
Muškaři MO ČRS Rožnov postoupili do 1.ligy! 

Již od juniorských let jsme s bratrancem Kubou vzhlíželi s úctou k našim otcům (Jaroslav a Tomáš 

Adam), kteří dlouhodobě závodí v 1.lize LRU muška a jsou několikanásobnými mistry ČR, a jednou 

chtěli tuto elitní soutěž zažít také. V létech 2012 až 2015  jsme chytali nejnižší soutěž, krajskou divizi, 

kterou se nám v roce 2015 podařilo vyhrát a tím postoupit do 2.ligy.  

Od roku 2016, kdy jsme poprvé nastoupili ve 2.lize LRU muška, usilujeme o postup do elitní nejvyšší 

soutěže, jíž je celostátní 1.liga. V premiérovém roce jsme byli čtvrtí, v roce 2017 druzí, 2018 třetí a 

stejné místo nám patřilo i v roce 2019. Pak se kvůli pandemii dva roky soutěže v lovu ryb nekonaly. 

Letos jsme hodně toužili po postupu, proto jsme tým posílili o bývalého reprezentanta Bořka 

Kopeckého z Oder a našeho kamaráda, výborného muškaře Lukáše Svobodu z Opavy. Zbytek týmu je 

moje maličkost - František Adam a bratranec Jakub Adam. Tým startuje v soutěži pod hlavičkou MO 

ČRS Rožnov p.R – Hends. 

II.liga skupina B v muškaření 2022 – Bečva (Vsetín), Divoká Orlice 

(Kostelec nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí) 
 

Druhá liga je čtyřkolový závod, který se koná ve formátu jaro/podzim na dvou různých řekách (nebo, 

většinou v případě nepřízně počasí, jezerech), a ty se pak rozdělí ještě na dva samostatné sektory “A“ 

a “B“, na kterých se přes víkend, kvůli co největší férovosti a objektivitě, vystřídají všichni závodníci ze 

všech týmů. Dvě jarní kola se odehrávaly v termínu 18-19.6 2022 na Vsetínské Bečvě, kde byly oba 

závodní sektory situovány přes město Vsetín a přímo na sebe navazovaly, ty podzimní pak 10.-11.9 

2022 na Divoké Orlici v Kostelci a Doudlebách nad Orlicí, a ty od sebe oddělovalo jen pár kilometrů 

toku. 

Pořadatelství jarního kola jsme se zhostili my a získali tak výhodu “domácí“ vody, více starostí 

s organizací a sledováním průtoků a počasí, méně volného času (kvůli tréninkům spojeným 

s očekáváním a mapováním celého závodního sektoru v rámci co největší férovosti a vyrovnanosti 

samotného závodu), a samozřejmě nové zážitky a zkušenosti, na které budeme vzpomínat a 

v některých případech se z nich možná snažit i poučit. 

Na Vsetínské Bečvě se konal už nespočet muškařských závodů všech “výkonnostních“ úrovní, takže 

každý měl určitě představu, o co v závodě půjde, i když muškařský sport je v tomhle hodně specifický 

a řeka se mění i v průběhu dne. Navíc, v noci ze čtvrtku na pátek se přes Beskydy přehnala poměrně 

intenzivní bouřka, a když jsme v pátek po obědě přijeli do Vsetína a uviděli barvu vody (na průtok to 

moc vliv nemělo, ale to bylo vzhledem k povodí a odtoku spíš kontraproduktivní), tak jsme při 

pohledu z mostu věděli, že půjde hlavně o to, ať už nikde v okolí neprší. V nejistotě, a po několika 

telefonátech plných dohadů a odhadů, jsme začali vytyčovat jednotlivé úseky na obou sektorech a 

doufali, že těch pár optimistických lidí ví, o čem mluví. Příjezd ostatních týmů, a večerní losování a 

diskuze, nám dodal potřebnou energii a myslím, že je to fajn parta lidí. Noc sice nebyla úplně klidná, 

ale ráno se naše obavy, neoddiskutovatelně podpořené místní znalostí a zkušenostmi, ukázaly jako 

mylné, a řeka byla sice mírně přikalená, ale v pohodě chytatelná. 



Ač je Vsetínská Bečva pstruhový revír, tak je zde převládající rybou jelec, a na tom i byla postavená 

naše taktika – lov na suchou mušku v mělčích partiích řeky a kolem břehů, kde se jelci většinou 

zdržují, případně pak prolovení úseku mokrou muškou. Efektivitě nymfování pstruhů jsme přikládali 

význam jen na pár úsecích v ranních kolech, a to se nám možná především na spodním sektoru moc 

nevyplatilo, protože nejúspěšnější závodníci dokázali ulovit velké množství pstruhů, kterých bylo sice 

míň, ale byli aktivní a snadněji odchytatelní než místy apatičtí jelci. Každopádně tato taktika nebyla 

zas až tak špatná, jelikož zase v jiných místech jsme dokázali chytnout ty jelce, které ostatní spíš 

ignorovali. 

K výsledkům jarního závodu – první kolo pro nás dopadlo hodně pod naše očekávání. Měli jsme 

v něm součet umístění 26 (za první místo v sektoru o dvanácti týmech je umíštění 1, jedno kolo se 

skládá ze čtyř umístění jednotlivých závodníků v týmu – nejlepší možné je 4, nejhorší 48) a to bylo až 

sedmé místo z dvanácti týmů. Doplatili jsme zde především na špatný los na spodním úseku B, kde 

jsme se dostali na místa, na kterých nikdo v závodě nedokázal odlovit významnější množství ryb, což 

jsme sice tušili, ale potvrdilo se nám to až po zpětném vyhodnocení výsledků, takže to byl náročný 

začátek, kterým jsme se ale nenechali rozhodit. Po večerní poradě jsme se rozhodli vytrvat ve stejné 

taktice i druhý den, a to se nám s příznivějším losem i vyplatilo, jelikož jsme ho se součtem umístění 

15 s přehledem vyhráli. Tady stojí za zmínku především skvělý výkon našich závodníků na sektoru A, 

jelikož Bořek Kopecký měl v rotaci nejhorší místo v sektoru, široké nadjezí, o kterém jsme si mysleli, 

že bude plné jelců, ale bylo hodně složité a žádnému ze závodníků se je nepovedlo za dva závodní 

dny odlovit, takže se mu vlastně povedlo vyhrát svůj sektor na druhém (velmi dobrém) místě za půlku 

času (90 minut).  To nás katapultovalo na druhou příčku (41) s malým odstupem na první RK 

Doubrava z.s – MO ČRS Chotěboř (39) a před třetí Limetall Fly (43). Navíc dalších pár týmů mělo jen 

nepatrný odstup, takže ve hře o postup do první ligy pořád bylo minimálně 6 týmů. 

Podzimní kolo pro nás začalo už letním tréninkem. Jediný z nás, kdo měl s Divokou Orlicí v okolí 

Kostelce nějaké zkušenosti, byl Bořek, který zde letos chytal Pohár veteránů. Problém byl, že se ten 

závod odehrával z velké části na ouklejích, které se ale pro náš závod nebodovaly, takže jsme se 

museli zaměřit na jiné ryby. Když jsme poprvé uviděli závodní úsek “řeky“, byli jsme mírně řečeno 

rozladění. Letní průtok Orlice v závodním úseku, z nějž byla asi polovina odvodněna náhonem, byl asi 

0.4m3, což bylo na většině plochy asi 10-20cm vody a stejně tam jezdili vodáci. Ryb bylo vidět všude 

obrovské množství, ale buď to byly ostroretky, na kterých jsme taktiku pro závod stavět nechtěli, 

protože jsou prakticky vždycky jen velmi obtížně chytatelné, nebo prostě nespolupracovaly. Vrchní 

sektor sice vypadal, co se týče vody, líp, ale ryby naše nástrahy také spíš ignorovaly, takže jsme po 

celém tréninku měli víc otázek, než odpovědí. Každopádně se nám podařilo přijít na to, jak odchytat 

nějaké cejny a jeseny a strategii, jak chytit nějaké jelce v odvodněném úseku, což nám nakonec asi 

vyhrálo závod. 

V září, v čase závodu, měla po sérii dešťů a zvýšenému odtoku z přehrady Pastviny Orlice asi 

trojnásobný průtok, takže jsme do třetího kola nastupovali trošku v nejistotě, ale nakonec pro nás 

dopadlo až nad očekávání dobře. Tohle kolo jsme díky příznivému losu dokázali opět s přehledem 

vyhrát (součet umístění 14) a co víc, náš asi největší soupeř RK Doubrava skončil až na sedmém místě 

(24), takže se po vítězství v jarní části propadl až na třetí místo za Limetall Fly, kteří skončili ve třetím 

kole na třetím místě (18) a celkově se tak posunuli na druhé místo za nás. V tomhle kole, které bylo 

poznamenané odpoledne přívalovými bouřkami, vynikl z našeho týmu především Jakub Adam, který 



si všiml aktivních ryb v rozvodněném přítoku na svém úseku a dokázal jich tam v krátkém časovém 

intervalu odchytat velké množství, což ho posunulo z podprůměrné pozice až na třetí místo v sektoru. 

Po třech kolech bylo pořadí týmů následující – 1. MO ČRS Rožnov HENDS (55), 2. Limetall Fly (61), 3. 

RK Doubrava z.s MO ČRS Chotěboř (65) a do boje mohly ještě zasáhnout i MO ČRS Praha Vinohrady 

“A“ (66). Náš náskok sice vypadal hezky, ale zároveň jsme věděli, že do posledního kola máme velmi 

problematické místa, na kterých se v sobotu moc ryb nechytalo a to se hned v první ranní rotaci do 

posledního písmene potvrdilo, jelikož jsme v ní nedokázali ulovit jedinou rybu. 

Naštěstí se nám podařilo v druhé půlce ranního závodu na sotva průměrných místech nějaké ryby 

chytit, takže jsme se před odpoledním kolem stále drželi na prvním místě, i když se náš náskok ztenčil 

na 3 umístění a ve hře bylo pořád 2-24 “trestných“ bodů pro každý tým.  

Odpolední část posledního kola odstartovala za prudkého deště, ale na aktivitu ryb to žádný větší vliv 

nemělo a pořád se jich chytalo přibližně stejné množství. Opět jsme měli papírově velmi složitá místa, 

na kterých předchozí den lovili závodníci z RK Doubrava a ztratili zde na nás hodně bodů. Nám se od 

začátku dařilo nějaké ryby zapisovat, a i když v půlce kola před výměnou stanovišť byla naše pozice 

spíše nevýrazná, věděli jsme, že jsou to doslova vydřené ryby, a že v poslední části posledního závodu 

máme alespoň průměrná místa, kde se při použití správné taktiky dají ty důležité ryby dochytat.  

Na sektoru A byl Bořek, který konstantním a spolehlivým výkonem ryby přidával, aby to ještě 

vyšperkoval v závěrečné půlhodince, kdy se posunul až na 4. místo v sektoru a co víc, závodník z RK 

Doubrava skončil až za ním na 5. místě se stejným počtem ryb, v což ještě pár hodin zpátky nikdo 

z nás ani nedoufal. Takže zbýval už jen sektor B, kde lovil Franta Adam a k vítězství nám stačilo, aby 

neprohrál o víc než 3 umístění se svým soupeřem z RK Doubrava. V půlce závodu byl stav 4:3 pro 

Frantu  a my jsme věřili, že už to nepustí. Jeho soupeř byl sice nejsilnější možný, protože se mu 

povedlo dochytat skvělým výkonem 15 ryb a tím vyhrát jak svůj sektor, tak celkové pořadí jednotlivců 

II.ligy  “B“ pro rok 2022/2023, ale Franta jedním se svých nejlepších muškařských výkonů dokázal 

těsně kolem břehu na suché mušky odlovit dalších 8 jelců v místě, kde se celý víkend ryby téměř 

vůbec nechytaly, a tím za sebou s odstupem nechal všechny ostatní soupeře ve svém sektoru, což 

nám na vítězství a postup do I. Ligy nakonec celkem pohodlně a bez zbytečného stresu a propočtů 

stačilo. 

Co říct závěrem k letošnímu ročníku? Já si myslím, že byl celkem povedený. Rybí obsádka byla na 

obou řekách podobná, pestrá a pro takovou akci dostatečná, počasí sice nebylo úplně ideální (na jaře 

na Vsetíně tropy v odpoledních kolech a na Orlici zase několik bouřek v průběhu celého víkendu), ale 

na stav vody v řece to nemělo zásadní vliv a to je v našem “zápolení“ asi to nejdůležitější, protože to 

rozhodně na ligových závodech nebývá pravidlem. V obou kolech se našel nějaký úsek, na kterém to 

bylo pro několik závodníků 90 minut trápení, ale nebylo jich moc a je to už takové specifikum 

muškařského sportu. Navíc se opět ukázalo, že to na týmové výsledky nemá v ligové soutěži žádný 

zásadní vliv.  

Na závěr bych chtěl poděkovat našim sponzorům, kterými jsou MO ČRS Rožnov pod Radhoštěm a 

firma HENDS Products, kteří nás podporují, a bez nich by to prostě nešlo. Doufáme, že se nám v první 

lize bude dařit alespoň z poloviny tak, jako letos a neuděláme naší domovské organizaci ani firmě 

HENDS ostudu. 


