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  Jdeme 
    na ryby

P ři muškaření se jako nástraha použí-
vají umělé mušky. Vyrábí se ze 
syntetických nebo přírodních 

materiálů připevněných k háčku. Na-
podobují hmyz, ale mohou též vy-
padat jako vodní živočichové nebo 
rostliny, které tvoří potravu love-
ných ryb. Mušky si naprostá většina 
muškařů vyrábí sama s pomocí jed-
noduchých pomůcek (muškařský svě-
ráček, bobina pro jednodušší manipulaci 
s vázací nití, rotační dabovač a uzlovač). Pře-
lstít a ulovit rybu na mušku, kterou si muškař 
sám vymyslí a uváže, to je pořádné vítězství!

Pruty a šňůry
Muška je nahazována 
do místa lovu pomo-
cí muškařské šňůry (je 

těžší, protože funguje 
i jako závaží) a prutu osa-

zeného jednoduchým na-
vijákem. Pro muškaření na sto-

jatých vodách se používají delší a těžší pruty 
s plovoucími nebo potápivými šňůrami. Loví se 
ze břehu, z lodi nebo z plovoucího křesla nazý-
vaného bellyboat. Při muškaření na tekoucích 
vodách se používají jemnější pruty s lehčími 
šňůrami. Loví se obvykle z vody, kdy je muškař 
oblečen do speciálních brodicích kalhot. Na lov 
u dna se používají zatížené nymfy, ve vodním 
sloupci přijdou vhod strýmry a mokré mušky. 
Nejkrásnější je však lov na suchou mušku na-
bízenou rybám na vodní hladině, kdy je útok 
ryby na mušku přímo viditelný.

Hurá na pstruhy
Každý rok 15. dubna končí hájení pstru-
hů. Následující den 16. dubna má v ka-
lendáři poznamenán jako svátek každý 
muškař. V tento den se může po zimní 
pauze znovu vydat na svá oblíbená mís-
ta a poměřit své schopnosti proti těm-
to překrásně zbarveným predátorům. 
Navíc si užije pohled na rybu vracející 
se do jejího vodního domova poté, co 
se sám rozhodl pustit ji zpět a darovat 
jí život. Jen tak poskytne podobný zá-
žitek dalšímu rybáři, který přijde na ta 
samá místa lovit příště. 
Pro muškaře jsou orga-
nizovány desítky muš-
kařských soutěží, a to 
i v juniorské katego-
rii. Čeští juniorští muš-
kaři patří k nejlepším 
na světě. 
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Jak udělat mušku 
pankáče uvidíte 

ZDE!

www.abicko.cz/JakSeStatRybarem 

Dříve velice rozšířený krátkověký druh 
s praporovitou hřbetní ploutví. Svou 
barevností je klenotem horských a pod-
horských úseků řek, dorůstá do 50–
60 cm. I když má malá ústa postavená 
směrem dolů, s oblibou sbírá zejména 
v podzimním období z vodní hladiny 
plovoucí hmyz. V současnosti je rybáři 
vynakládáno velké úsilí na obnovu jeho 
populace.

Lipan podhorní –
Thymallus thymallus

Muškaření
Muškaření se mezi rybáři 
říká královská disciplína. 
Pojďme se podívat proč.
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