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Zpráva z mezinárodní akce 

Název akce:  Mistrovství světa handicapovaných rybářů v plavané 

Počet účastníků:  14 

Trenér, asistent trenéra, delegát: Richard Konopásek, Jan Porhansl, Tomáš Kučera  

Závodnice/závodníci:  Radim Kozlovský, Bohumil Sedláček, Jiří Havel, Emanuel Vyhlídal, Martin 

Růžička  

Další členové výpravy/realizační tým: Zdeněk Polívka, Petr Krym, Pavel Syrovátka, Luboš 

Zeman, Bořivoj Zíma, Marta Vitochová  

Časový harmonogram akce: 4. června – 11. června 2017 

Přeprava lidí a materiálu: Čtyřmi dodávkovými vozy 

Ubytování: Hotel SPA Banja Kanjiža 

 

Hodnocení sportovní části akce 

Závodní úsek: Kanál Kanjiža (Kiriš), 25 metrů široký, délka závodní tratě cca 500m 

Tréninky: Jednofázové a dvoufázové po třech hodinách, pondělí až čtvrtek 

Taktika na závod:  

Taktiku jsme několikrát měnili, v trénincích jsme vyzkoušeli všechny možné způsobu lovu a 
vnadění. Využívali jsme především „děličku“ na 3, 6, 9 a 11,5m. Zkoušeli jsme též odhoz na 
protější břeh, tato taktika však v závodě nebyla využita. V závodě jsme preferovali děličku, tak 
jako ostatní týmy. Nejvíce úlovků jsme zaznamenali ve vzdálenosti 3 a 11,5 metru.  

Použité krmení a nástrahy včetně množství: 

V trénincích jsme využili veškeré nástrahy a krmení, které jsme měli k dispozici – z živé nástrahy 
patentku malou i velkou, červy, žížaly, hnojáčky, kukly. Krmení jsme používali od Sensasu a 
speciální mix od trenéra Konopáska. To vše obohacené tmavou hlínou. Krmení jsme vylepšovali 
barvivy, lepidly, bentonitem a posilovači. V závodě jsme použili směs, která se nám v trénincích 
nejvíce osvědčila a pomocí které jsme lovili „větší“ rybu. Celkově jsme využili 60 litrů živé 
nástrahy a 228 kg krmení. 

 



 

Celkové hodnocení 

Účast na Mistrovství světa v Srbsku byla pro Český národní tým handicapovaných rybářů velkým 
přínosem a posunula všechny účastníky zase o krok dál, prohloubila mezilidské vztahy a stmelila 
celé družstvo. Organizačně byl český tým dokonale zabezpečen, nevznikly žádné problémy 
v ubytování, dopravě ani stravování. Jediným škraloupem na MS bylo celkové šesté místo. Ve 
skrytu duše jsme do posledních chvil věřili v medailové umístění, ale jelikož v závodě 
rozhodovaly desítky gramů a obsádka kanálu nabízela spíše drobnou bílou rybu, naše představy 
o chycení větší ryby a markantní se posunutí na přední pozice se bohužel nevyplnily. Věříme, že 
na základě získaných bohatých zkušeností v příštím roce na MS v Chorvatsku medailově 
uspějeme! 

V       Praze  dne     28. 6. 2017 

 

Zpracoval: Tomáš Kučera 

 

 


