letem rybářským světem

Střípky

ze života českých,
moravských a slezských
sportovních rybářů
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Tři podzimní ohlédnutí za letními aktivitami středočeských rybářů
Šestý ročník
čtyřiadvacetihodinového
rybářského závodu
Proběhl 17.–18. srpna na nádrži Záhorská a byl vyvrcholením letošní rybářské
sezony MO ČRS v Kladrubech. Zúčastnilo se ho třiatřicet vytrvalců ze všech koutů
republiky. Samotnému klání předcházely
několikadenní přípravy, kdy pořadatelé
z kladrubské organizace upravili revír, zajistili občerstvení, ceny, poháry vítězům
a další nezbytnosti. Samotný závod začal
podle plánu v pátek po zakrmení přesně
v 19.00 hodin. Bylo dovoleno chytat na je-

Pohled na část účastníků závodu

den prut, libovolně vnadit a používat jakoukoli povolenou lovnou techniku. Závodníci
volili převážně plavanou, feeder a položenou. O regulérnost měření se starali sami
závodníci, kteří si navzájem kontrolovali
ulovenou délku ryb. Parné letní počasí sice
přinášelo určité pochybnosti o množství
nachytaných ryb, ale negativní prognózy se naštěstí nenaplnily. Naopak, úlovky
byly nadstandardní a každý účastník závodu si zachytal dosyta. V úlovcích letos
nedominovala „bílá ryba“, jako tomu bylo
v minulých letech, ale velký podíl úlovků
tvořil kapr a výjimkou nebyl ani amur či
úhoř. Veškeré úlovky byly po změření opět
navráceny vodě. V sobotu v podvečer bylo
soutěžní klání v 19.00 hod. zakončeno. Po
sečtení a vyhodnocení všech úlovků pořadatelé přešli k vyhlášení výsledků. Závod
vyhrál, stejně jako loni, Radek Zahrádka
z MO ČRS Mladá Boleslav, který nachytal
bezmála 26 m ryb! Kromě toho byla vyhlášena nejlepší rybářka, kterou se stala Gabriela Tauberová s celkovou délkou nachytaných ryb 706 cm. Další zvláštní cenu získal
Josef Ďurfina za největší ulovenou rybu,
když zdolal kapra v délce 73 cm! Za naši
redakci vítězům závodu blahopřejeme a jejich pořadatelům přejeme, ať se jim příští
ročník vydaří stejně dobře, jako ten letošní.

Malý Jordán se stane novým revírem jihočeských rybářů
Jde o přehradní nádrž na Táborsku. Má celkovou rozlohu přibližně 4 ha. Vybudována byla na začátku padesátých let minulého
století jako usazovací nádržka před vodní nádrží Jordán, v místě
bývalého kamenolomu u místní části Tábor – Náchod. Rybáři si
v Malém Jordánu zaloví zřejmě už příští rok. Na jaře do něj táborská MO nasadí ryby. Rybník je ve vlastnictví města. Táborští rybáři
s ním uzavřeli smlouvu o výpůjčce revíru za účelem rybářského
hospodaření. Svaz si Malý Jordán vypůjčil od letošního června na
dobu neurčitou. „V tuto chvíli přesně neznáme aktuální obsádku
a druhové složení ryb, protože zde dosud hospodařily jiné subjekty,“ říká k problému předseda táborských rybářů Karel Melena. Protože Malý Jordán teče do Jordánu, budou ho muset rybáři
osadit hlavně dravými druhy, jako jsou pstruzi nebo štiky. Ty totiž
udržují rovnováhu ve vodním ekosystému a nepřímo přispívají
k eliminaci sinic na Jordánu. To je hodně důležité, neboť ten je záložním zdrojem pitné vody pro město. Proto také táborští rybáři
konzultují budoucí skladbu rybí obsádky s hydrobiology, ichtyo10

(Zdroj: podklad pro vypracování článku redakci zaslali Tomáš Kučera a Jan Porhansl,
předseda a hospodář MO ČRS Kladruby.)
Mezinárodní mistrovství ČR
v přívlači juniorů
Proběhlo na řece Jizeře v Mladé Boleslavi
7.–9. září. Mladoboleslavská MO ČRS poskytla pro závod výborně zarybněné tratě.
Lovil se zejména okoun, tloušť, štika, ježdík a pstruh duhový. Celkem bylo uloveno
690 ryb, největší z nich, štika, měřila 68 cm.
Mistrovství mělo velmi dobrou sportovní
úroveň. Na jeho účastnících byla patrná

Jeden z vítězů závodu s krásným úlovkem

logy a s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Každopádně je
každý nový rybářský revír vítaným zpestřením stávajících možností sportovního a rekreačního rybolovu u nás. (Zdroj: taborsky.
denik.cz, 19. 9. 2018, wikipedie.)

Malý Jordán z hráze ke Košínu

Pokračování čtěte v tištěné verzi v Rybářství číslo 11.

