ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s.
Západočeský územní svaz a místní organizace ČRS Nýrsko
pořádají

ve dnech 2. – 4. června 2017

územní kolo
rybářské soutěže mládeže

ZLATÁ UDICE 2017
Soutěž je pořádána za spoluúčasti města Nýrska a je součástí
oslav 690. výročí od první písemné zmínky o městu Nýrsku

Historie města
Pohraniční osada Nýrsko vznikla na zemské stezce vedoucí do Bavorska, pod zalesněnými výběžky
Šumavy, na obou březích Úhlavy. Dobu vzniku odhadujeme na 12. století, nejstarší písemnou zprávu
máme však až z roku 1327. Dle této zprávy bylo Nýrsko opevněnou osadou, která byla pověřena
výběrem cla.
Již v předhusitské době bylo město rozděleno na dvě části: na Horní Nýrsko, které patřilo k blízkému
hradu Pajrek a Dolní Nýrsko, patřící k Bystřici nad Úhlavou.
Do vývoje města zasáhly husitské války a dá se říci, že tehdejší Nýrsko zasáhlo do průběhu husitských
válek. V památné bitvě u Nýrska dne 22. září 1467 porazil majitel Pajreku a Horního Nýrska Racek z
Janovic spolu s měšťany z Domažlic a Klatov bavorské křižáky táhnoucí proti králi Jiřímu. Město bylo
však křižáky vypleněno.

Hrad Pajrek

V roce 1554 byly obě části Nýrska spojeny, Horní Nýrsko bylo přikoupeno k bystřickému panství. V roce
1593 udělil císař Rudolf II. městu právo týdenního a výročního trhu. V roce 1850 se Nýrsko stalo sídlem
okresního soudu.
Koncem 19. století žilo v Nýrsku přes 1500 obyvatel a byly zde továrny na zápalky a prádlo, koželužna,
parní pila,dva mlýny a brusírna skla. V roce 1895 byla z Vídně do Nýrska přestěhována optická továrna
W. Ecksteina a spol., předchůdce dnešní Okuly.
Po roce 1989 podstatně stoupla rekreační hodnota Nýrska a celé oblasti. Nýrsko se opět stalo
vyhledávaným letoviskem a střediskem turistiky pro západní část Šumavy.

Historie MO ČRS Nýrsko se začíná odvíjet v roce 1945 po skončení druhé světové války, kdy skupina
několika nýrských rybářů zakládá rybářský spolek a začíná rybařit a hospodařit na Úhlavě od Bystřice až
k Černému jezeru. A jak to tak bývá, neobešly se začátky bez pošťuchování se sousedy o přesné
vymezení hranic rybářských revírů. V tomto směru proběhlo mnoho jednání a padlo několik rozhodnutí.
Od 1.6. 1949 přidávají nýrští rybáři ke svým revírům Chodskou Úhlavu, na které hospodaří až do roku
1951. V tomto roce je jim opět odebrána a výkonem rybářského práva je pověřen klatovský spolek,
který na ní hospodaří až do roku 1959, kdy dochází k novému, již definitivnímu přerozdělení revírů,
které zůstalo zachováno až do současnosti. Mezitím do rybářského spolku přistupují další členové a po
deseti letech života spolku dosahuje jejich počet 37, je vydáno 25 ročních, 5 měsíčních a 7 týdenních
povolenek.

Na začátku 60. let se rybářská organizace charakterizuje velkým množstvím brigádnických hodin
věnovaných především opravě hrází, výstavbě jezů a čapů. I přes vysoké pracovní úsilí zbývá rybářům
čas ještě na vlastní rybolov, o čemž svědčí např. úlovky vykázané úlovky za rok 1962: 6616 pstruhů
obecných, 149 lipanů a 303 kaprů. O takových úlovcích lososovitých ryb se nám dnes může jen zdát. V
průběhu šedesátých let je budována a v roce 1969 uvedena do provozu přehrada nad Nýrskem, která
nenávratně ovlivňuje podobu řeky Úhlavy, jak ochlazováním řeky v důsledku vypouštění spodní vody,
tak kolísáním průtoků a v neposlední řadě několika otravami v průběhu stavby. To vše bohužel mělo za
následek postupné snižování úlovků lososovitých ryb. Práci rybářské organizace zasahuje svými
změnami nakrátko i společenská atmosféra 70. let, záhy se ovšem potvrzuje tradičně dobré odborné
zázemí, které si nýrská organizace za celá léta vybudovala.
V současné době patří místní organizace Nýrsko se svými cca 320 dospělými členy spíše k menším
organizacím západočeského regionu, z pohledu hospodářského je však jednou z nejvýznamnějších v
západních Čechách, o čemž svědčí dále uvedené informace.
MO na základě pověření Územního svazu hospodaří na revírech Chodská Úhlava 1, Úhlava 8, Úhlava 10,
Řezenský potok 1, pro své členy dále zajišťuje rybolov na rybníce Bystřice. Násadové ryby pro tyto a
další revíry produkuje na následujících hospodářstvích: Líheň a pstruhařství Milence (CZ 32043370) a
rybníky Chudenín I a II, Bystřice ostrovní a za ostrovem (CZ 32043361).

Vedení soutěže:
Ředitel závodu:
Zástupce ředitele:
Pořadatel závodu:
Vedoucí soutěže LRU:

PODSKALSKÝ Jiří - vedoucí OML Zpč. ÚS ČRS

Vedoucí soutěže RT:
Vedoucí soutěže RZD:

Váchal Václav - člen MO ČRS Kdyně
Ing. KUBINEC Pavel
- člen MO ČRS Nýrsko
Mgr. NOVÝ Petr

Hlavní rozhodčí:
Bodovací komise:
Ubytování a stravování:

Václav Váchal - člen MO ČRS Kdyně
Ing. METELKA Antonín- člen MO ČRS Plzeň 1
SUCHAN Miroslav - hospodář MO ČRS Nýrsko

Hosté:

Ing. KUBINEC Pavel - člen MO ČRS Nýrsko
LOUDA Václav - vedoucí odboru LRU Zpč. ÚS ČRS ČRS

JUDr. ŠÍMA Alexander, předseda ČRS a předseda Zpč. ÚS ČRS
BÍLÝ Martin, jednatel Zpč. ÚS ČRS
Ing. RUBÁŠ Miloslav, starosta Města Nýrska
Ing. VOTÍPKA Petr, předseda MO ČRS Nýrsko
GERBERG Sergej, jednatel MO ČRS Nýrsko

________________________________________________________

Ubytování účastníků Zlaté udice 2017
PENZION A RESTAURACE U JANDŮ
Úborsko 2, Běhařov, 340 21
mobil : 775 925 160
GPS: 49°19'52.79”N 13°9'29.71”E
www.ujandu.net
Jak penzion najdete:
Cestou od Klatov na Nýrsko: 1 km před Nýrskem odbočíte doprava na Bystřici nad Úhlavou , jedete
cca 2 km po hlavní silnici , za novým mostem přes Úhlavu
Pokud pojedete cestou spojující Domažlice a Klatovy – odbočíte na Pocinovice, pojedete pořád po
hlavní silnici .Asi 3 km za Pocinovicemi , těsně před novým mostem přes Úhlavu, odbočíte doprava ,
následně doleva přes železniční trať. Na kopci po levé straně uvidíte penzion.

Všeobecné pokyny
Přihlášky na územní kolo ZU:
zašlou organizace pořádající okresní kola na sekretariát územního svazu tak, aby
byly doručeny nejpozději do: 2 5 . k v ě t n a
Adresa: Územní svaz ČRS Plzeň, Tovární 5, 301 21 Plzeň, nebo email: vitovcova@crsplzen.cz
Ubytování a stravování je v místě konání, všechna družstva v počtu 6 dětí +2 (+1) dospělí –
třetí osoba bude pak v neděli k dispozici jako rozhodčí pro závod RT,
v případě zájmu č t v r t é doprovodné osoby – rodiče - je účast zcela ve vlastní režii a
uskuteční se pouze na základě osobní domluvy s hlavním organizátorem (viz. dole
„hlavní organizátor“) !!!
Složení družstva:
z každého okresu přihlašujte pouze jedno družstvo ve složení 4 žáci, 1 žákyně, 1 dorostenec
a 2, příp.3 vedoucí - u přihlášených uveďte adresu, datum narození a místní organizaci ČRS,
u vedoucího a trenéra uveďte současně i telefonické spojení.
Dotace od ÚS za uspořádání okresního kola ZU:
Přiloží-li pořádající organizace současně přehled výsledků již z pořádaného okresního kola
ZU, včetně informace o čase a místě jeho konání, bude toto podkladem pro udělení finanční
dotace 3000,-Kč, schválené výborem ÚS, na bankovní účet příslušné MO ČRS.

Ubytování a stravování
Doprava- individuálně do místa ubytování – Penzion U Jandů – kde je zajištěno i centrální
stravování. Parkování vozidel přímo v areálu penzionu.
GPS: 49°19'52.79”N 13°9'29.71”E



Místo konání závodů:

LRU – Rybníky Na Cihelně – propadliny po těžbě zeminy
Chodská Úhlava 10
RT - Sportovní areál pod sjezdovkou v Nýrsku
RZ - Penzion U Jandů

Soutěžní kategorie:

žáci pětiboj
žákyně pětiboj
dorost pětiboj

rev. č. 433 012

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
Pátek 2.6.
15:00 – 16:00
16:00 – 16:30
16:00 – 20:00
20:00 – 21:00
21.00
22.00

příjezd – ubytování v Penzionu v Úborsku
nástup družstev, slib závodníků a rozhodčích
soutěž RZ
teplá večeře
porada vedoucích a rozhodčích, volba jury, losování sektorů na
LRU
večerka

Sobota 3.6.
6:00 budíček
6:30 - 7:00
7:30 - 8:00
8:00 - 9:00
9:00 – 12:00
12:00 – 12:30

snídaně
losování dopoledního závodu
přesun auty na závodní úsek a příprava
1. závod LRU
vážení úlovků

12:30
13:00
13:30
14:00
17:30
18:30

– 13:00
– 13:30
– 14:00
- 17:30
- 18:00
– 19:00

21:00
22:00

přesun do penzionu U Jandů
oběd
přesun do areálu pod sjezdovkou
závod v RT
přesun do penzionu U Jandů
večeře
porada vedoucích a rozhodčích, volba jury,
losování sektorů na LRU, porada vedoucích
večerka

Neděle 4.6.
6.00
6:30 - 7:00
7:00 - 8:00
8:00 - 8.30
8.30 - 9.00
9.00 – 12.00
12.00 - 12.30
12:30 - 13:30
13:30 – 14:30

budíček
snídaně
předání pokojů
přesun auty na závodní úsek
losování závodů příprava závodníků
2. závod LRU
vážení úlovků
oběd v místě závodů
vyhlášení výsledků , slavnostní ukončení

Změny v časovém harmonogramu vyhrazeny.

Technické pokyny
Územní kolo ZU se řídí „Směrnicí pro rybářskou soutěž dětí a mládeže, „Zlatou udici“, platnou
pro rok 2017.
Závodní řád:
Dle směrnice pro soutěž „ZU“ platné pro rok 2017, schválené odborem mládeže Rady ČRS.
http://www.rybsvaz.cz/zu/

Jury:
Stanoví se na poradě vedoucích a trenérů družstev v pátek 2. 6. ve 21:00 hod..
Lov ryb udicí:
Závodní úsek – soutěž proběhne ve dvou tříhodinových kolech na rybnících Na Cihelně –
propadliny po těžbě zeminy ( 5,5 ha , čtyři rybníky) rev. č. 433 012 Chodská Úhlava 10 .
Revír je vzdálený cca 1 km od Autokempu v Nýrsku– stojatá voda, hloubka 1-1,5 metru .Dno
je rovné ,bahnité . Výška břehů 0 – 1m, chytá se z hrází rybníka -na bič i na odhoz, .Místy
však nebude možno lovit dlouhými biči a boloňkami.

Je zakázáno používat larvy pakomára (patentky).
Výskyt ryb: amur, kapr, cejn, lín, plotice, okoun, úhoř, perlín, štika, bolen, karas
Rybolovná technika
Soutěž terčových disciplín proběhne ve sportovním areálu pod sjezdovkou ( cca 10 min autem
od penzionu .
Dálkové a muškařské disciplíny proběhnou na louce vzdálené cca 100m od areálu pod
sjezdovkou. Upozorňujeme, že terén zde není tak kvalitní jako na sportovních hřištích.
Rybářské znalosti
Soutěž proběhne ve sportovním areálu pod sjezdovkou v Nýrsku dle platné směrnice.
Časový harmonogram soutěží může být upřesněn při poradě před jednotlivými závody.
Pořadatel si vyhrazuje právo na případné časové přesuny.
Všichni účastníci jsou povinni mít u sebe kartu zdravotní pojišťovny!
Doporučujeme použití pokrývky hlavy, případně slunečních brýlí při slunečném počasí během
závodu LRU i RT.
Během závodu LRU platí zákaz používání mobilních telefonů a vysílaček!
Kdo má zájem vyslat na závody v RT rozhodčí , sdělte to , prosím , do 22.5.

Bližší informace k závodům podá hlavní organizátor :
Pavel Kubinec , pavel.kubinec@seznam.cz , tel.: 777 697 756

PETRŮV

Jiří PODSKALSKÝ
Vedoucí OML

ZDAR !

Ing. Petr VOTÍPKA

JUDr. Alexander ŠÍMA

Předseda MO ČRS Nýrsko

Předseda Zpč. ÚS ČRS a Rady ČRS

SPONZOŘI KRAJSKÉHO KOLA ZU:

Územní svaz ČRS Plzeň
Město Nýrsko

Zpracoval Ing. Pavel Kubinec
Schválil Jiří Podskalský
Tisk a konečná úprava Kateřina Vítovcová

