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To jste měl ryby chytat již jako malý kluk. Proč to
zpoždění?
Dlouho jsem se bál chytat ryby, protože jsem si myslel, že je
tím trápím, protože je to bolí. Nakonec mi jeden kamarád, ichtyolog, vysvětlil, že ryba má v tlamě asi dva nervy, do kterých se
člověk jen tak netrefí. Mají tam hmat a chuť a čich, to aby se
nažraly a nervy jen k tomu, aby je to rytí ve dně nebolelo. Tak jsem
tomu rád uvěřil a začal chytat ryby.

2
Nenechte se zmást titulkem, nejde o ryby v podzemí, ale
o ryby pod Prahou ve směru toku Vltavy. Před několika roky
by šlo o částečnou provokaci, vždyť pod metropolí byla
Vltava tak špinavá, že ..., ale v současnosti je mnohé jinak.
Nejen změny řeky pod hlavním městem jsou tématem
následujícího rozhovoru.
2 Plešatý
madar,
něco přes
7 kg, kůže
jak na
pracovní
obuv…
Cygnusbus

Máte za sebou jedenáct let rybaření. Kde a jak chytáte
ryby?
Jsem rybář jednoho místa a způsobu chytání. Nejsem ten typ,
který cestuje, chodí podél řeky, mění návnady, techniku. Mám své
místo co nejblíže domova a jeden způsob chytání. Jako návnadu používám většinou těsto, občas žížalu. U řeky jsem několikrát
týdně, i v zimě. Jde mi o to, abych chytil rybu a snědl ji. Chytání
pro chytání, tedy zraňování ryb a pouštění, to ne. A když není ryba,
tak je voda, volavky, kulíci, kytky, mraky a tak. Pořád se něco děje.

3

Představte si, že bydlíte v městské části Praha 6 Sedlci, kterou
naleznete těsně před severní hranicí Prahy na levé straně Vltavy,
navíc ještě asi 100 metrů od řeky, kde vám patří kousek břehu. Pak
lze předpokládat, že budete chodit na ryby. Nejinak je tomu
v případě Pavla Poláka, s kterým jsme si povídali nejen o rybách,
ale i o ptácích, kytičkách, ale především o řece Vltavě a jejím
okolí.
Jak jste se dostal k rybaření?
Na ryby chodím nějakých jedenáct let. Příčin je několik.
Jednak to mám snad v genech, jsem z rybářské rodiny. Děda byl
štikař, táta chytal všechno. Navíc mám kuchyni kousek od řeky.
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4 I to je
Praha 6.
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5 Šupinaté
torpédo –
dlouhý říční
ekotyp
s velkou
hlavou,
málo pod
10 kg
6 Nutrií je
dost,
norků také,
ale ti jsou
nevyfotitelní bez
fotopasti.
7 Obvyklý
sortiment
vrcholného
léta – karasi
stříbřití
a plotice,
‘až 0,65 kg
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Díky tomuto „konstantnímu, statickému“ způsobu rybaření
jistě máte dobrý přehled o řece a jejích změnách.
Pozorujete za ty roky nějaké?
Situace se okolo Vltavy opravdu za tu dobu hodně změnila.
A k lepšímu. Rok 2006 byl poslední, kdy se dalo říct, že je Vltava
pod Prahou opravdu špinavá. Po velkých deštích byly spláchnuty
všechny nečistoty, které do ní přineslo těch několik desítek potoků, které jsou zcela bez čističek, občas něco upustila nestíhající
nedaleká čistička. Po roce 2006 se stav samotné řeky a jejího
okolí počal měnit. Začaly se objevovat nové kytky, kosatec žlutý,
pomněnky, ptáci, netopýři, tři druhy užovek. A taky samozřejmě
norkové a nutrie, bohužel.

Jak se změny řeky dotknuly ryb?
Změny týkající se ryb, ohledně jejich početnosti a druhové
skladby, jsou poněkud složitější a je potřeba je vidět v širších souvislostech. Tak třeba cejni, ty jsem dříve chytal opravdu velké, až
70 cm. Když se třeli, tak se to podél břehů vařilo na několika stech
metrech i několik dní. Za poslední čtyři roky cejn ubyl, teď chytám
tak 30 cm třikrát ročně, ty házím zpět. Dřív bylo hodně druhů, ale
malé kusy, které jsem chytal, i když používám vlastně pořád stejnou návnadu. Chytal jsem boleny, parmičky, okouny, candáty, líny,
hrouzky, sumečky, ježdíky ...
Jak je tomu v současnosti?
Teď je běžný kapr, karas, plotice, sumec. Stala se tedy změna
v neprospěch malých ryb, přibylo velkých. Dřív jsem za den chytil
třeba pět druhů malých ryb, nyní chytnu jednoho pořádného kapra.
Což mi osobně vyhovuje.

Proč si myslíte, že k těmto změnám dochází?
To, co nyní budu povídat, je jen můj osobní názor. Jak jsem již
naznačil, je to složitý komplex více vlivů. Vše mohly ovlivnit dvě
velké povodně v roce 2002 a 2013. To se naprosto přestaví profil
dna řeky, který zde byl stejný třeba třicet let. Zaniknou tůně,
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úkryty, spadané stromy. Změní se rybí společenství. Některým
rybám změna svědčí, jiné ustoupí jinam.
Pak přibylo kormoránů, což je vůči rybám dost drsný pták.
Pozoroval jsem najednou několik letících klínů, celkem snad
stovky ptáků. Třeba ty malé rybky pomohli zredukovat. Kormorán
pak napadne i velkou rybu, i když ví, že ji neuloví. Chytnul jsem
kapra, který měl na hřbetě několik, snad deset ran od zobáku.
Taková ryby již jen trpí, je plná plísní a pomalu umírá.
Dále, čistá voda přináší i odlišnou, novou vegetaci v řece
i kolem ní. Toto rovněž může, ale nemusí všem rybám vyhovovat.
Abych to shrnul. Chytám měně ryb více druhů, ale více
velkých ryb méně druhů.

Jako jeden z pozitivních vlivů na naše řeky, nejen na
Vltavu, mohou být i hospodářské změny, například zánik
podniků, útlumy výroby atd.
Samozřejmě. Vezměte si například pražský potok Rokytku. Ta
protékala průmyslovou oblastí Vysočan, kde pracovalo několik
průmyslových kolosů – ČKD, Praga a další. Totéž platí o Berounce, plzeňská Škodovka, chemičky, Králův Dvůr. Praha,
vlastně skoro celá Česká republika takřka přestala vyrábět. Naše
hlavní město se věnuje turismu a službám. Toto svědčí řekám, jen
si víc znečisťujeme auty vzduch.
Rovněž nutno uznat, že si více hlídáme kvalitu vod. Přibyly
čističky nejen u měst a obcí, ale jsou mnohdy i v domácnostech.
Díky tomu co jsem uvedl, se kvalita našich řek v posledních
desetiletích opravdu hodně zlepšila. Bohužel se o tom v médiích
málo mluví. Stále platí, že pozitivní zprávy netáhnou.
Abychom neskončili takto poněkud skepticky. Lze se u řeky,
na rybách i zasmát?
Veselých příběhů s rybami, a nejen s nimi, je mnoho. Často
mne vyhání ledňáček. Sedne si na prut, a jasně mi dává pohyby
hlavou najevo, že tady nemám co dělat.
Zasmál jsem se, když do Prahy letělo hejno racků a z města roj
holubů. V zapadajícím slunci se formace neviděly a „prolnuly se“.
Tolik nadávek, štěbetání a peří na řece se jen tak nezažije.
Nějakou o rybách ...
Úhoř, tak metr dvacet, ležel břichem nahoru kousek od mého
místa. Říkám si šroub lodě, moc raků v břiše. Ležel tam i druhý
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8 To sice
není pod
Prahou, ale
tady pod
Hlávkovým
mostem je
oblíbené
shromaždiště trofejních kaprů.
9 V každém
chyceném
úhoři je
rak, občas
je rak i bez
úhoře.
10 Lín
obecný
v Sedlci
moc obecný
není, ale je
tam.

den. Třetí den jsem chtěl mršinu poslat po proudu, ale jakmile jsem
se jej dotknul podběrákem, škubl sebou a sám odplaval. Prostě tři
dny odpočíval, asi vyspával kocovinu.“

Děkujeme za rozhovor a Petrův zdar. Zdar nejen vám,
rybám, ale především našim řekám.

11 Plotice
čistě
chycená,
čistě
vrácená,
počkáme si
na říjnové
kapry!
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