7 a 8
Postup pri vyvážaní
a položení nástrahy je taký, že prút uložíme do trubkového stojana
a druhý koniec - plavák s háčikmi zoberieme do člna. Najskôr si
zvolíme lovné miesto a za ním v
smere od brehu k lovnému miestu,
asi 8 m položíme záťažový kameň,
upevnený na silone, či šnúre. Na
hladine upevníme polystyrén s
očkom, kam namontujeme neskôr
karabínku s trhacím silonom.
Vyplávame s nástražnou rybkou,
napichnutou na háčikoch smerom
k polystyrénu, pričom jeden koniec

trhacieho silonu
p r i p n e m e n a 10
bójku a dr uhý
na plavák za
očko (obr.9 a 10).
Rybu s olovom
nastavíme na
hĺbku, v ktorej
chceme loviť. Tá
musí byť menšia,
ako vzdialenosť
plaváka od bójky.
Dohovoreným
s i g n á l o m
oznámime obsluhe pri udici, aby navíjala šnúru
na multiplikátor, pokiaľ sa systém nenapne
(obr.11) . Citlivo došponovaný prút musí byť
ohnutý a šnúra by nemala prísť do kontaktu s
vodou, ak lovíme do vzdialenosti 50 m. Tesne za
koncové očko upevníme rolničku na špeciálny
gumový držiak a zasunieme chemické svetlo,
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kvôli orientácii. Pri takomto
zostrojení v pohode čakáme na
vytúžený záber, ktorý príde v
podobe narazenia, rolnička sa
dôrazne zatrasie, a pomalého
ohýbania prútu k vode.
Ak chcete poznať ďalšie spôsoby
uloženia nástrahy, kúpte si
septembrové číslo Slovenského
Rybára.
Silurus Team Senica
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