
Zlatý karas 2011 
Pátý ročník rybářských závodů „ZLATÝ KARAS 2011“ 

Myslivecké sdružení Opočno-Přepychy uspořádalo i letos pro kolegy rybáře závod v lovu ryb.  

Vzhledem k tomu, že sdružení má mezi rybáři „spřízněné duše“, bereme tuto akci jako propagaci obou 

organizací. Někteří myslivci jsou zároveň i rybáři a někteří rybáři chodí na společné lovy jako honci. V rámci 

vzájemné pomoci máme tedy i společné zájmy. 

Lov byl opět pořádán na obecním rybníku „Svatý Jan“ v Přepychách. 

Je to průtočný rybník s hloubkou 0,5 až 1,5 m.  

Bylo možno lovit zejména kapra, plotici, karase, okouna, lína, cejna, candáta a i několik exemplářů „zlaté ryby“. 

100 bodová prémie za ulovení posledně jmenované byla - oproti minulým ročníkům – zrušena. 

Tradičně byla zajištěna myslivecká kuchyně ze srnčí a dančí zvěřiny. Dále krůty na rožni, stejky a uzeniny. 

Nechyběl ani stánek s tekutým občerstvením. 

Připravena bohatá tombola. Na výherce čekalo plných 107 hodnotných cen. Každý sedmý prodaný los vyhrával. 

Vše bylo připraveno tak, aby se účastníci a nakonec i pořadatelé cítili na závodech dobře. 

Letos bylo přihlášeno 52 rybářů, vyhodnocováno pak bylo 49 účastníků. Pravidla soutěže byla uvedena na 

předem vydaných propozicích a následně zopakována i před zahájením soutěže. 

Byl povolen lov jen s jedním prutem - s jedním návazcem. Návnady a nástrahy byly povoleny jen dle rybářského 

řádu. 

Lov byl určen na dva poločasy po 2,5 hodinách s přestávkou na občerstvení.  

Zahájení a konec lovu byl oznamován výstřelem ze specielního hmoždíře mysliveckým hospodářem MS Opočno-

Přepychy.  

Úlovky se přeměřují co do délky. Za 1 cm je jeden získaný bod. 

Chycené rybky se vracejí pochopitelně zpět do rybníka aniž by jim bylo ublíženo.  

Ve druhém poločase se mění vylosovaná stanoviště, aby měl každý přibližně stejnou šanci. 

 

V sobotu 28. května 2011 v 7 hodin byl lov zahájen.  

Letošní soutěž provázelo krásné počasí a z toho důvodu byla i správná slavnostní pohoda. Přišla se podívat 

a mysliveckou kuchyni ohodnotit i řada místních obyvatel. 

Po ukončení závodů se hodnotily výsledky: 

Nejdelší rybu vylovil pan Fr“olich František z Hradce Králové a byla 65 cm dlouhá. Tento soutěžící byl shodou 

okolností i nejstarším rybářem na závodech – slavil 80 let. 

Jako vítěz byl zapsán pan Bureš Pavel z Týniště nad Orlicí a to ziskem 1153 bodů. 

Rekord prvního ročníku tedy překonán nebyl ( v r. 2007 pan Kosař z Opočna :1193 cm). 
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