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VÝLET DO TŘEBONĚ

Výlet pořádal D–klub
Otevřených Oken
J. Hradec.
Paní Jana Vojáčková a paní
Draha Blažková společně s
našimi klienty navštívili město
Třeboň. Prohlédli si náměstí,
zastavili se na hrázi rybníka
Rožmberka, navštívili
záchrannou stanici, kde se
dozvěděli řadu zajímavostí o
divokých zvířatech a mnohá z
nich si mohli i pohladit.
Navštívili i trvalou expozici
„Třeboňsko – krajina a lidé“

Rybník Rožmberk
Rozloha: 648 ha
Založen: V letech 1584–90 jej vybudoval proslulý rybníkář Jakub Krčín z Jelčan
Jde o největší český rybník, a tak je také někdy nazýván „Jihočeským mořem“.
Jeho hráz je dlouhá 2430 m, až 10 m vysoká a u paty 55 m široká. Šířka koruny je 11 m, porostlá 150 až 400 let
starými duby. Rybník měl původně rozlohu asi 1060 ha, zaplavoval louky až na okraji Třeboně. Protože ale rybám
se daří spíše v mělkých vodách, tak bylo rozhodnuto hladinu snížit.
Povodňové vody Lužnice odvádí důmyslná Nová řeka. Stavbu Rožmberka plánoval již Štěpánek Netolický, ale bál
se množství vody z povodí Lužnice. Jeho nástupce Jakub Krčín rybník realizoval a současně vybudoval Novou
řeku, která se na tzv. rozvodí odděluje od Lužnice a odvádí část vody z povodí Lužnice do povodí Nežárky a chrání
tak rybník Rožmberk před velkou vodou.
Objem zadržované vody je přibližně 6,2 mil. m3. A o tom, že je hráz postavena opravdu důkladně, svědčí i důkaz
z doby nedávné – při povodních v r. 2002 Rožmberk zachytil desetinásobek (asi 70–75 mil. m3) svého objemu,
rozlil se na plochu 2300 ha, ale uchránil povodí Lužnice od větších škod. Těleso hráze vyvázlo bez poškození, zle
poničen byl bezpečnostní přeliv mimo hráz. Dá se tedy mluvit spíše o přehradní nádrži než o rybníku.
Rybník Rožmberk se loví poslední léta každý rok na podzim, zpravidla o víkendu, a tento slavnostní výlov bývá
nejvíce navštěvovaným výlovem Česka.

