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Předmluva 

 

      Město Bílina leží v severozápadních Čechách, mezi městy Most a Teplice v nadmořské 

výšce 207 m. Město má 17 tisíc obyvatel a rozlohu přibližně 1,5 x 2 km. Protéká jí říčka 

Bílina která se dále vlévá do Labe. Dominantou města a okolí je znělcový masiv Bořeň, který 

je státní přírodní rezervací, tyčí se do výšky 539 m a je častým cílem turistů a horolezců. 

V okolí města se nachází jeden z největších povrchových hnědouhelných dolů a řada 

průmyslových podniků (elektrárna, sklárny, a další). 

    

Přírodní poměry  města Bíliny 

 

    Na sever od města se vypínají do výše 700 až 900 m n.m. Krušné hory. Z východu zabíhají 

až k městu nezvykle modelované vršky Českého středohoří. Samotná Bílina se rozkládá          

v Mostecké pánvi, tvořené třetihorními usazeninami jílu, písku, pískovce a uhlí. 

Chráněnou oblast Českého středohoří, zřízenou roku 1971, tvoří pás třetihorních vyvřelých 

kopců kupovitých, homolovitých a kuželovitých tvarů. Dnešní utěšenou podobu krajiny 

vytvořilo vymílání hornin větrem, vodou a mrazem. Zvlněný kraj v sobě zahrnuje všechny 

druhy přírodních společenstev od shluků skal až po teplé luhy a háje. Daří se zde stejně 

teplomilným stepním rostlinám jako přežívající flóře z ledových období čtvrtohor. V okolí 

Bíliny nápadně ční tři kopce Bořeň (539 m n.m.), Rozkoš (402 m n.m.) a Kaňkov (436 m 

n.m.) z nichž svou neobvyklostí upoutává zvláště skalnatý Bořeň. Mohutný znělcový masív, 

připomínající Lva chystajícího se ke skoku, tvoří výraznou krajinnou dominantu. 

Na jeho vrcholu poutají pozornost kolmé, mnohdy rozeklané skalní stěny. Na nich rostou 

vzácné a chráněné středohorské rostliny jako tařice skalní, hvězdnice alpská, hvozdík sivý       

a hnízdí zde výr velký i další druhy ptáků. V níže položených, listnatých hájích se vyskytuje 

další zajímavá flóra, jako např., bledule jarní či lýkovec jedovatý. Podnebí v Mostecké pánvi 

je mírně suché, neboť oblast leží v dešťovém stínu Krušných hor. Vodopisně náleží oblast      

k povodí Labe. Řeka Bílina pramení v Krušných horách na jihovýchodním svahu hory 

sv.Anny, protéká středem Mostecké pánve a vlévá se do Labe.  

 

Dějiny města Bíliny 

 

    Dobrá kvalita půdy, řeka Bílina se svými přítoky a členitost terénu umožňující ochranu 

před nepřítelem i výhodné spojení jak s oblastmi severně od Krušných hor, tak i se středními 

Čechami, to vše vytvářelo výhodné podmínky k usídlení člověka na Bílinsku již od mladší 

doby kamenné. Avšak teprve příchod Slovanů v průběhu 6.století vytvořil etnicky souvislé 

osídlení, které přetrvalo až do dnešních dnů. 

Teplickou část Podkrušnohoří obývali podle Kosmovy kroniky 

Běliňané, ztotožňovaní zpravidla s Lemúzi, jejichž kmenové 

hradiště leželo nejspíše na Švédské (Pohanské) šanci u 

Zabrušan. Bohatě vybavený hrob lemúzské kněžny z 

2.poloviny 9.století objevený roku 1850 v nedalekých 

Želénkách dokládá, že u tohoto kmene již existovala bohatá a 

mocná vládnoucí vrstva. Význam zabrušanského hradiště začal 

upadat v souvislosti se sjednocováním země pod vládou 

pražských Přemyslovců. V 10. Století se správním střediskem, jímž přemyslovská moc 

zasahovala do českosaského pomezí, stalo bílinské hradiště, vystavěné na rulovém ostrohu v 



místech dnešního zámeckého parku nad městem. V listině, papeže Jana XV. O založení 

břevnovského kláštera z roku 993 se již objevil termín "provincia Belinensis". 

   Bílina si zpočátku l3.století ještě udržela postavení centra provincie, jako poslední kastelán 

je uveden roku 1222 Jaroš. Potom se působiště správního střediska přesunulo do královského 

města Mostu. Roku 1237 daroval král Václav I. Bílinu svému oblíbenci Ojířovi z Frydberka, 

cizinci, který přišel na královský dvůr z okolí Fuldy a údajně přinesl do Čech znalost 

rytířských turnajů. O Ojířově oblibě u krále svědčí velkorysost tohoto obdarování, neboť 

Bílina byla prvním správním hradem, jenž se dostal do šlechtických rukou. 

Ačkoli byl název našeho města uveden již v zakládací listině břevnovského kláštera z roku 

993, nedá se říci, že by byla Bílina v tomto období skutečně městem. Spíše se tu postupně pod 

hradištěm kolem Mstišova dvorce a kostela rozrůstala trhová ves, která se postupně měnila     

v město. V roce 1208 je již v pramenech uváděno tržiště a o městečku se poprvé mluví v roce 

1263. Město tehdy tvořilo úzký obdélník orientovaný od severu k jihu a protínaný dvěma 

rovnoběžnými ulicemi (dnes Komenského a Seifertova) jdoucími přes pravoúhlý rynk.        

Na jihovýchodě náměstí se rozkládal chrám sv.Petra a Pavla, proti němu v nároží stála 

nejstarší radnice. Brány z města vedly směrem na Teplice, Prahu a Most. Před každou z nich 

existovalo stejnojmenné předměstí, přičemž na mosteckém stál kostelík sv.Štěpána. Újezd 

patřil nejprve pražskému biskupství, pak k državě hradu. Poprvé se v pramenech připomíná 

roku 1289. 

Rozsah bílinského dominia je částečně znám teprve z l5.století. Tehdy k němu patřily 

Chudeřice, Kučlín, Dřínek, Štěpánov, Újezd, část Radovesic a Zlatníky. Tento výčet zcela 

určitě není úplný. V roce 1513 získali Lobkovicové hrad a panství do dědičného držení. 

V této době prodělávalo, město nový rozkvět. V roce 1510 udělil král Vladislav II. měšťanům 

právo pořádat na sv.Martina (11.listopadu) jarmark, který mohl trvat sedm dní. Rozvíjela se 

činnost řemeslnických cechů, z této doby pochází cechovní pořádek bednářů z roku 1538, 

krejčích z roku l550, ševců z roku 1570. V roce 1549 dostalo město od krále Ferdinanda I. 

nový městský znak, který je platný dodnes. V roce 1590 obdrželi měšťané od vrchnosti 

várečné právo. Rozkvět města však zpomalilo několik požárů. V roce 1568 zničil velký oheň 

městský kostel sv. Petra a Pavla a značnou část města. Po tomto požáru bylo vystavěno 

mnoho nových domů a přestavěn byl také v letech 1573-1575 městský kostel. 

   Třicetiletá válka znamenala pro Bílinu - jako i pro celou zemi - velkou pohromu. Katolické 

město sice nemuselo být násilně rekatolizováno, avšak to se netýkalo jeho okolí. Již po roce 

1625 konal bílinský panský hejtman Butz s vojáky naverbovanými v Mikulově dragonády    

do horských vesnic bílinské državy, aby jejich obyvatele donutil k přijetí katolické víry. 

Pohromou byly pro město i švédské nájezdy. Například v roce 1634 Švédové při obsazování 

města vypálili zámek a deset domů. 

  

  V době vlády kněžny Eleonory z rodu Lobkoviců se v 

Bílině zvláště rozvíjelo lázeňství. Zdejší minerální voda 

se užívala k léčebným účelům odedávna. V roce 1712 

byly prameny vyčištěny a tři z nich byly upraveny k 

používání. Velký podíl na využití minerálních zdrojů měl 

geolog a balneolog Franz Ambros Reuss (1761-1830), 

který vydal v Praze knihu o významu a složení bílinské 

vody. O tom, že byly v roce 1782 již známy léčebné 

účinky bílinské kyselky, svědčí dobový latinský nápis na 

mramorové desce zasazené v čele lázeňské terasy. Rostoucí oblibu lázeňské vody dokládá její 

stále se zvyšující odbyt v Čechách i v cizině. V roce 1774 bylo rozesláno 2 698 džbánků,       

v roce 1816 53 411 džbánků, v roce 1850 109 559 džbánků. v roce 1886 1 751 957 džbánků    

a roku 1900 4 315 307, džbánků. 



Bílinské lázně se v 19.století dále rozrůstaly, avšak vždy žily ve stínu lázní v Teplicích. 

Navštívila je řada význačných osobností. V roce 1791 vystoupil spolu s dr. F. A. Reussem na 

Bořeň velký přírodovědec a cestovatel Alexander von Humbold. V letech 1810-1813 zavítal 

do Bíliny (obvykle z Teplic) J. W. Goethe, v roce 1812 dokonce s Beethovenem. Z roku 1810 

nejspíše pocházejí jeho kresby z naší oblasti. Ve čtyřicátých letech navštívil Bílinu Karel 

Havlíček Borovský. V roce 1855 byl zbudován rozsáhlý lázeňský park. Lázeňské budovy i 

stavba zřídelního závodu, které zůstaly dodnes, jsou dílem architekta Sablicka z let 1875-

1900. Proslulá lesní kavárna stála původně na zemské jubilejní výstavě v Praze v roce 1891, v 

následujících dvou letech pak byla postavena na nynějším místě. 

     Vývoj Bílinska silně poznamenala těžba uhlí. Rozvíjel se i další průmysl. V roce 1835 

vznikl v Bílině cukrovar a po něm porcelánka, v roce 1893 začala pracovat sklárna Engels. 

Roku 1913 byla uvedena do provozu huť v Chudeřicích, v roce 1918 zde zahájila výrobu 

sklárna. 

    První světová válka přerušila vývoj města a vedla k 

rozpadu rakousko-uherské monarchie a ke vzniku 

Československa 28. října 1918. V roce 1920 vzniklo z 

dosavadní lidové knihovny městská knihovna, v roce 

1921 začalo pracovat první vlastivědné muzeum, které 

sídlilo v radnici. V roce 1923 vznikla pomocná škola, 

roku 1935 se ustavilo vlastivědné muzeum na Újezdě a 

v roce 1937 bylo otevřeno sportovní zařízení DFK. V 

průběhu třicátých let podlehla velká část zdejších 

Němců vlivu nacistických myšlenek a přičinila se o 

rozbití Československa v roce 1938. Po válce pak bylo provedeno vysídlení valné většiny 

Němců, takže v roce 1947 již žilo v Bílině 9 tisíc převážně českých obyvatel. 

 

 

 

Současnost  města Bíliny 

 

    Život v Bílině je dnes poznamenán tím, že se severočeská oblast, v níž leží, podílí na 

celkovém objemu výroby průmyslu paliv a energetiky v České republice 45%, vytěží se zde 

75% hnědého uhlí, z čehož 91% připadá na povrchový způsob dobývání. Samotná elektrárna 

Ledvice, postavená v roce 1965, vytváří 3% celostátní výroby elektrické energie. Zemědělství 

v okolí Bíliny příliš neprosperuje, jeho hektarové výnosy jsou asi o 10% nižší, než činí 

průměr v České republice. Za zmínku stojí význačné ovocnářství v Českém středohoří. 

Město má v současné době přibližně 17 000 obyvatel. Většina lidí žije v nově vystavěných 

sídlištích U nového nádraží, Za Chlumem, Pražské předměstí I a II a pracuje v okolních 

dolech, elektrárně, sklárnách a dalších závodech. Město již změnilo, kromě historického jádra, 

svůj ráz. Přesto se zde udrželo 211 ha ošetřované zeleně. Zámecký park, Žižkovo údolí, 

malebné zákoutí Bezovky spolu s lesoparkem Kyselka zvou k příjemným procházkám. 

Poněkud překvapivě se pro návštěvníky objevují lázeňské budovy Kyselky obklopené svěží 

zelení okolního lesoparku. Pomocí ryzí alkalické kyselky a dalších léčebných postupů se zde 

léčí nemoci zažívacího ústrojí i nemoci cest dýchacích, dále stavy po operaci žaludku. 

dvanácterníku, střev a potíže se slinivkou břišní. 

Občanská vybavenost, včetně obchodní sítě, je ve městě poměrně slušná. Vedle většinou nově 

vystavěných základních škol je zde i gymnázium. Občané si mohou jít zaplavat do kryté 

plavecké haly. Sportu slouží atletický areál, fotbalový a zimní stadión, tenisové dvorce, 

koupaliště a hřiště pro minigolf. Ve městě bývají pořádány soutěže v atletice, odbíjené, 

házené a jezdectví. Přírodní divadlo, kina a divadelní scéna dávají možnost kulturního vyžití. 



Pracuje zde městská knihovna, příjemná překvapení připravuje výstavní síň, umístěná v 

radnici. V zámku nad městem, který dnes již opět patří Lobkovicům, jsou umístěny 

archeologické sbírky Regionálního muzea v Teplicích. Kulturní život význačně 

poznamenávají lázeňské koncerty v letním období. 

Bílina, jako průmyslové město, prožívá všechny klady i potíže dnešní doby výrazněji než jiná 

sídla. Její šablonovitá sídliště a okolní šachty kontrastují s výraznými dominantami bájného 

Bořně, zámku a secesní radnice, stejně jako s krásnými parky a lesoparky. Takové kontrasty 

zanechávají v člověku hluboké vzpomínky, které evokují případné návštěvníky tohoto kraje 

opět navštívit toto město a okolí plné kontrastů. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organizační výbor                                                                          
                  

        Severočeský územní svaz Ústí nad Labem 
 

                ve spolupráci s ČRS, z.s. a DDM Bílina 

  

                                          pořádají 

 

                       ve dnech 15. – 17.6. 2018 v Bílině 

 

 

               národní  kolo rybářské soutěže pro děti a mládež 

 

                   Z L A T Á   U D I C E 

 

                             2 0 1 8 

  
Pořadatelé: 

Jiří Marek                            ředitel národního kola Zlatá udice – předseda OM Rady ČRS, z.s. 

Tereza Bařtipánová             technické zabezpečení NK ZÚ   

Ivan Bílý                             hlavní rozhodčí 

Ing. Eva Stejskalová           předseda bodovací komise 

Blanka Kutáková                stravování 

 

Ředitelé soutěží: 

Martin Pokorný                    lov ryb udicí 

JUDr. Marek Bařtipán         rybolovná technika 

Ing. Miloš Marek                 přírodovědné znalosti 

 

Čestní hosté: 

JUDr. Šíma Alexandr            předseda Rady ČRS, z.s. 

Ing. Urych Miloš                   člen Rady ČRS a předseda ČRS, z.s., SÚS 

Ing. Štípek Jan                       jednatel Rady ČRS, z.s. 

Ing. Kava Tomáš                   jednatel ČRS, z.s., SÚS  

Oldřich Bubeníček                hejtman Ústeckého kraje    

Sýkorová Krista                    ředitelka DDM Bílina 

Kapic Petr                              jednatel ČRS, z.s., MO Bílina 

Bařtipánová Zuzana              místostarostka města Bíliny 

 

 

                                                                                                                              



Všeobecné pokyny 
 

1. Přihláška 
 

     Zašlete na přiloženém tiskopise nejpozději do 8. června 2018 na poštovní adresu nebo 

mailové adresy (hnizdilova@rybsvaz.cz, a v kopii na mihulova@crsusti.cz): 

 

     ČRS, z.s., SÚS  

     paní Mihulová 

     Střekovské nábřeží 51 

     400 03 Ústí nad Labem  
 

     Všichni účastníci jsou povinni mít u sebe kartičky zdravotní pojišťovny!!! 
 

 

2. Doprava 

 
     Individuálně do místa konání. Místo setkání účastníků národního kola Zlatá udice 2018 

autokemp Kyselka (přiložený plánek příjezdových komunikací). 

 

3. Ubytování 

 
Všichni účastníci NK Zlatá udice 2018 budou ubytováni v autokempu Kyselka. Parkování 

vozidel přímo v areálu.  

 

 

4. Stravování 

 
Stravování proběhne v areálu autokempu. Výjimku bude tvořit pouze oběd v druhém 

soutěžním dnu, kdy stravování proběhne v místě konání LRU. 

  

5. Úhrada nákladů 

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

     LRU.  

 

     DOPORUČENÍ: 

     Jednotné oblečení závodních družstev používat během celého závodu. Nutnost použití   

     pokrývky hlavy při slunečném počasí během závodu LRU a RT. 

 

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

    chováním účastníků soutěže. 

                                                                                                                  

 

 

 

 

                                                                                                                                       

mailto:hnizdilova@rybsvaz.cz


 

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.  

 

Upozornění: Zákaz vracení k exponátům!!! Jednotlivé soutěže v rybářských znalostech nejsou časově 

omezeny.   

 

 
2. LOV RYB UDICÍ 

 

     Loví se dle směrnice Zlatá udice pro LRU. Hodnocení dle téhož dokumentu. 

Zákaz vnadění patentkami!!! 

 

Závodní úsek: Soutěž proběhne ve dvou kolech na soutěžním úseku Labe - Mlékojedy.  

 

Výskyt ryb: plotice obecná, perlín ostrobřichý, cejn velký, cejnek malý, ouklej obecná, kapr 

obecný, okoun říční, karas obecný, karas stříbřitý 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.  
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         



Časový harmonogram 

 
Pátek 15.6. 2018 

 

11.00 - 12.30     Příjezd, prezentace, ubytování – trénink RT – terčové disciplíny 

13.00 - 16.00     Závod v rybolovné technice – terčové disciplíny 

16.30 - 17.00     Zahájení národního kola Zlatá udice 2018  

17.00 - 21.00     Soutěž rybářské znalosti 

18.00 - 19.00     Večeře 

21.15 - 21.30     Druhá večeře 

21.30 - 21.45     Vyhlášení výsledků a ocenění RZ a vyhlášení RT (terčové disciplíny) 

21.45 - 22.15     Losování sektorů na soutěž LRU 1. závod + porada vedoucích   

 

 

Sobota 16.6. 2018 

 

  5.30                 Budíček 

  6.45 -   6.00     Snídaně (svačina) 

  6.15 -   7.00     Odjezd na závodní úsek LRU - Mlékojedy  

  7.00 -   7.15     Rozlosování do sektorů 

  8.00 -   9.00     Příprava na 1. závod LRU 

  9.00 - 11.00     1. závod LRU 

11.00 - 11.30     Vážení úlovků 

11.45 - 12.00     Rozlosování na  soutěž lov ryb udicí 2. závod 

11.30 - 12.30     Oběd (svačina) 

13.00 - 14.00     Příprava na 2. závod LRU 

14.00 - 16.00     2. závod LRU 

16.00 - 16.30     Vážení úlovků 

16.30 - 17.00     Odjezd do místa ubytování   

18.30 - 19.00     Večeře 

20.00 - 20.15      Vyhlášení výsledků LRU  

21.15 - 21.30      Druhá večeře 

21.30 - 21.45      Porada vedoucích 

22.30 Večerka 

 

Každý úsek (žáci, žákyně a junioři) bude mít svého vážného, který na pokyn hlavního 

rozhodčího LRU bude vážit ve svém úseku.   

  

Neděle 17.6. 2018 

 

  6.30 -   7.30     Budíček + snídaně, svačina (balíček)  

  8.00 - 11.00     Závod v rybolovné technice - dálkové disciplíny 

11.30 - 12.00     Oběd    

12.00 - 13.00     Slavnostní vyhlášení výsledků ÚK Zlatá udice 

13.30                 Odjezd účastníků 

 

 

 

 

 



PPŘŘIIHHLLÁÁŠŠKKAA  NNKK  ZZUU  22001188  

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 2018 nejpozději do 8. června 

2018 na adresu: hnizdilova@rybsvaz.cz a v kopii na: mihulova@crsusti.cz . 

 

 

 

 



Mapka příjezdu do místa konání. 
 

 

 

 
 

 
 

ČD 

Bus 
LIDL

L 

Autokemp 

Kyselka 

Bílina  

směr od Mostu 

směr od Loun 

směr od Teplic 

Autokemp Kyselka 



 

Fotodokumentace 
 

 

autokemp Kyselka – místo ubytování 

 

 
 

 

 



 

Lehkoatletický stadion Bílina – rybolovná technika 

 

 

 
 

 

 

 



LRU – Mlékojedy 

 

 
 

 

 


