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Rybářské závody Mala Řeka 2021 -  Komentář a vyhodnocení 
 

Situace a opatření spojená s Covidem 19 nám v roce 2020 neumožnila uspořádat tradiční 
rybářské závody dospělých a dětí na revíru Vltava 7A Malá řeka ve Zbraslavi. Po 
částečném uvolnění opatření a oslabení epidemie se nám podařilo závody uspořádat 
v náhradním termínu v září 2021. Počasí o víkendu 18. a 19. září nám docela přálo, 
nepršelo a nefoukal silnější vítr. 
Před závody bylo nasazeno 10 q tržního kapra v délkách cca 40 – 50 cm. Za nasazení 
děkujeme USMP, který jej zajistil jako mimořádný odlov na chovném rybníku na plné vodě 
před zahájením tradičních výlovů.   
Se závody byla spojena i příprava lovných míst, vysekání náletových dřevin a posekání 
vysoké trávy. Bohužel tato činnost zůstala na členech výboru MO a několika 
dobrovolnících. Počet dospělých závodníků v sobotu byl poměrně nízký, to však nahradila 
účast dětí v nedělních závodech.  
Navigace mezi Malou řekou a hlavním tokem Vltavy byla v neděli plná dětských závodníků 
a rodičovského doprovodu. Tyto pozdravilo houkání projíždějících parníků a vzájemné 
mávání z obou stran. 
MO ČRS Zbraslav bude pokračovat v konání tradičních závodů i v dalších letech. Závody 
dospělých navazují na dřívější akce po dobu trvání organizace od jejího založení v roce 
1926. Dětské závody mají předchůdce v akce konané pod hlavičkou Večerní Prahy. 
Bližší údaje a podrobnosti máme uvedeny v kronice MO Zbraslav včetně dobových 
fotografií. Rádi se pochlubíme.   
 
 
 
Závody dospělých  18.9. 2021 
 
Účast       17 rybářů a rybářek 
Úspěšných závodníků     7 rybářů a rybářek 
Pořadí:     1. Jaroslav Kočí  327 bodů 
      2. Petr Plechatý  134 bodů  
      3. Adéla Obersteinová   94 bodů 
 
Celkem se chytilo    34 ks ryb  
Z toho:     kapr        17 ks 
      ostatní ryba      17 ks   
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Závody dětí do 10 let  19.9. 2019 
 
Účast       21 dětí 
Úspěšných závodníků     9 dětí 
Pořadí:     1. Jan Fatka   283 bodů 
      2. Eliška Kočová   192 bodů  
      3. Samuel Justin Dias 127 bodů 
 
Celkem se chytilo    42 ks ryb  
Z toho:     kapr       6 ks 
      štika      1 ks  
      ostatní ryba   35 ks     

 

 

Závody dětí do 15 let  19.9. 2021 
 
Účast       12 dětí 
Úspěšných závodníků     6 dětí 
Pořadí:     1. Bára Tůmová   186 bodů 
      2. Jan Synek    95 bodů  
      3. Adéla Slabochová   62 bodů 
 
Celkem se chytilo    11 ks ryb  
Z toho:     kapr     9 ks 
      ostatní ryba   2 ks  

 
 

 
 
 
 
 

Ve Zbraslavi dne 23. 9. 2021       
 

Zdeněk Pokorný 
         předseda MO ČRS Zbraslav 
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