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T echnika feeder (čteme „fídr“) u nás 
patří k nejpopulárnějším varian-
tám lovu na položenou, tedy lovu 

u dna. Princip je jednoduchý: Na lovné mís-
to umístíte krmítko plné dobrot a lákáte jím 
ryby k nástraze na háčku.

Speciální prut
Základním vybavením při lovu na feeder 
je feederový prut s pevnou páteří a veli-
ce jemnou výměnnou špičkou, která slou-
ží jako signalizátor záběru. Potřebovat bu-
dete i lehký smekací naviják a samozřejmě 
krmítko, které dalo technice jméno (z ang-
lického feed – krmit). Krmítka mají spoustu 
tvarů a různé hmotnosti: Lehčí pro stojaté 
vody a těžší pro proudné úseky. Obdobné 

je to se špičkami prutu, do klidnější vody 
jsou určeny jemnější, do proudné tvrdší, 
které zmírňují tah vody. 

Správné krmení
Rozhodující pro úspěšný lov je zvolit vhod-
né krmení pro cílovou rybu a pomocí kr-
mítka jej nahazovat co nejpřesněji na zvo-
lené místo. Stejně jako nástraha na háčku 
může být jak rostlinného, tak živočišného 
původu. Nebojte se zvolit drobné nástrahy 
– i takové jsou s chutí přijímány největšími 
rybami, které v revíru žijí. I když byl původ-
ně feeder využíván pouze při lovu býlo-
žravých ryb, v posledních letech je mnoha 
rybáři používán i k lovu dravých ryb. V ta-
kovém případě se snaží pomocí jemného 

krmení k nástraze přilákat 
drobné rybičky a tím vzbu-
dit pozornost dravce.

Nahazujeme!
Možná vás překvapí, že lo-
vit ryby budete prakticky 
od prvního náhozu. Po na-

hození nástrahy položte prut kolmo ke smě-
ru nahození do vidličky. Pomocí navijáku 
vyšponujte vlasec tak, aby byl konec jemné 
špičky mírně prohnutý. Špičku je třeba vytr-
vale sledovat: Záběr se projeví jejím zachvě-
ním a správný okamžik pro zásek je ve chvíli, 
kdy se špička prutu plynule prohne. 

Obývá tekoucí vody, lze ji najít téměř po 
celé České republice. Je jednou z našich 
nejsilnějších ryb žijících u dna.  
Má štíhlé, nesmírně pevné válcovité 
tělo. Typickým znakem parmy obecné 
jsou masitá spodní ústa lemovaná čtveři-
cí vousků. Největší exempláře mohou 
měřit až 100 cm a vážit víc jak 10 kg. 

Parma obecná – 
Barbus barbus
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www.abicko.cz/JakSeStatRybarem 

Feederový rybolov
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Naplníte krmítko, nahodíte a pak už jen čekáte,  
kdy se chytí první ryba.
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  Jdeme 
    na ryby

Seriál


