
Družstvo MO MRS Uherské Hradiště Preston – Sezóna 2021  

 

Zhodnocení letošní závodní sezóny našeho družstva bude stejně jako v roce loňském 

stručnější, než bylo zvykem v předchozích sezónách. I v letošním roce totiž bylo bohužel 

veškeré dění v závodní plavané zcela zásadně ovlivněno situací ohledně pandemie 

koronaviru. Všechny ligové závody LRU Plavaná byly i letos zrušeny. Nicméně naši členové 

nezaháleli a zúčastnili se například pohárového závodu v Přerově a někteří se také nově začali 

prosazovat v závodech LRU Feeder. Zde tedy přinášíme krátké reporty ze závodů, kterých 

jsme se zúčastnili a zároveň i pořádali.  

 

2.Liga LRU Feeder  

 

 

Letos se rozjela konečně také 2.liga v LRU Feeder svým 1.kolem na krásné řece Moravě v 

Uherském Hradišti. Vzhledem k extrémnímu počasí ani ryby moc nebraly a bylo důležité 

vytáhnout každou zaseknutou rybu. Tradičně se lovili převážně cejni, cejnci, parmy a sumci. 

Tohoto závodu se zúčastnily hned 3 Preston týmy, z čehož máme velkou radost. Náš Preston 

Feeder Team ve složení Jiří Matej, Petr Přidal a Jakub Olšán se po slušném sobotním závodě 

umístil na 4. mistě s výsledky 1.5 - 3 - 11, s minimální ztrátou na bednu. Bohužel v neděli 

nám závod tolik nevyšel, tedy až na Kubu Olšána, který suverénně vyhrál svůj sektor, ale 

ostatní umístění jsme měli 9 - 12. Nakonec nám výsledky stačily na 

 6. místo v 1. kole, ale s minimální ztrátou na 2. místo a my tak můžeme dál bojovat v dalších 

kolech o celkové stupně vítězů. Nicméně v jednotlivcích se Kuba Olšán umístil po skvělém 

výkonu na krásném 2.místě. Všechny ceny pro nejlepší byly zajištěny firmou Preston 

Innovations. Další velké poděkování patří MO MRS Uherské Hradiště za zapůjčení této 

jedinečné vody. Všem zúčastněným děkujeme, gratulujeme vítězům a budeme se těšit na další 

kola.  

 

 

 

 

Preston Cup 2021 Plavaná 

 

 

Dalším závodem byl jeden ze série závodů Preston Cup, tentokrát pro milovníky lovu na 

plavanou. Konal se už tradičně na řece Bečvě v Přerově. Závodu se zúčastnilo 42 závodníků z 

celé republiky a v letošním roce to byl zřejmě největší závod v plavané, což je trošku smutné. 

Nicméně na všech závodnících bylo vidět, že jsou opět velmi rádi ve svém živlu a závod si 

užili. Sobotní závod byl velmi těžký a rybám se moc nechtělo, ale v neděli se karta obrátila a 

ryby už braly skoro tak, jak jsme byli zvyklí v předchozích sezónách před otravou řeky 

Bečvy. V úlovcích převládaly podoustve, ostroretky, karasi, cejni, parmy a uloveno bylo také 

několik pěkných kaprů. Oceněno bylo tradičně 10 nejlepších závodníků, a to samozřejmě 

pěknými cenami od Preston Innovations. Tohoto závodu se zúčastnil náš celý tým a je třeba 

vyzvednout umístění Jiřího Mateje na krásném 3.místě a také Jana Jakeše na 5.místě 

v opravdu velké konkurenci.   

 

 

 

 



Výsledky Top 3: 

1. Josef Konopásek - 3, váha 28850 g 

2. Petr Klásek - 3, váha 26540 g 

3. Jiří Matej - 3, váha váha 20490 g - MO MRS UHERSKÉ HRADIŠTĚ Preston  

 

 

Preston Feeder Cup 2021  

 

 

Dále proběhl již 2.ročník závodu Preston Feeder Cup na řece Bečvě v Přerově. Závodu se 

zúčastnilo 45 závodníků ze všech koutů republiky i Slovenska. Vše se nám povedlo nad 

očekávání a aktivita ryb byla skvělá a to zejména ostroretek, podouství, parem, cejnů, karasů 

a také několika kaprů. Jak je na této trati zvykem, bylo nutné závod zvládnout i po taktické 

stránce. Celkem se nakonec nachytalo 1046 kg ryb s průměrnou váhou na závodníka 11,63 

kg. Z našeho týmu se tohoto závodu zúčastnil Gustav Lakoš a Jiří Matej, kdy byl úspěšnější 

Jirka na slušném 9.místě.  

 

 

Výsledky TOP 3 

1. Petr Klásek (součet 2, váha 37 520 g) 

2. Petr Ondráček (součet 3, váha 31 990 g) 

3. Milan Koucký (součet 5, váha 32 910 g) 

 

 

 

Tolik tedy ze závodní sezóny 2021 a my pevně věříme, že sezóna 2022 bude již normální a 

budeme moci co nejlépe reprezentovat MO MRS Uherské Hradiště v 1.lize LRU Plavané, což 

je nejvyšší soutěž u nás. Velmi si vážíme dlouholeté dobré spolupráce s MO a děkujeme za 

dlouholetou podporu a spolupráci. 

 

Tým MO MRS Uherské Hradiště Preston ve složení: Miroslav Kolínek, Jiří Matej, Gustav 

Lakoš, Jan Jakeš a Ladislav Bradna.  

 

 


