
 

 

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

Sezóna 2019 

V roce 2019 jsme nastoupili v osvědčené sestavě, bez jakýchkoli změn: 

Ing. Jiří Mahr 

Ing. Gustav Lakoš 

Ing. Jan Jakeš 

Jiří Matej 

Ladislav Bradna 

Miroslav Kolínek 

Martin Kobliha 

V sezóně 2019 tým MRS, z.s., p.s. Uherské Hradiště nastoupil opět do I. Ligy, což je nejvyšší týmová 

soutěž v ČR. Po předloňském devátém a loňském osmém místě v celkovém pořadí I. Ligy LRU - 

Plavaná jsme si dali za cíl umístění z předchozích let opět alespoň o příčku vylepšit. Věděli jsme však 

předem, že to nebude jednoduché. Kvalita této soutěže se neustále zvyšuje a spousta družstev již má 

na svých soupiskách i silné zahraniční posily… 

 

 

1. závod 

První závod letošní sezóny se konal 4. 5.– 5. 5. 2019 na dobře známém závodním úseku 

v Pasohlávkách. Trať je zde vytýčena na hrázi horní nádrže Mušovských jezer. Je zde poměrně mělko, 

voda se rychle prohřívá a toho využívají ryby z celé přehrady. Proto je zdejší trať vhodná pro pořádání 

závodů v časných jarních termínech. Vyskytují se zde všechny druhy ryb, rozhoduje však hlavně 

úlovek velkých cejnů. Dva týdny před úvodním ligovým kolem se zde konal pohárový závod Mazalův 

Memoriál, který jsme pojali jako přípravu a zkoušeli jsme několik možných taktik. Na samotný ligový 

závod jsme tedy byli dobře připraveni. Taktiku jsme postavili na lovu cejnů na propad ve velkých 

vzdálenostech, okolo 45 metrů. Sobotní závod nám však nevyšel podle představ, oproti předchozím 

závodům se chytali převážně karasi a kapříci, cejni pouze ojediněle. Dále se během závodu velmi 

ochladilo a ve spojení s velmi silným bočním větrem panovaly doslova zimní podmínky, které nám 

velmi komplikovaly lov. Dosáhli jsme součet umístění 33, což nás po sobotě zařadilo až na desáté 

místo. Pro neděli jsme se rozhodli udělat malé změny v krmení a v sestavách. Hlavně jsme ale oblekli 

zimní kombinézy a čepice, což se ukázalo jako velmi důležité. Byly totiž pouze 4 stupně, což ve spojení 

s vytrvalým deštěm a silným větrem znamenalo pro všechny opravdu těžkou zkoušku. Nedělní závod 

byl pro nás opakem toho sobotního, vše klapalo super a tak jsme tohle kolo vyhráli se součtem 10. 



Celkově jsme po prvním ligovém kole obsadili 5. místo s 42 body, nejlepším jednotlivcem byl Ladislav 

Bradna, který obsadil 2. místo. Za zmínku jistě stojí i nedělní vítězství v sektoru Gustava Lakoše a 

Ladislava Bradny. 

 

2. závod 

Druhý závod letošní sezóny se konal 1. – 2. 6. 2019 na novém závodním úseku na řece Vltavě 

v Hluboké nad Vltavou. Jedná se o krásnou závodní trať v nadjezí přímo pod nádherným zámkem. 

Prostředí zde tedy bylo přímo pohádkové. Na této trati se pořádá velmi málo závodů, proto bylo 

velmi složité získat nějaké relevantní informace pro stanovení taktiky. Věděli jsme, že převládající 

lovnou technikou je zde odhoz s klouzavým splávkem, odhoz s propadem a lov na děličku. V tréninku 

jsme nějaké ryby nachytali, více času jsme však věnovali sledování ostatních závodníků, abychom si 

vytvořili reálný obraz o aktivitě ryb na celé závodní trati. Rozhodli jsme se chytat na odhoz i na 

děličku, podle toho na co bude ryba lépe reagovat. V sobotním závodě se to však ukázalo jako chyba, 

bylo potřeba se rozhodnout pouze pro jeden způsob lovu a tomu věřit. Dále foukal vítr po vodě, který 

unášel spoustu chmýří z topolů, což velmi komplikovalo lov s odhozem ve větších vzdálenostech. 

Sobotní závod se nám tedy opět vůbec nevyvedl, bylo z toho až 11. místo se součtem 38. Pro neděli 

jsme se rozhodli vybrat pouze jeden způsob lovu a v tom vydržet celý závod. Nedělní závod naše 

domněnky potvrdil, dařilo se nám lépe a obsadili jsme slušné 5. místo se součtem 20. Nejlepším 

jednotlivcem byl Jiří Matej na 16. místě. V součtu za oba dny z toho bylo 7. místo s 58 body. Celkově 

jsme byli po dvou ligových kolech na 6. místě s minimálním odstupem na stupně vítězů. 

 

3. závod 

Třetí závod se konal 6.7. – 7. 7. 2019 na pro nás velmi dobře známé trati na řece Moravě v Uherském 

Hradišti. Tento závodní úsek známe takřka dokonale, vrásky na čele nám dělalo pouze to, že se nám 

zde v minulých letech vůbec nedařilo. Věřili jsme, že po změně složení krmné směsi, se nám konečně 

podaří toto prokletí prolomit. Vsadili jsme na lov na odhoz s klouzavým splávkem, s tím, že každý 

začne v úvodu lovit s děličkou. Tato taktika nám vyšla, z děličky se podařilo všem členům družstva 

pochytat několik bonusových velkých ryb, všichni dosáhli nadprůměrných umístění a se součtem 21 

jsme byli po sobotě na 4. místě. Pro neděli jsme nic neměnili a věřili jsme stanovené taktice. 

V nedělním závodě se nám z počátku tolik nedařilo, velké ryby na děličku braly pouze na některých 

místech. Rychle jsme přešli do odhozu a pracovali na stahování ztráty z počátku závodu. Nakonec se 

nám dařilo ještě lépe než v sobotu a dosáhli jsme součtu 16, což znamenalo 2. místo. Celkově jsme 

v tomto kole dosáhli součtu 37, což znamenalo krásné 3. místo. Nejlepším jednotlivcem z našeho 

družstva byl tentokrát Jiří Matej, který obsadil 6. místo. Prokletí zdejší vody jsme tedy konečně 

prolomili a kromě krásného chytání na úžasně zarybněné řece jsme si užili i účast na stupních vítězů. 

Celkově jsme se po třech ligových kolech posunuli na 5. příčku, s odstupem 11 bodů na bednu. 

 

 

 



 

 

4. Závod 

Poslední ligové kolo se konalo o víkendu 21. – 22. 9. 2019 na řece Labi ve vesničce Veletov u Kolína. 

Vzhledem k tomu, že jsme po třech ligových kolech drželi 5. příčku s dostatečným odstupem na naše 

pronásledovatele v tabulce, mohli jsme tento závod odchytat s čistou hlavou, bez obav o sestup. 

Naopak, v případě úspěchu a správné konstelace všech faktorů, jsme mohli v koutku duše pomýšlet i 

na postup na 4. místo. Řeka Labe je zde poměrně rybnatá, chytají se převážně plotice a skaláci. Před 

několika lety jsme zde již jeden prvoligový závod s úspěchem odchytali a věřili jsme, že zkušenosti 

z tohoto závodu prodáme i teď. Proto jsme se na tenhle závod opravdu těšili, stejně jako závodníci 

ostatních družstev. Vzhledem k hloubce 4 - 6 metrů se zde chytá takřka výhradně odhoz s klouzavým 

splávkem, nebo boloňka. Dělička zde nefunguje a oukleje se nevyplatí chytat. Chytá se poměrně 

blízko, nejčastěji okolo 30 metrů. V tréninku ryba příliš nebrala, takže šlo především o vyladění 

sestav. V sobotním závodě se však ukázalo, že tentokrát je vše jinak a ryby reagují úplně jinak, než se 

všeobecně očekávalo. Nám se nepodařilo na změnu správně zareagovat a tak jsme skončili 9. místě 

se součtem 31. Neděle byla v našem podání jako přes kopírák, bohužel opět podprůměrné umístění a 

9. místo se součtem 30 bodů. Výsledky ostatních týmů byly velmi vyrovnané, a tak nám součet 61 

bodů stačil až na 11 místo. Nejlepším jednotlivcem byl Ladislav Bradna na 9. místě. 

Celkově tedy družstvo MRS, z.s., p.s. Uherské Hradiště v sezóně 2019 obsadilo skvělé 5. místo se 

součtem 199,5 bodu. V klasifikaci jednotlivců byl nejlepší z družstva na výborném 4. místě Ladislav 

Bradna. Takže předsezónní cíle se nám nakonec podařilo nejen naplnit, ale i výrazně překročit.  

 

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/

