
 

 

Družstvo LRU – Plavaná MRS, z.s., p.s. Uherské Hradiště. 

Sezóna 2018 

Po několika změnách v roce 2017 zůstala kostra týmu stejná a pro sezónu 2018 byl tedy tým beze 

změn: 

Ing. Jiří Mahr 

Ing. Gustav Lakoš 

Ing. Jan Jakeš 

Jiří Matej 

Ladislav Bradna 

Miroslav Kolínek 

Martin Kobliha 

V sezóně 2018 bude tým MRS, z.s., p.s. Uherské Hradiště nastupovat opět v nejvyšší republikové 

soutěži – 1. lize. Vzhledem k našim předchozím zkušenostem a ke všeobecně známé vysoké kvalitě 

této soutěže byl cíl velmi jednoduchý, udržet první ligu i pro sezónu následující. Po desátém místě 

v roce 2016 a devátém místě v roce 2017 bylo na co navazovat. 

 

 

1. závod 

První závod letošní sezóny se konal 5. 5.– 6. 5. 2018 na dobře známém závodním úseku v Jindřichově 

Hradci. Trať je zde vytýčena na řece Nežárce, která dříve byla známá technickým lovem malých 

plotiček na děličku. Řeka Nežárka se však během několika let velmi změnila a dnes rozhoduje spíše 

úlovek velkých cejnů. Na tuto změnu rybí obsádky jsme se nedokázali dobře adaptovat a 

v předchozích několika sezónách se nám zde nedařilo dosáhnout žádného slušného výsledku. Na 

letošní závod jsme se velmi intenzivně připravovali, přes zimu jsme studovali videa a výsledky 

z jednotlivých závodů a snažili jsme se doplňovat jednotlivé dílky do celé skládačky. Po vyhodnocení 

jednotlivých aspektů jsme si stanovili několik různých taktik pro přípravný závod Nova Domus, který 

se konal ne stejné trati dva týdny před ligou. Taktika se ukázala jako úspěšná, v sobotu se všem našim 

závodníkům podařilo dosáhnout dobrých výsledků, v neděli jsme v závodě úmyslně provedli několik 

změn, abychom si potvrdili naše domněnky. Průběh závodu nám dal zapravdu. 

Na samotný ligový závod jsme tedy byli dobře připraveni. Los nám sice úplně nepřál, ale přesto se 

nám po oba dva dny povedlo dosáhnout průměrných a nadprůměrných výsledků. Celkově jsme po 



prvním ligovém kole obsadili 7. místo s 52 body, nejlepším jednotlivcem byl Miroslav Kolínek, který 

obsadil 14. místo. Za zmínku jistě stojí i jeho nedělní vítězství v sektoru. 

 

2. závod 

Druhý závod letošní sezóny se konal 26. – 27. 5. 2018 na tradičním závodním úseku v Pardubicích. 

Jedná se o známou závodní trať na řece Labi, kde se pořádá spousta závodů, každý z nich je ale 

malinko jiný. Převládající lovnou technikou je zde odhoz s klouzavým splávkem, odhoz s propadem a 

boloňka. V tréninku jsme měli přidělen krajní tréninkový box, což nikdy není moc dobré, protože to 

poskytuje značně zkreslený obraz o aktivitě ryb na zbytku závodní tratě. Po navázání a vyladění sestav 

jsme zjistili, že ryby lze na našem místě chytit na všechny udice, ale nejvíce fungovala boloňka, ze 

které se chytaly největší ryby. Šli jsme se proto projít po trati, abychom viděli i ostatní závodníky a 

mohli objektivně zhodnotit braní ryb v celém úseku. V minulosti nám zde dobře fungoval daleký 

odhoz, tak jsme se pro sobotu rozhodli chytat o něco dále něž ostatní.  Tentokrát to však žádná výhra 

nebyla, bralo spoustu malých ryb, takže jejich zdolávání z větší vzdálenosti bylo zdlouhavější. Dále 

foukal vítr po vodě, který velmi komplikoval lov s boloňkou ve větších vzdálenostech. Sobotní závod 

se nám tedy příliš nevyvedl, bylo z toho 9. místo. Pro neděli jsme se rozhodli zkrátit lovnou 

vzdálenost na 30 metrů, vše ostatní nám fungovalo dobře. Nedělní závod naše domněnky potvrdil, 

dařilo se nám velmi dobře a obsadili jsme krásné 3. místo. V součtu za oba dny z toho bylo opět 7. 

místo s 54,5 body. Nejlepším jednotlivcem byl Jiří Matej na 15. místě. Celkově jsme byli po dvou 

ligových kolech na 8. místě s minimálním odstupem na stupně vítězů. 

 

3. závod 

Třetí závod se konal 30.6. – 1. 7. 2018 na pro nás velmi dobře známé trati na řece Bečvě v Přerově.  

Pořadatelství tohoto závodu připadlo našemu týmu, proto tohle ligové kolo bylo pro nás trochu 

složitější. Pořádání prvoligového závodu totiž přináší spoustu starostí navíc. Tento závodní úsek 

známe takřka dokonale, vrásky na čele nám dělalo pouze to, že se zde všechny závody chytaly 

výhradně na podzim, a tak nikdo nevěděl, jak se budou ryby chovat o několik měsíců dříve. Toto se 

nakonec ukázalo jako rozhodující faktor, protože některé dlouhodobě ověřené věci teď vůbec 

nefungovaly. Týmy, které mají zdejší vodu „nachytanou“ se trošku trápily, což byl i náš případ. V obou 

závodech hrál rozhodující roli lov na odhoz, a lov cejnů. Při běžných podmínkách rozhoduje lov 

podouství na děličku. Zkrátka znalost zdejších podmínek byla tentokrát spíše na škodu, což se jasně 

projevilo i na výsledcích. Před závodech jsme si dělali tajně zálusk i na bednu, nakonec z toho bylo 

průměrné 8. místo s 59 body. Toto umístění bychom na jiných vodách brali, není to žádný propadák, 

tentokrát to však pro nás bylo zklamání. Nejlepším jednotlivcem z našeho družstva byl tentokrát 

Ladislav Bradna, který obsadil 15. místo. Celkově jsme po třech ligových kolech drželi 8. příčku, střed 

tabulky se však velmi vyrovnal, takže nám stejně jako v loňském roce před posledním závodem 

„hrozil“ jak postup na stupně vítězů, tak bohužel i sestup do nižší soutěže. 

 

 



 

 

 

4. Závod 

Poslední ligové kolo se konalo o víkendu 15. – 16. 9. 2018 na řece Labi v Mělníku. Řeka Labe je zde 

neskutečně rybnatá, chytají se nádherné exempláře plotic okolo 40 cm, velcí skaláci, trofejní tloušti, 

atd. Proto jsme se na tenhle závod opravdu těšili, stejně jako závodníci ostatních družstev. Tito však 

byli proti nám ve výhodě, protože na téhle trati pravidelně chytají místní pohárové závody, nebo 

sledují druholigové závody, jež se zde každoročně konají. Z našeho družstva zde nikdo 5 let nechytal. 

Nějaké informace jsme měli, doufali jsme, že se v závodě potvrdí. Vzhledem k hloubce okolo 6 metrů 

se zde chytá takřka výhradně odhoz s klouzavým splávkem, nebo boloňka. Dělička zde nefunguje a 

oukleje se nevyplatí chytat. Vzhledem k rychlému proudu řeky se chytá poměrně blízko, nejčastěji 

okolo 25 metrů. V tréninku se nám získané informace potvrdily, jen jsme si příliš neověřili funkčnost 

krmení, protože ryby braly všude a na všechno. Naše krmení a návnady se ukázaly dobře zvolené, 

ryby nám pěkně braly, pouze neznalost místních podmínek nám maličko kazila útok na přední pozice. 

V obou závodech jsme tak dosáhli průměrných výsledků, které nám stačily na 8. místo s 60 body. 

Nejlepším jednotlivcem byl Jan Jakeš na 20. místě. Pak už jsme jen spokojení a unavení (každý z nás 

nachytal za víkend cca. 70 kg. ryb) čekali na celkové vyhlášení za rok 2018. 

Celkově jsme v sezóně 2018 obsadili 8. místo se součtem 225,5 bodu. V klasifikaci jednotlivců byl 

nejlepší z družstva na 14. místě Jiří Matej, na 24. místě pak skončil Miroslav Kolínek, 28 místo obsadil 

Ing. Jan Jakeš a konečně 31. místo obsadil Ladislav Bradna. Takže předsezónní cíle se nám nakonec 

podařilo naplnit. Po předloňské 10. příčce a loňské 9. příčce se nám letos podařilo umístění ještě o 

jednu pozici vylepšit. Snad se nám podaří nastavený trend udržet i příští sezónu a naše umístění opět 

o stupínek vylepšit… 

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 MRS, z.s., p.s. 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 MRS, z.s., p.s., Uherské Hradiště PRESTON 

Miroslav Kolínek 

http://www.rybsvaz.cz/

