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Preto som sa s ním v polovici feb-
ruára zúčastnil víkendového lovu 
ostriežov v ľadovej vode, spo-

ločne aj s Niklausom Bauerom a Pao-
lom Pacchiarinim. Už dlhší čas aj mňa 
drží ošiaľ lovu ostriežou a nechcel som 
si nechať ujsť príležitosť loviť ostrieže 
s Paolom a Niklausom, ktorí takisto sní-
vajú o kapitálnom pichľavom rytierovi. 

V súčasnosti čoraz častejšie vidieť na sociálnych 
sieťach RYBÁROV POTULUJÚCICH SA PRI VODE 
S MUŠKÁRKOU. Skutočným trendsetterom 
v muškárení je môj kamarát Marc Zitvast 
z www.smartlures.nl a v poslednom období 
sa veľmi intenzívne venuje lovu ostriežov.

ostrieže

MUŠKÁRENIE
LOV OSTRIEŽOV 
S MUŠKÁRKOU JE ZÁBAVNÝ.

ostriežeostrieže
MRAZIVÉ
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Na mojich domácich vodách prakticky 
nemám dovolené loviť práve v najlepšom 
období na lov kapitálnych ostriežov, ktoré 
trvá od januára do marca.

Najlepšie zákutia
Všetky veľké ostrieže majú spoločnú jed-
nu vec, a to takmer vo všetkých dobrých 
ostriežových vodách, spravidla stoja 
oveľa plytšie ako menší jedinci, v sku-
pinkách po 2 až 5 rybách. Vo veľkých 
priehradách, bagroviskách a štrkovis-
kách vyhľadávajú miesta s výraznou 
štruktúrou, ktoré často dokážeme 
dokonale preloviť z brehu. Strmé lavice 
s väčším prevýšením, prevísajúce stromy 
alebo kríky, móla, polostrovy alebo muš-

ľové lavice sú vynikajúcimi rybárskymi 
miestami. Ak poznáte vody s kapitál-
nymi ostriežmi nad hranicou 40 cm, 
je to polovica úspechu. Veľké ostrieže 
sa rady zdržujú dlhšie pri mólach 
v prístavoch, kde sa môžu kŕmiť aj 
oddychovať. V skupinách hliadkujú 
pozdĺž hrán a polostrovov, kde je 
spravidla zložitejšie uloviť ich.

Taktika
Na mólach sa musíte obrniť veľkou dáv-
kou trpezlivosti. Veľa ráz býva časový 
úsek, počas ktorého tu ostrieže berú, 
veľmi krátky a pokiaľ nie ste na mieste 
v správnom čase, nechytíte nič. Osobne 
považujem za nudné muškáriť dlhý čas 
na jednom mieste, hoci to niekedy môže 
stáť za to: ak budete loviť aj celý deň 
na mieste, kde ste videli ostrieže, ktoré 
vybehnú za nástrahou, ale – nezaberú. 
Na štrkoviskách má zase zmysel prejsť 
čo najväčší úsek. Tu môžete dokonca 
presvedčiť ostrieže k záberu aj v čase, 
keď nelovia. Samozrejme, aj tu sú lepšie 
a horšie obdobia dňa. Každý deň 
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Na lov ostriežov s muškárkou 
nepotrebujete veľa: košík na 

ukladanie šnúry a pár strímrov. 

Niklaus Bauer sa teší z úlovku 
pekného ostrieža svojho kamaráta 
Marca zo smartlures.nl.

Tímová práca – Marc 
podobral Niklausovho 
kapitálneho ostrieža. 

Švéd je nadšený!

Dlhé hody sú zriedka 
potrebné, ale niekedy sú 
predsa len nevyhnutné.
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a každé ročné obdobie má svoje špeci-
� ká. Ak je mimoriadne chladno, 
popoludňajšie hodiny sú často 
tie lepšie. Inak je možné oča-
kávať aktivitu ráno a večer.

Mrzne a my 
horíme
Tak to bolo 
aj počas náš-
ho víkendu. 
Keď sme sa 
v sobotu ráno 
zobudili, čakal nás menší 
šok, hoci chladné počasie sme 
podľa predpovede očakávali. Príroda sa 
zahalila do bieleho šatu a do rána po-
riadne mrzlo. Keďže v prístave očaká-
vame teplejšiu vodu, ťahá nás to najprv 
vyskúšať chytať v menšom prístave. 
Paolo a Niklaus už horia nedočkavosťou 
nahodiť… A niet sa ani čo čudovať, veď 
koniec koncov Marc v poslednom čase 
dokazoval na instagrame dosť často, aké 
efektívne môže byť muškárenie pri love 
„zimných“ ostriežov. Preto sú aj dobre 
pripravení.

Výstroj
Marc loví so šestkou Sage X 9 FT, 
Niklaus samozrejme s Vision -Kombo 
triedy 7, Paolo sa taktiež spolieha na 
šestkový Sage Setup, ja na SW Hardy 
Sintrix v triede 6. Všetci používame in-
termediálnu šnúru s potápavým koncom 
v potápavosti 3 Air� o Forty Plus, ktorú 
vám môžem vrelo odporúčať. Je tenká, 
nenápadná a ľahko sa s ňou nahadzu-
je. Ako nadväzec sme používali 0,30 – 
0,40 mm � uorocarbon alebo silon.

Pokiaľ ide o nástrahy, Mark nedá 
dopustiť na strímre EP v prírodných far-
bách alebo v bielej farbe, alebo chartreu-
se vo veľkosti 9 až 12 cm. Paolo a Nik-
laus, ako ich poznám, sa spoliehajú na 
strímre Wiggle Tail v odtieňoch hnedej. 
Naše ostrieže milujú hlaváče a kôrovce, 
ktoré sa nachádzajú takmer vo všetkých 
vodách. Košík na ukladanie muškárskej 
šnúry je nevyhnutnosťou tak, ako aj 
broďáky vhodné do studenej vody. Ne-
znášam, keď musím so sebou trepať pod-
berák alebo ruksak. Ako sa však ukázalo 
neskôr, môžu byť aj veľmi užitočné.

Štýly vedenia
Na prvom vytypovanom mieste Niklaus 
a Paolo prezentujú svoje nástrahy – je-
den loví rýchlejšie, druhý pomalšie. 
Krátko nato sa ukáže jeden nedôverči-
vý záujemca o Niklausov strímer, ale 
nedoberie ho. To je dôvod, aby sme toto 
miesto dôkladne prelovili, pričom každý 
má iný štýl vedenia. Pritom je najdôleži-
tejšie presne vedieť, čo práve strímer robí 

MUŠKÁRENIE

� ká. Ak je mimoriadne chladno, 
popoludňajšie hodiny sú často 
tie lepšie. Inak je možné oča-
kávať aktivitu ráno a večer.

Mrzne a my 

zobudili, čakal nás menší 

Paolo a Niklaus pri debate 
o ostriežoch. Chytíme ešte niečo? 

Pozrite sa, toto je môj úspešný 
strímer! Paolo je majster viazač!

Tak čo? Prelomí 
tento ostriež 
magickú 
hranicu 2 kg? 
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Niklaus Bauer s ďalším 
ostriežom snov. 
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a kde sa pohybuje. Znie to jednoducho, 
ale je to mimoriadne ťažké, najmä pre 
neskúsených rybárov. V hĺbkach okolo 
5 metrov má niekedy zmysel nechať strí-
mer klesať aj 10 až 20 sekúnd. Či už po-
tom nasledujú krátke potiahnutia šnúry 
s pauzami, rýchle sťahovanie šnúry s ob-
časnou krátkou či dlhou prestávkou, prí-
padne lov s preťaženým strímrom úplne 
na dne alebo naopak v stĺpci vody – všet-
ko má v určitom okamihu svoje opod-
statnenie a účinný štýl vedenia strímra 
sa musí každý deň nanovo objavovať. 
Alebo niekedy nechajte strímer nehybne 
ležať dlhší čas na dne. Veru, niekedy aj 
to milujú pruhovaní banditi!

Rekordný ostriež
Žiaľ, na tomto mieste sme nič nechytili. 
Slnko bolo už vysoko a tak sme sa roz-
hodli presunúť popoludní na štrkovisko. 
Takmer hneď po príchode sa mi podarí 
uloviť kapitálneho ostrieža s hmotnos-
ťou 2,02 kg. Niklaus je rýchlo po ruke 
s podberákom, ryba je chytená len 
jemne a takmer okamžite po po-
dobratí sa odháčkuje. Vo Švéd-
sku je už ostriež s 1,3 až 1,5 kg 
skutočne veľká ryba, väčšina 
ľudí tam o 2-kilovom môže len 
snívať. Túto rybu si viac než 
cením, veď je to zároveň aj môj 

rekord ostrieža uloveného s muškárkou! 
Hádam sme to konečne prelomili…!?

Keď málo znamená veľa
Niklaus sa pridáva a na mieste, kde je 
pár metrov od brehu zatopený menší 
kopček, chytá pekného ostrieža. Radosť 
je obrovská, pretože ryba zreteľne pre-
sahuje hmotnosť 1,3 kg. Marc tiež chytí 
tučnú zimnú šťuku. A Paolo? Ten sa nao-
zaj vyznamenal: 1,93 kg a 1,84 kg sú dve 
skutočne nádherné ryby, ktoré dokázal 
chytiť v rýchlom slede za sebou. Keďže 
sa ryby pohybujú v skupinách, malo by 
sa v takýchto situáciách pokračovať v dô-
kladnom prelovení úspešného miesta. 
Tak či tak, Paolo, Marc, Niklaus a ja sme 
si tento deň naozaj poriadne užili!

Sme veľmi spokojní, ale jedna vec 
by mala byť jasná: chytili sme 5 rýb na 
štyroch rybárov a prešli dosť kilomet-
rov. Marc, Niklaus a ja sme mali jediný 
záber počas osemhodinovej rybačky. 
Tento rybolov je podobný lovu morských 

pstruhov, ale pri dobrej príprave 
nemusí byť ostriež rybou tisí-

cich hodov. A okrem toho – 
ostrieže sú predsa krásne 
ryby. Nemyslíte? 

s podberákom, ryba je chytená len pstruhov, ale pri dobrej príprave 
nemusí byť ostriež rybou tisí-

cich hodov. A okrem toho – 
ostrieže sú predsa krásne 
ryby. Nemyslíte? 

Steffen SCHULZ

BomBer method
Dĺžky: 3,60 a 3,90 m Počet dielov: 3 + 3 špičky

Záťaž: do 120 g, 150 a 180 g

Cena: od 62,90 €

www.facebook.com/MivardiSK

www.mivardi.cz

BomBer 
method
Robustný prút určený na 
ľahkú kaprárinu. Je vhodný 
pre dlhšie hody s ťažkými 

method kŕmidlami. Tomu 
napomáhajú aj veľké 

očká a špeciálne 
spodné očko, ktoré 

zlepšuje priechod 
vlasca a predlžuje 
dĺžku náhodu. Prút 

disponuje dosta-
točnými silovými 

rezervami pre 
zdolávanie 

väčších rýb.

BomBer method
 3,60 a 3,90 m Počet dielov: 3 + 3 špičky

Pozrite sa na túto 
krásnu chrbtovú 

plutvu. Marc miluje lov 
ostriežov s muškárkou.  

Krásne double. Tam, kde je jeden 
ostriež, tam je ich určite viac.
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