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Zpráva z mezinárodní akce 

Název akce: ME plavaná  

Místo konání: Itálie ,Cavenella Po ,kanál Bianco 

Počet účastníků:  10 

Trenér, asistent trenéra, delegát:Pokorný Roman st., Marek Michal, Bartoš Jiří 

Závodnice/závodníci:  Syrovátka Pavel, Klásek Petr, Hron Radek, Foret Roman, Pokorný 

Roman ml. 

Další členové výpravy/realizační tým: Flanderka Aleš, Vyslyšel Vladimír ml. , Pokorná Anna  

Časový harmonogram akce: 14.5. odjezd 22.5.2017 návrat 

Přeprava lidí a materiálu: Vlastní 

Ubytování: www.caballarin.it 

 

Závod se odehrával na kanále Bianco, který je cca 3km od moře a je s tímto spojený. Průtok a výšku 

hladiny v kanále ovlivňoval příliv a odliv moře a hladina kolísala o cca 80cm v průběhu tréninku. Při 

plném stavu vody v kanále byla hloubka kolem 450cm na 13m děličku. 

Cesta do Itálie probíhala vlastními auty a během cesty nenastal žádný vážnější problém. 

V průběhu tréninkového týdne jsme se hlavně snažili vypozorovat jak moc půjde voda dolů resp. jak silný 

bude průtok na víkend. Měli jsme sice k dispozici různé grafy, které toto předpovídaly, ale až po několika 

dnech se nám tyto podařilo pochopit☺ První tři tréninkové dny, byly naprosto zbytečné, protože voda 

stála na místě nebo tekla mírně doleva a chytalo se na splávky do 2g. Všichni však říkali, že na víkend 

poteče voda doprava na 20-25g což se nakonec potvrdilo. Snažili jsme se tedy jen přijít na to, jaké ryby 

se v kanále vyskytují a co preferují, zda krmení nebo hlínu a jako skladbu živé. Jelikož se v 99% chytali 

cejni 50-800g tak jednoznačnou volbou byla patentka, kukly a zkoušeli jsme vliv hnojáků.  Až ve čtvrtek 

se podmínky trošku přiblížily k závodu, ale jen v první hodině tréninku kdy voda tekla, ale poté se zase 

zastavila a nebylo možné účelně trénovat. I tato 1h však ukázala, jak bude třeba chytat, vodit sestavu, 

krmit atd. V pátek voda tekla 2h a tento trénink pro nás byl klíčový, protože jsme si poprvé mohli 

potvrdit, co je úspěšné na krmení a jak je třeba vodit udici a jak jí sestavit. Během tréninkového týdne 

jsme každý den dosahovali ulovených vah, které byly porovnatelné s nejlepšími družstvy. Byli jsme si 

jistí, že námi zvolená taktika je správná a věřili jsme v dobrý výsledek v závodu. 



První závod: voda od rána opravdu tekla, jak slibovali domácí na cca 20g. Naše taktika spočívala v lovu na 

11m děličku, kde lovila i většina úspěšných družstev. Na 13m děličky se nechytalo, protože na této 

vzdálenosti byl trošku silnější proud a prý? U dna na této vzdálenosti byla více slaná voda než na 11m 

kde bylo o cca 80cm méně vody- nebylo toto však jak ověřit, tak jsme zkrátka chytali blíže celý týden a 

ryby nám tam braly☺. Splávky jsme si nachystali 6-20g většinou jen lízátka a každý měl jen 1-2 kuláče. 

Bylo třeba mít minimálně 8ks 5ti dílných top setů, protože se průtok velice rychle měnil a bylo potřeba 

na toto reagovat změnou sestavy. Na začátek jsme masivně nakrmili cca 12l a do ní jsme přidali malé 

patentky a kukly. Dále jsme nakalíškovali hlínu s malou/velkou patentkou a kukly. V závodě bylo potřeba 

stále krmit a to buď po ulovení ryby nebo po 5min. Tento den byl jiný než ostatní tréninkové dny a to 

v tom, že se zatáhlo, foukal vítr, pršelo a braly ve větším měřítku velcí cejni 500-1500g, kteří se 

v úlovcích během tréninku téměř nevyskytovali. První den suverénně vyhráli Belgičani na velkých 

cejnech, kdy se součtem 14b vedli. Během závodu bylo potřeba se přizpůsobit dané situaci a chytat tak, 

jak to situace vyžadovala. Pro příklad Radek Hron chytal na E sektoru celý závod na 6ti dílný top set 

menší ryby, protože na 11m děličku se v celém sektoru nechytila ryba a všechny ryby byly u břehu a 

Pavel Syrovátka zase vše odchytal na velkých cejnech, které jsme celý týden neviděli a chytal je jako na 

Labi na žížalu a až ke konci na patentku. Petr Klásek odchytal závod na 11m děličku kde chytil okolo 40 

středních ryb, bohužel v sektoru A a B se nám nepodařilo zachytat a byly z toho dva špatné výsledky… 

Výsledky našich z prvního dne: 

Sektor A- Roman Pokorný ml. – umístění 17 – váha 3812g 

Sektor B- Roman Foret- umístění 22- váha 203g 

Sektor C- Pavel Syrovátka- umístění 2- váha 9763g 

Sektor D- Petr Klásek- umístění 3- váha 6100g 

Sektor E – Radek Hron- umístění 9- váha 3821g 

S celkovým součtem umístění 53b jsme bylo na 6tém místě, ale na medaili jsme ztráceli propastných 

22b. 

Co bylo zajímavé, tak jsme se večer shodli na tom, že zvolená taktika byla správná a jen trošku smůla na 

vylosovaná místa na A+B sektoru nás připravily o lepší pozici před druhým dnem. Do druhého závodu 

jsme se rozhodli nic neměnit a soustředit se na samotnou techniku chytání a úvodního nakrmení. 

Myslím si, že právě tyto dvě věci rozhodovaly o úspěchu. Důležité však bylo také mít štěstí na dobré dno 

bez vázek, proto bylo třeba si před ustavením bedny projít s děličkou místo a najít si rovné čisté dno, kdo 

nakrmil do kamenů tak neměl šanci ryby chytat. 

Druhý den bylo počasí jako celý tréninkový týdne tzn. okolo 30st, bezvětří a teplo a toto nám nahrávalo 

do karet. Velké ryby prakticky nebraly a menší a střední ryby nebylo lehké přimět k záběru. Od začátku 

druhého dne se všem našim závodníků dařilo ryby chytat a v polovině závodu byli všichni závodníci 

v popředí sektoru. Bojovali jsme až do konce o každou rybu, protože jsme měli zprávy, že družstva, která 

byla první den na špici moc nechytají. Po skončení závodu jsme věděli, že nás součet bude mnohem nižší 

než první den, což se nakonec potvrdilo a se součtem 27b jsme byli v druhém závodě na 2 místě za 

Maďary. Bohužel Maďaři zachytali natolik dobře(porazili nás druhý den o 9b), že skočili na 3 místo a na 

nás zbylo opět nepopulární 4té místo.  

 



Výsledky našich z druhého dne: 

Sektor A- Roman Foret- umístění 2- váha 8665g 

Sektor B- Petr Klásek- umístění 6- váha 4840g 

Sektor C- Radek Hron- umístění 5- váha 8900g 

Sektor D- Pavel Syrovátka- umístění 4- váha 5398g 

Sektor E- Roman Pokorný ml. – umístění 10- váha 8503g 

Jen pro úplnost uvádím, že sektory nebyly dělené, ale chytalo se ve velkých sektorech po 24 závodníků. 

V jednotlivých obsadil při své premiéře v reprezentaci Pavel Syrovátka velice dobré 6.místo a Petr Klásek 

11.místo. 

Na tomto šampionátu Česká republika sice opět potvrdila, že patří k světové špičce a dosažené 4 místo 

je jistě velikým úspěchem. Bohužel nás smůla neopouští a již po sedmé za posledních 5 let se nám 

stalo(na MS,ME,MS klubů a MS U23), že nám na bednu chyběl opravdu jen opravdu kousíček… Snad se 

nám to někdy vrátí a získáme to, po čem všichni toužíme a pro co všichni členové reprezentace dělají 

vše, co je v jejich silách. 

Chtěl by jsem poděkovat všem závodníkům za příkladnou snahu a reprezentaci ČR a členům doprovodu 

za pomoc na břehu a to jmenovitě Michalu Markovi, Aleši Flanderkovi, Ladislavu Vyslyšelovi, Jiřímu 

Bartošovi, kteří zde s námi byli celý týden. Veliké díky patří Anně Pokorné, která se bezvadně (ostatně 

jako vždy) staral o jídlo a bez ní bychom si to tady neuměli představit. 

Dále děkuji sponzorům reprezentace a to Českému rybářskému svazu a firmě Sensas, která je jediným 

dodavatelem krmení pro reprezentaci ČR. 

 

Roman Pokorný st. 

Státní trenér 

 

V Nové Strašecí  1.6.2017  

 

 

 


