
MUŠKÁRENIE
AKO A KDE ICH LOVIŤ 
V TEPLOM OBDOBÍ.

  Letné 
  šťuky 

Leto, slnko, teplé lúče – PRE MNOHÝCH JE TO 
NAJKRAJŠIE ročné obdobie. Ako rybár ho však 

považujem za dosť náročné a vyčerpávajúce. 
Dni sú veľmi dlhé, horúčava rýchlo unaví 
a v teplej vode sa musí zaobchádzať so 

šťukami zvlášť opatrne. Napriek tomu môže 
byť leto pre lovcov šťúk veľmi atraktívne.
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Letné vody
V tomto ročnom období 
prichádzajú do úvahy všetky 
druhy vôd. Letné podnebie 

je veľmi rozmanité a okrem 
horúčav a prudkého slnka prináša 

aj daždivé počasie, veterné a chlad-
né, sivé dni. Pri rybačke sú v každom 
počasí zaujímavé iné typy vôd... 
Veľké, čisté a hlboké jazerá, ako sú 
priehrady a štrkoviská, sú vynikajú-

cimi letnými revírmi na lov šťúk. Voda 
sa len zriedkavo ohreje na 22 až 24 stupňov 

a úmrtnosť je v nich nižšia ako v plytkých vo-
dách. Napriek tomu by však mali byť zdolávačky 
krátke a rýchle, aby šťuka nebola úplne vyčerpaná 

a nezomrela. 
Na priehradách lovím rád veľmi skoro ráno a veľ-

mi neskoro večer na štruktúrach dna bohatých na 
malé rybky, ktorými sa dravce kŕmia. Takými miesta-

mi sú móla, pobrežné výbežky zasahujúce hlbšie do vody 
a niekedy vytvárajúce až polostrov, či podvodné kopčeky. 

V poludňajších hodinách sa oplatí hľadať odpočívajúce šťu-
ky na voľnej vode. V lete sú v týchto vodách aj kŕmne rybky 

veľmi aktívne, sú v pohybe a často sa presúvajú. Samozrejme, 
dravce ich prenasledujú. Sonary s technológiou bočného sníma-

nia, ako má napríklad Humminbird, sú veľkým pomocníkom pri 
love na voľnej vode a v trávach. Ryby často menia svoju pozíciu a mu-
síte ich prenasledovať na veľkej ploche. Bez modernej technológie ste 
v takomto prípade stratení.

Kde sa šťuky ukrývajú?
Za slnečných dní, keď fúka vietor, s obľubou chytám na menších 
riekach s prevísajúcou pobrežnou vegetáciou. Ryby tu počas dňa 
odpočívajú, ale ak sa obrníte dostatočnou trpezlivosťou, viete ich 
správnou prezentáciou nástrahy vylákať z ich úkrytov a vyprovoko-
vať k záberu. Taktiež kaskády, prítoky a stavidlá sú veľmi zaujímavé 
miesta na lov, pretože privádzajú do vody kyslík, čo je v lete veľmi 
dôležité. Tu si vystačíte bez modernej technológie, ale vyžaduje sa cit 
pre vodu a schopnosť dobre čítať vodu. Nie všetky miesta sú rovnako 
zaujímavé a len preto, že nad vodou visí krík, nemusí to byť hneď 
miesto odpočinku. Spravidla sú najzaujímavejšie miesta tam, kde 
priamo pod prevísajúcim kríkom je aj najhlbšia voda, prípadne 
v jeho tesnej blízkosti. Aj ten najviac a najlepšie prevísajúci strom 
bude ignorovaný, ak pod ním nebude dostatočná hĺbka ponúkajúca 
primeranú ochranu.

Taktiež sa v lete oplatí skúšať to na veľkých plytkých jazerách 
s bohatým výskytom vodného rastlinstva na zlomoch a hranách. 
Šťuky väčšinou odpočívajú na úpätí týchto zlomov v hlbšej a chlad-
nejšej vode bohatšej na kyslík. Odtiaľ potom vyrážajú na lov do blíz-
kej vegetácie, alebo lovia priamo na hrane zlomu. Tu sa vyžaduje 
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Marc Zitvast z www.smartlures.nl
zdoláva veľkú „letnú šťuku“. 

Kapitálna 108 cm šťuka 
zdolaná v malebnej rieke.

No nie sú to krásne dravce?
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presnosť a cit, aby ste dokázali loviť v tesnej blízkosti 
tráv bez toho, že by ste sa do nich zachytili. Ale aj tak často 
hľadáte ihlu v kope sena. Mikroštruktúry na dne sú kľúčom 
k úspechu. To znamená: hrana alebo zlom aj s nepatrný-
mi nerovnosťami, napríklad hromada kameňov, prudko 
padajúce dno a bezprostredne potom malá plošina, malá 
zmena hĺbky pri plynulo klesajúcom dne atď. Aj voľné oká vo 
veľkých kobercoch rastlín sú skutočnými „hotspotmi“ v po-
rovnaní s monotónne zarastenou vodnou plochou. 

Letná taktika
V lete sa, samozrejme, vyplatí aktívne a rýchlejšie loviť než 
v chladnom období. Potrebujeme intermediálne potápavé 
šnúry s potápavosťou Sink 3 a Sink 7, prípadne aj intermedi-
álnu šnúru pre cielený lov v trávach. Muškárky triedy 8-10 sú 
ideálne a nevyhnutné na takýto lov. Čím bližšie k prekážkam 
a trávam lovíte, tým silnejšiu muškárku by ste mali zvoliť. 
Ako koncový nadväzec používam 0,80 mm fluorocarbon, 
alebo titánové splietané lanko, ktoré viažem priamo na 
0,40 mm fluorocarbon alebo monofil. 

Aj keď sú ryby v lete aktívne a pohybujú sa rýchlo, nikdy 
by som nelovil príliš rýchlo ani v lete. Skôr stredne rýchlo 
až pomaly. Práve kapitálne a skúsené ryby majú rady, a to 
bez ohľadu na ročné obdobie, pomalú a pokojnú prezentáciu 
strímra. Najlepšie je pár rýchlych potiahnutí šnúry a pokojná 
dlhšia fáza klesania. Ak lovíte v trávach, nemali by ste hádzať 
ďaleko, ale loviť presne nad a medzi vodnou vegetáciou.

Letné strímre 
Tí, ktorí ma poznajú, vedia, že som minimalista: sivobiely 
strímer, napodobenina ostrieža, fluo zelená a biela kombi-
nácia, čierna doplnená zlatou – to sú pre mňa tie najlepšie 
strímre. Kým menšie vzory sú perfektné na jeseň a väčšie 
strímre sú zvyčajne výborné počas neskorej jesene a v zime, 
výber je v lete oveľa ťažší. Podľa mojich skúseností je per-
fektná veľkosť na leto 12 – 18 cm. Ale každý revír – a dá sa 
povedať, že aj deň, keď lovíte – má svoje špecifiká, a preto si 
musíte odskúšať v praxi, či vám fungujú lepšie vzory medzi 
10 – 15 alebo 15 – 20 cm. Musím sa priznať, že neznášam 
prídavné twistrové chvostíky tzv. wiggle tails, ako je to dnes 
moderné dokonca aj v lete, keď je ryba aktívna. Klasický strí-
mer napodobňujúci rybku, nenápadný a prirodzene pôsobia-
ci, je jednoducho príťažlivejší, najmä keď ryby odpočívajú.

Extra tipy
Hlavne nezabudnite na ochranné návleky na prsty tzv. 
stripping guards, ktoré ochránia vaše prsty proti odreni-
nám od muškárskej šnúry a rýchlo schnúca šnúra sa môže 
lepšie posúvať po prstoch. Opaľovací krém, pokrývka hlavy, 
polarizačné okuliare a príjem dostatku tekutín by mali byť 
samozrejmosťou, hoci to nie je tak, keď sa v lete pozriete 
okolo vôd. 

Či budete loviť z člna alebo radšej z bellyboatu, to je len 
na vás. Pokiaľ ide o mňa, tak sa v tejto veci rozhodujem pod-
ľa veľkosti revíru. Rybolov z brehu môže byť úspešný takisto, 
ak máte dostatok priestoru na nahadzovanie a môžete sa 
dostať k dobrým miestam so zaujímavou štruktúrou dna. 
Pretože už samotný lov muškárením je v letných horúča-
vách dosť náročný a vyčerpávajúci, pokiaľ je to čo len trocha 
možné uprednostňujem lov z bellyboatu, kde sa príjemne 
osviežim.  

Prajem vám veľa zábavy v lete a Petrov zdar!

Steffen SCHULTZ
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Z takéhoto 
bellyboatu je 
rybačka ešte 

väčšie potešenie. 
Vďaka veslám sa 
rýchlo dostanete 

na vyhliadnuté 
miesto.

Dirk Fastenau 
s gigantickou 

viac ako
120-centimetrovou 

šťukou.
Kúpeľ s takou 

majestátnou
rybou je zážitok. 

Metrová šťuka lesknúca sa vo večernom 
slnku. Neodolala čiernozlatému strímru. 

Na malých jazerách si vystačíte 
aj s menším modelom 
bellyboatu. Je to fakt zábava.
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