
Český rybářský svaz z .s. ,  

Odbor mládeže Rady ČRS 

 ve spolupráci se  

Západočeským územním svazem Plzeň 

 a 

místní organizací ČRS Kdyně  

pořádají ve dnech 24.6. – 26.6.2016 

 

45. ročník národního kola soutěže  

 

Zlatá udice  2016

                           

 

 

                           

             

                                                                                                                   



Organizační výbor a pořadatelé: 

Ředitel soutěže NK ZU 2016:  Jiří Podskalský 

Hlavní rozhodčí:   Václav Calta 

Technický ředitel:   Václav Váchal nejst. 

Ředitel soutěže RZ:   Josef Jandík 

Ředitel soutěže LRU:   Václav Louda 

Ředitel soutěže RT:   Josef Mathauser 

Vedoucí bodovací komise:  Ing. Metelka 

JURY:     Jiří Podskalský,   

                            Václav Calta              

                                        + 3 zástupci účastníků 

 Zdravotní služba:   Barbora Horská 

Organizace, stravování:  Jiří Patka 

Ubytování:    Josef Praštil 

 

Čestní hosté: 

Předseda ČRS:   JUDr. Alexandr Šíma 

Hejtman Plzeňského kraje:  Václav Šlajs 

Jednatel ČRS:     Ing. Jan Štípek 

Starosta města Kdyně:             Jan Löffelmann 

Jednatel ČRS ZÚS Plzeň:  Martin Bílý 

Starosta Kout na Šumavě:   Ing. Václav Duffek 

Předseda Odboru mládeže ČRS: Jiří Marek 



Město Kdyně a okolí                          

Město Kdyně leží v Plzeňském kraji v kotlině 
obklopené zalesněnými hřebeny Kdyňské vrchoviny asi 
7 km od hranic se Spolkovou Republikou Německo 
na důležité komunikaci spojující města Domažlice (10 
km) a Klatovy (20 km). Od pradávna procházela Kdyní stará obchodní stezka 
z Bavor vedená Všerubských průsmykem.  

V roce 1040 se v průsmyku či v jeho blízkosti utkalo útočící německé vojsko 
Jindřicha III. Černého s připraveným českým vojskem Břetislava I. v bitvě 
u Brůdku, která skončila rozhodným vítězstvím českého vojska, protože 
německé jízdní vojsko v lesním terénu doplněném o připravené zátarasy 
nedokázalo účinně využít své přednosti. Na ochranu obchodní stezky byly 
vystavěny okolní hrady, jejichž zříceniny jsou dnes častým a oblíbeným 
turistickým cílem. 

Kdyně byla součástí rýzmberského panství. Hrad Rýzmberk založil někdy 
mezi léty 1260 – 1270 Děpold Drslavic, zřejmě na přání Přemysla Otakara II., 
jako pevnost, střežící zemskou stezku, která procházela Všerubským 
průsmykem. 
  V roce 1696 byla ve Kdyni založena nejstarší textilní manufaktura 
v Čechách, která předurčila pozdější rozvoj lokality a jejíž založení je 
neodmyslitelně spjato se jménem Wolfa Maxmiliána Lamingena 
z Albenreuthu, který byl na Chodsku nechvalně proslulý jako Lomikar. Městu 
byla v minulosti udělena celá řada privilegií, nejvýraznějším privilegiem bylo 
však bezpochyby právo na obilní a dobytčí trhy, které městu udělila Marie 
Terezie, neboť to byly právě Kdyňské dobytčí trhy, které daly městu 
dávný věhlas a ekonomickou prosperitu.  

Město Kdyně je v současnosti vyhledávaným centrem pro letní dovolenou 
s bohatou historickou minulostí a s kvalitním zázemím právě pro trávení 
volného času. Okolím Kdyně prochází síť značených turistických, cyklistických 
tras a nově vznikající trasy pro vyjížďky na koních. V blízkosti města 
se rozkládá malebné koupaliště Na Hájovně s chatovou osadou a kempem. 
Nad osadou a kempem je vrch Koráb se stejnojmennou horskou chatou a 
rozhlednou. Další vyhlídka s možným občerstvením je vyhlídková věž na 
zřícenině hradu Rýzmberk. V případě nepříznivého počasí lze využít Centrum 
vodní zábavy Kdyně s bazénem o ploše 425 m

2
, vodními atrakcemi a wellness 

zařízením.  
Ze Kdyně lze podniknout výlety do nedalekých Domažlic, kde historické 

centrum je městkou památkovou rezervací nebo na přilehlé Chodsko, kde 
jsou velmi bohaté lidové tradice, pestrý kroj, nářečí a zvyky. Dalším cílem 
výletu může být Šumava nebo 20 km vzdálené Klatovy. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_III._%C4%8Cern%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99etislav_I.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Br%C5%AFdku
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Br%C5%AFdku


Organizační pokyny: 

1. Přihlášky zašlete nejpozději do 20. června 2016 na adresu: 
hnizdilova@rybsvaz.cz a v kopii na j.podskalsky@seznam.cz  

 
Všichni účastníci jsou povinni mít u sebe kartičky zdravotní pojišťovny nebo 
jejich kopii. 

 
 

2. Doprava do místa konání individuálně (Chatová osada Hájovna-Kdyně) 
 
 

 
 

 

Chatová osada Hájovna GPS souřadnice:  49.4052667N, 13.0583869E 

Kontakt na správce chatové osady 604.549.473 

Kontakt na případné objednání ubytování Chatová osada Hájovna Kdyně, 
Nádražní 559, 345 06 Kdyně, tel. 602 168 171, 379 734 385, 379 731 589 

 

mailto:hnizdilova@rybsvaz.cz
mailto:j.podskalsky@seznam.cz


3. Účastníci budou ubytováni v kempu „Chatová osada Hájovna“ ve Kdyni  
http://www.kdynsko.cz/turistika/ubytovani/chatova-osada-hajovna/  

 

 
4. Stravování bude zajištěno v místě ubytování nebo v místě soutěží.  

 

5. Náklady na ubytování a stravování (6+3) hradí Rada ČRS, další výdaje 
spojené s dopravou a náklady na závod příslušné ÚS ČRS. Dodání 
nástrah i návnad do místa konání závodu je možné zajistit u Václava 
Loudy, telefon: 602.882.447 

 
6. Jednotlivé ÚS ČRS, v přenesené působnosti vedoucí družstev, odpovídají 

za případné škody způsobené nevhodným chováním účastníků soutěže. 
 

7. Během jednotlivých soutěží platí zákaz používání mobilních telefonů, 
vysílaček a jiných telekomunikačních zařízení pro soutěžící. 

 

8. Je doporučeno užívání jednotného oblečení (dresů) družstev během 
celého závodu. V případě nepříznivých klimatických podmínek při 
soutěžích v LRU a RT používat vhodné ochranné pomůcky – čepice, 
pláštěnky. 

 
 

http://www.kdynsko.cz/turistika/ubytovani/chatova-osada-hajovna/


Technické pokyny k soutěžím: 
 
Soutěží se podle směrnice pro Zlatou udice platné od 23.1.2016. 
 

1. Rybářské znalosti 
Test rybářských znalostí bude generován před zahájením soutěže pod 
dohledem Jury z programu Zlatá udice. Bude obsahovat 50 otázek týkajících 
se rybářského řádu, zákona o rybářství, stanov ČRS, soutěžních řádů LRU a RT, 
morfologie a anatomie ryb, čistoty vod, ochrany přírody a životního prostředí. 
Druhou částí soutěže je poznávání ryb, rostlin a živočichů. Ryby a rostliny 
budou ve formě živých exponátů.  
Při poznávání platí zákaz vracení se k exponátům, jednotlivé soutěže 
rybářských znalostí nejsou časově omezeny.  
Soutěž v RZ proběhne v Masarykově základní škole Kdyně, Komenského 134, 
Kdyně 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. Lov ryb udicí 
Soutěží se podle Závodního řádu – lov ryb udicí na plavanou pro územní a 
národní kolo ZU uveřejněném ve  směrnici pro  ZU platné od 23.1.2016. 
Hodnocení dle stejné směrnice. Závodním úsekem je hráz a pravý břeh 
nádrže “Bílka“ (431 055 Starý potok 2). V revíru se vyskytují převážně tyto 
druhy ryb: kapr, plotice, perlín, lín, amur, okoun, karas, cejn, cejnek. Přístup 
k vodě dobrý, výška břehu do 1,5m, hloubka od 50 cm do 250 cm 
Losování na 1. závod LRU proběhne v pátek na poradě vedoucích, losování na 
2. závod proběhne v sobotu po 1. závodě. 
 
 

 
 
 
 
 

3. Rybolovná technika 
Soutěží se podle platného Mezinárodního závodního řádu pro RT a jeho 
doplňků v disciplínách 1 – 5. Soutěž proběhne na hřišti SK Kdyně 1920, Na 
Kobyle 341, Kdyně 
 

Protesty a přestupky se řeší podle odstavce VII. Soutěžního řádu 
platné směrnice ZU 
 
 
 



Program Národní kolo ZU Kdyně 24.6.-26.6.2016 

Pátek 24.6. 
 13:00 – 15:00 hod Příjezd účastníků, prezentace a ubytování 
 15:30 – 16:00 hod Slavnostní zahájení 
 16:15 – 19:30 hod Soutěž rybářské znalosti (poznávačka i testy) 
 19:30 – 20:00 hod večeře 
 21:00 – 21:30 hod druhá večeře 
 21:30 – 21:45 hod vyhlášení výsledků RZ 
 21:45 – 22:00 hod porada vedoucích, losování sektorů na soutěž LRU 1. 

závod 
 22:00 – večerka  

Sobota 25.6. 
 06:00  budíček 
 06:00 – 07:00 snídaně 
 07:00 – 08:00 odjezd na LRU 
 08:00 – 08:30 poučení závodníků, rozhodčích 
 08:30 – 10:00 příprava na 1. závod LRU 
 10:00 – 12:00 1. závod LRU 
 12:00 – 12:30 vážení úlovků 
 12:30 – 13:30 oběd 
 12:45 – 13:15 rozlosování LRU 2. závod 
 14:00 – 15:30 příprava na 2. závod 
 15:30 – 17:30 2. závod v LRU 
 17:30 – 18:00 vážení úlovků 
 18:00 – 19:00 odjezd do místa ubytování 
 19:00 – 20:00 večeře 
 20:00 – 20:30 vyhlášení výsledků LRU 
 20:30 – 21:30 druhá večeře 
 21:30 – 22:00 porada vedoucích 
 22:30 – večerka  

Neděle 26.6. 
 06:30 - Budíček 
 06:30 – 07:15 snídaně  
 07:15 – 07:30 přesun na hřiště konání soutěže RT 
 07:30 – 08:00 tréning 
 08:00 – 13:00 závod v RT 
 13:00 – 14:00 oběd 
 14:00 – 15:00 Slavnostní vyhlášení výsledků 
 15:30 – předání ubytovacích prostor a odjezd účastníků 

 



 

 

 

Nad soutěží převzalo záštitu a finančně podporuje 

 

 

 

 

 

 

Projekt je finančně podpořen Plzeňským krajem  

 

  


