Řeka Svratka
Mým oblíbeným místem pro relax, cyklistiku a rybaření je řeka
Svratka, přesněji řečeno soutok řeky Svratky s řekou Loučkou. Toto
místo se nachází na rozhraní Tišnova a obce Předklášteří. K soutoku
vede vyasfaltovaná cesta, která je zároveň cyklostezkou, takže doprava
na toto místo není vůbec složitá. Kdybyste chtěli tuto lokalitu najít,
poznáte ji podle toho, že se zde přes řeku klene mohutný železniční
most, který trochu kazí atmosféru kolem.
Když dojdete na toto místo, hned si ho zamilujete, všude klid, jen sem
tam vyskočí z vody pstruh za hmyzem nebo ledňáček zajede pod vodní
hladinu, aby svým mláďatům ulovil nějakou rybku. Na protějším břehu
rybář, jehož šňůra se leskne ve slunečním svitu jako stříbrný řetízek,
zkrátka ráj na zemi. Na břehu i ve vodě najdete mnoho druhů vodního
ptactva, které se vyhřívá na sluníčku nebo si smáčí peří v ledově studené
vodě Svratky. Každá řeka je záhadná, má svoje tajemství, na první
pohled však nemáme šanci je vidět. Naše Svratka také skrývá svoje
tajemství, zažila toho více než my všichni dohromady, skrytá tajemství
mohou být třeba v podobě obrovské ryby.
Na Svratku chodím rybařit již hodně dlouho a z povídání kolegů
rybářů nebo i z vlastní zkušenosti vím, že dříve to na Svratce bylo s rybí
obsádkou mnohem lepší než dnes. Myslím si, že by se mělo vysazovat
více generací ryb, především pstruha obecného forma potoční, sivena
amerického nebo lipana podhorního. Když zde chytám, z vody vytáhnu
buď granulemi krmeného klecového pstruha duhového nebo malinkatého
pstruha potočního, to je dle mého názoru škoda. Nepůvodní ryby početně
převažují nad druhy původními. Já osobně si myslím, že i sama řeka,
kdyby byla živá, by raději ve svých proudech nechala plout domácího
českého pstroužka než „ pašíka“ z Ameriky.
Toto místo mám opravdu rád, chodím tam za odpočinkem a vyčištěním
hlavy, ale stále je zde co zlepšit, aby i další generace rybářů měla na
českých vodách co chytat a obdivovat.
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