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Národní kolo Zlaté udice – tradiční vícestupňová soutěže rybářské mládeže, kdy její finále 

proběhlo o posledním červnovém víkendu ve Kdyni, garantem byl Západočeský Územní svaz. 

V rybářských znalostech, lovu ryb na plavanou a rybolovné technice se utkala družstva všech 

krajů sdružených v ČRS a jedno družstvo reprezentující Moravský rybářský svaz. 

Slavnostního úvodního nástupu se zúčastnili vedle závodníků a vedení družstev i čestní hosté 

- předseda ČRS JUDr. A. Šíma, jednatel ČRS Ing.  J. Štípek, předseda odboru mládeže J. 

Marek a starosta města Kdyně pan Löffelmann. Nelze také opomenou pořadatelský tým, který 

Národní kolo ZU připravoval, a to předseda odboru mládeže Západočeského ÚS J. 

Podskalský a dále zástupci pořádající MO Kdyně - předseda J. Praštil, místopředseda J. Patka, 

hospodář p. M. Šimáček a vedoucí mládeže V. Váchal. 

Hymna při úvodním nástupu v lesním prostředí byla velmi silným zážitkem a vehnala slzu do 

oka nejednoho z účastníků.    

Soutěž ve znalostech připravil Josef Jandík z Horšovského Týna. Novinkou bylo chlazené 

vzduchování, které umožnilo přežít všem vystaveným rybám, i přes tropické vedro. 

Ve volnu mezi soutěžemi děti hojně využívaly přírodní koupaliště. Koupání mezi čolky 

horskými bylo bezvadné, děti si pod dohledem vedoucích i zaskákaly ze třímetrového můstku.  

Závody v lovu ryb udicí probíhaly na nádrži Bílka a můžeme říci, že to byl jeden 

z nejzdařilejších závodů, kdy ryba brala po celou dobu závodu. Lovili se perlíni, plotice, 

chytlo se i několik cejnů a línů. Dorostenci a žákyně chytali na hrázi bez stromů na přímém 

slunci, proto slunečníky a mazání byly nezbytné. 

Poslední den soutěže, závod v rybolovné technice, proběhl v krásném novém sportovním 

areálu ve Kdyni, k dispozici byly dvě travnaté plochy, jedna jako tréninková a druhá závodní.  

Zlatá udice byla ukončena slavnostním vyhlášením, kdy byly rozdány  hlavní ceny za soutěž 

ve všech třech disciplinách, za soutěž družstev a byli dekorováni i celkoví vítězové. Při 

vyhlášení výsledků byla předána pamětní plaketa za celoživotní zásluhy v práci s rybářskou 

mládeží Václavu Váchalovi z pořádající MO Kdyně, který již léta drží nad vodou RT mládeže 

v Západočeském kraji. 

Velké uznání patří také všem závodníkům, kteří se dokázali vypořádat s počasím, za jejich 

všestrannost. Vždyť jen málokterý závodník dokáže zvládnout na vyšší úrovni dvě sportovní 

disciplíny (plavanou a rybolovnou techniku) a k tomu se naučit vědomosti z oblasti poznávání 

ryb, rostlin a živočichů, včetně znalostí z rybářského odvětví. Slova předsedy ČRS 

v zahajovacím projevu mluví za vše: “Jste nejlepší z nejlepších v rámci územních kol Zlaté 

udice, tak ať Vám přeje štěstí i na Národním kole, které je vyvrcholením celé soutěže“. 

Bohužel vyhrát může vždy jen jeden, i když tyto děti jsou pro nás vítězi všechny. A jak to 

nakonec po sečtení výsledků dopadlo? 1. místo si v soutěži družstev odnesl Moravskoslezský 

ÚS ČRS, 2. Místo obsadil Severočeský ÚS a 3. Místo patřilo Východočeskému ÚS. Celkové 

vítězství v soutěži jednotlivců si v kategorii žáků vybojoval Tomáš Kryštof z VČ ÚS, 

v žákyních Nikola Vaňková z VČ ÚS a v juniorech Jaroslav Iha ze ZČ ÚS.    

Všem vítězům gratulujeme. 

Soutěž je finančně podpořena MŠMT.  

 

Jiří Podskalský 

ved. odboru mládeže Zpč. ÚS a ředitel soutěže 

 

 


