
Reportáž z mistrovství světa v rybolovné technice juniorů 2018 
I v letošním roce se konalo mistrovství světa juniorů v rybolovné technice a my na něm nechyběli. 

Tentokrát se pořadatelství zhostilo polské město Puławy a termín byl stanoven na 19. – 22. července 

2018. 

Loňský juniorský tým opustili dva výborní závodníci a bylo potřeba doplnit mančaft. To se provedlo na 

základě nominačních závodů, který překvapivě přinesly ne dvě, ale rovnou čtyři nové tváře. A tak 

reprezentaci tvořily juniorky Kateřina Roblová, Kateřina Bílková a Lenka Tichá, a dále junioři Josef Luxa, 

Libor Volf, Vojtěch Humpál, Radek Zavadil, David Hynek a Tobias Kočkár. 

Závodníci zahájili přípravu sobotním závodem v Rakouské Vídní, ze kterého se přesunuli rovnou na 

soustředění do Kunčic pod Ondřejníkem. Třetím rokem dohlížel na přípravu juniorské reprezentace 

státní trenér Karel Světelský a asistentem mu byl Jiří Plachý. Příprava probíhala od soboty do středy, a 

i když byla ovlivněna nepříznivým počasím, zvládlo se vše potřebné a ve čtvrtek se reprezentace 

přesunula do místo konání mistrovství světa. 

Závod byl zahájen v pátek ráno disciplínou muška terče a čeští závodníci hned získali první zlaté medaile 

tohoto mistrovství. Jednalo se konkrétně o Lenku Tichou a Josefa Luxu. V další disciplíně muška dálka 

jednoruč pokračovaly juniorky ve vítězném tažení, když se o další zlato postarala Kateřina Bílková a 

jako bonus přidala bronz i Kateřina Roblová. V poslední disciplíně tohoto dne –  arenberg – pak přidala 

další zlato i třetí dívka – Kateřina Roblová. Chlapci měli smůlu a často končili na čtvrtém či pátém místě. 

Po prvním dni juniorky vedly s přesvědčivým náskokem před polskými závodnicemi, junioři se na rozdíl 

od nich hůře přizpůsobovali polským podmínkám na stadionu a po prvním dni byli na třetím místě.  

Sobotní ráno bylo zahájeno disciplínou zátěž terče, kde jako by se české dívky hádaly o to, která vyhraje 

tuto disciplínu. Všechny naše závodnice nakonec skončily na stupních vítězů v pořadí Kateřina Roblová, 

Kateřina Bílková a Lenka Tichá. Mezi juniory, jen kvůli pomalejšímu času, skončil Josef Luxa na stříbrné 

pozici. Skutečnost, že za posledních 25 let poprvé ve finále čtyři závodnici hodili plný počet bodů v této 

disciplíně, jenom ukazuje, jak náročné bylo pro Josefa medaili získat a jak je jeho stříbrná medaile 

cenná. 

Poslední disciplína – zátěž dálka jednoruč – byla smolná pro český tým. Kateřina Bílková se jako jediná 

z našich dívek probojovala do finále a skončila pod pódiem na čtvrtém místě. Stejně tak dopadl mezi 

juniory Vojtěch Humpál a hned za ním na pátém místě David Hynek. Čest české výpravy tak zachraňoval 

bronzem písecký Libor Volf. 

Závěrečný ceremoniál, kde se vyhlašovaly víceboje a družstva, si užili Češi poslechem své národní 

hymny hned ve třech případech ze čtyř. Po loňské absenci českého juniora na stupních vítězů se 

v letošním roce podařilo Vojtovi Humpálovi prodrat před všechny závodníky a ukořistit pro sebe titul 

mistra světa v pětiboji. Potřetí za sebou titul mistryně světa získala Kateřina Roblová, bohužel 

naposledy v této kategorii. Dívky obhájily loňské vítězství v družstvech a s krásným pohárem si 

odnášely i další zlaté medaile. Chlapcům se nepodařilo stáhnout ztrátu z předchozího dne, a nakonec 

odcházeli alespoň s bronzovými medailemi. 

Česká reprezentace tak dovezla z letošního mistrovství světa o jednu medaili více než v loňském roce, 

tj. 15 medailí, z toho bylo  8 zlatých, 2 stříbrné a 5 bronzových. Našim mladým bojovníkům srdečně 

děkujeme za bojovnost a odhodlanost dovézt z mistrovství světa co nejlepší výsledek. 



Dále bychom chtěli moc poděkovat těm závodníkům, kteří letos končí v juniorské kategorii, tedy 

Kateřině Roblové, Lence Tiché, Liboru Volfovi a Davidu Hynkovi, a přejeme jim pěkné výsledky a 

úspěchy v kategorii dospělých. 

A zároveň děkujeme Českému i Moravskému rybářskému svazu za podporu reprezentace RT. 

 

Jiří Plachý 

 

 


