
Zhodnocení sezóny 2014 z pohledu družstva LRU – Plavaná MO MRS Uherské Hradiště. 

Sestava družstva MO MRS Uherské Hradiště : 

Jiří Matej, Ladislav Bradna, Ing. Gustav Lakoš, Ing. Jiří Mahr, Miroslav Kolínek, Petr Kopřiva 

Po vydařené loňské sezóně, kterou jsme korunovali celkovým vítězstvím v „moravské“ druholigové skupině C nám 

připadlo právo postupu do nejvyšší soutěže – I. ligy. Těšili jsme se, ale zároveň jsme k letošní sezóně vzhlíželi s určitými 

obavami, byli jsme si dobře vědomi kvalit prvoligových týmů. A hlavně se nám stále vybavovalo naše „prvoligové 

prokletí“, vždy po postupu do nejvyšší soutěže jsme totiž zase do roka sestoupili zpět. Doufali jsme, že se nám to 

v letošní sezóně podaří zlomit a popereme se o co nejlepší umístění mezi naší plavačkářskou elitou.  

 

1. závod 

První závod letošní sezóny se konal 3. – 4. 5. 2014 na závodním úseku v Žadlovicích u Loštic. Jednalo se o menší rybník 

místního významu, který jsme dobře znali. Rybník je poměrně mělký a je dobře zarybněný malou ploticí a sporadicky se 

dá ulovit i kapr. Po předchozích dobrých zkušenostech jsme stanovili taktiku následovně: hlavní rybolovný způsob bude 

technický lov plotiček na zkrácenou děličku, případně lov větší ryby na plnou děličku. Tomu jsme přizpůsobili veškerou 

přípravu na závod. V pátek před závodem jsme se všichni poctivě sešli na závodním úseku a snažili jsme se v oficiálním 

tréninku ověřit správnost naší taktiky. Ryby braly velmi opatrně, někteří závodníci z ostatních družstev měli potíže 

s ulovením jakékoli rybky, nám však taktika fungovala výborně a chytali jsme rybu za rybou. Na kraji závodního úseku u 

hráze se začalo chytat i dost velké množství kaprů, takže jsme ještě navázali kaprové udičky, pro případ, že by si tam 

někdo z nás zítra vylosoval a jeli se ubytovat do blízké Mohelnice. V noci na sobotu došlo k silnému ochlazení, hustě 

pršelo a fučel ledový vichr. Vůbec se nám k vodě nechtělo a to jsme ještě nevěděli, co to udělá s aktivitou ryb. Ryby byly 

jako vyměněné, vůbec nebraly, každá plotička byla doslova vymodlená. Úspěch nakonec slavili závodníci, kteří pasivně 

čekali na nějakou větší rybu a třeba jednoho kapra ulovili. Naděje jsme vkládali i do Ladi Bradny, který si vylosoval kraj 

sektoru, kde se včera lovili kapři. Jenže se otočil vítr a závodníci na uvedených místech byli rádi za jakoukoli plotičku, 

kapra nechytili ani jednoho. Ještě k tomu se u Ladi začala projevovat nastupující nemoc a celý závod si v ledovém dešti a 

vichru doslova protrpěl. Dopadli jsme hůře, než jsme očekávali, ale bodová ztráta byla minimální. Pro nedělní závod jsme 

v taktice udělali drobné změny, především pro lepší proměňování opatrných záběrů. Závod samotný však byl ještě 

náročnější než předchozí, prakticky to bylo pouze o ulovení náhodného kapra z odhozu. Po nedělním nepříliš vydařeném 

závodě jsme se propadli až na třinácté místo v celkovém pořadí, bodová ztráta na družstva před námi byla malá, ale i tak 

jsme měli v dalších závodech co napravovat. 

 

2. závod 

Druhý závod letošní sezóny se konal 24. – 25. 5. 2014 na velmi dobře známé trati v Pasohlávkách. Jedná se o velmi dobře 

známý úsek na rozsáhlé přehradě, kde se loví takřka výhradně velcí cejni na daleký odhoz. Páteční trénink velmi 

komplikoval silný vichr, který foukal proti závodníkům a někdy znemožňoval i samotné nahození sestavy do požadované 

vzdálenosti. Po hladině se válely metrové vlny s bílými čepicemi, zkrátka to připomínalo spíše lov na moři. Ryba však 

celkem brala, voda byla vlnobitím dost zakalená, což slibovalo dobré úlovky pro sobotní závod. Taktika byla jasně daná, 

nálada v týmu dobrá, zkrátka už jsme se těšili na sobotní závod. V tom nám bohužel štěstí opět moc nepřálo, Jirka Matej 

měl papírově velmi dobré místo, kde však bylo pod hladinou tolik utrhaných vlasců, že vytáhl asi každou pátou rybu, 

kterou měl na prutu. Ani ostatním se moc nedařilo a tak jsme opět obsadili spodní příčky. Noc ze soboty na neděli byla 

doslova hrozná, protože v naší ubytovně slavila nějaká parta až do rána a v tom hluku se spát prostě nedalo. K tomu bylo 

v noci asi 25 stupňů, takže jsme ráno byli více unaveni než večer…Nedělní závod byl pro nás ještě horší, voda se při 

bezvětří vyčistila a byla skoro jako křišťál, což způsobilo, že naše osvědčené žluté krmení ryby vyloženě odradilo. Ukázalo 

se, že dobře zachytala družstva, která krmila tmavým krmením, nebo pouze samotnou hlínou. Celkem jsme obsadili opět 



třinácté místo a do našich myslí se začaly vkrádat pochybnosti, protože následovaly dva závody na Labi, kde to týmům 

z Moravy nikdy moc nešlo. 

 

3. závod 

Třetí ligové kolo se konalo 30. – 31. 8. 2014 na řece Labi v Pardubicích. Jedná se o všem dobře známou závodní trať, kde 

se každoročně koná několik závodů. Taktiku lovu i složení krmné směsi už zde máme prověřené několika závody, proto 

jsme si v pátečním tréninku pouze ověřili, zda bude fungovat i letos. Vše fungovalo tak, jak mělo, pouze nás nemile 

překvapilo poměrně malé množství ryb na závodním úseku. Ale toto jen potvrzovalo zprávy o nízkých úlovcích, které se 

k nám dostávaly z různých stran už několik týdnů před závodem. Braní ryb určitě nepřidalo ani bouřkové počasí a 

neustálé změny atmosférického tlaku Nezbývalo než věřit, že ryba během noci na úsek najede a závod nebude o 

několika náhodných rybách. Bohužel se tak nestalo a sobotní závod se stal opravdu bojem o rybu, hodně závodníků 

mělo např. dvě větší ryby a rozhodovalo pouze to, jak kdo měl ryby těžké. Asi hodinu před koncem přišla silná bouře a 

závod byl na půl hodiny přerušen a poté dochytán.Nedělní závod se nesl ve tejném duchu, ryba opět nebrala a opět 

hodinu před koncem přišla silná bouřka. Tentokrát se však závod předčasně ukončil a už se nedochytával. Takže jsme 

v průtrži opět sbalili promočenou výbavu a pod stříškou čekali asi dvě hodiny na vyhlášení. Skončili jsme opět na 

třináctém místě a jen potvrdili teorii, že moravským družstvům se na zdejší závodní trati prostě nedaří. Vždyť všechny tři 

moravská družstva se seřadila na posledních třech místech. Labe je prostě jiné… 

 

4. Závod 

Poslední ligové kolo se chytalo 27. – 28. 9. 2014 na novém závodním úseku na Labi v Liběchově. Znamenalo to pro nás 

dlouhé cestování napříč republikou (např. já jsem ujel za víkend asi 750 kilometrů) a naprosto nulovou znalost nové 

vody. Informace, které se nám před závodem podařily sehnat, hovořily o velmi špatném zarybnění a složitém chytání na 

velmi hluboké, silně proudící vodě s členitým dnem. Při příjezdu na závodní úsek nám však spadla brada a v údivu jsme 

hleděli na 150 metrů širokou řeku, valící se takovou rychlostí, že nám to přišlo až nechytatelné. Dozvěděli jsme se, že se 

začala odpouštět Vltavská kaskáda a aktuální průtok v řece je 600 kubíků. Tak to bychom tedy měli… Znamenalo to pro 

nás předělat komplet všechny systémy a navázat ty největší splávky, co jsme v našich zásobách našli. Stejně to však 

nebylo optimální, i nejtěžší splávky nešly v silném proudu zastavit a vlály ve vodě jako hadr. Nějaké ryby se nám však 

v tréninku ulovit podařilo, tak celkový pocit z tréninku nebyl až tak tragický. V tréninku se také ukázalo, že místa na trati 

jsou poměrně nevyrovnaná a v každém sektoru jsou výrazně lepší co nejnižší čísla. Nám se bohužel pro oba dva závody 

podařilo vylosovat čísla vysoká, čímž jsme se už před závodem odepsali. Toto nebyla jen naše domněnka, výsledky obou 

závodů jednoznačně ukázaly neregulérnost trati. Pro nás to znamenalo poslední místo v závodě a celkově i poslední 

místo v celé letošní sezóně. Prostě smutná tečka za zpackanou sezónou, kalich hořkosti jsme si vypili až do dna… 

 

Veškeré výsledky jsou k dispozici na www.rybsvaz.cz 

Cíle, které jsme si před sezónou stanovili se nám tedy splnit nepodařilo, prvoligové prokletí našeho družstva se nám 

zlomit nepodařilo a po roce v I. lize se vracíme zpět do II. ligy. Sezónu 2015 tedy zahájíme opět ve II. lize a pevně věříme, 

že se budeme prát o příčky nejvyšší. 

Na závěr bych chtěl za celé družstvo poděkovat všem, kteří se podíleli na chodu našeho družstva a hlavně MO MRS 

Uherské Hradiště za finanční i morální podporu v celé sezóně. Dále bych chtěl poděkovat Pavlu Šustrovi z firmy Chytil, 

díky kterému máme přístup ke špičkovému vybavení od firem Preston a Cralusso. 

Za tým MO MRS Uherské Hradiště PRESTON 

Miroslav Kolínek 

http://www.rybsvaz.cz/

