Výlov rybníku Labuť
Ke koloritu podzimu patří každým rokem výlovy rybníků. Nadchází doba rybolovů.
Rybolov, to není jen lecjaká práce. Rybolov je obřad. Mokré žně, jak říkají rybáři, jsou
vyvrcholením jejich celoroční práce. Na Blatensku je mimořádnou podívanou a neobyčejnou
událostí výlov rybníka Labuť, který tu míval starodávný, složitý ceremoniál.
Co do rozlohy (108 hektarů) je Labuť největším rybníkem v regionu a náleží mezi
nejrozsáhlejší jihočeská vodní díla. Vybudován byl v letech 1492 – 1503 a svou monumetalitou
nese všechny znaky „zlatého věku českého rybníkářství“.
Víc než historie jeho vzniku nás dojímá přírodní krása tohoto výtvoru. Rozprostírá se
v protáhlém údolí 3 km dlouhém a místy přes 500 m širokém, jako šíje labutě vine se v dáli a snad
proto dostal takové jméno.
Jakmile se po výlovu znovu vodou naplní, osadí se rybami. Obsádka se obvykle skládá
z 85000 kusů dvouletého kapra, převážně šupinatého, 1500 kusů dvouletého amura o hmotnosti 20
dkg, z menšího počtu štik, tolstolobiků, candátů, sumců a nejmenšího množství línů, přesazených
z rybníků výtažných. Tyto ryby zde vyrůstají po dva roky, až dosáhnou hmotnosti ryby tržní.
Základem jejich výživy je přirozená potrava z rybníka, v prvním roce se ještě přikrmují 1000 q
obilí (pšenice, ječmen), ve druhém roce dávkou o 500 q vyšší. Během léta se na plné vodě část
obsádky odloví, aby ostatní ryby měly dostačující množství živin a mohly rychleji růst. V průběhu
celého roku se musí zjišťovat jejich zdravotní stav, sledovat jejich přírůstky a kvalitu vody, protože
kromě potravy je důležitým faktorem pro zdárný chov ryb i dostatek kyslíkem obohacené vody.
Letošní léto bylo chladnější než extrémně horké a suché loňské a srážek spadlo víc, než je
dlouhodobý průměr, jenže nerovnoměrně. Září však bylo neobvykle teplé, což se projevilo i u ryb
na váhových přírůstcích.
Rybník se k odlovu předem připravuje (strojí) tím, že se z něho zvolna odpouští voda. Trvá
to asi jeden měsíc, než vyteče víc než jeden a půl milionu kubických metrů vody. Hladina klesá,
aby k plánovanému zahájení výlovu se voda i s rybami stáhla do loviště, odkud se ryby
opakovanými zátahy sítí vylovují.
Stalo se už zvykem, že se Labuť loví kolem svátku Dne vzniku samostatnosti
československého státu po tři dny, vždy za dva roky, a střídá se s Buzickým Biologickým rybníkem,
který je zhruba o polovinu menší. Letošní výlov Labutě připadl na dny 26., 27. a 28. října.
Ve středu časně ráno za podmračeného počasí začal výlov. Šestnáct mužů na osmi loďkách
a ještě několik dalších po stranách tluče tyčkami do hladiny, aby sehnali ryby do prostoru
uzavíraného vlečeným nevodem. Sehnané ryby se uzavřou ve zbytku vody svislými sítěmi tak, že se
ryby zaplotí. Pomalu postupují rybáři kupředu a vlečou široce rozvinutý nevod s nabranými rybami
k lovišti. Uzavřená spodní síť se vyjádří. V síti to šumí prudce a vířivě. Do loviště se přivádí čistá
voda (střik), aby ryby měly dostatek kyslíku. Mechanickým keserem se pak vybírají. Hned se třídí
podle druhů a velikosti a nakladačem se dopravují do beden. Osm nákladních automobilů je rozváží
buď do blatenských sádek, nebo do jiných rybníků.
Mnoho se už zmechanizovalo, ale průvodní práce se zátahem a jádření ryb je stejná jako
před staletími. Práce s rybou se točí pořád dokola. Mohou ji vykonávat jen tvrdí chlapíci s větrem
ošlehanými tváření, oděni do gumových obleků a plstěných klobouků, ve vysokých botách, kterým
nevadí mokré prostředí bahna a studené vody a pro něž není taková práce jen zaměstnáním. Výlovu
se pod vedením Ing. Augustina Ráže zúčastnilo 35 osob, kromě profesních zaměstnanců podniku
i několik brigádníků. Přítomen byl též jednatel společnosti Blatenská ryba Jiří Bláha.

O státním svátku probíhal výlov za slunného počasí, vyhrávala hudba pana Koubka, na hrázi
přihlíželo divadlu sehrané rybářské party hodně diváků, kteří měli možnost zakoupit si vylovené
ryby. V podhrází se nabízelo v četných stáncích občerstvení. Myštická hospoda připravila chutné
rybí pokrmy.
A co rybník Labuť letos vydal? 945 q kapra, 30 q tolstolobika, 9 q sumce, 6 q amura, 5 q
candáta, 3 q štiky, celkem 998 q ryb.
Vylovené množství ryb odpovídá průměru. Jak ujišťují rybáři, ryb na vánoční stůl by mělo
být dost a jejich ceny se prý nebudou zvyšovat.
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