
Jistec 

O tom, jak se platí dluh, který nám nikdo(?) nepředepsal. I. 

To se člověk narodí. Má rodiče, má dědu, strýce a příbuzné. A každý z nich si do něj tak trochu vkládá 

své sny, plány nebo touhy. Mně se stalo, že táta, děda, praděda, strejda a bratranec byli rybáři. Je 

možné vyrůst v tomto prostředí bez šupin a rybího slizu? Mně se to nepodařilo. 

A tak mě od raného dětství formovala přítomnost vody. Z vody jsem tahal na háčku rybičky, ryby a 

velké ryby. A když nebraly, byl čas dívat se okolo sebe. Také se cestovalo, za exotikou nedaleké 

krajiny, třeba Písecka. Rybářská udice pro mě měla háček na jedné straně. Tam se chytla ta rybka. A 

na tom druhém konci byl (a asi ještě je) taky háček. Jenže není vidět. Ale asi drží pevně. Jenže jak dítě 

zestárlo, přehodnotil se postoj k tomu mít rybu. A tak chodím a koukám okolo vody, do ní. Občas do 

ní vstoupím a vnímám ji svým tělem, 

stejně jako kytky a zvířata, jež tam 

také jaksi žijí. 

A stane se, že na mail přijde zpráva. 

Z organizace ochranářské (ČSOP). 

Podotýkám - seskupení 

dobrovolnického. Tam, kdesi na 

Orlické přehradě byla upuštěna voda a 

hladina poklesla někde až o 7 metrů. 

Pomoc. 

Tu najednou máte před očima obrázky 

z dětství. Rodiče a blízké, místa, kde 

jste se cachtlali ve vodě a třeba chytli 

rýmu, když ne rybu. Vrátí se to, alespoň mně. 

Zabalíte si saky paky, ponouknete manželku. Jde do toho se mnou. Chvála jí. Jiní už nejsou, a jedete. 

Dojedete k místu zvanému Jistec, kouknete letmo na místa, která jste míjeli ve svém dětství, zalezete 

do bahna, jezírek vody odříznutých od řeky, mezi kluzké kameny a sbíráte. A vidíte tamhle škebli říční 

(Anodonta anatina), tam velevruba malířského (Unio pictorum). Kousek dál se mihne silueta malého 

raka a jinde zase drobná rybka. Stane se, že výsledek společného sbírání v podvečer je takový: 54 

mlžů. Polovina velevrubů malířských a polovina škeblí říčních. 

Další strakonická dvojice (manželé Třeštíkovi), která se nakonec také vypravila, nám poslala zprávu o 

140 sesbíraných škeblích a velevrubech pod Podolským mostem. A později jsme se dověděli o 

výsledcích výpravy rodiny Hromasových ze ZO Šumava - povedlo se jim zachránit skoro 700 měkkýšů.  

Mimo jiné, protože je to zvyk z mládí, koukáte okolo sebe. Na nános bahna, který někde dosahuje 

mocnosti přes jeden metr a lézt do něj je hazard se životem. Najdete starý železný kruh, zatknutý 

pevně do kamene a dlouhou dobu potopený pod hladinou, který sloužil k vázání vorů. Minulost vám 

připomene vytesaný nápis kameníků do regulace původního toku Otavy. Uvidíte pařezy slabých i 

silných stromů, které přestály desetiletí pod vodní hladinou a tváří se nyní jako tmavé chobotnice. A 

mezi tím vším se nalézají prázdné lastury mlžů, kteří svou cestu k vodě nedotáhli do konce. Brázdička 

v bahně, zmatená zatáčka za vodou, poslední zavrtání, pokud to jde, a konec. Počty mrtvých jdou na 

těch několika kilometrech do stovek.  Nic nepomáhá označení chráněný a ohrožený druh (velevrub 

malířský).  

Z jejich úhynu se těší ptáci. Ponejvíce volavky, kormoráni a nad rybkami bdí ledňáček. Ve stopách 

potkáte vydru říční nebo odvážlivce na motorce. Na břehu se válí mezi tím, co jsme použili, loďky. Ty 



 

Nedaleko PR Dědovické stráně a PR Výří skály 

mají teď k vodě daleko. Čekání na ni jim asi moc nevadí. Z vlastní zkušenosti vím, že někdy přežijí i 

svého majitele, který pluje už na lodi 

jiné přes jinou řeku. Pak trpělivě 

čekají na svůj osud. Dřevo boků chvíli 

drží, dno proroste bylinami. Uchytí se 

keře, stromy. Boky se nakonec zbortí. 

Jen u těch laminátových a kovových je 

to jinak. Časem podlehnou i ony. Když 

voda nepřijde, vrchní vrstvy bahna 

zhutní, vyschnou, přijdou rostliny a 

všechno milosrdně přikryjí.  

Potom, když přijedete domů z toho 

bahnění, do tepla, podíváte se na 

sdělovací prostředky, mihne se vám 

hlavou myšlenka, co na to naše česká 

civilizace. Zpráv mám málo a tak nevím.  

A tak se nepouštím do povídání o přehradách, kdy a jak vypouštět, upouštět, čistit, o lodních 

výtazích, udržení hladiny vody, plusech a mínusech, přínosech, ekologické devastaci, krajinotvorbě, 

lidské migraci, zatopených stavbách, společensko ekonomických formacích apod. Držím se praxe. Jak 

se říká, kdo nevěří, ať tam běží. Bahna je dost pro všechny. A místy je hluboké, jak desetiletí sama. 

Pokud to vyjde, možná se člověk - návštěvník ohne, živočicha sebere a do vody hodí. Jen ne daleko. 

V hlubině není zpravidla pro živočichy prosvíceného vodního sloupce útulno. Za sebe si myslím, že 

jsem si umazal kousek dluhu z mládí. Tam u nebeských bran. Ale to se uvidí. 


