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Rozhovor

V muškařských kruzích zná jméno tohoto výjimečného rybáře snad každý rybář po ce-
lém světě. A neudělal si ho jen díky nástraze s vlnícími se ocásky (odtud slyší i na pře-
zdívku „Mr. Wiggletail“). Také v rybářské praxi se může pochlubit množstvím kapitál-
ních ryb, které s muškařským prutem zdolal na těžkých evropských vodách. S Paolem 
jsme se potkali letos na začátku roku v Holandsku při lovu okounů, který organizoval 
můj parťák Marc (www.smartlures.nl). V srdečném rozhovoru se tomuto sympatické-
mu Italovi podíváme trochu „pod kůži“.

Kdy a jak ses dostal k rybaření a co bylo 
na začátku?

S muškařením jsem začal v roce 1985 a zpo-
čátku to byl pouze lov pstruhů, kterému jsem 
se věnoval. Až někdy kolem roku 1990 se můj 
zájem začal koncentrovat na  black bassy, šti-
ky a  jiné dravé ryby. Ze všeho nejvíc mě ale 
uchvátil lov velkých štik, který jsem už nikdy 
neopustil. Já tyhle ryby miluji!

Kdy Tě napadla myšlenka navázat první 
wiggletaily (vlnící se ocásky)?

S výrobou prvních vlnících se ocásků jsem 
začal v  roce 2004. Snahou bylo vdechnout 
mým streamerům více života, vytvořit něco 
mimořádného. Od té doby zažívají nejrůznější 
moje ocásky celkem velký boom, což mě sa-
mozřejmě nesmírně těší.

Jsou mušky s  vlnícími se ocásky opro-
ti klasickým lepší? V  čem je vlastně ono 
„ocáskové“ kouzlo?

Dle mého soudu jsou z 90 % streamery s wi-
ggletails lepší! Přirozené nebo křiklavé vzory 
volím dle situace u vody. V čisté vodě rád lovím 
s  přírodními vzory, v  kalnější pak upřednost-
ňuji vzory křiklavé. Takto funguji v  běžném 

režimu. Existují ale i situace, kdy do křišťálově 
čistých vod navazuji křiklavě barevné strea-
mery a ocásky, které občas vyvedou netečné 
dravce z  letargie. Wavetails (vlnité) ocásky 
jsou perfektní na opatrné ryby, které většinou 
zaujme jen něco zvláštního, ale ta zvláštnost 
nesmí produkovat žádné velké tlakové vlny, 
především v čisté vodě. Streamery s ocásky se 
vodou pohybují přirozeněji, jako malé rybičky.

Který rybí druh má vlnící se ocásky nejra-
ději a který naopak nejméně?

Myslím si, že o ocásky jeví zájem prakticky 
všechny dravé ryby, ty nedravé, jako kapry 
a jiné kaprovité ryby, ocásky příliš nezajímají. 
Výjimku v  této čeledi tvoří boleni, kteří na-
opak milují rychle vedené vlnící se ocásky se 
streamery.

Který z ocásků používáš nejčastěji?
V  Itálii používám wiggletails XL nebo XXL, 

mimo Itálii také modely Jumbo. V Itálii jsou to-
tiž ryby obecně plaché, a proto zde ty opravdu 
velké používám jen velmi zřídka. Italské štiky 
bývá velmi těžké přelstít. Voda je ve  většině 
případů velmi průzračná a k tomu musíme při-
počíst enormně vysoký rybářský tlak.

INTERVIEW / Paolo Pacchiarini
Většinu času rybaříš v  Itálii. Kde přesně 

a čím jsou Tvé vody zvláštní?
Rybařím na  severu Itálie, většinou na  vel-

kém jezeře s velkými štikami hodinu od mého 
rodného domu. Jsou tam ještě v  hojném 
počtu okouni a  kapři. Jižně od  Milána lovím 
na řekách sumce a boleny. Jak už jsem zmínil: 
moje domácí vody jsou velmi obtížné, protože 
ryby zde znají téměř všechno.

Kde ve  světě Tě na  rybách můžeme po-
tkat? Máš nějaké zamilované místo?

Ano, je jím Kostarika. Pro mne naprosto ma-
gické místo, kde nejraději lovím tarpony. Doslo-
va miluji tento „� íček“ země. Každý druhý rok 
létám do tohoto ráje za rybami. Také Austrálie 
má v mém srdci zcela mimořádné místo. Zde se 
mi povedlo zažít mnoho krásných chvil u vody.

Jaký byl Tvůj nekrásnější zážitek u vody?
V  posledních deseti letech jsem se hodně 

soustředil na chytání štik. Z tohoto ranku vy-
cházejí i mé nejsilnější zážitky. Například můj 
světový rekord štiky 16,30 kg na 16lb návazec.

Co je pro Tebe při lovu na mušku absolut-
ně nejdůležitější?

Štěstí! Dle mého z 30 % rozhoduje o úspěchu 
při rybaření štěstí. Ale samozřejmě i odpovída-
jící výbava je stejně tak důležitá. U muškaření 
bývá velmi podstatná prezentace nástrahy. Ta 
rozhoduje o úspěchu či neúspěchu.

Co se v  posledních letech při chytání 
štik, candátů a  okounů na  mušku nejvíce 
změnilo?

V  poslední dekádě se v  tomto směru udá-
lo mnohé. Neskutečně se změnily muškařské 
šňůry, nyní existuje tolik modelů pro všechny 
možné i  nemožné prezentace a  situace. Je 
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možné se zaměřit daleko přesněji na  cílové 
ryby než před několika lety.

Poroste ještě počet příznivců lovu dra-
vých ryb na mušku?

Každoročně přicházejí noví muškaři, kteří 
většinou přecházejí z přívlače. Většinou jsou to 
rybáři kolem třicítky, jako například ty, Ste� e-
ne. Začali lovit dravce s přírodními nástrahami, 
pak se hodně věnovali přívlači a  při hledání 
nových výzev se dostali k muškaření. Myslím 
si, že naše počty ještě trochu vzrostou.

Co je největší výhodou lovu dravých ryb 
na mušku ve srovnání s přívlačí?

Muškaření je určitě těžší disciplínou, pro-
tože člověk není schopen prohledávat tolik 
plochy jako při přívlačových technikách, ale 
prezentace mušky je daleko přirozenější, ne-
nápadnější a pomalejší. Navíc mušky používá 
daleko méně rybářů. Podle mého názoru je 
v  případě velkých dravých ryb daleko větší 
pravděpodobnost, že je ulovíme s  muškař-
ským prutem.

Pokud bys měl zvolit muškařskou sesta-
vu včetně štikového streameru, jak by vy-
padala?

Volba by padla na  desítkový 9stopý prut 
s  intermediální torpédovou šňůrou s  potá-
pivým nástavcem sink6 a  k  tomu wiggletail
streamer ve velikosti 20–25 cm se dvěma háčky.

Jaký návazec je pro cílený lov štik nejlepší?
Metr dlouhý 20lb � ourokarbonový návazec, 

plus metr 30librového a 30cm lanko od znač-
ky Rio s  nosností 20 lb. Toto lanko se dá per-
fektně navázat a je pěkně hladké.

V posledních letech drasticky přibylo ry-
bářů, kteří k  lovu štik používají výhradně 

černé streamery. Proč jsou vlastně všude 
tak účinné?

Tak to také nevím. Osobně rád používám 
žluté, bílé a svítivě zelené streamery. Chci vi-
dět nejen své mouchy, ale i to, co se děje ko-
lem. Pokud štika nástrahu následuje, vidím ji 
rychleji a mohu si s ní hrát a vyprovokovat ji 
k záběru. Tmavé streamery vidím příliš pozdě, 
prakticky až ve chvíli, když už jsou u lodi, a to 
mě štika ve  většině případů už spatří a  od-
plouvá pryč. Já černou používám za deštivých 
dní, jinak raději nasazuji křiklavé barvy.

Který z  výrobců má podle Tebe nejlepší 
muškařské šňůry ve svém programu?

Jednoznačně Rio. Používám výhradně šňů-
ry značky Rio. Modely Outbound jsou super!

Do  jaké míry ruší lodě, echolot, jeho 
funkce SideScan nebo hluk ze stripování 
naše dravce?

V Itálii žádný echolot nepoužívám, protože 
to při rybolovu není povoleno. Pro hledání 
míst ho smíme použít, ale při chytání samot-
ném musí být vypnutý. Z tohoto důvodu ne-
mám moc relevantních zkušeností. A  jestli 
opravdu ruší, upřímně nevím. Šňůra vydávají-
cí zvuky při přitahování (tzv. stripování) může 
na  některých jezerech s  vysokým rybářským 
tlakem velkým rybám vadit. Všechny přátele, 
se kterými rybařím, prosím, aby byli extrémně 
tiší nejen v lodi, ale také na břehu. Elektromo-
tor vypínám již v uctivé vzdálenosti od mých 
oblíbených míst k rybaření, na která se násled-
ně dopravím pomocí vesel. Vesla a hluk z nich 
si velké ryby nespojují s žádným nebezpečím, 
ty totiž už znají i od jiných sportovců na vodě.

Za rozhovor a použité materiály děkuje
Ste� en Schulz

SUPERB XP
Jsou to nejlepší muškařské závodní pruty na světě. Byly navrže-
ny, průběžně testovány a doladěny k dokonalosti těmi nejlepšími zá-
vodními muškaři na světě (TEAM HANÁK Competition SUPERB STARS 
– členy Českého národního muškařského týmu) v úzké spolupráci 
s fi rmou HANÁK Competition za použití nejmodernějších a nejkvalit-
nějších dostupných materiálů a technologií. Každý prut byl navržen 
a testován samostatně tím nejlepším českým závodním muška-
řem v dané kategorii prutů: SUPERB XP 290 a 299 – Antonín Pešek, 
aktuální mistr světa; SUPERB XP 390 – Roman Heimlich; SUPERB XP 
396 – Martin Drož; SUPERB XP 3100 – Ivan Vančura; SUPERB XP 
3106 – Luboš Roza; SUPERB XP 4110 – Vojtěch Ungr. Díky využití 
nejmodernějších technologií a  materiálů HI-CARBON ve  speciální 
kombinaci s NANO vlákny nejvyšší třídy a s použitím extralehkých, 
superkvalitních komponentů se podařilo snížit hmotnost těchto prutů 
o cca 30 % (až o 30 g) oproti běžným prutům. 

Parametry: • supertenká a pevná FUJI SIC naváděcí očka • průběž-
ná, velmi trvanlivá a ohebná titanová očka RECOIL Titanfl ex – made 
in USA • exkluzivní šroubení s vložkou z exotického dřeva • korek 
nejvyšší kvality AAAA • celkové nenápadné matné provedení pomá-
há přiblížit se opatrným rybám – blank matně zlatoolivový, šroubení 
matně černé • každý prut je dodáván v luxusním PENTAGON tubusu 
se samostatným oddělením pro každý díl.

Jednotná cena: 11 990 Kč

Zcela nová série čtyřdílných, ultralehkých, velmi 
jemných a zároveň velice výkonných prutů.

NOVINKY 2019

Model Délka Transp. 
délka AFTMA Počet 

dílů Hmotnost

SUPERB XP 290 275 cm 73 cm # 2 4 71 g

SUPERB XP 299 300 cm 79 cm # 2 4 73 g

SUPERB XP 390 275 cm 73 cm # 3 4 75 g

SUPERB XP 396 290 cm 77 cm # 3 4 77 g

SUPERB XP 3100 305 cm 81 cm # 3 4 79 g

SUPERB XP 3106 320 cm 84 cm # 3 4 83 g

SUPERB XP 4110 335 cm 88 cm # 4 4 88 g

NOVINKY 2019
JIŽ NYNÍ V PRODEJI!

JEDNOTNÁ CENA11 990 Kč

VÍCE INFORMACÍ:
tel.: 387 319 151, www.hanak.eu


