
ZLATÁ UDICE – NÁRODNÍ KOLO 2021 
Po roční pauze proběhnul 18. - 20. června další ročník Národního kola Zlaté udice, kterou letos pořádal 

Východočeský územní svaz.  Přestože se na severní Moravě kvůli coronaviru nepodařilo realizovat 

nominační územní kolo Zlaté udice, byl sestaven tým závodníků, který do Hradce Králové na Národní kolo 

vycestoval reprezentovat náš ÚS.  V sestavě nechyběli ostřílení závodníci z předchozích ročníků, ale také 

bylo v týmu několik nováčků. Kromě toho byl v sestavě rekordní počet dívek, v kategorii žáků startovaly 

hned 3. V kategorii juniorů za ÚS Moravskoslezský reprezentoval Štefan Tichý (MO Ostrava), který 

v letošním ročníku mohl díky věkové výjimce startovat letos naposled.  Za žákyně reprezentovala Anička 

Škrobánková (MO Vítkov) a v kategorii žáků reprezentovali Eliška Vladyková (MO Bohumín), Natálie 

Kepáková, Dominik Dresler, Nikola Dreslerová (všichni MO Ostrava). Od začátku bylo zřejmé, že to děvčata 

nebudou mít v chlapecké kategorii snadné. Nicméně jsme z předchozích ročníků věděli, že i tak mohou 

útočit na nejvyšší příčky.  

Tento ročník ZU probíhal ve standartní podobě. První den po příjezdu soutěžily týmy v rybářských 

znalostech. Opět jsme si v této oblasti nevedli vůbec špatně. V jednotlivcích obsadili třetí místa Dominik a 

Anička. Celkově se tým Moravskoslezského ÚS po pátečních znalostech umístil na druhém místě.  V sobotu 

soutěž pokračovala dvoukolovým lovem ryb na řece Orlici. Pro naše méně zkušené závodníky v této oblasti 

byla řeka velmi těžká a šesté místo pro nás nebylo velkým překvapením. Nicméně v součtu s pátečním 

umístěním jsme se po dvou dnech pohybovali na děleném třetím/čtvrtém místě. A před námi byla 

poslední část soutěže, na kterou se naopak celý tým soustředil prioritně. V neděli se tedy soutěž uzavřela 

závodem v rybolovné technice. Náš tým se v části RT umístil na krásném druhém místě za MRS.  

V celkovém hodnocení po sečtení všech tří soutěžních dnů se tým Moravskoslezského ÚS umístil na třetí 

bronzové pozici. Čímž byla sice přerušena série tří vítězství v předchozích letech, nicméně po velké pauze 

a velmi omezené přípravě je tento výsledek dalším pěkným úspěchem naší mládeže. 

Tímto bych rád poděkoval všem závodníkům za kvalitní reprezentaci, rodičům a trenérům za kvalitní 

přípravu a vstřícný přístup k celé akci.  
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