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Tvrdé údery hlavou, muškařský prut ohnutý do  kruhu, 
dechberoucí souboj. Abyste ulovili kapitálního candáta 
na mušku, jednoduše musí vše do sebe perfektně zapad-
nout. Přední evropský specialista na lov dravců s muškař-
ským prutem vám na následujících řádcích prozradí důleži-
té tipy, co se týče správné techniky a volby lokality.
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Lovit dravé ryby na umělou mušku je jedno-
duše parádní disciplína. Po úlovcích několika 
pěkných štik bylo mým cílem přelstít na strea-
mer i pořádného candáta. S kamarádem jsem 
se proto vydal na řeku, kde se mi již povedlo 
na  přívlač ulovit nějaké štiky a  také candáty. 
Už při mé první návštěvě jsem zde na velkou 
štiku nemusel čekat příliš dlouho. Můj soused 
na belly boatu tenkrát chytil několik pěkných 
candátů na gumy. Ačkoliv se 3metrová hloub-
ka pro muškařský prut zdála jako stvořená, 
mně se ale při vší snaze candáta ulovit nepo-
dařilo. Otázka, která ve mně hlodala, byla na-
prosto jasná. Proč?!

Perfektní revíry
S  muškařským náčiním a  belly boatem má 

člověk pouze omezený akční rádius, přičemž se 
ale po vodě pohybuje téměř neslyšně a může 
perfektně prochytat zvolená místa a směry. Lo-
kalita tedy nebyla příčinou neúspěchu. Malá, 
cca 50 m široká řeka je v průměru mezi 2 a 5 m 
hluboká a má vesměs měkké podloží. Na can-
dátím místě mého kamaráda se ovšem podél 
břehu nachází malé kamenité plato se škeble-
mi, před kterým padá hrana do hloubky až 4 m. 
Tvrdé dno je předurčeno pro výskyt candátů. 
Na žádném jiném místě této lokality nenajde-
me takové podmínky pro jejich lov. Spot, který 
je dlouhý cca 300 m, platí doslova za  candátí 
magnet. Lehce přikalená voda se navíc zaslu-
huje o jejich dobrou populaci.

Než se dostanu k  technice lovu a  vhodné 
volbě náčiní, vezmu to tak trochu oklikou. Při 
mé druhé návštěvě zde se mi konečně poved-
lo nějaké candáty ulovit. Hned ten první byl 
s délkou 89,5 cm skutečně výjimečnou rybou 
zdolanou na muškařský prut. Následovaly ho 
další exempláře mezi 50–55 cm. Přiznávám ov-
šem, že jsem musel své náčiní a lovnou techni-
ku kompletně „překopat“.

Náčiní
Poznatek z  minulých rybářských výprav je 

jako noc a  den, tedy buďto nekompromis-
ní tvrdá rána, nebo nesmělé zatažení – tak 
rozdílné mohou záběry na  muškařský prut 
být. Abychom si udrželi dobrý koe� cient 
proměněných záběrů, je při výběru náčiní 
potřeba některé speci� cké aspekty tohoto 
lovu zohlednit. Osobně používám desítkový 
prut značky Greys pro mořský rybolov, kte-
rý je pěkně pevný. Při výběru streamerů se 
orientuji na  nejčastější potravní rybky míst-
ních predátorů, v  tomto případě se jedná 
o  malé okouny. Trocha světlejší zelené barvy 
se postará o  zlepšenou identi� kaci nástrahy 
v  přikalené vodě. Mušky, speciálně na  velké 
candáty, mohou mít 15–20 centimetrů. Vzhle-
dem k možné přítomnosti ostrých štičích zubů 
používám titanové lanko a 1,5 m dlouhý mo-
no� lní návazec LS Stroft o průměru 0,40 mm. 
Technický pokrok v  segmentu mono� lních 
vlasců musí dělat dravcům pořádné „vrásky“. 
Konkrétně tento model má výjimečně níz-
kou průtažnost. S jeho pomocí máme daleko 
vyšší šanci candáta dobře zaseknout, pokud 
je jeho záběr sotva rozpoznatelný nebo není 
prakticky vůbec cítit. Při této technice muška-
ření jde o  neskutečnou výhodu, protože při 

stripování vyvíjíme na rybu daleko méně tlaku 
než například při jigování s gumovou rybkou 
a 80g přívlačovým prutem. Titanové lanko se 
nekroutí a  klesá rychleji ke  dnu než jiné ma-
teriály. Vzhledem k tomu, že se zpravidla loví 
v těsné blízkosti dna, by si člověk odvodil, že 
intermediální muškařská šňůra bude v hloub-
kách mezi 3 až 4 m pro tento účel ideální. Ale 
světe, div se, není! Já sázím na plovoucí šňůru 
s cca 2 m dlouhým potápivým Polyleader ná-
stavcem. Pouze s  touto sestavou mi funguje 
na již zmiňované lokalitě vše tak, jak má.

Technika
Zde je potřeba své natěšené smysly velmi 

přibrzdit. Říká se to snadno, hůře provádí, ale 
při prezentaci streamerů musíme zvolit sku-
tečně šnečí tempo. Hned prozradím proč?! 
Na  revírech s  velkým rybářským tlakem, kde 
hodně rybářů loví na  gumy, vnímají velké 
ryby rychlou prezentaci jakékoliv nástrahy 
jako akutní nebezpečí, proto takto vedené, 
byť barevně i  velikostně dobře zvolené stre-
amery zcela ignorují. Rychle potápivý náva-
zec spojený s několika centimetry olověného 
drátku, který upevním k  hlavičce mušky, se 
postará o  vyklesání do  dostatečné hloubky. 
Díky plovoucí šňůře padá muška i po silnějším 
přitažení vodním sloupcem extrémně poma-
lu a  svůdně směrem ke  dnu a  candátům. Při 
použití intermediální šňůry bych se sice do-
stal rychleji ke dnu, musel bych ovšem daleko 
svižněji streamer přitahovat, abych jej dokázal 
vést cca 0,5 až 1 m nade dnem, což by bylo 
kontraproduktivní. Je totiž nejen z lovu na ná-
strahy z  měkké gumy všeobecně známo, že 
velcí candáti stojí rádi trochu nade dnem.

Při mé druhé návštěvě na domácí vodě ka-
maráda bylo pořádně větrno, podle Beauforto-
vy stupnice jasná 6 (těsně pod 50 km/h), v ná-
razech 8 (až 70 km/h). Počasí dobré pro ryby, 
nikoliv pro rybáře na  belly boatech. Abych 
docílil perfektní prezentace streameru, která 
je za těchto podmínek možná pouze po větru, 
musel jsem belly boatem odpádlovat od bře-
hu. Teprve poté se mi dařilo poslat sestavu 
přesně tam, kam jsem ji potřeboval dopravit 
– směrem k rákosí a kamenitému platu. Po ná-
hozu jsem nechával mušku cca 3–5 sekund kle-
sat. Následovalo jedno krátké tvrdé přitáhnutí 
a  pauza opět 2–4 sekundy, než jsem své ná-
straze opět propůjčil trochu života. Při silném 
větru, jako byl toho dne, je navíc nutné snažit 
se neustále od nástrahy s plavidlem vzdalovat 
a tím jí fakticky zvedat ode dna.

Budete-li schopni svou mušku perfektně 
prezentovat, můžete s  muškařským prutem 
ulovit ty nejkrásnější candáty, o  kterých se 
vám doposud jen zdálo. Tak chladnou hlavu, 
„pomalé“ ruce a hodně štěstí! ■
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Jelikož prezentace nástra-
hy musí být velmi pomalá, má-

me-li co do činění s „ochytanými“ 
a nedůvěřivými candáty a je-li na-
víc voda ještě trochu přikalená, je 
extrémně důležité, abychom lovili 

na místě, kde máme absolutní 
důvěru ve výskyt naší cílo-

vé ryby.


