Přívlač

OKOUNÍ
DUEL
/ aneb přívlač versus moucha
Na ryby, jak je všeobecně známo, chodí lidé většinou proto, aby si odpočinuli. A je
samozřejmě jasné, že pokud se přitom člověku podaří něco ulovit, je to prima. S kamarádem Tobim jsme letos byli na lovu okounů celkem často. On vždy s přívlačovým
prutem a já jako obvykle s prutem muškařským. Ať už jsme chtěli, nebo ne, došlo tak
v rámci porovnání našich výsledků k několika duelům technik přívlače a muškaření.
V tomto článku bych vás rád vzal s sebou na jednu jednodenní výpravu. A kdo, respektive jaká metoda ulovila víc?! O tom již na následujících řádcích.
Text / Steffen Schulz | Foto / autor | Překlad / Radek Diviš
Celkem brzy po ránu, ještě za pološera
jsme se s Tobim potkali na smluveném místě
na mole. „To je vážně moc brzy,“ utrousil kolega. Nebyl daleko od pravdy, protože na této
lokalitě bývají „pruhovaní“ skutečně aktivní
až se světlem a často až po 12.00 hodině.
Mně ani tento špatný předpoklad nevadil,
protože jsem byl žádostiv záběrů a stejně se
mi už nechtělo déle spát. S malým dítětem je
sedm klidných hodin spánku často nevídaným jevem…
Tobi tentokrát vsadil vše na přívlačový
prut, já jako obvykle na muškařský. Jasné
bylo, že mix chytání s nezatíženou nástrahou
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u dna a ve vyšších vrstvách vody ukáže daleko více, než kdybychom oba lovili klasicky,
byť různými přívlačovými technikami. „Fairplay“ ze strany přívlače musí fungovat už
jen kvůli tomu, abychom měli při lovu z lodi
stejnou startovní čáru! Tobi pádloval a já obsluhoval kotvu. Přívlačový prut se obsluhuje
rychleji a snadněji než ten muškařský, proto
na mne zbyla manipulace s kotvou, z mého
pohledu to menší zlo. À propos kotva: driftování při muškaření na okouny je podle mého
názoru zcela mimo mísu, protože se loď pohybuje příliš rychle a muška nemá šanci zůstat dostatečně dlouho v hloubce. Výjimkou

jsou situace, kdy je potřeba nástrahy prezentovat rychle. Celkově ale při lovu okounů považuji kotvení za smysluplnou pomoc. Víme-li o dobrém místě, je jasné, že můžeme ulovit
několik pěkných ryb. K tomu ještě velmi často
zaseknutou rybu sledují jiní okouni. Posuneme-li se volně při driftu z místa, dost těžko
na tyto ryby opět natrefíme.

Perfektní vzdálenost
Prvním úkolem a úkonem zároveň je
na našich výpravách hledání okounů pomocí echolotu s funkcí SideScan. Zaprvé hledáme jednotlivé velké ryby, které se pohybují
v malých seskupeních, a zároveň si všímáme i hejn potravních rybek na markantních
strukturách, jako jsou mostní pilíře, „okouní
podvodní kopečky“, mola, výběžky zátok, zatopená koryta přítoků. Tentokrát jsme docela daleko od podvodního kopce objevili velké seskupení potravních rybek. Hejno bylo
docela velké, a tak jsme ho napoprvé přejeli.
Dále než na dvacet metrů ale zakotvit nesmíme. S mým muškařským prutem bych byl
totiž okamžitě mimo hru. Úspěch se dostavil
ihned s prvními hody. Výsledkem byli menší
okouni do 30 centimetrů délky. Zpočátku to
vypadalo na velmi vyrovnanou bitvu. Najednou jsem na SideScanu zahlédl, jak na levé
straně od lodi táhne skupinka větších ryb.
Rychle jsem nahodil směrem k nim. Poměrně razantní záběr se dostavil takřka oka-
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mžitě. Zanedlouho jsem si mohl potěžkat
rybu, které chyběl jen kousek do čtyřicítky.
Bod za velkou rybu pro mouchu a potěšení
na mé straně!

Muška proti krabičce
umělých nástrah
V reakci na předcházející událost začal
Tobi divoce šátrat ve své přívlačové krabičce. To je celkem častý kolorit přívlačového
rybáře, který na slibném místě musí daleko
častěji měnit nástrahy, aby ryby vyprovokoval k záběru. Oproti tomu muškař nemusí
svůj streamer měnit vůbec, našel-li odpovídající model. V mých očích to velebí extrémní účinnost streamerů, které k nerozeznání
od živých rybek dokonale zapadají do potravního schématu náladových okounů. Pro
dnešek jsem nasadil cca 8centimetrový bílý
streamer se zeleným hřbetem a trochou fluo
vláken. Můj nejoblíbenější okouní streamer
příliš nefungoval, protože bylo zataženo.
Syntetický materiál MFD Baitfish Fibre (k dostání na www.marios-fliegendose.de) ryby
dokonale dráždí, streamer je měkký a okouni ho mohou bez velké námahy nasát. Tobi
lovil také se 7–8centimetrovými gumami.
Menší nebo větší modely nepřinášely žádné
záběry. Evidentně to mělo svůj důvod. Když
pak jeden z okounů vyplivl čerstvě natrávenou rybku, bylo v celé věci jasno. Měla totiž
přesně námi používanou velikost!

Pomalu se uloví víc
Tobi se přes veškerou snahu nějak nemohl
„trefit“ do nástrahy, a to vyzkoušel prakticky
vše, na co se okouni dají běžně ulovit: gumy,
jigspinnery, cikády, pilkříky, plandavky, rotačky i twitchovací wobblery. Vyzkoušel mnohé
ze svých krabiček, ulovil ale daleko méně než
já. Jakmile záběry ustaly, posunuli jsme se
dál. Hledání ryb patří dnes již neodmyslitelně
do našeho repertoáru. Je to lepší než házet
někde, kde to, byť s nejlepšími nástrahami
a vedením, nemá smysl. To je i případ rybářsky
mimořádných dnů.
Poledne proběhlo celkem poklidně. Skóre se posunulo jen o pár ryb, které jsme sem
a tam vydráždili. Během hledání vyšlo najevo,
že okouni stojí na 10 až 12 metrech v hloubkách mezi 3 až 9 metry. Z logiky věci by vyplývalo, že umělá přívlačová nástraha bude
výhodnější. Kolega stihne více hodů, prochytá
více plochy a může svou nástrahou snáze prohledávat různé vrstvy vody. Ovšem realita byla
úplně opačná, muška měla opět navrch.
To byl i případ posledního místa toho dne.
Na vybíhajícím podvodním jazyku jsme našli obrovské hejno rybiček. Okamžitě jsme
zakotvili. Tobi nahodil svou nástrahu daleko
od lodi a okamžitě měl tvrdý atak při propadávání nástrahy. „To bude pěkná ryba, podběrák prosím!“ komentoval své zdolávání. Je
pravda, že jeho 40gramový prut Abu Garcia
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Přívlač
Hornet Stinger Plus se pěkně ohýbal. Výsledkem byl pěkný okoun „s visačkou“ 39 cm. „Sakra, zakotvili jsme příliš daleko, nedostanu se
k rybám,“ říkal jsem si v duchu. Vzápětí mou
nervozitu uklidnil záběr v maximální délce
mého dohozu. A opět se na mě vztekle tvářil
okoun kategorie „do čtyřiceti“. Záběry a zdolávání jsou na mém sedmičkovém prutu doslova lahodné. Nechávám svůj streamer s potápivou šňůrou zvolna asi 20 sekund vyklesat,
než zahájím první pomalý pohyb. Tobimu
přicházely záběry cca 2 metry nade dnem
a v této hloubce mohu i já v klidu úspěšně rybařit, což mi přijde z pohledu muškaře téměř
neuvěřitelné. Závěrečnou třešničkou na pomyslném dortu byl po několika pěkných rybách poctivý čtyřicátník, který můj streamer
bez dlouhého rozpakování kompletně spolkl.
„To už ne, zase jsi chytil víc a opět i největší
rybu!“ povzdechl si nahlas Tobi, kterému se
přes veškerou snahu zdaleka nedařilo tak
jako mně. Je úžasné, s jakým přehledem již
po několikáté kraloval muškařský prut.

SUPERB SW

(SW = Streamer / Stillwater / Saltwater)
Zcela nová série čtyřdílných, velmi lehkých, jemných a zároveň
mimořádně výkonných prutů. Jsou to nejlepší muškařské závodní
pruty na streamerování a na jezerní chytání s bonusem možného
použití pro slanovodní muškaření díky všem použitým komponentům
odolným slané vodě. Byly navrženy, průběžně testovány a doladěny k dokonalosti těmi nejlepšími závodními muškaři na světě
(TEAM HANÁK Competition SUPERB STARS – členy Českého národního muškařského týmu) v úzké spolupráci s firmou HANÁK
Competition za použití nejmodernějších a nejkvalitnějších dostupných materiálů a technologií. Každý prut byl navržen a testován samostatně tím nejlepším českým závodním muškařem v dané
kategorii prutů: SUPERB SW 690 – Igor Slavík + František Hanák;
SUPERB SW 696 – Luboš Roza; SUPERB SW 796 – Miloslav Hosenseidl; SUPERB SW 7100 – František Kouba. Díky využití nejmodernějších technologií a materiálů HI-CARBON ve speciální kombinaci
s NANO vlákny nejvyšší třídy a s použitím extralehkých superkvalitních komponentů se podařilo výrazně snížit hmotnost těchto prutů.

Parametry: • supertenká a pevná FUJI SIC naváděcí očka • průběžná, velmi trvanlivá a ohebná titanová očka RECOIL Titanflex – made
in USA • exkluzivní spolehlivé šroubení odolné slané vodě • korek
nejvyšší kvality AAAA • precizní provedení s blankem v tmavě modré
barvě • každý prut je dodáván v luxusním PENTAGON tubusu se samostatným oddělením pro každý díl.
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Podařilo se mi vás přesvědčit, že připustíte
výměnu přívlačového prutu za muškařský?!
Rozhodně to zkuste, nebudete litovat!

Jednotná cena: 11 990 Kč

NOVINKY 2019

Přívlačová sestava:

EJI!

JIŽ NYNÍ V PROD

- prut Abu Garcia Stinger Hornet Plus
10–40 g / 2,45 m
- naviják Daiwa Ninja 2000
- šňůra SpoderWire Stealth Code Red 0,10 mm
- návazec 0,30 mm Stroft GTM
- nástraha umělá přívlačová
- závěska Traun River Micro Snap 8 kg
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Muškařská sestava:
- prut Hardy Zephrus SWS #7; 9 stop
- naviják Hardy MTX 6000
- šňůra Airflo Forty Plus Sniper Sink 7
- návazec 0,30 mm Stroft GTM
- nástraha streamer
- závěska Traun River Micro Snap 8 kg
Máte otázky k lovu okounů na mušku?
Napište mi na: info@lineout.media
nebo se mnou chatujte na Instagramu
@steffen_schulz_lineout.media

JEDNOTNÁ CEN

11 990 Kč
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NOVINKY 2019
Model

Délka

Transp.
délka

AFTMA

Počet
dílů

Str. 22: Autor s pěkným okounem uloveným na mušku.
Str. 23 dle čísel: 1) Tak jaká guma dnes bude fungovat?
2) Okouní duo ulovené na gumu. 3) SideScan je velmi
užitečná funkce pro vyhledávání jednotlivých ryb a hejn
rybiček. 4) Muškař má při výběru streameru daleko
menší starosti. 5) Oblíbený vzor. 6) Dopravit mušku co
nejdále vyžaduje úsilí. Str. 24 dle čísel: 1) Je dobojováno. 2–4) Pěkní okouni atakující hranici 40 centimetrů.
5) Nástrahu je dobré sladit s velikostí potravy.

Hmotnost

SUPERB SW 690

275 cm

73 cm

#6

4

97 g

SUPERB SW 696

290 cm

77 cm

#6

4

99 g

SUPERB SW 7100

305 cm

81 cm

#7

4

107 g

SUPERB SW 796

290 cm

77 cm

#7

4

103 g

VÍCE INFORMACÍ:

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