
 

 

Zhodnocení sezóny 2015 z pohledu družstva LRU – Plavaná MO MRS Uherské Hradiště. 

Letošní sezónu jsme odchytali ve stabilní sestavě, pouze jsme zařadili do týmu nového náhradníka 

Martina Koblihu. Sestava byla tedy následující: 

Ing. Jiří Mahr 

Ing. Gustav Lakoš 

Jiří Matej 

Ladislav Bradna 

Miroslav Kolínek 

Petr Kopřiva 

Martin Kobliha 

Po nevydařené loňské sezóně, kdy jsme sestoupili z naší nejvyšší soutěže, jsme letos chytali II. ligu a 

samozřejmě jsme se zařadili k nejvyšším favoritům. Sami jsme si toho byli dobře vědomi a tak 

stanovení předsezónních cílů bylo velmi jednoduché. Na konci sezóny jsme chtěli být na stupních 

vítězů, nejlépe na stupni nejvyšším   

 

1. závod 

První závod letošní sezóny se konal 9. – 10. 5. 2015 na málo známém závodním úseku v Krčmani. 

Jednalo se o velkou štěrkovnu s proměnlivou hloubkou, okraje závodní tratě byly velmi mělké, střed 

naopak poměrně hluboký. Problémy při lovu a zdolávání ryb dělalo závodníkům velké množství 

vodních trav, které na některých místech v podstatě znemožňovaly lov na bič a děličku. Lovný úsek 

byl plný drobných plotic a cejnků, na odhoz se pak dalo dosáhnout úlovku poměrně slušného kapra. 

Pro první závod jsme si stanovili taktiku lovit drobnou rybu na zkrácenou děličku a pokud by někdo 

měl na vylosovaném místě moc trávy, tak jako náhradní variantu lov na jemný propad ve vzdálenosti 

35 metrů. Sobotní závod nám nijak zvlášť nevyšel, drobná ryba brala velmi opatrně, naopak se chytlo 

poměrně dost kaprů, hlavně před koncem závodu. O úlovku kapra hodně rozhodovalo vylosované 

místo, na některých místech kapři nebyli, na některých se naopak vyskytovali v hojném počtu. Naši 

taktiku jsme museli během závodu upravit, reagovali jsme na zvýšenou aktivitu kaprů. Některým 

z nás se povedlo kapry ulovit, jiným naopak kapr nezabral, nebo o něj přišli při zdolávání ve vodních 

trávách. Střídali jsme proto nadprůměrné výsledky s podprůměrnými a tak jsme letošní ligový ročník 

otevřeli čtvrtým místem. Pro nedělní závod jsme v taktice udělali drobné změny, především jsme se 

ještě více zaměřili na lov kaprů. Závod probíhal ve stejném duchu jako ten předchozí, drobná ryba 

nebrala, kapři někde brali, někde naopak vůbec. V nedělním, nepříliš vydařeném závodě jsme obsadili 

páté místo, v celkovém pořadí jsme byli těsně pod stupni vítězů, na čtvrtém místě se stejným počtem 

bodů jako třetí, jen s nižší nalovenou hmotností.  



 

2. závod 

Druhý závod letošní sezóny se konal 6. – 7. 6. 2015 na velmi dobře známé trati v Uherském Hradišti.  

Závod jsme letos nemuseli pořádat, organizace závodu se zhostil Jirka Hrazdil a jeho tým. Velmi nám 

tím ulehčili práci. Mohli jsme se proto plně koncentrovat na závod. Rybí obsádka se na této závodní 

trati s postupem času mění, ubývá bílé ryby, hlavně cejnů a plotic. Těžko říci, co za tímto jevem stojí, 

většina lidí se shoduje na tom, že viník je přemnožený sumec. Postupem času se tedy stal závodní 

jistotou lov ouklejí. Na oukleje jsme se chystali i v našem týmu a docela jsme se těšili, ouklejové 

závody máme rádi. V sobotním závodě jsme na ouklejích vychytali třetí místo, nebylo to však nijak 

jednoznačné. Na náš vkus se chytalo poměrně dost spodových ryb a dalo se předpokládat, že v neděli 

se jejich počet ještě zvýší. Proto jsme se rozhodli vsadit na riskantní taktiku velkých ryb. Jak už je u 

nás pomalu tradicí, tato taktika nám hrubě nevyšla a obsadili jsme poslední dvanácté místo. Celkově 

jsme v druhém ligovém kole skončili devátí a po dvou ligových kolech jsme okupovali velmi 

nelichotivou osmou pozici s třicetibodovou ztrátou na průběžně vedoucí družstvo Karviné… Uherské 

Hradiště nám tedy opět nevyšlo, vždy se sem tolik těšíme a nakonec odjíždíme zklamáni. Snad se nám 

v budoucnu podaří toto prokletí prolomit. 

 

3. závod 

Třetí ligové kolo se konalo 20. – 21. 6. 2015 v Pasohlávkách. Jedná se o všem dobře známou závodní 

trať na rozlehlé přehradě, proslavenou hlavně velkými cejny. Taktiku lovu jsme po loňském 

nevydařeném závodě změnili, snažili jsme se chytat v co možná největší vzdálenosti. Oproti loňskému 

roku jsme kompletně změnili také složení krmné směsi. Naše léty osvědčená kombinace zde totiž 

v posledních závodech nefungovala tak, jak bychom si představovali, vsadili jsme proto na zcela 

novou směs. V pátečním tréninku se nové krmení ukázalo v poměrně dobrém světle, nepropadali 

jsme však přehnanému optimismu, už jsme to několikrát zažili… Tentokrát však i v sobotu fungovalo 

vše tak, jak mělo a kromě sektoru A, kde jsme měli velmi špatný los, jsme obsadili ve všech sektorech 

super umístění.  V neděli se vše opakovalo a tak jsme toto ligové kolo s velkým náskokem vyhráli. 

Obsadili jsme i kompletní stupně vítězů v jednotlivcích.  Změna v taktice i krmení evidentně přinesla 

své ovoce a proměnila tento závod doslova v exhibici našeho družstva. V celkovém pořadí po třech 

ligových kolech jsme se překvapivě posunuli až na první místo, i když družstva na prvních pěti místech 

od sebe dělilo pouze deset bodů. Vše se tedy mělo rozhodnout až v posledním ligovém kole. 

 

4. Závod 

Poslední ligové kolo hostila o víkendu 19. – 20. 9. 2015 řeka Bečva v Přerově. Znamenalo to pro nás 

více starostí s pořádáním závodu, ale zase jsme mohli využít velmi dobré znalosti této vody. 

V posledním kole se mělo rozhodnout o obsazení stupňů vítězů, vyhrát mohl prakticky každý z první 

pětice. Nálada byla proto nervóznější než obvykle, byla cítit jakási tíha zodpovědnosti. Tohoto kola se 

pro pracovní povinnosti v zahraničí nemohl zúčastnit stálý člen našeho družstva Gusta Lakoš, musel 

za něj zaskočit náhradník Martin Kobliha. Pro něj to byl doslova křest ohněm, ale nakonec obstál na 

výbornou. Týden před posledním ligovým kolem zde proběhl Přerovský pohár, kterého se všichni 



členové našeho družstva zúčastnili. Měli jsme vodu alespoň trošku „osahanou“, což nám stačilo 

k tomu, abychom věděli, že je vše při starém a taktiku není třeba nijak měnit. Zvolili jsme lov na 

děličku, v případě slabého braní jako záložní variantu potom lov na odhoz. Oukleje, kterých je zde 

také dost jsme úplně vynechali. Tato taktika nám do puntíku vyšla, sobotní závod jsme zvládli velmi 

dobře a skončili jsme těsně třetí za famózně chytajícím týmem Ostravy, který je zde už pěkných pár 

let neporažen.  Rozhodnout měl tedy až poslední závod. Ten se nám taky povedl, skončili jsme opět 

třetí. V posledním ligovém kole to znamenalo celkové druhé místo a věděli jsme, že by to mělo stačit i 

na celkové vítězství v roce 2015. To se za chvilku potvrdilo vyhlášením celkových výsledků. 

V celkovém hodnocení II. ligy za rok 2015 tedy zvítězilo družstvo  MO MRS Uherské Hradiště, a to 

hlavně díky stabilnímu výkonu celého týmu bez větších výkyvů ve všech osmi ligových závodech. 

Třešničkou na dortu pak bylo celkové vítězství Jirky Mateje v kategorii jednotlivců. 

Veškeré výsledky jsou k dispozici na www.rybsvaz.cz 

 

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/

