
Činnost rybářských kroužků v roce 2018 
 
Činnost rybářských kroužků probíhá ve spolupráci s SVČ Šipka v Kroměříži. V zimním období 
provádíme teoretickou přípravu (znalost rybářského řádu, základy biologie a ochrany přírody, teorie 
techniky lovu a příprava na sezónu) Za příznivého počasí praktický nácvik převážně na štěrkovišti 
Hráza. Cílem je všestranně připravit nováčky na získání první povolenky a prohloubit znalosti a 
dovednosti u ostatních.  Součástí přípravy v kroužcích je i výchova k ochraně přírody a pracovní 
činnost v rámci úklidu okolí vodních ploch. V roce 2018 bylo provedeno několik úklidů zejména na 
nádržích Medkovy Rybníky, Šlajza a Bágrák. Ukazuje se, že absolventi našeho kroužku jsou úspěšní 
ve srovnání s vrstevníky z MRS, ale i na úrovni celé ČR.    
   Mladí rybáři se každoročně účastní soutěže „Zlatá udice“. Jedná se o soutěž ve všestrannosti. 
Hodnoceny jsou znalosti rybářského řádu, znalosti ryb, živočichů a rostlin kolem vody společně 
s dovednostmi při rybolovu a ovládání rybářských technik. Mladí rybáři z PS Kroměříž se účastní 
všech postupových úrovní této soutěže. Od místních kol, přes svazovou úroveň až po celostátní finále. 
Rok 2018 byl pro naši organizaci opět úspěšný. Družstvo PS Kroměříž znovu vyhrálo finále MRS a na 
celostátní kolo postoupili, v družstvu MSR, čtyři naši odchovanci ze šestičlenného družstva. Stejně 
jako v předchozím roce to byli: Ondřej Honzírek, Radek Zavadil, Jakub Ondruch a Robert Traj. 
Mimořádně úspěšní jsme byli i na celostátním finále konané v severočeské Bílině. V obrovské 
konkurenci obsadilo družstvo MRS výborné 2. místo. Důležitou podmínkou úspěchu je dlouhodobá 
práce s mládeží a výchova nových talentů.  
   V roce 2018 se vedení MRS rozhodlo obnovit činnost odboru mládeže. Koordinace činnosti 
rybářských kroužků mládeže na úrovni svazu se postupně rozjíždí. V dubnu 2018 se konal v Brně 
seminář pro vedoucí kroužků. Smyslem tohoto setkání byla pomoc vedoucím s metodikou výuky a 
předávání nejnovějších poznatků a trendů. Důležité je i prosté setkání vedoucích z různých regionů a 
předání osobních zkušeností.  Tato akce se bude letos opakovat.  Odbor bude pořádat, v termínu 
29.6.,rybářský „Závod o pohár předsedy MRS“. Budou pozváni nejlepší mladí rybáři z kroužků 
z celého MRS. 31.8. bude uspořádán závod mládeže na rybníku v Modré u Velehradu. V plánu je 
propagace rybářského sportu na školách. Odbor zajistil, s podporou Zlínského kraje, tisk učebnice a 
pracovního sešitu pro mladé rybáře. Tyto materiály jsou zdarma poskytovány zájemcům o účast 
v rybářských kroužcích. 
   Výchova nové generace rybářů je dlouhodobý proces. Sám si vzpomínám, jak jsem před mnoha lety 
v kroužku začínal.  Dodnes si pamatuji rady a pomoc tehdejších vedoucích. Věřím, že i nám se podaří 
předat své zkušenosti další generaci a vychovat novou generaci rybářů, která bude v naší činnosti 
pokračovat.  
   Závěrem chci poděkovat všem účastníkům závodů mládeže za vzornou reprezentaci. Poděkování 
patří také všem osobám, které se na práci s mládeží podílejí aktivně nebo jen podporou.  V neposlední 
řadě poděkování patří také vedení ps Kroměříž za dlouholetou podporu při výchově mladých rybářů.  
 
Úspěchy v soutěžích v minulých letech: 
2013 – 2018 šest vítězství v řadě na úrovni finále MRS 
2018 – Národní kolo ZU Bílina 2. místo v družstvech (4 účastníci z ps Kroměříž) 
2017 – Národní kolo ZU Šilheřovice 4. místo v družstvech (4 účastníci z ps Kroměříž) 
2016 – Národní kolo ZU Kdyně (3 účastníci z ps Kroměříž) 
2015 – Národní kolo ZU Mladá Boleslav (3 účastníci z ps Kroměříž) 
2014 – Národní kolo ZU Vodňany (3 účastníci z PS Kroměříž) 
2013 – Národní kolo ZU Hradec Králové (3 účastníci z PS Kroměříž) 
 
Individuální úspěchy: 
2013 Lukáš Slezák – celostátní vítěz v rybářských znalostech kategorie žáci 
2014 Marek Matyáš – celostátní vítěz v RT kategorie junioři 
2017 Družstvo MRS celkové 4. místo (4 účastníci z SP Kroměříž) 
2018 Družstvo MRS celkově 2. místo (4 účastníci z PS Kroměříž) 
2018 Radek Zavadil – celkový vítěz národního kola ZU v kategorii juniorů, vyhrál LRU a nachytal   
          nejvíce ryb ze všech závodníků. Vyhrál také závod RT v kategorii juniorů. 
2018 Jakub Ondruch -  vítěz národního kola ZU v RT v kategorii žáků (Ondřej Honzírek byl druhý.   
          Robert Traj čtvrtý)   
 


