rybářství

Kdo hledá,

ten své ryby najde

Lov ze člunu na jezeře

Jezera a údolní nádrže
Velké stojaté vody jsou
potenciálními lovišti velkých
ryb hned z několika důvodů.
Jednak tu mají dost prostoru
a potravy, aby se mohly pěkně
vykrmit, jednak tu mají i klidové
zóny, kde se mohou ukrývat a
bezpečně vyhýbat všemožným
léčkám, které jim rybáři denně
připravují.

text: Milan Tychler foto: autor
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yby žijící v malých rybnících, tůních a podobných
vodách to mají už předem spočítané. Při velkém množství rybářů je jen otázkou
času, kdy seberou ze dna nástrahu
s háčkem. V podstatě nemají žádnou
šanci dorůst větších velikostí a tak se
ryby dosahující zákonné míry v těchto vodách příliš dlouho neohřejí.
V podstatě jsou tu proto, aby je rybáři chytili a odnesli. A každý větší
kus v takové vodě je pak opravdová
vzácnost.
Tohle všechno rybáři
samozřejmě vědí
A tak ti, kteří pasou po skutečně
velkých rybách, v drtivé většině po
kaprech, se o malé vody nezajímají.
Jejich kroky směřují téměř výhradně k velkým vodním plochám, kde
mají šanci na nevšední úlovek. Jenže
lovit ryby na velkých jezerech není
tak snadné jako na malých vodách.
Nestačí prostě jen tak někam nahodit

a chvíli čekat. Ryby mohou být hodně
rozptýlené. A pokud si v danou dobu
nevyberete správné místo, můžete
vyjít naprázdno, což se velmi často
i děje. Ryby ve velkých jezerech a ÚN
často migrují za potravou a stěhují se
také v závislosti na roční době, počasí
a stavu vody. Například teď bychom
v některých ÚN ryby tam, kde v létě
běžně bývají, vůbec nenašli a nenašli
bychom tam ani vodu, protože velké sucho snížilo hladiny i o několik
metrů. Ryby tak byly nuceny se přemístit. Na některých vodách je pak
velký problém dostat na vodu loď,
protože na místech k tomu určených
to prostě nejde. Ale ať je stav vody jakýkoli, ryby v ní stále zůstávají. A i za
sníženého stavu vody je před námi
mnohdy obrovská vodní plocha, kde
mohou žít.
Když se neznalý rybář objeví na
břehu ÚN či pískovny bez jakékoli
informace, může si připadat ztracený
a proti těm, kteří znají místní poměry,
je ve velké nevýhodě.
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Pokračování čtěte v tištěné verzi v Rybářství číslo 11.

