
 

 

Družstvo LRU – Plavaná MO MRS Uherské Hradiště. 

Sezóna 2016 

Pro sezónu 2016 jsme doplnili sestavu našeho družstva o velmi dobrého druholigového závodníka 

Ing. Jana Jakeše. Zbytek družstva zůstal beze změn: 

Ing. Jiří Mahr 

Ing. Gustav Lakoš 

Ing. Jan Jakeš 

Jiří Matej 

Ladislav Bradna 

Miroslav Kolínek 

Martin Kobliha 

V roce 2016 jsme po loňském vítězství v druhé lize opět po roce nastoupili do naší nejvyšší soutěže, 

do první ligy. Vzhledem k našim předchozím zkušenostem a ke všeobecně známé vysoké kvalitě této 

soutěže byl cíl velmi jednoduchý, udržet první ligu i pro sezónu následující. 

 

 

1. závod 

První závod letošní sezóny se konal 30. 4.– 1. 5. 2016 na dobře známém závodním úseku 

v Jindřichově Hradci. Trať je zde vytýčena na řece Nežárce, která je známá potřebou technického lovu 

malých plotiček na děličku. Tento způsob lovu a koneckonců i tento závodní úsek máme velmi rádi a 

v minulosti jsme zde pravidelně dosahovali výborných výsledků. Již v tréninku se však začalo 

ukazovat, že řeka se za poslední roky dost změnila a místo malých plotiček o úspěchu v závodě 

rozhoduje spíše úlovek velkých cejnů. Během tréninku se však chytilo velmi málo ryb a špatně se 

určovala jakákoli taktika pro sobotní závod. Pro první závod jsme si tedy stanovili taktiku lovit 

drobnou rybu na velmi jemné  děličkové udice,  a zároveň si nachystat i udičky na větší cejny, pokud 

by se ve větší míře lovili. Drobná ryba se však prakticky nechytala, naopak se chytlo poměrně dost 

větších cejnů, hlavně před koncem závodu. Na některých sektorech však cejni nebyli a závodníci se 

zachraňovali úlovkem drobných ouklejí. V sobotním závodě se nám vůbec nedařilo a naše trápení 

bohužel pokračovalo i v neděli a tak jsme první ligové kolo neslavně uzavřeli na posledním místě. 

Bodový odstup na ostatní družstva však nebyl nijak velký, na Nežárce se totiž obecně nedařilo 

moravským družstvům, která obsadila zadní příčky jen o pár bodů před námi. 

 



2. závod 

Druhý závod letošní sezóny se konal 21. – 22. 5. 2016 na nové trati ve Veletově. Jedná se o novou 

závodní trať na řece Labi, která byla pro hodně družstev velkou neznámou. Dle informací od kolegů 

feedrařů, kteří zde již v loňském roce závodili, se mělo jednat o velmi spravedlivou trať s obsádkou 

převážně malých cejnků a plotic. Hlavním lovným způsobem měl být především odhoz s klouzavým 

splávkem. Na pátečním tréninku nás překvapila velká hloubka tohoto úseku, místy zde bylo až šest 

metrů vody. Ryb se chytalo velmi málo a řada družstev byla nízkou aktivitou ryb dosti zaskočena. Náš 

tréninkový box byl na spodním okraji tratě a proto jsme si celkem zachytali. Díky krajnímu 

tréninkovému boxu jsme však měli velmi zkreslené informace o dění na zbytku trati, což se nám 

později v sobotním závodě vymstilo. Byla zde výrazně menší hloubka a koryto řeky zde bylo spíše u 

druhého břehu. Chytali jsme proto dále od břehu na propadové montáže a tuto taktiku jsme po 

úspěšném tréninku zvolili i pro sobotní závod.  V sobotu jsme pak byli nemile překvapeni tím, že díky 

větší hloubce nám připravené propadové montáže byly k ničemu. Špatně jsme také vyhodnotili 

vzdálenost lovného místa, ryba totiž brala hlavně uprostřed řeky v největší hloubce… Závod nám 

celkově vůbec nevyšel a obsadili jsme v něm dvanácté místo. Pro neděli jsme taktiku změnili a 

připravili jsme pouze klouzavé montáže, se kterými jsme chtěli chytat v hlavní proudnici uprostřed 

řeky. Vzhledem k opatrným záběrům jsme také udice vyladili pro maximální citlivost. Tato změna 

nám vyšla znamenitě, nedělní závod nám sedl a obsadili jsme druhé místo jen o dva bodíky za 

vítězným družstvem. Celkově jsme ve druhém ligovém kole obsadili místo sedmé a mohli jsme jen 

litovat chybějících zkušeností s touto tratí, které se v sobotním nevydařeném závodě plně projevily. 

 

3. závod 

Třetí závod se konal 3. – 4. 9. 2016 na velmi dobře známé trati na řece Moravě v Uherském Hradišti.  

Závod jsme letos nemuseli pořádat, organizace závodu byla přidělena týmu Crazy Boys Hustopeče u 

Brna. Tuto trať nemáme vůbec rádi a dlouhodobě se nám zde vůbec nedaří. Říkali jsme si, že se nám 

to prokletí snad podaří prolomit… Byli jsme zde několikrát trénovat a vždy nás překvapilo velké 

množství nachytaných ryb. Pořadatelé nám však radost pokazili tím, že závodní úsek posunuli několik 

stovek metrů proti proudu směrem k Jarošovu. Zde jsme nikdy nechytali a vůbec jsme nevěděli co od 

této části řeky očekávat. Všeobecně se očekávalo, že zde bude fungovat více dělička než odhoz, což 

se nakonec i potvrdilo. Na pátečním tréninku odhozy jednoznačně převládaly, přesto jsme zkusili i 

děličku, pro případ, že by někdo z nás vylosoval v závodě krajní místa. V tréninku se chytalo velmi 

málo ryb, výjimkou ouklejí, kterých se naopak chytalo dost. Stanovit taktiku proto bylo velmi složité. 

Pro středové sektory jsme naplánovali lov ouklejí a odhoz, pro krajové sektory k tomu i děličku. Závod 

se nám už tradičně vůbec nevyvedl a stejně špatně se nám vedlo bohužel i v neděli. Nezafungovalo 

nám ani krmení, ani taktika, zkrátka nepodařený víkend. Proto jsme ve třetím ligovém kole skončili po 

zásluze poslední. Všichni doufáme, že se nám prokletí zdejší vody jednou podaří zlomit… 

 

 

 

 



 

4. Závod 

Poslední ligové kolo hostila o víkendu 24. – 25. 9. 2016 Dyje 7 v Pavlově. Pro nás to byla poslední 

možnost se posunout z nelichotivého posledního místa na nesestupovou desátou příčku. Bodový 

odstup byl sice poměrně velký, ale určitě ne neřešitelný. Zdejší voda je známá úlovky opravdu velkých 

cejnů a tak se všichni měli na co těšit. Zvolili jsme pouze lov na odhoz, převážně s klouzavou montáží, 

ale připravené jsme měli i pruty s fixovanou sestavou. Páteční trénink vypadal velmi dobře, ryby se 

chytaly, tak jsme se uklidňovali tím, že si alespoň dobře zachytáme. Dokonce nám přálo i počasí, celý 

víkend se dal odchytat v kraťasech a tričku, což na poslední zářiový víkend není rozhodně obvyklé. 

Sobotní závod se nám celkem povedl, dokonce Jirka Matej vyhrál svůj sektor a zaznamenal nejvyšší 

nachytanou váhu ze všech sektorů – 60.650 gramů. V neděli jej potom překonal famózním výkonem 

95.190 gramů, což je i aktuální hodnota českého rekordu. Pro nedělní závod jsme již nic neměnili a 

odchytali jej se stejnou taktikou i krmením. Skončili jsme na desátém místě, což v konečném 

důsledku znamenalo i kýžený posun na celkovou desátou příčku. Tato desátá příčka nakonec 

znamenala setrvání v nejvyšší soutěži i pro následující rok, čemuž jsme po třetím závodě už přestávali 

věřit.  

Takže předsezónní cíle se nám nakonec podařilo naplnit, i když to bylo, jak se říká „ s odřenýma 

ušima“. Snad se nám podaří příští sezónu naše umístění o pár stupínků 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 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/

