
MUŠKÁRENIE
NAŠTARTUJEM (BELLYBOAT), NAHADZUJEM 
(NÁSTRAHY) A VYŤAHUJEM...

ZUBÁČEZUBÁČEna strímre
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Najradšej mám obdobie začiatku sezóny a 
celého leta. Zubáče je síce možné loviť veľmi 
dobre s muškárkou po celý rok, ale v teplom 

období je to dvakrát taká zábava. Populárne dravce sú 
v tomto období mimoriadne aktívne a ponúkajú nám 
neobvyklé súboje.

Taktika v teplej vode
Pre letný rybolov jednoznačne preferujem mútnejšie 
jazerá a rieky. Dni sú veľmi dlhé a v čistých vodách 
zubáče často presúvajú svoje časy kŕmenia sa do 
súmraku alebo dokonca lovia výlučne v noci. Žiaľ, tie-
to časy sú pre môj rodinný život smrtiace a nepouži-
teľné. Naproti tomu v mútnej alebo prikalenej vode sa 
„ostnatí rytieri“ dajú počas dňa loviť veľmi úspešne. 
Poludňajšie hodiny sú často veľmi produktívne najmä 
vtedy, keď fúka silnejší vietor. Má to niekoľko dôvo-
dov. Vietor prináša pohyb do vody a do húfov rybiek, 
ktoré dravce lovia. Najmä v plytších oblastiach až do 
hĺbky 3-4 metre vietor zvíri dno, čím vyplaví potravu, 
ktorá priláka húfy rybiek a za nimi prídu dravce. 
Okrem toho sa zvyšuje obsah kyslíka v teplej vode. 
Ak je voda ako olej, najmä ráno, bude pravdepodobne 
lov náročnejší. 

Najradšej lovím z bellyboatu, lebo je to jediný 
spôsob, ako byť mimoriadne nenápadný, tichý a 
umožňuje mi to prezentovať strímre s extrémnou 
presnosťou na zlomoch a v blízkosti prekážok. Môj 
belly má aj veslá a vďaka malému motoru Float Plus 
dokážem pohodlne prejsť až 15 km.

Kde ich hľadať
Všetci vieme, čo zubáče majú rady tvrdé dno, štr-
kovité alebo kamenisté oblasti, balvany a konáre, 
strmé hrany, tienisté miesta, ktoré poskytujú napr. 
kríky, stromy, móla atď. Samozrejme, najúčinnejšie 
je, ak zubáče lovíme na ich lovných miestach. Každý, 
kto tento kód rozlúšti, bude ich vedieť s ľahkosťou 
pravidelne loviť... Miesta, kde sa zubáče cez deň 
zdržiavajú a oddychujú, sa ľahšie identifikujú počas 
dňa, pretože zubáče nájdete tam, kde za slnečných 
dní padá tieň.

Presne na takom mieste sme jedného rána lovili 
s mojím rybárskym kamarátom Tobim. Ide o miesto 
na pomerne monotónnej rieke, kde sa stromy prehý-
najú ďaleko nad rieku...

Asi niet populárnejšej dravej 
ryby ako STRIEBORNÝ 
RYTIER so „sklenenými“ 
očami – áno, reč je o 
zubáčovi. Už niekoľko 
rokov ich cielene úspešne 
lovím s muškárkou. 
Zubáče milujú nenáhlivú 
prezentáciu nástrah a ich 
pomalú, dlhú fázu klesania. 
V lete však môžete ísť na 
to trochu nekonvenčne...
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Praxou overené
Je ešte skoré ráno. Po chvíli Tobi dostane 
tvrdý záber pred stromami – žiaľ, rybu 
nezasekol. To isté sa stane o niečo neskôr. 
Vlastne by sme to mali vedieť: bez slnka a 
tieňa, a najmä tak skoro ráno, sa tu zubáče 
nevyskytujú a keď, tak len vo veľmi malom 
množstve. Rybár chytajúci na trolling, ktorý 
nás míňal, chytil zubáča niekde uprostred 
rieky, čím len potvrdil teóriu, že zubáče 
ráno a večer opúšťajú svoje stanovištia a 
vydávajú sa na potulky. Buď je to z dôvodu 
vyhľadávania potravy a chcú ísť loviť, alebo 
sú len aktívnejšie, keď do vody preniká me-
nej svetla. Myslím si, že obidva faktory by 
mohli hrať svoju úlohu. Takže sa vydávame 
hľadať aktívnejšie ryby. 

V úseku rieky, kde vidíme ostrú hranu 
priamo pred pásom trstiny, sa pristavíme a 
dôkladnejšie to prelovíme. Všade sú tu húfy 
rybiek a na jednom mieste ich máme jasne 
na sonare – zubáče. Každý, kto sa vyzná v 
tejto technológii, vie rýchlo rozlíšiť dravé 
ryby od bielych rýb. Ostávame na tomto 
mieste a snažíme sa miesto poctivo preloviť. 
Potom sa stane neuveriteľné: Tobi odušev-
nene zasekáva a kričí „zubáč“; krátko nato 
však podráždene dvíha ruky k oblohe, sklo-
ní hlavu a nasleduje pár nepublikovateľných 
výrazov. Pekný zubáč okolo 80 cm asi 10 
cm pod hladinou, priamo pri jeho plutvách, 
nasal jeho strímer, pri záseku však povolilo 
oceľové lanko a roztrhlo sa... Škoda!

Materiál
Vždy uprednostňujeme použitie oceľové-
ho oplášteného lanka s nosnosťou 10 kg. 
Ak sa zvlní, kúsok odrežeme. V prikalenej 
alebo kalnej vode si nemusíte robiť starosti 
s jeho viditeľnosťou a keďže sa dá očaká-
vať úlovok šťuky, neprichádza do úvahy 
žiadny iný koncový nadväzec. Pred ním 
máme naviazanú štyridsiatku fluorocarbon, 
alebo monofile s dĺžkou približne 1 – 1,5 m. 
Osmičkový muškársky prút je ideálny, ale 
môžete použiť aj sedmičku alebo deviatku 
muškárku. Dôležitejšia je šnúra! Pri love v 
hĺbkach od 2 do 5 metrov je ideálna inter-
mediálna šnúra s potápavosťou 3. Ak lovíte 
hlbšie, mali by ste použiť šnúru s potápavos-
ťou 7. Ako nástraha sú ideálne štíhle strímre 
medzi 10 a 18 cm. Fluorescenčné farby sú 
veľmi dobré v zakalenej vode, rovnako ako 
biela a farba motorovej nafty. Ja okrem toho 
tiež rád lovím s prídavnými hrkálkami, kto-
ré dám do zmršťovacej hadičky a napich-
nem na háčik strímra.

Veterný večer
Večer sa pomaly blížil. Zdvihol sa vietor a 
my sme sa rozhodli loviť pri polo-
strove, kde okolitá plytčina prudko 
klesá na 4 metre. Moje bočné 
snímanie (sidescan) a spodné 
snímanie (downscan) na sonare 
ukazujú veľa malých rybiek, 
veľké ryby sú tiež jednotlivo 

na svojich miestach. Hádžem rovno na 
plytčinu, potom šnúru rýchlo sťahujem 
a nechám strímer pomaly a dlhšie klesať 
priamo nad hranou. Pri rýchlom sťahovaní 
šnúry som pocítil jemný ťukes... Alebo som 
zachytil o dno? Preto som spomalil sťaho-
vanie strímra a hneď pri prvej prestávke vo 
fáze klesania dostávam poriadny kopanec. 
Podľa správania sa ryby, ktorá vehementne 
potriasa hlavou, očakávam stredne veľkú 
šťuku. O chvíľu neskôr podoberám krásne 
stavaného 77 cm zubáča. Aký parádny 
súboj v 20-stupňovej teplej vode! Tu sa teda 
určite zdržíme, aby sme to prelovili. O niečo 
neskôr na svojom sonare vidím, ako stúpa 
väčšia ryba. Inštinktívne robím prestávku 
pri sťahovaní strímra a naozaj dostávam 
prudký záber, ktorý mi berie šnúru z mojich 
prstov. Ďalší 70 centimetrový zubáč končí v 
bellyboate.

Dostali ste aj vy chuť chytiť si svojho 
zubáča na strímer? Odvážte sa a vyskúšajte 
to – stojí to za to!

Čo potrebujete? 
Ja používam a odporúčam na zubáče 
muškárky Greys® GR70 Salt a Hardy HBX, 
šnúry Cortland Compact Sink 3 a Airflo 
Forty Plus Extreme Sink 7. Tieto šnúry sú 
hladké, perfektne sa s nimi hádže a sú tenké, 
takže máte znamenitý kontakt s nástrahou. 
Okrem toho sú pri prechode očkami takmer 
nehlučné a prenášajú málo rušivých vibrácií 
do vody. Moje obľúbené strímre sú: Fulling 
Mill FM Yellow, Dougie’s Roach Electric 
Yellow, Andino Deceiver Chartreuse & 
Black.

Tip na záver
Noste si so sebou brúsku na háčiky, pretože 
po pár kontaktoch strímra so skalami sa 

háčik rýchlo otupí. Dobrým pomoc-
níkom je aj malá kuchynská kefka, 
ktorá vám pomôže rozčesať syn-
tetické vlákna na strímri. 

MUŠKÁRENIE

Steffen SCHULZ
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