
Zpráva z prvního kola I. Ligy LRU – Plavaná. 

 

 Pro letošní rok jsem se rozhodl udělat malou změnu, a to že budu psát reportáž z každého ligového 

kola zvlášť. Letošní ročník I. ligy jsme začínali třetí dubnový víkend v Břeclavi na obtokovém kanále 

řeky Dyje. Pořádání tohoto závodu připadlo našemu družstvu, což znamenalo spoustu starostí navíc, 

ale zase se jednalo téměř o domácí vodu, na které všichni velmi rádi lovíme. Břeclavský kanál je 

jednou z nejtechničtějších vod v ČR, voda je zde velmi čistá a téměř neteče, ryby tedy mají spoustu 

času k důkladné kontrole nabízených nástrah a k rozhodnutí, jestli nástrahu pozřít, či ne… Z toho 

důvodu je nutná dokonalá prezentace nástrah, a tak se chytá takřka výhradně na 13 m děličky 

s jemným a citlivým splávkem, návazce o síle 0,06 – 0,08 a ty nejmenší háčky. Nejdůležitější 

nástrahou na háček je kvalitní velká patentka a krmí se převážně malou patentkou v hlíně, ale velmi 

střídmě, stačí 5 litrů krmení a hlíny na závod. I když je trať na kanále naprosto spravedlivá a každé 

místo vypadá prakticky stejně, ve skutečnosti jsou zde drobné odlišnosti, kterým je třeba se 

přizpůsobit.  

Výborné bylo, že týden před prvním ligovým kolem se na této trati konal pohárový závod Mazalův 

Memoriál, takže jsme si mohli naši taktiku naostro vyzkoušet v silné konkurenci padesáti závodníků 

z ČR i ze zahraničí. Mazalův Memoriál jsme chytali v plné sestavě a snažili se získat co nejvíce 

zkušeností pro nadcházející ligový závod. Naše umístění okolo první desítky dávala tušit, že by to za 

týden mohlo být dobré… 

Páteční trénink pro nás znamenal pouze ověření funkčnosti navázaných sestav a osvědčené receptury 

krmení, tentokrát plně v režii firmy Sensas. Vše klapalo, jak mělo, ryby braly, tak nezbývalo než věřit, 

že tomu tak bude i v sobotním závodě. Toto ligové kolo jsme odchytali v sestavě: Jiří Matej, Ladislav 

Bradna, Jan Jakeš a Miroslav Kolínek. Na břehu nám pomáhali Gusta Lakoš, Martin Kobliha a Petr 

Kopřiva. Pro první ligu se používá losovací tabulka, což na tomto úseku znamenalo, že si družstvo 

vylosuje pouze jedno číslo, a to platí pro všechny jeho závodníky v každém sektoru. Losování se tím 

velmi urychlí a zároveň je tím zaručena co nejvyšší míra spravedlnosti losu pro všechna družstva. Pro 

sobotní závod jsme si z klobouku vytáhli číslo 9. Závod samotný se pro náš tým odvíjel poměrně 

dobře, vypadalo to, že na třech sektorech budeme dělat nadprůměrné výsledky, naopak na sektoru A 

bude výsledek špatný. Vážení naše odhady potvrdilo, dělali jsme umístění 3, 4, 4, 12. Součet 23 

znamenal k našemu překvapení průběžné druhé místo. To bylo super umístění, na které rozhodně 

nejsme zvyklí, ale jen nám potvrdilo, že zdejší vodu máme opravdu dobře přečtenou. 

Pro nedělní závod jsme nic neměnili a doufali jsme, že se nám podaří udržet čelní pozice. Tentokrát 

jsme si vylosovali číslo 12, což sice znamenalo výhodné krajní místo D12, ale také nevýhodné A12. 

Závod se nám povedl i tentokrát, opět jsme dělali na třech sektorech nadprůměrné výsledky a na 

čtvrtém sektoru výsledek špatný. Po vážení jsme již věděli, že jsme udělali výsledky 12, 4, 2, 1. 

Jedničku vychytal Jirka Matej z nevýhodného místa A12, což je opravdu husarský kousek. Nedělní 

součet byl tedy 19 a dával nám velmi slušné šance na umístění na bedně. 

Celkové pořadí bylo nakonec velmi těsné: 1. RSK Mivardi Mohelnice – součet 39, 2. RSK Pardubice 

Colmic – součet 41, 3. MO MRS Uherské Hradiště Preston – součet 42.  



Jako bonus k výbornému umístění družstva bylo navíc krásné 3. místo Jirky Mateje v celkovém pořadí 

jednotlivců. 

První ligové kolo nám tedy vyšlo nad očekávání, po výborném výkonu jak závodníků samotných, tak i 

realizačního týmu jsme se dostali do té nejvybranější společnosti, mezi nejlepší české závodníky. Další 

ligové kolo nás čeká v třetím červnovém víkendu v obci Liběchov na řece Labe, kde nás čeká značně 

odlišná rybařina na velké a rychle proudící řece. Snad se nám bude dařit i nadále. 

Na závěr bych chtěl poděkovat za podporu MO MRS Uherské Hradiště a firmě Chytil, bez jejichž 

přispění bychom tento sport na špičkové úrovni nemohli provozovat. 

 

 

Za družstvo MO MRS Uherské Hradiště Preston 

Miroslav Kolínek 

 

 



Zpráva z druhého kola I. Ligy LRU – Plavaná. 

 

 Seriál závodů I. Ligy v plavané pokračoval o víkendu 24. – 25. Června na Labi v Liběchově.  Po 

úspěšném prvním závodě v Břeclavi jsme si dali za cíl umístění do pátého místa v celkovém pořadí 

soutěže. Byli jsme si vědomi toho, že na této trati rozhodně mezi favority nepatříme, a tak pokles o 

dvě pozice bychom brali jako super výsledek. Labe v Liběchově je obrovská řeka o šířce 150 – 250 

metrů a hloubce okolo šesti metrů. Velmi rychlý tok řeky se zde ještě výrazně mění v závislosti na 

funkci plavebních komor. 

Během pátečního tréninku jsme si vyladili sestavy na děličku, převážně se jednalo o sestavy s lízátky 7 

– 30 gramů. Poměrně široký rozsah použitých splávků byl nutný právě z důvodu neustále se měnícího 

průtoku. Dále jsme si navázali i boloňky a klouzáky, stejně jako ostatní družstva jsme však moc 

nevěřili, že by se v takto rychlé vodě vůbec dalo touto technikou lovit. Krmení jsme postavili spíše na 

cejny, kteří se zde vždy lovili. Množství ulovených ryb bylo v jednotlivých sektorech dost rozdílné, 

proto se trénink velmi špatně vyhodnocoval. 

 Toto ligové kolo jsme odchytali v sestavě: Jiří Matej, Ladislav Bradna, Gustav Lakoš a Miroslav 

Kolínek. Na břehu nám pomáhali Martin Kobliha a Honza Jakeš.  Sobotní závod se dle předpokladů 

odchytal převážně na děličky, super výsledků však dosáhli ti závodníci, kteří se nebáli jít do odhozu. I 

když byl tento způsob lovu v tak rychlém proudu dosti neregulérní, bylo to rozhodčími tolerováno a 

zvláště ke konci závodu se z odhozu začaly tahat velké ryby, které dost zamíchaly výsledkovou 

listinou. V tomto závodě jsme dělali umístění 3, 8, 8, 9. Součet 28 znamenal průběžné sedmé místo, 

což bylo malinko za očekáváním. 

Pro nedělní závod jsme nic neměnili a doufali jsme, že se nám podaří sobotní umístění minimálně 

zopakovat, nebo i trochu vylepšit. Los nám příliš nepřál, ale na tak široké řece to nebylo úplně 

rozhodující. Závod se nám tentokrát vůbec nepovedl, naplno se projevila výhoda odhozových prutů a 

ta družstva, která jej dokázala v těchto velmi náročných podmínkách odchytat, poskočila výrazně 

dopředu. Chytaly se převážně plotice a podoustve, některé i trofejních rozměrů. My jsme se drželi 

děliček a tak jsme udělali výsledky 2, 11, 11, 12. Dvojku vychytal Jirka Matej, který jako jediný z nás 

zariskoval a vsadil na odhoz. Nedělní součet byl tedy 36 a znamenal desáté místo v nedělním závodě.  

Celkový součet 64 pro nás znamenal nelichotivé jedenácté místo, nicméně bodové rozdíly byly velmi 

malé, např. od sedmého místa nás dělilo pouhých 6 bodů. V průběžné tabulce dvou kolech jsme však 

i přes to drželi šestou příčku s minimálním odstupem na třetí místo. Třetí kolo nás čekalo opět na 

řece Labi, tentokrát v Hradci Králové, kde se měl chytat prakticky výhradně odhoz a tak nezbývalo, 

než se na něj dobře připravit a doufat lepší umístění. 

 

 

Za družstvo MO MRS Uherské Hradiště Preston 

Miroslav Kolínek 

 



Zpráva z třetího kola I. Ligy LRU – Plavaná. 

 

 I. Liga v plavané pokračovala o víkendu 15. – 16. Července třetím kolem na Labi v Hradci Králové. Po 

předchozích dvou kolech jsme okupovali šestou příčku s reálnou šancí na bronzovou příčku, proto 

jsme se rozhodli v plné sestavě obsadit Labský pohár, který se zde konal týden před samotným 

ligovým závodem. Přestože jsme v tomto závodě spíše zkoušeli vhodnou taktiku a složení krmení, 

dosáhli jsme poměrně uspokojivých výsledků a to bylo dobrým příslibem pro samotný ligový závod. 

Páteční trénink jsme věnovali ladění sestav na odhozové pruty, na nic jiného se zde vlastně ani 

nechytá. Krmení jsme měli vyzkoušené z Labského poháru, jen jsme laborovali nad složením a 

množstvím živé složky v krmení. Ryba příliš nebrala, tak nikdo z tréninku nebyl moc chytrý a vše jsme 

postavili na zkušenostech z minulého týdne. Navíc v noci z pátku na sobotu přišla silná bouřka a tak 

se čekalo, co prudká změna tlaku s rybama provede… 

 Třetí ligové kolo jsme odchytali v sestavě: Jiří Matej, Ladislav Bradna, Gustav Lakoš a Jan Jakeš. Na 

břehu nám pomáhali Martin Kobliha a Miroslav Kolínek.  Sobotní závod začínal velmi pozvolna, ryba 

v prvních dvou hodinách vůbec nebrala. Našim závodníkům se celkem dařilo lovit drobné cejnky. Pak 

však začali brát velcí cejni, bohužel pouze těm závodníkům, kteří na ně měli postavenou taktiku. 

Závod se tak stal velmi nepřehledný a jen těžko se dal předvídat výsledek jednotlivých družstev. Naši 

závodníci měli poměrně dost ryb, ale spíše menších. Samotné vážení však bylo pro nás velmi smutné, 

naši drobnější cejnci váhově nestačili a ostatní družstva nás doslova převálcovala. V tomto závodě 

jsme dělali umístění 8, 10, 10, 11. Součet 39 bohužel znamenal nelichotivé dvanácté místo, a tak bylo 

do nedělního závodu co vylepšovat… 

Pro nedělní závod jsme změnili složení krmné směsi i živé návnady a doufali jsme, že se nám podaří 

odčinit sobotní propadák. Závod se pro nás tentokrát vyvíjel lépe. Ryba sice zpočátku nebrala, stejně 

jako v sobotu se zhruba po dvou hodinách rozebrali větší cejni. Tentokrát jsme na ně byli připraveni i 

my, a většině našich závodníků se je dařilo chytat. Smůlu měl Laďa Bradna, kterému jeho lovné místo 

„ničil“ velký sumec a cejni mu začali brát až poté, co sumce dostal pryč z místa. S výsledky 3, 5, 9, 10 

jsme již byli spokojenější. Nedělní součet byl tedy 27 a znamenal páté místo v nedělním závodě.  

Celkový součet 66 pro nás sice znamenal dvanácté místo, bodové rozdíly byly opět velmi malé, např. 

od osmého místa nás dělilo pouhých 5 bodů. V průběžné tabulce po třech kolech jsme klesli na 

osmou příčku. Družstva mezi třetím a jedenáctým místem byla však doslova naskládaná na sobě a 

prakticky každé z družstev mohlo pomýšlet jak na bronzovou medaili, tak i na sestupové pozice. 

Poslední kolo nás čekalo na naší oblíbené malé přehradě Krásné u Šumperku, a tak jsme doufali, že 

do boje o bronz můžeme zasáhnout třeba právě my, i když to bylo spíše v rovině teorie. Každopádně 

jsme se na druhý zářiový víkend hodně těšili. 

 

 

Za družstvo MO MRS Uherské Hradiště Preston 

Miroslav Kolínek 



Zpráva ze čtvrtého kola I. Ligy LRU – Plavaná. 

 

 Poslední čtvrté kolo I. Ligy v plavané nás čekalo o víkendu 16. – 17. září na krásné malé vodní nádrži 

u Šumperku s příznačným názvem Krásné. Po předchozích třech ligových kolech nám patřila osmá 

příčka. Díky nicotným rozestupům mezi jednotlivými týmy jsme však do posledního ligového kola 

vstupovali s reálnou šancí na bronzovou příčku, zároveň byl bohužel ve hře i možný sestup. Vzhledem 

k detailní znalosti zdejší trati a výborným výsledkům z předchozích závodů na této trati jsme však 

mysleli pozitivně a těšili se na boj o bednu. 

V pátečním tréninku jsme pilovali ladění jednotlivých taktických variant, jelikož jsme z minulosti 

věděli, že každý sektor je zde trošku jiný a je potřeba tomu taktiku lovu a krmení přizpůsobit. Krmení 

zde máme osvědčené a vyzkoušené již několik let, pro letošek jsme však zkoušeli ještě novou 

kombinaci pro lov cejnků, kterých je zde rok od roku více. Nakonec jsme se rozhodli použít již 

osvědčenou recepturu, což se pro sobotu ukázalo jako dobrá volba, pro neděli bohužel naopak… 

 Čtvrté ligové kolo jsme odchytali v sestavě: Jiří Matej, Ladislav Bradna, Gustav Lakoš a Miroslav 

Kolínek. Na břehu nám pomáhali Martin Kobliha a Jan Jakeš.  Sobotní závod se nám celkově velmi 

vydařil, taktika vyšla do puntíku, břehaři odváděli výbornou práci a tak jsme předpokládali ve třech 

sektorech nadprůměrná umístění. Ve čtvrtém sektoru na nás vyšlo nevýhodné místo, proto se zde 

očekával špatný výsledek. Naše umístění v tomto závodě nakonec byla: 2, 3, 5, 10. Součet 20 bodů 

znamenal druhé místo a potvrzení našich medailových ambicí.  

Pro nedělní závod jsme prakticky nic neměnili, pouze jsme se snažili maximálně osušit náčiní a 

oblečení, celý víkend totiž provázela velká nepřízeň počasí. Pro tentokrát nám příliš nepřál ani los, 

hned dva naši závodníci seděli na nevýhodných místech. V průběhu závodu se ukázalo, že ani zvolená 

kombinace krmení nefunguje nejlépe. Místo boje o medaile jsme tedy nakonec bojovali o to, 

abychom zůstali na nesestupových příčkách. S výsledky 4, 9, 11, 12 jsme nebyli vůbec spokojeni a 

napjatě jsme čekali na celkové součty. Nedělní součet byl 36 a znamenal jedenácté místo v nedělním 

závodě.  

Celkový součet 56 pro nás sice znamenal slušné sedmé místo, po vydařené sobotě jsme však mysleli 

ještě výše. 

 

V celkovém pořadí I. Ligy za rok 2017 jsme nakonec obsadili devátou příčku, což bychom dříve brali 

všemi deseti, po výborném průběhu letošní sezóny to však pro nás bylo mírné zklamání. 

Nejlepším jednotlivcem v celkovém pořadí byl Jirka Matej, který obsadil osmé místo a zařadil se tím 

mezi naprostou elitu české plavané. 

 

Na závěr bych chtěl poděkovat za podporu MO MRS Uherské Hradiště a firmě Chytil, bez jejichž 

přispění bychom tento sport na špičkové úrovni nemohli provozovat. 

 



 

Za družstvo MO MRS Uherské Hradiště Preston 

Miroslav Kolínek 
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