editorial

Vážení čtenáři, přátelé od vody!

N

Rybaření očima Jiřího Srny

astává doba výlovů, ostatně jako každý rok touto dobou.
Patrně náš historicky nejslavnější výlov rybníka Rožmberk
je naplánován od 12. do 14 října, ale když píšu tyto řádky,
klidně se může ještě leccos změnit, třeba když zavládne
nadměrné teplo, které rybám při výlovu nesvědčí. Takže plánujeteli tuto lidovou veselici s přebohatým doprovodným programem
i občerstvením navštívit, je zapotřebí s předstihem pátrat, zda se
v daném termínu opravdu odehraje. Klapne-li to, stojí za to být
u toho – i v případě náhradního termínu. V posledních letech se na
břehu Rožmberka střídají desítky tisíc slavnostně naladěných návštěvníků a věřte mi, že čerstvá ryba koupená při výlovu chutná tak
nějak lépe, výjimečně. Navštívit můžete samozřejmě i jiné rybníky.
Při hledání termínů stačí na internetu jen zadat „Podzimní výlovy
rybníků“ a můžete si vybírat, kam se vydáte. Budete vítáni.
Dost romantiky a hupsněme do reality. Letošní sucho a vedro
rybám poněkud zavařilo a pochopitelně zasáhlo i produkční rybáře.
Kupříkladu těm třeboňským v rybnících chybělo na 40, ale i více
procent vody, což pochopitelně poznamenalo i obsádky ryb, ale
vážnější úhyn ryb snad zaznamenán nebyl. Rybáři ale logicky vyhlásili režim sucha a s vodou šetřili, což se projevilo zejména v oblasti
sádek, zejména jejich kapacit. Jihočeši používali hlavně ty třeboňské, z nichž se voda vrací zpět do rybniční soustavy, pověstné Zlaté
stoky. Vážnější problém se zdravotním stavem obsádek a s úhynem ryb spojeným se suchem však ještě začátkem září třeboňští
rybáři neměli. Ovšem leckde jinde, zvláště na menších rybnících,
proběhly i tzv. záchranné výlovy, aby rybáři předešli škodám. Dá se
předpokládat, že hmotnostní přírůstky ryb budou menší a dá se
odhadnout, že vánoční kapři budou letos o ždibec dražší, zvláště ti
výběroví. Skokové zdražení se ale konat nebude, což je z pohledu
téměř tragického sucha potěšitelné.
Mějte se říjnově a výlovy si užijte!

Vladimír Urban

A cos chytil ty?

Pokračování čtěte v tištěné verzi v Rybářství číslo 10.
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