Odvrácená temná strana byla i před epizodami slavných Hvězdných válek symbolem
něčeho mystického a fascinujícího. Černá barva patří již desítky let mezi nejoblíbenější barvy aut. Když se setmí, vyrážíme slavit do víru velkoměsta. Temnota má v sobě
cosi zakázaného, co dává křídla naší fantazii. Také ve světě pod vodou pokaždé propukne ta správná divoká párty, když se tajemný černý streamer ponoří do modravé
říše dravých ryb. Jakou souvislost to ale má s touto magií opředenou barvou?!

Text | Steffen Schulz | Foto | autor | Překlad | Radek Diviš
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ORKA PRO VAŠI
Cílený lov štik muškařením, tedy s pomocí
velkých streamerů se již několik let těší nebývalé oblibě především díky mladé nastupující
generaci rybářů, kteří se většinou nechali inspirovat a rekrutovali se z Kanaldratis.se formátem „fly vs. jerk“ (muška vs. jerkbait). Zde
totiž moderní muškaření a jeho nové disciplíny zosobňují „cool mladí týpci“. Naštěstí už
dnes při vyslovení slova muškaření myslí stále
méně lidí na příliš nesportovní lov vysazených
pstruhů duhových a starší obtloustlé pány
s vestou a obligátním kloboukem. Svět moderního muškaření se nádherně pestře vybarvil a je v současnosti hodně v kurzu.

LEPŠÍ SEZONU!

MIMOŘÁDNĚ ÚČINNÉ NÁSTRAHY
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pro naše vody, švédská jezera i norské ordy!

Kdo se ve virtuálním světě vydá hledat
speciální štikové streamery, nejčastěji narazí
na pestrobarevné mušky s nadbytkem flashového materiálu. Pestrobarevný, pestrobarevnější a ještě více pestrobarevný, to je realita!
S tím zřejmě začínal každý a neminulo to i mě,
protože mé krabičky na začátku hrály všemi
barvami. Dalo se na ně vždycky něco chytit,
ale dnes už vím, že tenkrát jsem se dostal tak
trochu do slepé uličky. Vsadit na pestrobarevnost byla obrovská chyba…
V Holandsku funguje již několik let malé
společenství, které potichu a relativně potají
svou černou magií očarovalo místní kapitální
štiky. Řeč je o černých streamerech s minimem nebo s vůbec žádnými barevnými vlákny, nikoliv o nějaké podloudné černé nesportovní technice. Zde se prakticky nic netřpytí
a oku tyto vzory mušek nelahodí už vůbec.
Nebo jste už někdy viděli hejno černých potravních rybek?
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VELKÉ MNOŽSTVÍ TYPŮ A BAREV
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Černá za každé situace
Z přívlače s umělými nástrahami vím, že
v některých dnech může o úspěchu a neúspěchu rozhodovat třeba jen velmi drobná barevná nuance nebo také specifická barva. Ten,
kdo ji nenajde, může od vody odejít smutně a s nepořízenou. Naopak ten, kdo hledá
a ve svých krabicích najde, může zažít rybářskou nirvánu. To stejné se týká chování a akce
nástrahy. I zde platí, že je dobré hledat nové
styly pohybu, abychom dosáhli kýženého
rybářského výsledku. Při lovu s muškařským
prutem jde o prakticky ten samý případ, zvláště když chceme, aby se o naši mušku začala
zajímat nějaká štičí královna, nebo ne?!
Na černé streamery padl můj pohled poměrně záhy, když jsem se začal pídit po něčem jiném a neotřelém. Kdo chce být úspěšný, musí mít přehled, a to nejen na sociálních
sítích, ale i v oboru obecně, aby byl schopen
například rozvíjet nové techniky a trendy
a využít je ve svůj prospěch. Zpět k nástraze:
již při mém prvním pokusu s černým streamerem s několika zlatými vlákny přišel úspěch.
Okamžitě jsem zkusil použít něco jiného, protože to vypadalo, že ryby jsou velmi aktivní.
Vypadalo… Zanedlouho jsem se rychle vrátil
k černé, protože fungovala nejlépe. Tu samou
zkušenost jsem udělal jak v čisté, tak i přikalené vodě, a to bez ohledu na roční období,
tedy prakticky kdykoliv. Navíc černá funguje
naprosto nezávisle na lokálních potravních
rybkách, a je jedno, jestli mezi vodními rost-
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ŽÁDEJTE TAKÉ U SVÝCH PRODEJCŮ RYBÁŘSKÝCH POTŘEB!

linami nebo na volné vodě. Experimentoval
jsem s nejrůznějšími vzory, jejichž základem
byl vždy černý materiál. Někdy s trochu měkčími vlákny, jindy s tužšími, někdy se zlatými,
jindy s fialovými. Černá se zlatou, respektive
s bronzovou jsou v současnosti mé nejoblíbenější barevné variace streamerů při lovu štik
s muškařským prutem.

Vidět černě?!
Otázkou je, proč jsou černé streamery tak
úspěšné. Osobně si myslím, že jejich kouzlo
spočívá především v tom, že jsou pro štiky velmi dobře viditelné, zvláště proti světlé obloze.
A také se velmi silně liší od svého okolí, daleko
více než realistická imitace potravní rybičky.
Štiky jsou predátoři využívající pro lov především své oči a muškaření je, co se prezentace
nástrah týká, zvláště pomalá rybářská metoda. Máme tudíž výhodu, protože nástraha je
pro dravé ryby velmi nápadná a zůstává dlouho v jejich zorném poli. A je perfektně identifikovatelná i z větší vzdálenosti. Nenápadné
a méně agresivní barvy mohou mít výhodu
i v tom, že pro štiky nejsou ihned nedůvěryhodné. Jestli je tu ještě jistá podobnost černého streameru s úhořem, kterého štika jen
málokdy nechá na pokoji, je další nezodpovězenou otázkou. Myslím, že na tom také něco
bude! Pro lov candátů v čistých vodách, jako
například na údolních nádržích a štěrkopískovnách, je černá tajným trumfem.
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Maličkosti, které rozhodují
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Naštěstí to není jen barva samotná, co
v případě lovu se streamery rozhoduje. V některých dnech a na některých vodách se můžeme pouštět na tenký led mezi úspěchem
a fiaskem volbou velikosti nástrahy. 30–40
centimetrů dlouhý streamer v černé barvě
není vždy zárukou úlovku. Někdy štiky preferují délky 15–20 centimetrů, jindy jsou modely
v délkách 25–30 centimetrů tím pravým dráždidlem pro zubaté.
Mnoho lze získat nebo naopak ztratit volbou hustoty použitého materiálu. Naducaný
streamer může být někdy vyloženě triumfální,
zatímco jindy a podle mě častěji je méně rozhodně více.
V dobách všeobecně oblíbených twisterových ocásků (wiggletails) od čtenářům
Českého rybáře jistě známého muškařského
vizionáře Paola Pacchiariniho, které mimořádně propaguje další známá tvář evropské muškařské scény – věhlasný Švéd Niklas Bauer, se
při lovu se streamery nabízejí další možnosti.
Osobně dávám přednost malým modelům
ocásků až do velikosti M. Obrovské ocásky
jsou určitě také úspěšné, ale těžko srovnávat
hustotu štičí populace ve Švédsku s tou, která
panuje na našich velmi prochytávaných vodách. Když bych to trochu zlehčil, myslím, že
ve Švédsku byste za jistých okolností chytili
štiku i na dobře nastraženou dětskou ponožku. Zajímavá výzva, ale raději zbytečně neztrácejte čas. Další alternativou k wiggletails
jsou wavetails a už se v reálných rysech mluví
i o ocáscích typu curlytails!
Také chrastítka mohou výrazně zvýšit efektivitu nástrahy. Na černou barvu se rozhodně
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lze spolehnout prakticky vždy a všude. K zahození také nejsou moderní pomůcky k rybolovu jako dobrý belly boat (například Seven
Bass Platform) a echolot s funkcí SideScan (například Humminbird
Helix 7), které vás k velkým štikám rozhodně přiblíží.

Nejlepší modely
Už jste dostali chuť vyrazit k vodě a vyzkoušet černé streamery?
Mohu vám poskytnout tři adresy firem, s jejichž produkty jsem u vody
zažil mnoho neopakovatelných chvil a skutečně ulovil kapitální štiky.

FINSKÉ NOŽE S TRADICÍ

Rozhodně budete potřebovat několik modelů streamerů Piketerror Flies polského vazače, které si lze koupit na adh-fishing.de. Streamery zde mají v různých velikostech a také ve verzích XXL. Výhoda
těchto typů mušek je i v tom, že díky lehkým syntetickým materiálům
se s nimi dá velmi snadno házet.
Edwin Kerssies z dyckers.com používá téměř výhradně černé EP
streamery, které jsou trochu tužší (méně poddajné), ale brutálně
úspěšné. Za tyto modely dám ruku do ohně – TheBlackOne, Kers20
nebo Dyckers H2O Black.
Kdo rád využívá vlastních kreací, tomu doporučuji Jana Sieberta
a web wunsch-fliege.de. Vazač z Hamburku má ve své nabídce několik velmi účinných modelů také s možností připojení twisterového
ocásku à la Pacchiarini. Zkuste mu napsat a zeptat se na moje oblíbené štikové stramery.
■

Piketerror Flies

Presentation Fillet
Laminates

Piketerror Flies XXL

Dyckers H2O Black

Fish and Fillet
Superflex Knife

Classic Fillet

Dyckers Kers20

Wunsch-Fliege Wiggletail

Black 8
Folding Knife

Wunsch-Fliege

MEF OR 8
Folding Knife
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