
Je to smutné, jelikož se jednalo o závody 
ve sportovním rybolovu bez jakéhokoli 
trápení i p echovávaní ulovených ryb. 
Šlo jen o to, užít si hezké chvíle u vody 
a pom it si své síly s profesionálními 
rybá i, kolegy i kamarády. Nevidím na 
tom nic špatného. Na druhou stranu m  
ale stále p ekvapuje mentální zaostalost 

eské republiky. P itom v ostatatních 
evropských zemích jsou takovéto závo-
dy spíše tradicí a velkou událostí. Konají 
se i n kolikrát ro n  a vždy je to velmi 
sledované a podporované ze všech stran. 

U nás jsou vnímány spíše jako narušení 
daného systému a hledají se zp soby, 
jak takovéto akce zakázat. Jsem rád, že 
se po adatel m Ji ímu Kolá kovi a Jaro-
míru Liškovi poda ilo prosadit své, závo-
dy uskute nit a vše dotáhnout do konce.

PREMIÉRA NA PŘEHRADĚ
Když jsme s kamarády Tomem a Sebasti-
anem dorazili cca 14 dní p ed závody po-
prvé k Hracholuské p ehrad , kousek od 
Plzn , zkusili jsme zmapovat terén a tro-
chu potrénovat, hned bylo jasné, že to 
nebude procházka r žovým sadem. P e-
hrada o rozloze skoro 500 ha a více než 
20 kilometr  dlouhá bude ur it  ukrývat 
spousty p ekvapení v podob  krásných 
úlovk . Kde je ale hledat? Po dvouden-
ním projížd ní zajímavých zátok, zkou-
mání dna sonarem i prochytávání hran 
jsme si nakonec n kolik míst vytipovali 
a poznamenali. Poda ilo se nám ulovit 
n kolik hezkých okoun . Cílem byly ale 
ješt  další t i ryby. Do sout že totiž bylo 
pot eba ulovit navíc štiku, candáta a ma-
zaného bolena. Bolen je na „Hrachách“ 

opravdu v hojném množství, ulovit ho 
je ale jiný p íb h. V d li jsme, že to jako 
v každé sout ži bude i o št stí. Št stí ku 
by to ale cht lo jít také trochu naproti. 
V m lkých zátokách boleni lovili všude 
kolem nás, a tak jsme se na n  zkoušeli 
zam it a zjistit, co by jim mohlo chut-
nat. Po n kolikahodinovém p emlouvá-
ní všemi druhy nástrah a zp soby lovu, 
nám došla nejen trp livost, ale i as a my 
museli bohužel jet zp t plnit své pracovní 
povinnosti. „No nic, budeme muset im-
provizovat na míst ,“ íkali jsme si. O can-
dáta a šti ku jsme ani nezavadili a to nás 
mírn  znepokojovalo. Nedalo se bohužel 
nic jiného d lat, n ž doufat a brát vše po-
zitivn  s vidinou š astného dne.

ZPĚT NA MÍSTĚ ČINU
trnáct dní uteklo jako voda a my byli 

zp t na míst . Díky pracovní vytíženos-
ti jsme p ijeli až jako jedni z posledních 
a lod  na vodu dávali za tmy. Celkov  
se zú astnilo 43 lodí z eska, Slovenska 
a jedna lo  i z n meckého Jackson týmu. 
My jsme reprezentovali Abos rybá ské 

Závod

Jackson Trophy 2016 
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Miroslav Vojtek

Super lo  je vždy výhodou, a i takovéto 
krásné lod  byly na závodech k vid ní.

Když jsem se o této soutěži 

poprvé dozvěděl na internetu, 

říkal jsem si: „Konečně!“

Měl jsem radost, že někdo 

sebral odvahu a v naší 

republice uspořádat závody, 

které se mohou rovnat úrovni 

našich sousedních zemí. 

Bohužel ale spousta lidí byla 

úplně jiného názoru a stavělo 

se proti.
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Lo  jsme dávali na vodu na poslední chvíli 
až za tmy.



pot eby a nasadili rovnou 6 tým . Jelikož 
ostatní lenové našeho gangu nikdy na 
této vod  nechytali, snažili jsme se jim 
p edat naše poznatky, informace a pro-
brali pravidla sout že. Vypili u toho n ja-
ká piva a ko alky. Atmosféra mezi sout -
žícími, po adateli a personálem Kempu 
Na Radosti, kde jsme byli ubytováni, byla 
velice p átelská. P lnoc se blížila, piva 
p ibývala a ko alka ubývala. „To je špat-
ná kombinace,“ íkal jsem si. Ráno v p l 
sedmé máme být na startu a zatím tomu 
nic moc nenasv d uje.

PRVNÍ DEN ZÁVODU
Po náro né noci a zamá knutí budíku 
nás vzbudila až startovací siréna! Vylétli 
jsme z postele a snažili se být na lodi co 
nejrychleji. Když jsme p ib hli k vod , 
ostatní lod  už prochytávaly svá mís-
ta. Samoz ejm , že na b ehu byly jen ty 
lod , které s námi poctiv  zahájily první 
ro ník Jackson Trophy :-). Bylo to náro -
né, ale p eci jenom asu je ješt  dost. 
Vydatn  pršelo, ale podmínky byly pro 
všechny stejné. Projíždíme kolem n ko-
lika lodí a je vid t, jak se všichni soust e-
dí na ulovení první ryby. V tšina nejd í-
ve ulovila bolena, a to ješt  brzy ráno 
t sn  p ed rozedn ním. Bystrozrakého 
rytí e se jim poda ilo oklamat nejspíše 
díky rannímu šeru a mohli se tak sou-
st edit na další rybu. My tuto možnost 
prošvihli a snažili se tak ulovit okouna. 
Vyrazili jsme sm rem k hlavní hrázi, 
kde je p ehrada nejhlubší a v trénin-
ku se nám tam da ilo nejvíce. Jak jsme 
ale zjistili pozd ji, p evážná v tšina zá-
vodník  byla opa ného názoru a jeli na 
m l iny. Místa, na kterých se nám p ed 
14 dny celkem bez problém  da ilo ulo-
vit okouna, te  na echolotu neukazova-
la ani rybu. Snažili jsme se prochytávat 
skalnaté hrany ale bez jediného záb ru. 
Brzy nám došlo, že n co d láme špatn . 
Chce to zm nu místa. Po více než ho-
din  bez kontaktu s rybou jsme se roz-
hodli jet na druhou stranu a opi it se po 
v tšin  lodí. Následoval rychlý p ejezd 
do krásné zátoky, o které je známé, že se 
v ní dají ulovit všechny ryby do sout že. 
Za pár minut jsme na míst , kde je cel-
kem plno. Není divu, jedna z lodí odjíždí 
z této zátoky a má kompletní full hou-
se. Chvíli jsme tomu nemohli uv it, ale 
pak nám došlo, že si srandu vážn  ne-
d lali a po t ech hodinách závod  se jim 
poda ilo ulovit štiku, candáta, okouna 
i bolena s tím, že si už jen jeli navyšovat 
skóre. Snažili jsme se tím nenechat roz-
hodit. Ale netrvalo dlouho a za ali jsme 
si vy ítat ve erní párty namísto ranního 
vstávání a soust ed ní se na závody.

,,Hlavn  v klidu, máme ješt  spousty 
asu,“ snažil jsem se uklidnit situaci. Chví-

li na to Robert vytáhl 25cm okonka a tro-
chu z nás spadla nervozita. Jedeme dál, 
musíme chytit ostatní ryby. Popojeli jsme 
tedy kousek hloub ji do zátoky, kde byl 
jen 1 m hloubky a boleni nám tam málem 
skákali do lod . Jejich útoky na rybi ky byli 
opravdovým zážitkem plným adrenalinu. 
Bohužel se nám žádné st íbrné torpédo 
nepoda ilo zap áhnout a ztratili jsme jen 
další hodinu asu. Zkoušeli jsme snad 
úpln  všechno: rota ky, gumy, woblery... 
Nejvíc jsem v il hladinovým pop m, na 
které jsem byl úsp šný na mé milované 
ece Oh i. Tentokrát ale vyhrála ryba. Nám 

nezbývalo nic jiného, než jet na jiné místo 
a zkusit ulovit ostatní druhy ryb.

Mezi p ejezdy jsme potkali n kolik na-
šich lodí a zjistili, že na tom nejsou 

o moc lépe. Padlo pravé poledne a nep í-
etný déš  trochu ustal. Doufali jsme, že 

to bude mít i trochu vliv na ryby, ale asi 
marn . Po štice a candátovi ani památky.

Pro ukávání dna i sloupce gumami, 
agresivní chody wobler  i rychlý chod 
rota ních t pytek nic nevydráždil a na 
nás doléhala bezmoc. Bylo nám jasné, že 
ostatní týmy na tom budou o dost lépe, 
ale stát se m že b hem chvíle cokoliv. 
Konec prvního dne závodu se ale blížil 
a nám nezbývalo, než pomalu za ít sm -
ovat lo  ke kotvišti. Robertovi se poda-
ilo chytit ješt  jednoho menšího okoun-

ka, já byl bez záb ru. Cestou zp t jsme 
se zeptali n kolika lodí, jak jsou na tom 
a zjistili jsme, že v tšinou se všem poda-
ilo ulovit okouna a bolena. Nejv tším 

problémem bylo chycení candáta. To se 
povedlo jen 6 lodím. Po prvním dnu lovu 

Hracholuská p ehrada
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Krásný bolen, kterého nebylo na závodech 
jednoduché p elstít.

Ulovení candáta byl nejt žší úkol, který se 
povedl jen n kolika málo lodím.



byly jen 3 lod  bez ryby, 8 lodí s jednou 
rybou. Mezi n  jsme pat ili i my. Zbytek 
m l dv  nebo t i ryby. Ulovit kompletní 
full house se povedlo jen ty em nejši-
kovn jším a nejvytrvalejším lodím. Po 
náro ném dni jsme zalezli do postele se 
trochu zah át a dospat p edešlou noc.

PŘÍPRAVA NA DRUHÝ DEN
Nave er jsem vstal z postele a šel si dát 
n jakou ve e i do místní restaurace, kde 
bylo kolem osmé hodiny také vyhlášení 
pr b žných výsledk  a menší rozpra-
va o prvním dni. Po prohození pár slov 
s kamarády a kolegy jsem zjistil, že se 
v tšina ryb nachytala ráno a spíše na 
druhé stran  p ehrady. Námi zvolená 
taktika na první den byla tedy špatná. 
Aktivní dobu lovu jsme také propásli. 
Bylo mi jasné, že druhý den musí být vše 
jinak! Šel jsem tedy zp t na chatku ud -
lat si n kolik nových návazc , porovnat 
krabi ky a probrat novou taktiku s mým 
par ákem. Vše je hotové, p ipravené, te  
už jen aby nám do rána uschly promo-
ené v ci a m žeme vyrazit na vodu. 

Bezproblémové ranní vstávání v dobré 
nálad  a plni energie bylo velkým pozi-
tivem. Kone n  jsme spat ili ten krásný 
pohled vyjížd jících lodí na vodu, která 
byla obklopena ranní mlhou, a tu pro-
ezávaly paprsky slunce. Ihned jakmile 

zazn l z kotvišt  klakson, rozvln ly p e-
hradu motory lodí. My jsme m li namí-
eno do nejúsp šn jší zátoky s m l i-

nou. Netrvalo dlouho a jsme na míst  
jako jedni z prvních. Ihned se snažíme 
prohazovat skalnaté b ehy, než ostatní 
p ijížd jící lod  ryby rozplaší. Celkem se 
nám to i da ilo. P i t etím hodu menším 
agresivním woblírkem dostávám tvrdou 

ránu do prutu. Okamžit  zasekávám, ale 
mám pocit, že jsem o rybu p išel. Ta ale 
jela proti mn  a já po rychlém domotá-
ní vlasce cítím kontakt. Robert bere do 
ruky podb rák a první ryba je v lodi tak 
rychle, až jsme se tomu zasmáli. Kone -
n  se mi poda ilo vychytralého bolena 
dostat a máme tak prvních 46 cm. Po-
hled ostatních lodí mi nazna oval, že to 
byla první ryba tohoto rána. Hned jsme 
m li lepší náladu. Za ínáme tomuto 
místu v it a prohazujeme kousek po 
kousku každý koutek.

Lo  vedle nás dostává menší šti ku. 
Zkouším nasadit osv d ené gumy a vy-
dráždit tak candáta s velkou šancí i na 
ostatní ryby. Hodina je pry  a my zjiš-
ujeme, že zátoka nám už vydala co 

cht la, a tak se p esouváme o kousek 

dále podél skal a snažíme se najít hej-
no okoun . Zastavujeme vedle lod , na 
které jsou naši par áci Sebastian a Karel. 
Ti jsou ale zatím bez ryby. Ob asné zalo-
vení bolena nás odradí od tohoto místa 
a rozhodujeme se ob tovat 15 min jízdy 
sm rem k druhému konci p ehrady, kde 
jsou dv  zajímavé zátoky a menší most. 
Sázíme na taktiku být aktivní a po chvíli 
neúsp chu zm nit místo. Jelikož máme 
rychlou lo , jsme za pár minut u mos-
tu a prochytáváme pilí e, kde se ur it  
schovávají candáti. Prohazujeme je ze 
všech stran, všemi sm ry a nic. 

CO DÁL?
Za ínáme být trochu nervózní, aby se 
neopakoval p edešlý den. ,,Jedeme zku-
sit menší zátoku hned vedle mostu“, íká 
m j par ák. Vjíždíme do záto iny, kde je 
relativn  m lká voda a skála. U ní cítím 
menší drb do mého light proutku. P ise-
kávám a v lodi je okounek o centimetr 
delší než je stanovená míra. „Body jsou 
body,“ íkáme si a pokra ujeme. Pomalu 
se posouváme kolem skal a házíme ná-
strahy podél hran b eh . Chvíli na to má 
Rob záb r a podebírám mu malou šti -
ku. Karta se obrátila! Sice to nejsou žádní 
ob i, ale zbývá nám už „jen“ jedna ryba 
do full housu. V d l jsem ješt  o jednom 

Ulovení sumce bylo sice bodované jen 
10 centimetry, ale tento albínek pot ší vždy. 
Rybá  Vítek Bardon

Patnáct min p ed koncem se mi poda ilo 
ulovit tohoto krasavce 39 cm.

Sice o trochu pozd ji, ale p ece jen jsme 
na vod .
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míst , kde by se zakletý candát mohl 
ukrývat. Je to m l ina na druhé stran  
p ehrady, kousek od hráze, kde jsou za-
topené kmeny strom . Ideální úkryt pro 
predátora. Rozhodli jsme se to risknout 
a vyrazit na projíž ku po p ehrad . Do 
konce závodu zbývaly 3 hodiny. Cestou 
na chvíli zastavujeme u krásných skal 
a já na první hod navyšuji okouna na 
28 cm. Paráda! Cestou k hrázi zjiš ujeme, 
že t i lod  jsou na tom stejn  jako my. Po 
candátovi ani památky. Kone n  jsme na 
míst  a na sonaru vidíme krásn  vykres-
lené pa ezy u dna. Ob as jsme trochu 
vázli, ale to byl d kaz toho, že chytáme 
t sn  kolem p ekážek. N jaké ryby jsme 
na echolotu vid li. Bohužel to ale vypa-
dalo spíše na hejno kapr . I tak se nadá-
le snažíme gumovat a p emluvit svatého 
Petra, aby nám vydal alespo  jednoho 
zubá e. Vedle nás chytají kamarádi na 
krásné bassové lodi a u skalnatých vý-
b žk  zap áhli p knou štiku, bohužel jí 
u lod  ztrácejí. Je na nich vid t zklamaní, 
není divu, p ijít o nejspíše nejv tší štiku 
závod . Ale i to se stává. Nezbývá nic ji-
ného než zkoušet št stí znovu.

A JE TO TU!
P ejíždíme na druhou stranu ke skalám 
a pokoušíme se na poslední chvíli ješt  
zlepšit skóre. Neda í se. áste n  už se 
t šíme, až vše bude za námi, jelikož se 
znovu vydatn  rozpršelo a za íná foukat 
studený vítr. Napadá m  poslední mož-
nost a to popojet cca o 200 m k zakot-
venému parníku u b ehu, kde jsme p i 
pr zkumi m li št stí na p kné okouny. 
30 minut p ed koncem tam vyrážíme. 
První hodem a hned visím za lano velké 
lod . P i druhém náhozu ale zdolávám 
okouna a zjiš ujeme, že má 31cm. Na-
výšili jsme tedy o dalších pár centime-
tr . D kladn  rybu fotím a v tom Robert 
k i í: ,,Mám!“ Podebírám mu dalšího 
pruhovaného – 33cm! „Super, aspo  že 
tak,“ íkáme si. Do toho mi za íná zvonit 
budík, kterým jsem si nastavil na 15 min 
p ed koncem. Každý dáme poslední ná-
hoz a jedeme. Okamžit  po dopadu mé 
oblíbené nástrahy na hladinu p išla 

bomba do prutu. Sekám a cítím, že je 
to n co trochu v tšího. Nejd íve jsem si 
myslel, že jsem p elstil dalšího bolena. 
U lod  se ale vyno uje nádherný hrba-
tý okoun. Našt stí ho Robert podebral 
velmi rychle. Po prvním zat epání byla 
nástraha venku z jeho tlamy. Po ádn  
jsme si plácli a zak i eli, že to nejspíš 
slyšeli až v p ístavu. Po p em ení a do-
kumentaci nám dochází, že jsme mož-
ná ulovili nejv tšího okouna závod . 
Sout žní metr ukazoval krásných 39 cm 
a já pocítil satisfakci za dva dny náro -
ného lovu v nep íznivých podmínkách. 
Ryba dostává hubana a vracím ji zp t do 
vodní íše. Startujeme lo  a mí íme do 
kotvišt . Ostatní lod  z naší Abos party 
se vracejí trochu zklamané. Št stí jim 
ani druhý den moc nep álo a v tšinou 
se jim poda ilo ulovit jen okouny.

NEJLEPŠÍ VYHRÁVAJÍ
Všechny lod  zp t a my ekáme frontu 
na p edání svých úlovk  v podob  fo-
tograÞ í. eká na nás výborná sví ková 
k ob du, a poté vyhlášení výsledk  celé 
sout že. P esn  nevíme, kolika lodím se 
poda ilo ulovit všechny ty i ryby. Jsme 
tedy celí nedo kaví na výsledky a p e-
dávání krásných cen v hodnot  více než 
180 tisíc korun. P i tom se ukázalo, kdo 
opravdu umí. T etí místo obsadil tým 
HR Patriot – Milan a Viktor Mathejzíko-
vi, druhé místo získal Vertical tým v ele 
s Pavlem Skálou a Lubošem Grossem. 
Vít zem prvního ro níku Jackson Tro-
phy se stal tým Suzuki Marine Praha, 
který reprezentoval Tomáš Jírovec se 

svou p ítelkyní Dagmar Chytilovou. T m 
se poda ilo oba dva dny získat full hou-
se. My jsme skon ili až 22. míst , ale zís-
kali jsme krásné ceny a trofej za nejv t-
šího okouna závodu. Byly to fantastické 
dva dny plné srandy a zážitk , kde jsme 
potkali spousty nových p átel a nabrali 
nové zkušenosti. T šíme se na p íští rok, 
až znovu porovnáme síly s ostatními.

Miroslav Vojtek
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JAC KS O N  T R O P H Y  –  KO N EČ N É  P O Ř A D Í  V  TO P  1 0
PO ADÍ V CÍLI NÁZEV TÝMU SLOŽENÍ TÝMU

PO ADÍ
I KOLO

PO ADÍ 
II KOLO

1. Suzuki Marine Praha Tomáš Jírovec / Dagmar Chytilová 6 2

2. vertikal team Pavel Skála / Luboš Gross 1 8

3. HR patriot Milan Mathejzík / Viktor Mathejzík 3 7

4. Jigstreamer.cz Martin Brada / Jaroslav Brada 14 1

5. RNK Delalande team Martin Miná  / David Juránek 4 11

6. Klub ušlechtilého rybolovu Petr Jirka / Ji í Kokoška 12 3

7. Jackson team Morava David Kouelka / Tomáš Koudelka 9 9

8. Fish porn Dan Kop / Michal B hounek 5 19

9. FT Fishing František áha / Libor Hakl 21 5

10. Energo Fishing Gabriel Be o / Martin Gáblovský 7 21

V sout ži se bojovalo o ceny v hodnot  více 
jak 180 000 korun.

Štiku se da ilo tým m ulovit spíše v menších 
velikostech, tato vyhrála nejv tší zubatou 
závodu.

Pruhovaným se na hracholuské p ehrad  
opravdu da í!




