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Předmluva  
 
Světlá nad Sázavou je město v okrese Havlíčkův Brod v kraji Vysočina, 14 km severozápadně 

od Havlíčkova Brodu na soutoku Sázavy a Sázavky. Žije zde 7 tisíc obyvatel, žili zde dokonce 

osobnosti jako Alois Jelen nebo Oskar Moravec. Symbolem zdejší průmyslové výroby  

je sklo a kámen. 

 

Historie města 

 

Vznik města sahá do doby tzv. vnitřní kolonizace probíhající od 2. poloviny 12. století. 

V pamětní knize bývalého vilémovského kláštera byla jako jeho majetek uváděna Světlá již 

roku 1207. Obdobím rozkvětu se pro Světlou doba následující po husitských válkách,  

kdy město získali Trčkové z Lípy. Tento rod vládl celému střednímu Posázaví až do roku 1634, 

kdy mu bylo panství zkonfiskováno. Světlá se pak postupně dostala do rukou řady 

katolických, většinou německých šlechticů. 

 

V 18. století zasáhl Světelsko čilý hospodářský ruch. Světlá je městem skla a kamene. Symbol 

těchto odvětví je ztvárněn v pomníku, který od roku 1992 stojí na zdejším náměstí. Počátek 

sklářství na Světelsku byl v 17. století umožněn velkou plochou zdravých lesů. Ve sklářských 

hutích se topilo převážně dřevěným uhlím, které se vyrábělo především z buků. Ruku v ruce s 

výrobou skla šlo i jeho zušlechťování, leštění a broušení. Na Světelsku bylo množství 

drobných skláren, z nichž největší - josefodolská - byla přestavěna v roce 1861 z bývalé 

papírny. V roce 1967 se začalo s budováním nové velké sklárny - dnešní a. s. Sklo Bohemia. 

Vedle tradiční ruční výroby je zde také automatická výroba nápojového skla hladkého i 

zušlechtěného broušením. Téměř dvě stě let se ve Světlé brousily polodrahokamy, hlavně 

české granáty, ale mezi dvěma světovými válkami toto průmyslové odvětví zaniklo. Dalším 

významným odvětvím je těžba žuly a její zpracování, přestože je mnohem mladšího data než 

sklářství. Největším lomem v této oblasti je Horka, z jejíž žuly jsou mj. obklady fasád 

některých významných staveb v Praze i jinde. 

 

Jednou z nejhezčích staveb města je zámek, stojící na levém břehu Sázavy. Pravděpodobně 

zde stála tvrz, kterou v roce 1567 Burian Trčka z Lípy přestavěl na zámek. Do dalších 

přístaveb se po třicetileté válce pustili Vernierové a Černínové. Jako poslední bylo hrabětem 

Františkem ze Zichy postaveno západní křídlo zámku, čímž se uzavřelo obdélníkové nádvoří. 

Zámek je jednopatrová budova o čtyřech křídlech, která uzavírají nádvoří s kašnou. Hlavní 

vchod do zámku je uprostřed západního křídla a druhým klenutým vchodem ve východním 

křídle se vstupuje do anglického parku.  

Děkanský kostel sv. Václava má věž s charakteristickým dřevěným patrem s podsebitím, 

která tvoří významnou dominantu města.  V kryptě pod kostelem odpočívá Jan Rudolf Trčka, 

jímž slavný rod vymřel po meči.  

Budova radnice je z přelomu 18. a 19. století a po dvou přístavbách patří dnes k 

nejkrásnějším domům ve Světlé.  
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Zámek Světlá nad Sázavou 

 

Historie světelského zámku sahá až do středověku, kdy Štěpán 

ze Šternberka nechal roku 1393 vystavět na levém břehu řeky 

Sázavy gotickou tvrz chráněnou příkopy. V roce 1429 připadlo 

světelské panství rodu Trčků z Lípy a roku 1567 nechal Burian 

III. Trčka z Lípy přestavět stávající tvrz na lovecký zámek a to již  

v renesančním stylu. Z této doby pochází dochovaný latinský 

nápis, nad portálem na jižním průčelí zámku, který v českém 

jazyce zní: „Není pokoje na tomto světě, Burian Trčka z Lípy, 

první komoří císařský, 1567.” Trčkové tu sídlili až do roku 1636, 

kdy byl jejich majetek zkonfiskován a připadl královské komoře. 

 

V roce 2013 zámek ve Světlé nad Sázavou změnil majitele a jejich hlavním cílem se stala 

záchrana kulturní památky a její zpřístupnění veřejnosti. V zrekonstruovaném areálu zámku 

lze navštívit:  
 

• Expozici historického evropského skla, která prezentuje vzácnou sbírku skla  

z Uměleckoprůmyslového musea Praha od baroka po konec 19. století a se nachází  

v náročně opraveném barokním křídle zámku. 
 

• Druhý okruh Expozice historických hodin, barokních obrazů, polychromovaných soch 

a ukázek skla, figurálního porcelánu a bronzových plastik ze soukromých sbírek 

majitelů se nachází v autentických prostorech renesančního a empirového křídel 

zámku. 
 

• Nejen pro děti je připravené modernizované Dětské království a pohádkový okruh  

Na Sázavě. Novinkou jsou únikové místnosti (exit games). Zážitkové hry ve stylu 

starořeckých bájí jsou zaměřené pro skupiny přátel, celé rodiny a skupinky děti ve 

věku 10–18 let. 
 

• V provozu je i zámecká kavárna Ladurée, kde je k dispozici posezení která nabízí 

posezení jak v krásných interiérech, tak na zámeckém nádvoří a která nabízí širokou 

škálu lahodné kávy, výběr kvalitní zmrzliny i výtečných dezertů. Pro děti je připraven 

dětský koutek. 
 

• Zámek také nabízí ubytování v autentických zámeckých apartmánech, které  

se nacházejí v renesančním křídle a poskytují krásný výhled do zámeckého parku. 

Apartmány jsou vybaveny v honosném zámeckém stylu. 
 

• Na zámek navazuje upravený anglický park o rozloze 18 ha s kaskádou rybníků, který 

je vhodný k procházkám po upravených cestičkách a piknikovému posezení v krásné 

přírodě. V parkové části v těsné blízkosti zámku se nachází cyklo-odpočinkové místo  

a dětské hřiště, vzdálené od zámku 50 m. 
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Zajímavé místa ve Světlé nad Sázavou 

 

• Středověké podzemí  

• Kostel sv. Václava 

• Radnice 

• Turecký pavilon 

• Kašna 

• Pamětní deska Jaroslava Haška 

• Pamětní deska Karla Hradeckého 

• Židovský hřbitov 

• Plastika Sklo a kámen 

• Pamětní deska Josefa Čapka 

 

 

 

 

 

MO ČRS Ledeč nad Sázavou slaví 100 let 

Srdečně gratulujeme MO Ledči nad Sázavou k 100 letům od založení. 

Děkujeme za umožnění uskutečnit na Vašich vodách národní kolo Zlaté Udice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kyticesvetla.cz/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Turecký-pavilon-Šafránek-4-1.jpg
http://www.kyticesvetla.cz/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/Svetelske_podzemi.png
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Organizační výbor 

 

Územní svaz města Prahy 
 

ve spolupráci s Radou ČRS, z.s. a městem Světlá nad Sázavou 

 

pořádají  

 

ve dnech 21. – 23. června 2019 ve Světlé nad Sázavou  

 

 

Národní kolo rybářské soutěže pro děti a mládež  

 

Z L A T Á     U D I C E 
 

2 0 1 9 
 

Pořadatelé: 

Dan Stauch   ředitel národního kola Zlatá udice 

Aneta Tvrdá   technické zabezpečení NK ZÚ     

Zdeněk Paul                    hlavní rozhodčí  

František Housa  předseda bodovací komise  

Aneta Tvrdá                              ubytování a stravování 

Kristýna Kukeňová                   zdravotní zabezpečení 

 

Ředitelé soutěží: 

Jana Štiková   lov ryb udicí  

Kristýna Kukeňová  rybolovná technika  

Josef Mareš                               přírodovědné znalosti 

 

Rozhodčí:                                   rozhodčí delegovaní Radou 
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Čestní hosté: 

 

Předseda Rady ČRS:                                            PhDr. Mgr. Karel Mach MSc.,MBA 

Místopředseda Rady ČRS a předseda ÚSMP:   Ing. Karel Anders 

Jednatel Rady ČRS:                    Ing. Jan Štípek  

Jednatel ÚSMP:        Zdeněk Mužík  

Za sport a mládež ČRS:                                         Ing. Ivan Bílý 

Za sport a mládež ČRS:                              Bc. Petra Hnízdilová 
Jednatelka společnosti Zámek Světlá s.r.o.:     Ing. Helena Degerme 

Starosta města Světlá nad Sázavou:                  Mgr. Jan Tourek 

Starosta města Ledeč nad Sázavou:     Ing. Zdeněk Tůma   

Předseda OML Rady ČRS:                  Jiří Marek 

Předseda MO ČSR Světlá nad Sázavou:   Mgr. Jaroslav Beránek  
Jednatel MO ČRS Světlá nad Sázavou:              Josef Kozák 

 Předseda MO ČSR Ledeč nad Sázavou:            Vladislav Bohatý 

Jednatel MO ČRS Ledeč nad Sázavou:              Jan Rajdl 

 

Jury: 
Dan Stauch, Zdeněk Paul a 3 zástupci z družstev zvoleni losováním. 

 

 

 

 

 

Všeobecné pokyny 

 
1. Přihláška 

 

Zašlete na přiloženém tiskopise nejpozději do 10. června 2019 na poštovní adresu  

nebo mailové adresy stauch@seznam.cz,  hnizdilova@rybsvaz.cz 

 

ČRS, z.s., 

Odd. sportu a mládeže (P. Hnízdilová) 

Nad Olšinami 282/31 

100 00 Praha 10  

 

VŠICHNI ÚČASTNÍCÍ JSOU POVINNI MÍT U SEBE KARTIČKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY!!! 

 

 

 

 

 

mailto:stauch@seznam.cz
mailto:hnizdilova@rybsvaz.cz
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2. Doprava 

 

Individuálně do místa konání. Místo setkání účastníků národního kola Zlatá udice 

2019 bude ve Světlé nad Sázavou (Akademie – VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad 

Sázavou, Sázavská 547, 582 91 Světlá nad Sázavou).  

 

3. Ubytování 
 

Všichni účastníci NK Zlatá udice 2019 budou ubytováni v ubytovacím zařízení školy 

(Akademie – VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou). Parkování přímo u areálu 

školy. 

 

4. Stravování 
 

Stravování proběhne v areálu školy. 

 

5. Úhrada nákladů 

 
Příslušné ÚS ČRS, z.s. hradí svým zástupcům výdaje spojené s dopravou, včetně 

závodu v LRU.  

 

Jednotlivé ÚS ČRS, z.s. odpovídají za případné škody způsobené nevhodným chováním 

účastníků soutěže. 

 

 

 

 

 

 

Technické pokyny 

 
Národní kolo Zlaté udice se řídí platnou směrnicí, která je schválena odborem mládeže Rady 

ČRS, z.s. pro daný rok.  

  

1. Rybářské znalosti 
 

Soutěží se podle směrnice pro rybářskou soutěž Zlatá udice. Tzn., že vědomostní test 

je sestaven podle otázek uvedených ve směrnici odboru mládeže Rady ČRS, z.s. Test 

bude obsahovat 50 otázek, které se týkají rybářského řádu, zákona o rybářství, stanov 

ČRS, závodních řádů LRU a RT, morfologie a anatomie ryb, čistoty vod a ochrany 

přírody a životního prostředí.   
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2. Lov ryb udicí 
 

Loví se dle směrnice Zlatá udice pro LRU.  
 

Závodní úsek: Soutěž proběhne ve dvou kolech na soutěžním úseku nadjezí v Ledči 
nad Sázavou, revír Sázava 11, 401 025. 
 

Výskyt ryb: plotice obecná, perlín ostrobřichý, cejn velký, cejnek malý, ouklej obecná, 
kapr obecný, okoun říční, karas obecný, karas stříbřitý, sumec velký atd. 
 

Krmení (nástrahy a návnady) si zajistí jednotlivé ÚS ČRS, z.s. 
 

Pořadatel si vyhrazuje právo na případné časové posuny. 

 

3. Rybolovná technika 

 
Soutěží se v disciplínách 1-5 podle platného mezinárodního závodního řádu ICSF 

2015, pro juniorskou a žákovskou kategorii, upravenou dle směrnic Zlatá udice. 

 

Protesty podává pouze vedení družstev (písemně) po zaplacení poplatku  

ve výši 500,- Kč, který v případě neuznání protestu propadá ve prospěch 

pořadatele. 

 

Protesty se přijímají proti regulérnosti soutěže do 15 min. po skončení soutěže,  

k vyhlášeným výsledkům do 30 min. po vyhlášení výsledků dne.   

 

 

 

 

Důležitá upozornění 

 
Družstva územních svazů ČRS / MRS, která skončí na 1. a 2. místě celkového pořadí, 

se automaticky nominují do mezinárodního finále Zlaté udice - Zlatý blyskáč, které se 

uskuteční 23.-25.8.2019 ve Vodňanech. Na tuto skutečnost je třeba v předstihu 

upozornit vedoucí i rodiče dětí, aby si tento termín blokovali.  

 

 

Současně s přihláškou je povinnost poslat zákonným zástupcem dítěte vyplněný 

souhlas se zpracováním fotografií a audiovizuálních záznamů svého dítěte 

v souvislosti s konáním ZU, a to s jejich pořízením a zveřejněním zejména na 

webových stránkách Českého rybářského svazu, z. s. a jeho pobočných spolků za 

účelem propagace ZU (viz strana 12). 
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Časový harmonogram 

 
Pátek 21. června 2019 

 
13.00 – 14.30 Příjezd, ubytování  

15.00 – 15.30 Zahájení národního kola Zlaté udice 2019 (zámek ve Světlé n. S.) 

16.00 – 19.00 Rybářské znalosti 

18.30 – 19.30 Večeře 

21.45 – 22.00 Porada vedoucích 

22.30 Večerka 

 

 

Sobota 22. června 2019 

 
5.30 Budíček 

6.00 – 6.45 Snídaně  

6.45 – 7.15 Odjezd na závodní úsek LRU – Ledeč nad Sázavou 

7.15 – 7.30 Rozlosování do sektorů (1. závod) 

8.00 – 9.30 Příprava na 1. závod LRU  

9.30 – 11.30 1. závod LRU 

11.30 – 12.00 Vážení úlovků 

12.15 – 12.30 Rozlosování do sektorů (2. závod) 

12.00 – 13.00 Oběd  

13.30 – 15.00 Příprava na 2. závod LRU 

15.00 – 17.00 2. závod LRU 

17.00 – 17.30 Vážení úlovků 

17.30 – 18.00 Odjezd do místa ubytování 

18.45 – 19.30 Večeře 

21.45 – 22.00 Porada vedoucích 

22.30 Večerka 

 

 

Neděle 23. června 2019 

 
5.30 Budíček 

6.00 – 6.45 Snídaně 

6.45 – 7.15 Trénink RT (terčové disciplíny) 

7.15 – 10.30 Závod v rybolovné technice – terčové disciplíny 

10.45 – 11.15 Trénink RT – dálkové disciplíny 

12.00 – 12.30 Oběd (balíček) 

11.15 – 13.30 Závod v rybolovné technice – dálkové disciplíny 

14.30 – 15.30 Slavnostní vyhlášení výsledků – sportoviště Světlá nad Sázavou 

15.45 Odjezd účastníků 
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PŘIHLÁŠKA NÁRODNÍ KOLO ZU 2019 
 

 

Územní svaz 
 Počet 

soutěžících 

 

 

Kategorie  Jméno a příjmení 
Datum 

narození  

 

Bydliště (včetně PSČ)  
Člen   

MO ČRS  

Žák  
  

      
  

Žák  
  

      
  

Žák  
  

      
  

Žák  
  

      
  

Žákyně  
  

      
  

Junior  
  

      
  

 

Vedoucí družstva:  

 

 
          (jméno, adresa včetně PSČ, datum narození, tel. spojení + č. OP)  

  

Trenér družstva:  

 

 
                                                                       (jméno, adresa včetně PSČ, datum narození, tel. spojení + č. OP)  

   

Trenér družstva:  

 

 
                                (jméno, adresa včetně PSČ, datum narození, tel. spojení)+ č. OP)  

 
Zašlete elektronicky spolu s výsledky územního kola Zlaté udice 2019 nejpozději do 10. června 2019 na adresu: hnizdilova@rybsvaz.cz 

mailto:hnizdilova@rybsvaz.cz
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Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 
Já, níže podepsaný, ……………………………jako zákonný zástupce účastníka 
ZU…………………………………, souhlasím se zpracováním fotografií a audiovizuálních 
záznamů svého dítěte v souvislosti s konáním ZU, a to s jejich pořízením a zveřejněním 
zejména na webových stránkách Českého rybářského svazu, z. s. a jeho pobočných spolků 
za účelem propagace ZU. Tento souhlas uděluji na dobu 5 (pěti) let ode dne jeho udělení a 
mohu jej kdykoliv odvolat. 
  
Dne:…………………………. 
                                                                                     ...............................................................

podpis zákonného zástupce 
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Mapy a fotodokumentace 

 

 


