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VII. roãník

Rok 2015 bude urãit˘m mezníkem v historii ‰koly. Poprvé budou u nás
v jednom roce maturovat dva roãníky dvou odli‰n˘ch studijních zamûﬁení.
Je aÏ k nevíﬁe, jak ãas rychle utíká. VÏdyÈ teprve nedávno, v záﬁí roku 2011,
nastoupili první studenti do 1. B ke studiu nové specializace Vodní stavby
v rybáﬁství. Nebylo toho málo, co bylo tﬁeba za krátkou dobu vykonat.
Bylo nutné vybavit uãebnu vodních staveb, vãetnû nov˘ch pﬁístrojÛ, v˘uku
zajistit personálnû, nov˘m zpÛsobem zamûﬁit nûkteré typy praxí a odborné
exkurze. Vydány byly odborné uãebnice v poãtu ‰esti titulÛ. Jak se toto v‰e
podaﬁilo, mohou nejlépe posoudit sami Ïáci ‰koly.
To nejnároãnûj‰í nás v‰ak teprve ãeká. Kromû úskalí spoleãné ãásti
maturity bude nutné zvládnout také tzv. profilovou ãást maturitní zkou‰ky.
I Ïáci stavebního zamûﬁení budou mít praktickou ãást maturitní zkou‰ky,
ale bude trochu jiná neÏ u ÏákÛ se zamûﬁením Chov ryb. PomÛcky a pracovi‰tû pro tuto ãást bude tﬁeba ﬁádnû pﬁipravit. K tomu je‰tû pﬁibude ústní
zkou‰ka ze dvou odborn˘ch pﬁedmûtÛ. A pak je‰tû v‰e termínovû sladit.
Vedení ‰koly se tûmto úkolÛm intenzívnû vûnuje. Pokud se stejnû aktivnû
pﬁipravují i na‰i studenti, bude v‰e v poﬁádku.
Karel Dubsk˘

Radost nám udûlali na‰i
sportovci. Volejbalové
druÏstvo skonãilo na druhém
místû v okresním kole a na‰i
zástupci ve stolním tenisu
se umístili
na tﬁetím místû v krajském
kole stﬁedních ‰kol.

❉
Také v Pi‰qwokrách jsme byli
velice úspû‰ní. Na‰e druÏstvo
nejprve vyhrálo oblastní kolo
soutûÏe stﬁedních ‰kol a poté
skonãilo v krajském kole
na ãtvrtém místû.

❉
·kolní druÏstvo v rybolovné
technice ve sloÏení Marková,
Humpál, Materna, Vanûãek
a Ne‰vara dosáhlo
mimoﬁádného úspûchu.
Po podzimním kole soutûÏe
konaném v KromûﬁíÏi ve víceboji druÏstev se umístilo
ve II. lize na druhém, tedy
postupovém místû. Znamená
to, Ïe se v leto‰ním roce na‰e
‰kola zúãastní klání v I. lize
druÏstev v rybolovné technice
v konkurenci na‰ich
‰piãkov˘ch závodníkÛ.

❉
Pro studenty tﬁídy 4. B
stavebního zamûﬁení se
podaﬁilo je‰tû s podporou
projektu zorganizovat v mûsíci
ﬁíjnu odbornou exkurzi
s novou obsahovou náplní.
V jejím prÛbûhu nav‰tívili
napﬁíklad vodní dílo Gabãíkovo
na Slovensku a unikátní
pﬁeãerpávací vodní elektrárnu
Dlouhé Stránû v Jeseníkách.

❉
Koncem dubna bude na‰e
‰kola poﬁádat jiÏ 11. roãník
Mezinárodní soutûÏe
rybáﬁsk˘ch ‰kol.
Lze oãekávat úãast ãtyﬁ ‰kol
z âR a Slovenska.
Budujeme nov˘ plot pﬁed ‰kolou.

ROZHOVOR S ABSOLVENTEM
Miroslav Šlenc
B˘val˘ student Stﬁední rybáﬁské ‰koly ve VodÀanech, chovatel ryb, otec dvou dûtí. Pracuje a Ïije
ve Vrútkách (okres Martin, Îilinsk˘ kraj). Narodil se 27. 12. 1967 v Detve.
Dobr˘ deÀ. Ako b˘valého absolventa
rybárskej ‰koly je na mieste otázka:
„Ak˘ bol hlavn˘ dôvod, Ïe ste zvolil
práve tento odbor?“
UÏ od útleho veku som mal veºmi kladn˘ vzÈah k prírode a hlavne k v‰etkému
Ïivému aj neÏivému, ão sa vyskytovalo
pod vodnou hladinou. TakÏe kam inam
s touto diagnózou ak nie na rybársku
‰kolu?
Aké pocity Vás sprevádzali
v momente, keì ste prv˘ krát
pri‰iel do VodÀan?
Pocity boli zmie‰ané. Vzhºadom k tomu,
Ïe dovtedy som bol najìalej v Tatrách
a aj to s rodiãmi, bola to pre mÀa nová
skúsenosÈ, na ktorej ma najviac desila
dialka, ão ma delila od domova. PreváÏili v‰ak pozitívne pocity, ktoré vypl˘vali z mojej prirodzenej zvedavosti, aké
to bude, ak˘ch budem maÈ spoluÏiakov,
vychovávateºov, profesorov... Velmi
kladnú úlohu v mojích prv˘ch pocitoch
zohralo samotné mesto VodÀany, ako
také, ktoré spravilo na mÀa veºk˘ dojem.
Priznávam v‰ak, keì som mával otcovi
vzdialujúcemu sa na na‰ej ‰ípkovoãervenej ·kode 105 L, leskli sa mi oãi
a nebolo to t˘m, Ïe na emisné hodnoty
v˘fukov˘ch plynov sa v tej dobe moc
nedbalo.
Internát bola pre Vás urãite úplne
nová skúsenosÈ. Ako ste sa s t˘m
ztotoÏnil?
Na pobyt na internáte mám len tie najlep‰ie spomienky. Nemalú zásluhu
majú na tom aj ‰tudenti z vy‰‰ích roãníkov, ktorí nám v prv˘ch mesiacoch
pobytu niekedy aÏ dojemne pomáhali
adaptovaÈ sa na nové podmienky
a nov˘ reÏim. Zato sme si ich váÏili
a oni poÏívali od nás voãi sebe urãit˘
re‰pekt a úctu. S nadradenosÈou, alebo
nebodaj so ‰ikanou som sa tam nikdy
nestretol.

Splnila náplÀ v˘uky Va‰e
oãakávania, prípadne ktoré
predmety boli z t˘ch obºúben˘ch?
Slovo splnila by som kºudne nahradil
slovn˘m spojením, Ïe prev˘‰ila moje
oãakávania. Samozrejme, Ïe mám na
mysli odborné predmety a tie predmety,
ktoré uÏ‰ie súviseli s odborom. (Na
jednotku z biológie od Ing. Nováãka
v prvom roãníku som náleÏite hrd˘.)
Samozrejme záleÏalo aj na samotnom
kantorovi, ktor˘ dan˘ predmet vyuãoval.
Zá-leÏalo na jeho odbornej zdatnosti
a metodách, ktoré pri vyuãovaní pouÏíval. Za nás to bolo v poriadku, aÏ na
jednu dve v˘nimky.
Nav‰tívil ste VodÀany v posledn˘ch
rokoch? Ak áno, ão je pre Vás
najväã‰ia zmena v ‰kole oproti
Va‰emu ‰tudijnému obdobiu?
Áno, VodÀany od roku 1986, kedy som
maturoval, nav‰tevujem pravidelne 1–2
krát za rok. Rád sa tam vraciam. ViaÏe
sa k tomu miestu veºa mojích spomienok. Zmien za t˘ch 30 rokov od môjho
pôsobenia na na‰ej ‰kole je nespoãetné
mnoÏstvo.

NemôÏem spomenúÈ v‰etky, ale také
najv˘znamnej‰ie z môjho pohºadu je
internát priamo v areáli ‰koly, so znaãne vy‰‰ím komfortom ako sme mali
my. Z budovy ‰koly je pôvodn˘ uÏ len
obal a v‰etko ão je vnútri je nové,
moderné, na vy‰‰ej úrovni ako to bolo
za nás. Veºkú premenu prekonalo aj
·kolské pokusníctvo, ktoré teraz poskytuje lep‰ie podmienky na praktickú
v˘uku ‰tudentov. To sú veºmi pozitívne
zmeny, ktoré prekonala na‰a ‰kola,
ktoré urãite prispievajú ku kvalitnej‰ej
v˘uke ná‰ho oboru a úprimne ich
súãastn˘m ‰tudentom závidím.
Postrehol som v‰ak na na‰ej ‰kole aj
iné zmeny oproti ná‰mu ‰tudijnému
obdobiu. Sú to zmeny vo vzÈahoch
medzi ‰tudentmi a pedagogick˘mi
pracovníkmi, sú to zmeny v dodrÏiavaní urãit˘ch spoloãensk˘ch noriem,
zásad, pravidiel...
Ako Va‰a generácia najãastej‰ie
trávila voºné chvíle?
Vzºadom k tomu, Ïe som bol zo Slovenska a domov som chodil raz za dva
mesiace, voºného ãasu bolo veºa, hlavne

roãníku, keì som vo VodÀanoch stretol
dievãa, ktoré sa stalo matkou mojich detí
a doposiaº Ïije so mnou na Slovensku.
To je môj najkraj‰í suvenír z juÏn˘ch
âiech (samozrejme – plus maturitné
vysvedãenie).

v sobotu, nedeºu. V zime sme korãuºovali, chodili na plaváreÀ do Strakoníc,
Budûjovíc, na rôzne kultúrne podujatia,
koncerty, kin, divadlo. V lete sme chodili na ryby, ‰portovali sme a aby sme si
tro‰ku finanãne polep‰ili, zúãastÀovali
sme sa rôznych brigád. Ja som bol
in‰truktorom v pionierskej skupine na
základnej ‰kole, kde som viedol turistick˘ oddiel a cez víkendy sme organizovali v˘lety do okolia VodÀan.
Na ktoré obdobie ãi konkrétnu udalosÈ
poãas ‰túdia najrad‰ej spomínate?
T˘ch období a udalostí, na ktoré rád
vzpomínam, je neskutoãne veºa. Bolo by
to aj na men‰iu knihu. No nedá mi nespomenúÈ tú, ktorá najviac ovplivnila
môj dosavadn˘ Ïivot. Bolo to v treÈom

Po úspe‰ne zvládnutej maturitnej
skú‰ke pri‰iel ãas rozhodovania ão
ìalej. Aké boli Va‰e prvé kroky?
Po úspe‰nom zmaturovaní na na‰ej ‰kole,
som sa zamestnal na jednom zo stredísk
·tátneho rybárstva na Slovensku. Tu som
sa moc neohrial a po mesiaci som bol
povolan˘ k Pohraniãnej stráÏi k Bratislavskej brigáde. Keì mi 730 dní „ubehlo
ako voda“, nastúpil som opäÈ k ·tátnemu
rybárstvu, závodu Klá‰tor pod Znievom,
kde som vystriedal v‰etky stﬁediska, aby
som si pre‰iel cel˘m v˘robn˘m cyklom.
No a po neÏnej revolúcií v roku 1992
som zobral osud do vlastn˘ch rúk a venujem sa rybám samostatne ako súkromná
osoba do dnes.
Aká je va‰a ãinnost?
Na‰a ãinnost – predávame ryby na drobno
– (konzumné, údené, násadové, nástraÏné,
farebné). Inkubujeme a odchovávame
pstruha dúhového, pstruha potoãného,
sivoÀa, hlavatku, podustvu... V recirkulácií odchovávame úhorie monté na 3–5 g
(15–20 cm) násadu. To je struãne popsaná robota, ktorú robím a nás Ïiví, ale
okrem toho vybavujem neskutoãne veºa
administratívy a nezmyslov pre ‰tátnu

správu a rôzne in‰titúcie, ktorá ma
neskutoãne oberá o energiu, ale nie je
prínosom pre moje rybárstvo, a keì to
nevybavím, tak mi hrozia postihy,
sankcie, pokuty...
âo by ste na‰im ãitateºom,
budúcim rybárom, rád vzkázal
prípadne poradil?
RadiÈ si dne‰nej mládeÏi netrúfam. Prajem v‰ak v‰etk˘m, aby sa im tak ako
mne podarilo v‰etko to, ão im dala na‰a
‰kola do vienka, zúroãiÈ a vyuÏiÈ vo svoj
prospech a v prospech okolia.
Cesta to nebola jednoduchá, ale stálo to
za to!

Díky za rozhovor.
Jakub ·lenc – syn

Vánoãní praxe
Vánoční praxe na rybářské škole jsou ve třetím ročníku povinné, tudíž si každý student tohoto oboru „chov ryb“ musí
zkusit, jak to chodí na zpracovně ryb.
Naše třída 3. A se rozdělila na dvě poloviny. Ti, kterým bylo osmnáct let, byli posláni na zpracovnu do Blatné, ostatní
do Klatov. Tři žáci, včetně mě, putovali na zpracovnu do Nedrahovic. To je vesnice nedaleko Tábora. Týdenní praxe začala
15. 12. 2014 a končila v sobotu 20. 12. 2014. Ubytování jsme měli zařízené cca půl kilometru od budovy, kam jsme jezdili
pracovat. Dům byl vybaven vším, co jsme potřebovali (sprcha, krb, postel). Začínali jsme kolem 7. hodiny ranní. Ryby jsme
buď vykládali okenním nástavcem do kádě v budově, kde byly následně usmrceny elektrickým proudem, nebo se tam
nosily ve vaničkách z koše (zděná nádrž na ryby). Poté kapři putovali do odšupinovávacího stroje, kde byli cca 1–2 minuty.
Dále se musely doškrabat šupiny, břicho kapra se rozřízlo na cirkulárce a další člověk vyvrhoval vnitřnosti a třídil
gonády. Mezitím na dalším stole byly kaprům odštípávány hlavy a vhazovány do kádě, kde proudila voda a ryby byly
proplachovány. Tento postup zpracování kapra byl přípravou na filetaci ryb. Pro tyto ryby si jezdil zaměstnavatel
táborského Esoxu traktorem a následně jej vozil klukům na pletárnu, která byla kus od nás. Filety byly váženy po 10 kilech
do beden a zasypány ledem. Tím byly připraveny na export. Největším odběratelem českého kapra jsou němečtí obyvatelé.
My jsme v pěti zpracovali 2 000–3 000 kilogramů kapra denně. K obědu jsme skoro každý den dostali guláš. Vždy se
pracovalo do té doby, dokud se nesplnila zakázka. Byla to určitě dobrá zkušenost, a aspoň si většina lidí uvědomí, co
vlastně chce v životě dělat.
Radim Hořejš

Na sklonku roku 2013 bylo uvedeno do
provozu školní muzeum naší školy. Kromě
expozice v půdních prostorách byla rozšířena
naše akvaristika o velké amazonské akvárium.
Jaký byl první rok?
Jako úvodní informaci je třeba uvést, že
za rok 2014 a několik měsíců na podzim roku
2013 vidělo naše muzeum na 5 000 návštěvníků. V tomto počtu jsou ale zahrnuti i naši
studenti a žáci ze základních škol, kteří měli
v muzeu programy podporované z prostředků evropských fondů. Další velkou skupinou
byli absolventi školy, kteří se schází po letech,
aby zavzpomínali na svá studentská léta.
A nelze nevzpomenout tradičních dnů otevřených dveří, kdy se k nám jen v rámci
Vodňanských rybářských dnů přišlo podívat
na 750 spokojených osob. Nechyběli ani
významní hosté, například ministr zemědělství Marian Jurečka, prezident Rybářského
sdružení Ing. Jan Hůda Ph.D., ředitelé rybářských podniků, čelní představitelé rybářských
svazů, vysokých rybářských škol a řada dalších. Ze zahraničí u nás byli hosté například
z Rakouska, Německa, Švýcarska, Francie,
Slovenska, Polska a Maďarska.
Zájem o muzeum nás přinutil jej zpřístupnit i běžným turistům. Jak je možné se
dočíst na našich webových stránkách a informačních letácích, provádíme o prázdninách
v muzeu každý den, kromě pondělí. V ostatních
měsících roku pak umožňujeme návštěvu
pro předem objednané skupiny. Prohlídkový
okruh s odborným výkladem trvá zhruba
hodinu. Vstupné vybíráme 40,- Kč plné a 20,Kč zlevněné. Vstupné nebudeme vybírat při
dnech otevřených dveří a samozřejmě také
při srazech absolventů školy. Jako pokladna
slouží učebna 2. B, ve které se prodávají
také upomínkové a propagační předměty.
K pohodlí návštěvníků slouží nové lavičky
před školou a stojan na kola.
Vodňany nemají velká turistická lákadla,
typu zámek nebo hrad. Přesto se v našem
městě řada turistů zastaví (nebo zde tráví
dovolenou) a zajímá se o to, co se zde dá
navštívit. Tak dostávají v infocentru typ na
naši školu nebo si nás najdou na internetu.
Věříme, že i v dalších letech bude o naše
muzeum zájem. Navíc ve Vodňanech víceméně neformálním způsobem vzniká něco,
co by se dalo nazvat „Vodňanský rybářský
okruh“. Na jeho trase je několik informačních
tabulí a řada objektů s chovem ryb. Na líhni
FROV lze spatřit unikátní jesetery, poblíž
mlýna (MEVPIS) je nová naučná stezka určená především pro rodiny s dětmi. Zastávka
v našem rybářském muzeu je tak na této
trase příjemným zpestřením pro návštěvníky
města.
KD

Jak jsem prodával kapry
Jako kaÏd˘ rok, tak i letos pár dní pﬁed Vánoci propukl ve v‰ech mûstech
prodej kaprÛ, protoÏe tato ryba je u nás tradiãním jídlem na ‰tûdroveãerním
stole uÏ nûkolik století. I já jsem se jednoho takového prodeje zúãastnil. Mé
prodejní místo bylo v Písku u Penny marketu v PraÏské ulici, a to od
soboty 20. prosince do úter˘ 23. prosince.
V‰e zaãalo pﬁípravami v sobotu brzy ráno. KdyÏ jsem pﬁijel na místo
prodeje, byla je‰tû tma a nikde ani noha. Po chvíli dorazil i mÛj spolupracovník pro tyto ãtyﬁi dny Filip Humpál a nakonec ‰éf na‰eho stánku,
pracovník podniku Jakub Kavka.
Po pﬁivítání a rozdûlení prací jsme jako první vynesli z nedaleké garáÏe
stánek a kádû, natáhli hadici a zaãali napou‰tût. NeÏ se kádû naplnily, vybalili jsme i ostatní vûci potﬁebné k prodeji, jako váhu, závaÏí na ní atd. Ve
stejnou dobu, kdy se kádû naplnily skoro po okraj, pﬁijelo auto s rybami.
Ryby z bedny jsem pﬁemístil do kádû, zapnul rybám nezbytné vzduchování,
a to uÏ odbíjela na nedaleké vûÏi 8. hodina a prodej mohl zaãít.
S utíkajícími hodinami ná‰ poãáteãní optimismus ale rychle vyprchával,
protoÏe zákazníci se zrovna dvakrát nehrnuli. Po 8 hodinách prodeje byl
v˘sledek více neÏ Ïalostn˘, prodali jsme pouze dva kapry. „Tak rychle sbalit
stánek a domÛ do tepla, zítra to snad uÏ bude lep‰í,“ utû‰ovali jsme se.
V nedûli ráno jsme s nov˘m zápalem rozbalili ná‰ stánek, ale úspûch se
stále nedostavoval. Sice jsme kaprÛ prodali více neÏ v sobotu, ale 15 kusÛ
bylo stále více neÏ slabé. Dosavadní neúspûch jsme pﬁipisovali hlavnû
prodejnímu místu, protoÏe stánek zde dﬁíve neb˘val a lidé na prodej kaprÛ
na tomto místû nebyli zvyklí.
Toto v‰echno se ale zlomilo v pondûlí. UÏ od rána chodili lidé, a kdyÏ
zaãali nahlíÏet do kádí, jaké máme ryby, bylo nám v‰em jasné, Ïe s prázdnou neodejdou. Od tohoto dne nás bylo na stánku i o jednoho víc, pﬁi‰el
nám pomoct s kucháním jeden brigádník, protoÏe se ãekal vût‰í nápor lidí.
V‰e muselo pracovat jak dobﬁe namazan˘ stroj, aby zákazníci zbyteãnû
neãekali. TakÏe se kapr vylovil z kádû, zváÏil a buì ‰el do igelitky Ïiv˘, nebo
hned vedle ke stolu na dal‰í zpracování. Nejãastûj‰í pﬁání bylo o‰krabat
a vykuchat, ale v na‰í nabídce bylo i porcování a stahování kÛÏe, které si
lidé vybírali docela ãasto, takÏe se kluci u stolu skoro nezastavili. Takto to
probíhalo celé pondûlí a úter˘. Proto kdyÏ jsme na konci úterka seãetli
vydûlané peníze, zase tak ‰patnû to nedopadlo, i kdyÏ po víkendu to nevypadalo zrovna na dobré trÏby.
KdyÏ jsme veãer balili stánek, byla uÏ tma, ale díky dobré náladû nám
to ani nevadilo, protoÏe nakonec v‰e vy‰lo tak, jak jsme si pﬁedstavovali,
dokonce i poãasí, které letos bylo více neÏ pﬁíjemné.
Pak uÏ staãilo jenom popﬁát si veselé Vánoce a hurá domÛ!
Jan Materna

Ve dnech 4.–7. záﬁí 2014 se v polském
mûsteãku Szamotu∏y konalo v poﬁadí jiÏ
tﬁicáté deváté mistrovství svûta v rybolovné technice, kterého se zúãastnilo
padesát ‰est závodníkÛ a ‰estnáct závodnic ze ‰estnácti zemí svûta. Mezi nimi
i reprezentanti âeské republiky.
Na základû jarních nominaãních
závodÛ byla sestavena skupina ‰esti
muÏÛ a tﬁí Ïen, kteﬁí byli povûﬁeni reprezentací. Tradiãní jihoãeskou „pûtku“
závodníkÛ (bratry Josefa a Jana Luxy
a Patrika Lexu z âesk˘ch Budûjovic,
Terezu Havelkovou a Kateﬁinu Markovou z Písku) doplnili moravskoslezsk˘
Jan Bombera (Litovel) a ãlen MRS Karel
Kobliha (Jihlava). Nováãky t˘mu se
stali severoãeská Miroslava Kruli‰ová
(Fr˘dlant v âechách) a stﬁedoãesk˘
Tomá‰ Spáãil (Zajeãov).
Cesta do Szamotu∏ se neãekanû protáhla komplikacemi na dálnicích, a tak
se ãesk˘ t˘m dostal do cílové stanice aÏ
po osmé hodinû veãerní. Nebyl tedy ãas
na prohlídku závodních hﬁi‰È a vyzkou‰ení „odkud vítr vane“. Pﬁesto se v t˘mu
udrÏela dobrá nálada a pozitivní v˘hled
do dal‰ích dní.
První závodní den bylo v‰em bûhem
pﬁípravy jasné, Ïe to nebude jednoduché. Siln˘ nárazov˘ vítr zprava dokázal
u disciplíny Mu‰ka na cíl stáhnout ‰ÀÛru
takov˘m zpÛsobem, Ïe místo pátého
terãe závodník málem zasáhl terã ãtvrt˘
a u ZátûÏe arenberg kapka hozená na
stﬁed terãe skonãila na okraji tﬁímetrové
plachty.
Po slavnostním zahájení byl závod
odstartován disciplínou Mu‰ka na cíl.
Tato disciplína se stala nejslab‰í pro
ãesk˘ t˘m muÏÛ, kteﬁí se zaﬁadili na
ãtvrté místo se ztrátou dvaceti pûti bodÛ
na prvního. T˘m Ïen zahájil závod umístûním na první pozici s náskokem pûti
bodÛ.
Do finále disciplíny se mezi nejlep‰ích osm muÏÛ nedostal Ïádn˘ ãesk˘
závodník, nejlep‰í Tomá‰ Spáãil byl aÏ
tﬁináct˘. Oproti tomu v Ïenách postoupily mezi ‰est nejlep‰ích hned dvû závodnice. Ve finálovém rozhozu nejlep‰í
pﬁesnost ukázala Kateﬁina Marková,
která ukoﬁistila první zlatou medaili pro
âesko. Stateãnû bojovala i Miroslava
Kruli‰ová, která pﬁi své premiéﬁe na
mistrovství muÏÛ a Ïen urvala pro
âesko bronz.
Po krátké pﬁestávce a tréninku byla
odstartována disciplína ZátûÏ arenberg.
Îeny zv˘‰ily náskok o dal‰í dva body

a opût ‰ly do finále ve dvou. MuÏi se
kousli a v nepﬁízniv˘ch podmínkách
stáhli ztrátu z dvaceti pûti bodÛ na devût.
Do finále se probojoval pouze Tomá‰
Spáãil, kter˘ ve finále skonãil na
sedmém místû. V Ïenách první tﬁi
závodnice hodily stejn˘ v˘sledek a rozhodoval rychlej‰í ãas. Nejrychleji zaházela Kateﬁina Marková, ãímÏ získala
svou druhou zlatou medaili. Dal‰í bronz
pro âesko pak získala Tereza Havelková.
Po dal‰í pauze pﬁi‰la na ﬁadu poslední disciplína daného dne, Mu‰ka do
dálky jednoruã. ProtoÏe vítr se nemûnil
a stále foukal zprava, trénink místy pﬁipomínal muãírnu, jak mu‰kaﬁská ‰ÀÛra
biãovala závodníky po nohách a zádech.
Své by o tom mohl vyprávût i Patrik
Lexa, kterého mu‰ka potkala pﬁi hození
‰ÀÛry dozadu a zanechala mu krvav˘
‰rám asi centimetr nad lev˘m okem.
Pﬁesto se Ïenám podaﬁilo udrÏet sedmibodov˘ náskok a do dal‰ího dne ‰ly
z prvního místa. Do finále postoupila
pouze Kateﬁina Marková a nakonec
skonãila „bramborová“. V muÏích se
ãeské muÏstvo vyhouplo do ãela, pﬁedev‰ím zásluhou excelentních v˘sledkÛ
bratrÛ Luxov˘ch, kdyÏ Josef naházel
nejlep‰í souãet hodÛ ze v‰ech a Jan byl
v souãtu tﬁetí. Do finále postoupil
s obûma jmenovan˘mi také Karel
Kobliha. Vlivem zmûn vûtru v prÛbûhu
finále nakonec Josef Luxa skonãil
„pouze“ druh˘, Karel Kobliha tﬁetí a na
Jana Luxu zÛstalo ãtvrté místo.
První den byl zakonãen s bilancí
dvou zlat˘ch, jedné stﬁíbrné a tﬁech
bronzov˘ch medailí. V jednotlivcích se
na druh˘ch místech drÏeli Josef Luxa a
Kateﬁina Marková. Obû druÏstva byla
první s nepatrn˘mi náskoky.

Druh˘ den pﬁivítal závodníky podobn˘mi podmínkami. To, Ïe ne‰lo o nic
jednoduchého, svûdãí i skuteãnost, Ïe
v první disciplínû dne – Skish zátûÏ –
nehodila Ïádná Ïena pln˘ poãet a u muÏÛ
bylo jenom sedm stovek. âe‰kám se tato
disciplína pﬁíli‰ nepovedla, a tak se pﬁed
nû dostaly Polky s náskokem necel˘ch
tﬁí bodÛ.
Do finále postoupila pouze Kateﬁina
Marková, která s lep‰ím ãasem získala
alespoÀ bronzovou medaili. MuÏsk˘ t˘m
oproti Ïenám roz‰íﬁil svÛj náskok na
dvacet dva bodÛ. Do finále postoupili
Patrik Lexa a Karel Kobliha, kteﬁí nakonec obsadili pouze ‰esté a sedmé místo.
Den pokraãoval disciplínami, které
nezasahují do druÏstev, ale do vícebojÛ
jednotlivcÛ. Druhou disciplínou byla
Multi skish. Zde se do finále dostala
v Ïenách Kateﬁina Marková, která s pÛlminutov˘m náskokem získala svou tﬁetí
zlatou medaili. Nejvût‰í pﬁekvapení v‰ak
pﬁipravil Jan Bombera, kter˘ jako první
âech v historii tohoto sportu dokázal ve
finále hodit stovku. Pouze vinou pomalej‰ího ãasu z toho nakonec bylo stﬁíbro.
Poslední disciplínu dne – Mu‰ku
dálku obouruã – házeli pouze muÏi,
proto mûly Ïeny ãas na pﬁípravu pro
poslední den. Vítr si jako obvykle dûlal,
co chtûl, buì ‰el proti, nebo kolmo. Na
sílu vûtru se nedalo stûÏovat, v nûkter˘ch momentech dokázal zesílit natolik,
Ïe pﬁi vysokém hodu do stﬁedu v˘seãe
vynesl ‰ÀÛru do krásn˘ch vzdáleností.
BohuÏel v‰ak tﬁi metry mimo v˘seã.
Pﬁesto se âechÛm daﬁilo, v souãtu si do
vícebojÛ nesli tﬁi nejlep‰í v˘sledky dne
v poﬁadí Patrik Lexa, Josef Luxa a Karel
Kobliha. Ve finále se nakonec opût
objevil jeden závodník, kterému vy‰el

nejdel‰í hod, a tak Patrik Lexa získal
stﬁíbro, Karel Kobliha bronz a na Josefa
Luxu zbylo ãtvrté místo.
Druh˘ den byl zakonãen bilancí tﬁí
zlat˘ch, tﬁí stﬁíbrn˘ch a pûti bronzov˘ch
medailí. V jednotlivcích se Kateﬁina
Marková pohybovala na druhém místû
v pûtiboji i sedmiboji. V muÏích se na
druhé místo posunul Karel Kobliha,
kter˘ se dále ujal vedení v sedmiboji
a devítiboji. DruÏstvo muÏÛ drÏelo slu‰n˘ náskok nad ostatními a Ïeny ztrácely
pouze tﬁi body. ProtoÏe ‰lo o hodnû, po
veãeﬁi se nûkteﬁí závodníci pﬁesunuli na
hﬁi‰tû a ladili formu aÏ do noãních hodin,
kdy uÏ nikdo nevûdûl, kam vlastnû hází.
Závûreãn˘ den byl zahájen multi dálkou. Zde se podaﬁilo závodníkÛm se ‰ancí
na víceboje podrÏet své pozice bez
zásadních ztrát. Navíc se i Kateﬁinû
Markové podaﬁilo získat dal‰í stﬁíbro
pro âesko. MuÏÛm se nakonec nepodaﬁilo dostat do finále, Karel Kobliha
skonãil v této disciplínû desát˘ a Josef
Luxa dvanáct˘.
Dal‰í disciplínou, kterou hází pouze
muÏi, byla zátûÏ dálka obouruã. Tato
disciplína dopadla pro âechy nejhÛﬁ ze
v‰ech disciplín. Vítr byl tak nevypoãitateln˘, Ïe nikdo poﬁádnû nevûdûl, jestli
má házet víc nahoru nebo pﬁi zemi. Nejlep‰í ãe‰tí závodníci nakonec skonãili na
‰estnáctém a sedmnáctém místû (Patrik
Lexa a Josef Luxa). Na finále jim chybûly pouhé tﬁi metry.
Odpoledne pﬁi‰la poslední disciplína,
která rozhodovala o v‰em – o pûtibojích,
sedmibojích, devítiboji i o druÏstvech.
Nervozita byla cítit na v‰ech. První hody

zaãaly létat mimo v˘seã a místo potvrzení pozic se zaãala objevovat obava
o druÏstva. Nûmci a Slováci zaãali
náskok nebezpeãnû stahovat… Bylo
jasné, Ïe pro udrÏení druÏstev nesmí
v prÛmûru Ïádn˘ âech ztratit více jak tﬁi
a pÛl metru. Na sedmdesát tﬁi metry
dlouhé hody slovensk˘ch závodníkÛ
dokázal odpovûdût nejlépe Tomá‰ Spáãil
sv˘m druh˘m hodem k hranici sedmdesáti ãtyﬁ metrÛ. O chvíli pozdûji se
k nûmu pﬁidal i Josef Luxa, kter˘ pﬁedvedl hod pﬁes sedmdesát dva metrÛ.
KdyÏ pak Patrik Lexa pﬁidal hod pﬁes
sedmdesát jedna metrÛ a Jan Luxa prodlouÏil svÛj pﬁedchozí „druÏstevní“ hod
aÏ na sedmdesát metrÛ, bylo jasno – muÏi
vyhráli druÏstva. Do finále postoupil
Tomá‰ Spáãil, kter˘ nakonec získal svou
první medaili z mistrovství svûta muÏÛ
a Ïen – stﬁíbro. Druh˘ postupující – Karel
Kobliha – jiÏ nebyl schopen navázat na
pﬁedchozí hody a skonãil osm˘.
V Ïenách bylo napûtí je‰tû vût‰í.
Kateﬁina Marková po dvou hodech stále
nemûla hod ve v˘seãi. Hrozilo, Ïe skvûle rozjet˘ závod pro ni skonãí fiaskem.
Zatímco nûkteﬁí ãlenové t˘mu mûli
nervy na pochodu, u Kateﬁiny Markové
se zdálo, Ïe nervy se pohybují svûtelnou
rychlostí. Pﬁi tﬁetím hodu nastala panika… nikdo nevûdûl, kde se kapka
nachází, jenom státní trenér uklidÀoval
situaci, Ïe v‰echno dobﬁe dopadne.
A skuteãnû – kapka se na‰la asi dvacet
centimetrÛ od kraje v˘seãe. Ohlu‰ující
rána, kdyÏ spadl Kateﬁinû kámen ze
srdce, byla pomalu sly‰et aÏ na hotel. Po
souãtu v˘sledkÛ se ukázalo, Ïe se jednalo

o druh˘ nejdel‰í hod Ïen. KdyÏ se
k tomu pﬁidal i hod Terezy Havelkové
a seãetly se v˘sledky ostatních Ïen, vy‰la
z toho skvûlá zpráva – Ïeny vyhrály
druÏstva. Do finále ‰la jak Kateﬁina
Marková, tak i Miroslava Kruli‰ová,
která se tak zúãastnila prvního a posledního finále mistrovství. Nakonec z toho
byla ãtvrtá zlatá medaile pro Kateﬁinu
a páté místo pro Miroslavu.
Zaãaly se sãítat v˘sledky jednotlivcÛ.
A zaãaly se dít vûci. Kateﬁina Marková
zopakovala svÛj loÀsk˘ úspûch a získala
stﬁíbro v pûtiboji a titul mistrynû svûta
v sedmiboji. Se zlatem za druÏstva tak
dovezla domÛ neuvûﬁiteln˘ch devût
medailí, a to ‰est zlat˘ch, dvû stﬁíbrné
a jednu bronzovou. Nejlep‰í sbírka ãeského závodníka v historii! Karel Kobliha
také zopakoval svÛj úspûch z loÀského
roku a k druhému místu v pûtiboji a druhému místu v sedmiboji získal jako první
âech v historii titul mistra svûta v devítiboji. Z mistrovství svûta si kaÏd˘ ãesk˘
závodník a závodnice pﬁivezl medaili,
zﬁejmû také poprvé v historii. Korunu
v‰emu nasadil získan˘ double v podobû
titulÛ mistrÛ a mistryÀ svûta v druÏstvech,
coÏ se povedlo po dlouh˘ch dvaceti
letech. Trenér Josef Luxa tak sestavil
t˘my, které pﬁepisovaly ãeské tabulky.
Celkem dovezli ãe‰tí závodníci a závodnice dvacet jedna medailí, a to osm
zlat˘ch, osm stﬁíbrn˘ch a pût bronzov˘ch. Toto mistrovství bylo jedno z nejúspû‰nûj‰ích za poslední roky a jenom
podtrhlo úspûchy dosaÏené v ãervenci
juniorskou reprezentací.
KM a kolektiv

·kolní exkurze na Slovensko
·kolní exkurze po moravsk˘ch a slovensk˘ch rybáﬁstvích se konala v ãervnu 2014. V rámci této exkurze nám bylo umoÏnûno nav‰tívit ﬁadu
zajímav˘ch míst. První polovina se konala na slovenském území. Nav‰tívili jsme zde malebnou pstruhárnu v Slovianské dolinû, kde pro
zamûstnance setkání s medvûdem není niãím neobvykl˘m. Dále jsme byli svûdky krmení obﬁích hlavatek mal˘mi rybiãkami v Martinû.
U Martina jsme se podívali je‰tû na rybáﬁství pana ·lence, kde nám bylo umoÏnûno nahlédnout do malé recirkulace zamûﬁené na odchov
úhoﬁího monté. Ná‰ pobyt na Slovensku byl zakonãen prohlídkou vodního díla Gabãikovo, které umoÏÀuje lodní dopravu pﬁes Dunaj.
Druhá polovina probûhla na Moravû, kde jsme vidûli dvû pstruhárny pod pﬁehradami Îermanice a KruÏberk. Ve Îìáru nad Sázavou pro
zmûnu recirkulaci dánského typu pro odkrm lososovit˘ch ryb. Podívali jsme se na zajímavá místa a dozvûdûli spoustu zajímav˘ch informací.
Michal Urban

RYBÍ PODIVNÒSTKY
Elektrické ryby II

V pﬁede‰lém ãlánku jsem psal
o nedávno objeven˘ch elektrick˘ch
rybách. Tento bude pojednávat taktéÏ o rybách, které jsou zvlá‰tní svou
schopností vytváﬁet elektrické pole,
ale bude zamûﬁen spí‰e na osvûtlení
problému vzniku tohoto pole, a to
nejen u ryb, ale u elektrick˘ch ÏivoãichÛ obecnû.
Schopnost vytváﬁet elektrické
pole nemají jen ryby, ale i nûkteﬁí
dal‰í Ïivoãichové, napﬁíklad parejnok
elekt-rick˘ (Torpedo marmorata),
kter˘ vytváﬁí elektrick˘ proud v párovém orgánu na pﬁední ãásti trupu.
Proud u nûj dosahuje napûtí aÏ 220 V.
Jeho zpÛsob lovu spoãívá v obklopení
koﬁisti – vût‰inou malé ryby – sv˘m
ploutevním lemem a omráãí ji proudem. Dále nûkteré druhy moﬁsk˘ch
kor˘‰Û dokáÏí vyprodukovat elektrick˘ v˘boj citeln˘ i pro ãlovûka a pak
samozﬁejmû ryby.
Nejznámûj‰ím zástupcem je jistû
paúhoﬁ elektrick˘ (Electrophorus
electricus) a právû na jeho pﬁíkladu
se pokusím osvûtlit jedno z tajemství
obklopujících tuto záhadnou rybu.

Paúhoﬁ elektrick˘ je dravá sladkovodní ryba z ãeledi paúhoﬁovit˘ch, která Ïije v JiÏní Americe
v povodí ﬁek Amazonky a Orinoka.
Dosahuje délky aÏ 2,5 m a váhy
kolem 20 kg. DoÏívá se aÏ kolem
dvaceti let, samice Ïijí déle neÏ
samci. V elektrick˘ch buÀkách zvan˘ch elektroplaxy dokáÏe vygenerovat napûtí aÏ 600 V (nûkdy se uvádí
aÏ 650 V), coÏ je napûtí, které staãí
k pohonu trolejbusu. Vlastní elektrick˘ orgán sestává ze zplo‰tûl˘ch
elektrocytÛ, které jsou v poãtu nûkolika set tisíc propojeny do ﬁad.
Jak uÏ jsem poznamenal minule,
tento orgán ryby vyuÏívají buì k lovu,
nebo jako elektrolokaci. Paúhoﬁ si
mezi tûmito dvûma systémy mÛÏe
vybrat, protoÏe jeho tûlo obsahuje
dva typy elektrick˘ch orgánÛ: prvním je tzv. SachsÛv svazek, kter˘
vytváﬁí men‰í napûtí kolem 10 V
a frekvencí pohybující se okolo
25 Hz.

Druh˘ je tzv. HunterÛv orgán, kter˘
vytváﬁí napûtí daleko vût‰í, a to aÏ
padesátkrát s frekvencí nûkolika
set Hz. Je jistû jasné, ke kterému
úãelu je kter˘ orgán pouÏíván, jestli
k elektrolokaci nebo k lovu. PﬁestoÏe
se paúhoﬁ nevyznaãuje agresivním
chováním, je právû pro silné v˘boje
nebezpeãn˘ i pro ãlovûka. Jedinec
dlouh˘ jen jeden metr dokáÏe vygenerovat napûtí blíÏící se 500 V.
JH
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