
Oddíl rybolovné techniky Kroměříž 
 
Rybolovná technika (RT) je odvětví rybářského sportu, které vychází z rybářských technik lovu.  
Najdeme zde prvky přívlače, muškaření i lovu na položenou. Již před sto lety se rybáři vzájemně 
poměřovali ve schopnostech ovládání rybářského nářadí a z těchto soupeření vzešel náš sport. RT se 
postupně rozšířila po celém světě. Dnes jsou oddíly v Evropě, severní Americe, Japonsku i Austrálii. 
Na našem území má tento sport velmi bohatou historii a reprezentace ČR se pravidelně umísťuje na 
stupních vítězů.  Kroměřížský oddíl vznikl na začátku osmdesátých let minulého století. Zakladatelem 
a dlouholetým vedoucím oddílu RT je ing. Stanislav Honzírek.  V prvních letech jsme se učili a sbírali 
zkušenosti od v té době úspěšných závodníků a trenérů. Postupně se naši členové začali prosazovat 
v ligových soutěžích a pronikli i do reprezentace. Z Kroměříže pochází mnoho úspěšných závodníků, 
kteří se prosadili i na mistrovstvích světa a z těchto akcí dovezli i zlaté medaile. Naposledy v roce 
2018 to byl ing. Miloslav Krejčí, který se stal v jedné disciplíně mistrem světa.   
Naší dlouhodobou snahou je předávat zkušenosti nové generaci rybářské mládeže. Spolupracujeme 
proto s kroužky mládeže vedenými panem Pospíšilem a ing. Brokešem. Z těchto kroužků pochází 
většina našich mladých členů. Pro podporu zájmu mládeže o rybářství a sport pořádáme místní kolo 
postupové soutěže mladých rybářů „Zlatá udice“. Naši svěřenci patří dlouhodobě k nejlepším mladým 
rybářům v Moravském rybářském svazu a v posledních letech se výrazně prosazují i na celostátní 
úrovni.  
Po většinu roku nás můžete potkat v areálu „Pionýrská louka“ v Kroměříži kde každé úterý, pátek a 
neděli probíhají naše tréninky. V zimním období trénujeme v tělocvičně ZŠ Slovan. Rádi uvítáme 
další zájemce o naši činnost, předvedeme náš sport a případně zapůjčíme nářadí pro nové adepty.  
 

Zimní halová liga 
 
V neděli 10.3.2019 proběhl ve Velkých Pavlovicích, poslední závod ze série zimních halových závodů 
pořádaných Moravským rybářským svazem. Po sečtení výsledků s předchozími závody v Kroměříži, 
Jihlavě a Hodonicích byli vyhlášeni nejúspěšnější závodníci. V kategorii žákyň se na druhém místě 
umístila Barbora Strnková, která s námi trénuje jen několik měsíců. Kategorii žáků suverénně vyhrál 
Robert Traj a naši noví členové Ondřej Strnka a Jakub Juříček obsadili čtvrté a páté místo. Nejlepší 
juniorkou se stala Adéla Buráňová taktéž z našeho oddílu. Nejlepším juniorem byl vyhodnocen Radek 
Zavadil a druhé místo obsadil Jakub Ondruch. V kategorii mužů obsadil třetí místo Jaroslav Vaculík.  
Z výsledků je patrné, že naše zimní příprava proběhla úspěšně a těšíme se na nový ročník našich 
venkovních soutěží v roce 2019.    
 

Plánované akce pořádané naší organizací v roce 2019 
 
06.04. 2019 – Oblastní kolo zlaté udice 
Jako každý rok, tak i letos pořádáme oblastní kolo postupové soutěže určené pro mladé rybáře. Soutěží 
se v kategorii do 15 a do 18 let. Závod se skládá z lovu ryb udicí, testu rybářských znalostí a soutěže 
v ovládání prutu (RT). Nejúspěšnější účastníci postupují do finále MRS, které se bude letos konat na 
rybníce v obci Kravsko nedaleko Znojma. Závod je otevřen pro všechny mladé rybáře včetně 
začátečníků. Sraz účastníků v sobotu 6.4. v 700 na Morávce u rybníku Šlajza. Srdečně zveme všechny 
mladé rybáře.  
 
20.04. 2019 – Jarní přebor MRS 
První venkovní závod sezony za účasti závodníků z MRS. Přijďte se podívat na zajímavý sport. 
Začínáme v 9 hodin, konec v cca 15 hodin 



 
18.05. 2019 – Hanácký pohár 
Celostátní soutěž za účasti všech nejlepších závodníků z ČR. Na této akci můžete vidět v akci několik 
mistrů a mistryň světa. Špičková úroveň soutěže. Doba trvání od 9 do 17hodin.    
 
10.-18.08 2019 – Soustředění oddílu RT v Bransouze 
Letní soustředění oddílu zaměřené na zdokonalení v RT, ale také s možností rybolovu na řece Jihlavě 
a sportovní aktivity. 
 
05.10. 2019 – I. a II. Liga  
Finále celoroční soutěže za účasti nejlepších družstev z ČR. Teamová soutěž s vysokou úrovní. Doba 
trvání od 9 do 17hodin.    


