Na sociálních sítích, Instagramu,
Facebooku a YouTube, je v posledních
dvou až třech letech vidět nespočet
velikých vypasených okounů. Většina
z nás už také ví, že v holandských vodách se to kapitálními okouny jenom
hemží. Ulovit 40centimetrového okouna v místních stále čistších jezerech
a pískovnách, v enormní šíři výtečných
revírů s excelentní nabídkou potravy
a s prakticky všude praktikovaným
stylem „chyť & pusť“ je celkem jednoduchý úkol. Neleze vám už pomalu
na nervy to „Holandsko a zase Holandsko“? A co třeba někde jinde?!

Musím připustit, že osobně Holandsko
zbožňuji, a všichni kolem mě vědí, že tam
jezdím hodně a rád muškařit. Je jasné, že zde
ulovíme daleko snáze skutečně kapitální rybu
než u nás v Německu nebo u vás v Čechách.
Jednodušší to je, ovšem ne definitivní, protože mé největší ryby pocházejí z německých
revírů! Vysoký rybářský tlak na mnoha vodách
v Holandsku, ačkoliv je jich zde skutečně mnoho, rybám úplně nesvědčí. Na druhou stranu
se většina zde ulovených ryb vrátí do vod,

kterých je k dispozici nepřeberné množství.
A k tomu bydlím ještě relativně blízko holandských hranic. Boom lovu okounů napadl prakticky celou Evropu. Na jednu stranu se cíleným lovem těchto krásných pruhovaných ryb
zabývá stále více rybářů i z řad těch nejslavnějších, na stranu druhou se populace okounů v posledních pěti letech extrémně dobře
rozrostly. Prakticky po celý rok, především pak
od října do konce března, se velcí okouni pohybují ve velmi mělkých příbřežních pasážích
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bohatých na podvodní struktury. Být pokaždé
úspěšný mě samozřejmě baví, ovšem právě
u nás v Německu to stojí daleko více úsilí, jelikož velké ryby si musíte doslova vybojovat.
A to se kolem mého bydliště v Severním Porýní-Vestfálsku nachází tolik krásných přehrad
a pískoven. Z lodě se mi zde již povedlo ulovit
velmi pěkné ryby. Těch německých si ale stále oproti holandským cením daleko více. A ze
břehu? To už jsem také vyzkoušel a chtěl bych
zde nyní o svých poznatcích referovat.

Místa k lovu
V Holandsku nestojí okouni vždy jen na dohoz v blízkosti břehu, ale nejčastěji na kamenitých hranách a lavicích pokrytých mušlemi,
které leží v těsné blízkosti velkých hloubek. Výběžky, ostrovy, mola ležící na těchto hranách
jsou také předurčenými stanovišti. Velké ryby
se nacházejí prakticky všude, avšak pouze
v blízkosti hluboké vody a potravních rybek.
Není potřeba opakovat, že okouni skutečně
rádi pobývají na mělkých hranách na hloubkách 1,5 až 3,0 m, ale hluboká voda je vždy
někde opodál. Tolik obecné pravidlo. Připouštím, že v Německu jsem to v posledních letech
příliš nezkoušel, ale vloni a začátkem letošního roku se mi podařilo tento hendikep trochu
napravit. Mými testovacími revíry byly pískovny a přehrady. Dříve jsem ze břehu chytával
daleko častěji, zčásti i velmi úspěšně, tenkrát
ale ještě s přívlačovým prutem v ruce. Abych
to trochu zkrátil: kdekoliv jinde, kde okouni
skutečně jsou, to funguje výborně. Člověk
se k nim musí kvůli menším počtům velkých
ryb na dobrých místech s daleko větším úsilím propracovat, ale kapitální ryby se chovají
velmi podobně jako v opěvované zemi sýra
a slanečků. Nebude to sice tak snadno aplikovatelné na každé lokalitě, mně se ale podařilo
najít mnoho revírů, kde to fungovalo.

Náčiní a okouní nástrahy
Mé náčiní je naprosto identické jako pro lov
v Holandsku: rychlý šestkový nebo sedmičkový muškařský prut (osobně nejraději používám Hardy Zephrus SWS nebo Hardy HBX,
k tomu intermediální / sink 3 šňůru od značky
Cortland, fluorocarbonový návazec Stroft, malou závěsku Duolock a streamery od 5 do 12
centimetrů podle roční doby a typu dostupné
potravy). Naprosto si vystačíte s EP streamery,
streamery Baitfishfibre v přírodních vzorech
a ve fluo zelené. Jelikož mám rád brodění
pouze za předpokladu, že toho s sebou moc
nevláčím, beru si do bundy nebo vesty jen pár
streamerů, materiál na návazce a kleště na vyprošťování háčků. Podběrák má smysl pouze
kvůli rybářskému řádu, nebo chceme-li bezprostředně po ulovení ryby a jejím vyháknutí
rychle nahodit a zkusit chytit „parťáka nebo
parťačku“ z hejna. Podle tohoto klíče je možné
velmi často chytit dvě až tři velké ryby. Čekáme-li příliš dlouho, hejno se vydá dál a člověk
tak víceméně svou vinou ztrácí šanci na další
velké ryby.

doma po celý rok, pokud se v blízkosti nachází
hloubka. Pokud na přehradách, pískovnách,
jezerech nebo zaplavených ramenech nejsou
žádná mola, máte zde dobrou šanci na ulovení velkých okounů s muškařským prutem ze
břehu. Čím je voda studenější, tím méně malých rybiček se pohybuje v mělkých vodách
příbřežního pásma. Selektivně zde tedy působí nejchladnější roční období, které může
být pro lov velkých ryb stejně náročné, jako
úspěšné. Jelikož se okouni netřou příliš hluboko, může být brzké jaro na revírech, kde okoun
není hájen, výtečnou roční dobou pro jeho
lov. Ten, kdo to má rád co nejjednodušší, musí
na okouny vyrazit v létě a doslova se prochytat
malými rybami, které jsou u streameru vždy
trochu dříve než jejich statnější druhoví příbuzní. Léto je ale složitější v tom, že se okouní
hejna přesunují za potravou z místa na místo,
a tak je někdy velmi těžké je najít.
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Závěrem
Mohu vás ujistit, že mi spadl kámen ze srdce, když jsem si ověřil, že to, co jsem se v Holandsku při lovu okounů naučil, funguje i u nás
doma. Méně cestování nešetří pouze peníze,
ale i čas, který vedle excesivního rybaření trávím také se svou rodinou. A že bych se lovu
velkých okounů už nabažil, to tedy ani náhodou. Vy ano?!
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Máte-li otázky ohledně mušek na okouny, chatujte se Steffenem na Instagramu
@steffen_schulz_lineout.media.

Seznam potřebného
vybavení pro lov okounů
s muškařským prutem:
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• muškařský prut AFTMA 6 nebo 7 (Greys,
Loop, Hardy – podle možností rozpočtu);
• intermediální / plovoucí / sink 3 šňůra, např.
Cortland (nádherně tenká, hladká a tichá);
• cenově přijatelný muškařský naviják pasující
ke zvolenému prutu velikosti 5 až 6;
• košík na odkládání šňůry ECOstal
Stripping Basket;
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• kvalitní fluorocarbon o průměru 0,25
a 0,30 mm (Stroft nebo Cortland);
• „hrst“ kvalitních streamerů
(na www.marios-fliegendose.de
a www.smartlures.nl se ptejte po Steffenových oblíbených modelech).
■

Nejlepší roční doba
V Holandsku jsem si naprosto jist, že je zde
nejlepší dobou na kapitální okouny čas od listopadu do března. V tomto časovém pásmu
se ryby totiž velmi dobře a vydatně krmí.
Naopak v Německu se mi daří lovit pěkné
ryby na dobrých okouních vodách prakticky
po celý rok. V Čechách si budete muset počkat
až na 16. červen, což je ale také velmi zajímavý čas, protože ryby měly v době svého hájení
klid a nejsou tolik „ochytané“. Jinak obecně
v letních měsících a brzy na jaře člověk uloví
s přehledem největší počty okounů, protože
se v blízkosti břehů pohybuje i mnoho malých
jedinců. V místech s moly jsou větší okouni
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