
IV. Muškařský seminář v Uherském Hradišti  

 
Tento Muškařský seminář navazuje na akci konanou v roce 2013. 

 

Termín:  8. – 9. 2. 2014 

 

Místo: zařízení MRS, o.s., MO Uh. Hradiště na Mařackém – „U Moravy 852“  

 

Téma:  

Mokrá a suchá muška – klasické metody lovu ryb. 

Alandy s muškařským prutem – report z lovu velkých štik na umělou mušku. 

Vázací a konzultační dopoledne. 

 

8. 2. 2014 – sobota. 
 

13:30 

Prezentace účastníků. 

 

14: 00 – 15: 00  

Úvod – Malé okénko do historie a dnešní pohled na mokrou a suchou mušku. 

Něco k entomologii hmyzu. Rozdělení mokrých mušek. 

 

15: 00 – 15:10  

Přestávka. 

 

15:10 – 16:10 

Vybavení k lovu s mokrou muškou. Identifikace aktuální potravy ryb. Konstrukce mokrých 

mušek. Vnímání mušek rybami. Barevné vidění ryb. 

 

16: 10 – 16:20 

Přestávka. 

 

16: 20 – 17:20 

Způsoby stoupání ryb ke kořisti. Styly lovu s mokrými muškami. Postřehy k mokré mušce. 

 

17:20 – 18:20 

Občerstvení.  

 

18:20 – 19:20 

Rozdělení suchých mušek. Vybavení k lovu se suchou muškou. Konstrukce suchých mušek. 

 

19:20 – 19:30 

Přestávka. 

 

 



19:30 – 20: 30 

Styly lovu se suchou muškou. Záběr a zásek. Postřehy k suché mušce. 

 

20:30 – 21:00 

Dotazy k tématu a diskuze. 

 

21:00 – 22:00 

Pro zájemce  - prodej materiálů fy – HENDS. Prodej mušek – lektor. Pro účastníky, kteří 

případně budou chtít odejít dříve, je možno v přestávce na občerstvení. 

 

22: 00 – 23:00 

Report. Z lovu štik na umělé mušky v souostroví – Aland – Finsko. 

 

23:00 – Ukončení prvního dne. 

 

9. 2. – neděle. 
 

08: 00 – 12: 00 

Vázání umělých mušek. Konzultace k vybavení. Prodej. 

 

12:00  

Konec semináře. 

 

Poplatek za večeři a malé občerstvení bude 50 Kč/osobu. 
 

Účastníci semináře, kteří mají zájem o konkrétní materiály od fy HENDS, nechť  

své požadavky zašlou na mail – milansteuer@seznam.cz  nejpozději do 20. 1. 2014 
 
 

Na všechny účastníky se těší: 

 

 Ing. Milan Steuer – přednášející lektor 

 

Radek Knap, člen výboru MRS,o.s. MO Uh. Hradiště, správce www.rybaruh.cz  

 

hlavní pořadatel akce 

 

 

 

 

mailto:milansteuer@seznam.cz
http://www.rybaruh.cz/


 
 
 
PROFIL LEKTORA 
  
Ing. Milan Steuer - Luh 1798  Vsetín 755 01 
  
Věk - 53 let. 
  
Je rybářem od svých pěti let. Členem - MO ČRS - Vsetín. 
  
Prošel závodní činností v disciplinách - LRU - plavaná, rybolovná technika, muška včetně 
ligových soutěží. Posledních dvacet let, se věnuje muškaření profesionálně. Je profesionálním 
vazačem umělých mušek. Muškaření ve všech formách, se stalo jeho životní cestou a filozofií. 
Snaží se lovit co nejširší spektrum ryb pouze muškařskou metodou s důrazem na nové styly a 
techniky lovu a nové vzory mušek, ve všech typech vod. Zabývá se též publikační činností 
v oblasti muškaření a je spoluautorem knihy -  RYBY A RYBOLOV V NAŠICH VODÁCH, jež 
vyšla u nás a na Slovensku. Knihu vydalo nakladatelství - Reader's Digest Výběr. 
  
Životní motto - KDYBY LIDÉ POCHOPILI JAK DLOUHO BUDOU MRTVÍ, ŽILI BY 
                          JAK V RÁJI A PODLE TOHO. ALE NEPOCHOPÍ TO NIKDY. 
  
                                                                                               KAREL LIŠKA. 
 
 
 

 

 

 


