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Z RYBÁŘSKÉ PRAXE

VELKÉ ŘEKY

Morava je regulovaná,
ale krásná řeka

Kdo hledá, ten své ryby najde
Vyrostl jsem na malé podhorské řece Moravici a mé první seznámení s řekou
Moravou bylo poněkud zvláštní. Když jsem poprvé viděl, bylo to na podzim
v době řepné kampaně, ten tmavý tok a spoustu drobných rybek lapajících
u břehu po kyslíku, div jsem si z mostu neodplivl. Voda vyloženě páchla
a na kamenech se zachycoval hnusný hnědý šlem.
text: Milan Tychler foto: autor

T

enkrát jsem si říkal, že tady ryby nikdy chytat nebudu. Oproti Moravici? Nebe a dudy!
V Moravici byla voda průzračná, plná pěkných ryb a Morava mi připomínala spíše
nechutnou stoku. Jenže to jsem o ní nevěděl ještě vůbec nic.
Když jsem ji pak viděl na počátku léta
v Kroměříži, byla úplně jiná a pod mostem postávali za pilíři mostu přenádherní
tloušti. Nad mostem v mělčině se poklidně
popásalo na řasách hejno ostroretek. Jarní
vysoká voda všechno spláchla a řeka byla
jako vyměněná. Řeka mi ukázala neuvěřitelnou schopnost regenerace. Každoroční
problém s cukrovary sice snášela těžce,
ale snášela. Pořád byla plná krásných ryb.

Když byly později cukrovary zavřeny, stala
se mou oblíbenou. Ovšem zpočátku jsem
měl problém.
Kde hledat ryby?
Říční koryto je regulované, hloubka tudíž
skoro všude stejná a do vody nevidíte. Jen
pod jezy a u některých mostů, kde je méně
vody, občas zahlédnete rybu. Nížinná voda
má v létě svůj přirozený zákal, takže najít
ryby není snadné. A tohle mají všechny velké řeky společné.
Nemohu řeku Moravu prohlašovat za velkou. Třeba s takovým Labem či Vltavou se
rozhodně srovnávat nedá, ale v rámci naší
země rozhodně k těm větším patří. Když

jsem na ní začínal rybařit, bylo nutné zcela
změnit přístup a také doplnit potřebný rybářský arzenál o těžší zátěže, větší splávky,
silnější vlasce i větší háčky, protože velké
řeky zcela jednoznačně produkují i větší
ryby…
Dodnes si vzpomínám na jeden ze svých
prvních pokusů na Moravě. Nad jezem se
voda jen táhne. Alespoň to tak na první
pohled vypadá. Když ale nahodíte třeba
jen kousek od břehu, brzy zjistíte, že malé
olůvko pod splávkem nestačí, pokud ho
chcete udržet na místě. A to chci. Našel
jsem si hezké místečko na začátku malého
hájku v místech, kde se proud maličko stáčí, říkal jsem si, že v klidnější vodě by moh-
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Pokračování čtěte v tištěné verzi v Rybářství číslo 10.

