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Reportáž z mistrovství světa v rybolovné technice juniorů 2017 
V hlavním městě Slovenské republiky, Bratislavě, se ve dnech 21. a 22. července 2017 uskutečnilo 
v pořadí již desáté juniorské mistrovství světa v rybolovné technice. Závodu se zúčastnilo 40 závodníků 
a závodnic ze šesti států. Český rybářský svaz reprezentovali čtyři závodníci, kteří se zúčastnili i 
loňského mistrovství světa, a to Kateřina Patková (Kdyně), Kateřina Roblová (Vimperk), Vojtěch 
Humpál (Písek) a Václav Calta (Sedlčany). K nim do týmu přišli čtyři nováčci, a to Josef Luxa (České 
Budějovice), Filip Sitek (Bohumín), Libor Volf (Písek) a Radek Zavadil (Kroměříž). Výjimku tvořila po 
zdravotní pauze navrátivší se Iva Zelenková (Pelhřimov), která úspěšně reprezentovala ČRS v letech 
2013 – 2015. Druhým rokem vedl tým juniorů trenér Karel Světelský se svým asistentem Karlem 
Koblihou. Vedoucím celé výpravy pak byl tradičně MUDr. Josef Doležal. 

Již od počátku provázely reprezentaci nepříjemnosti. Vše začalo již tím, 
že přípravného kempu na Slovensku se nemohli zúčastnit dva závodníci 
pro rodinné dovolené. Následovalo nepříjemné zjištění, že z finančních 
důvodů musí být soustředění reprezentace zkráceno, což zkomplikovalo 
státnímu trenérovi přípravu reprezentace a v konečném součtu 
ovlivnilo i finální výsledek týmu.  

Juniorská reprezentace se připravovala na mistrovství světa ve městě 
Velké Pavlovice podle předem určeného harmonogramu mistrovství 
světa, tedy dopoledne disciplíny Muška skish, Muška dálka a Zátěž 
arenberg, odpoledne pak Zátěž skish a Zátěž dálka. Kontrolní závod 
napověděl, jaké výsledky lze očekávat od jednotlivých závodníků a kteří 
závodníci by měli být zařazeni do soutěže družstev.  

Očekávalo se, že všechny juniorky by mohly být na stupních vítězů a vítězství juniorek i v kategorii 
družstev. Junioři měli ve své kategorii minimálně pět zahraničních aspirantů na vítězství v jednotlivcích 
(slovinského Vertačnika, švýcarského Poznera – především po výsledcích ze závodu z předchozího 
týdne, polské bratry Sapigórské a německého Sabbana, loňského vicemistra světa). V družstvech se po 
soustředění a nutné změně v předpokládaném čtyřčlenném kádru očekávalo vítězství polského týmu 
a boj našich juniorů s Němci o druhé místo. V jednotlivcích se upínaly naděje na boj o bednu k Václavu 
Caltovi a Vojtěchu Humpálovi pro své výsledky v průběhu roku a zkušenosti z mistrovství světa 2016. 



~ 2 ~ 
 

První závodní den – pátek – byl zahájen tradičně Muškou skish v 
nepříjemně kolmém větru z pravé strany. Očekávalo se vedení dívek 
a ztráta chlapců na polskou družinu. Hned po první disciplíně šly 
české dívky do vedení a vytvořily si náskok 15 bodů na druhé 
Slovenky a o pět bodů víc na třetí Němky. Junioři drželi s polskou 
družinou obdivuhodně krok a díky konstantnímu výsledku průměrné 
ztráty  1,5 terče na závodníka si vybudovali pětibodový náskok na 
druhé Polsko a 25 bodů na třetí Němce.  

Do finále postupovaly všechny tři dívky, kde Kateřina Patková 
prohrála boj o zlatou medaili pomalejším časem. Hned za ní se 
umístila bronzová Iva Zelenková. Do finále juniorů se dostali i tři čeští 
závodníci, kteří bohužel obsadili až 5. – 7. místo v pořadí Josef Luxa, 
Vojtěch Humpál a Radek Zavadil. 

V druhé terčové disciplíně Zátěž arenberg se v točivém větru spíše 
nedařilo. Polské závodnice se prodraly na druhé místo a stáhly český 
tým na 13 bodů. Ostatní týmy prohloubily ztrátu na 33 (Slovenky) a 50 
(Němky). Polští i němečtí junioři stáhli nepatrně náskok na český tým. 
I tak ale Češi stále vedli, a to o 3 body před Poláky a o 17 bodů před 
Němci. 

Do finále disciplíny postupovaly Iva Zelenková a Kateřina Patková, 
přičemž Kateřina Roblová zůstala těsně před branami šestičlenného 
finále juniorek. Toto finále nakonec vyhrála Iva Zelenková, která 
získala pro Český rybářský svaz první zlatou medaili. V juniorech 
postoupil do finále pouze jeden závodník, a to nováček týmu Libor 
Volf. Ve svém prvním finále na mistrovství světa obsadil sedmou 
příčku. 

 

Závodní den se zakončoval poslední terčovou 
disciplínou – Zátěž skish. Dívky především díky 
Kateřině Roblové, které se disciplína parádně 
povedla (druhou nejlepší závodnici přeházela o 10 
bodů) naložily polskému týmu na družstevní hrb 
nových 30 bodů ztráty na český tým a stejné 
množství i ostatním týmům, takže náskok na třetí a 
čtvrté místo začal být propastný. Junioři předvedli 
soustředěný výkon a na rozdíl od jiných týmu neměli 
žádný výkyv kteréhokoliv člena týmu. Bohužel to 
nestačilo než na navýšení náskoku na Poláky o pět 
bodů na celkových 8 bodů. Němci si vybrali smolnou 
chvíli (dva členové týmu předvedli nejhorší výsledek 
všech účastníků disciplíny) a na českou skupinu 
ztrácely 87 bodů. 
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Finále disciplíny dopadlo pro juniorky úžasně. Kateřina Roblová zopakovala svůj výborný výsledek 
v základním kole díky rychlejšímu času ve finále získala pro český tým druhé zlato před stříbrnou Ivou 
Zelenkovou. Dívky ještě doplnila bronzová Kateřina Patková. Do finále juniorů postoupili hned tři 
členové týmu – Václav Calta, Vojtěch Humpál a Filip Sitek, které doplnil z posledního postupového 
místa ještě další nováček týmu – Josef Luxa. Právě Josef předvedl v nejlepší výkon v prvním sledu a 
čekal na čas druhé čtyřky. V ní se jako jedinému v celém finále podařilo hodit maximální počet 100 
bodů Václavu Caltovi, který získal třetí zlatou medaili pro český tým. Z ostatních závodníků dokázal 
pouze Patryk Sapigórski hodit stejně jako Josef Luxa a díky rychlejšímu času bohužel obral Josefa o 
stříbro. I tak ale bronzová medaile byla při Josefově premiéře na mistrovství světa úžasným úspěchem. 

První den byl zakončen bilancí 3 zlatých, 2 stříbrných a 3 bronzových medailí. České družstvo juniorek 
podle předpokladu vedlo, a to s náskokem 43 bodů na druhé Polky, české družstvo juniorů překvapivě 
vedlo také, a to o 8 bodů na polskou družinu. Podle výsledků v průběhu roku i soustředění se očekávalo 
udržení vedení českých týmu.  
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Bohužel druhý den provázela celý český tým neuvěřitelná smůla, kterou nikdo nedokázal pochopit. 

Den zahajovala Muška dálka jednoruč, kde české dívky 
svými výkony drtily konkurenci a pouze navyšovaly náskok 
na ostatní závodnice a vytvořily si jednoznačný náskok 72 
bodů na druhé Polky a 93 bodů na Slovenky či Němky. 
Takový scénář se však nekonal u juniorů. Zatímco čeští 
junioři měli konstantní výsledky celého týmu, v ostatních 
týmech se vždy objevili dva špičkoví závodníci, kteří získali 
výrazné body pro své týmy. České družstvo se propadlo na 
druhé místo za polské se ztrátou 8 bodů a to německé 
stáhlo ztrátu o 20 bodů na celkových 66 bodů. 

Přesto Kateřina Patková, největší favorit disciplíny, 
dokončovala disciplínu se slzami v očích pro ukrutnou 
bolest v ruce, která se objevila v průběhu soustředění a při 
závodu se projevila naplno. Ve finále se rozhodla dál 
bojovat a přes rozhodnutí trenéra skončit finálové kolo 
před vypršením času házela až do konce. Nakonec se však 
musela sklonit před úžasným hodem slovenské Michaely 
Brodnianské a spokojit se „pouze“ se stříbrnou medailí. 
Podobně smolný osud čekal i zbylé české závodnice, kdy 
skončily na čtvrtém (Kateřina Roblová) a pátém (Iva 
Zelenková) místě. Přestože se Ivě podařilo dosáhnout 
jejího cíle pokořit 40 metrovou hranici, na lepší umístění 
to bohužel nestačilo. 

Smůla pokračovala dál. V juniorech se dostal do finále pouze jeden závodník – Josef Luxa. Pro páté 
místo v základním kole házel v prvním sledu a ani jeho nečekalo nic jednoduchého. V průběhu 
finálového kola vinou bočního větru upálil o pódium celý návazec dvě minuty před koncem. Když se 
podařilo návazec přidělat, následujícím hodem ustřelil mušku... Přes všechny tyto nepříjemnosti 
nakonec svůj sled vyhrál. Bohužel však v druhém sledu přišly lepší povětrnostní podmínky s větrem 
výrazně silnějším a tři závodníci hodili víc. Pro Josefa tak zbylo smutné čtvrté místo. 

Poslední disciplínu Zátěž dálka zahájily dívky otočkou a hned první hod nedala ani jedna Češka, protože 
v protivětru zastavovaly 
ruku dřív a hody, letící do 
pravé části výseče, vytáhl 
vítr mimo. Zatímco Iva 
Zelenková zkusila otočku i 
podruhé a hodila hod k 50-
ti metrům, Kateřina 
Roblová pro svůj klid 
hodila zajišťovací hod přes 
hlavu na 40 metrů. 
Kateřina Patková zkusila 
opět otočku, ale hod zůstal 
na prstě a přetočil se vlevo 
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mimo výseč. Ve třetím kole Iva Zelenková protáhla svůj hod na nejdelší hod ze všech závodnic, Kateřina 
Roblová zvolila pro třetí hod otočku a prodloužila svůj hod o deset metrů. Kateřina Patková se rozhodla 
pro hod přes hlavu, ale ihned po odhodu se nepochopitelně zvedl vítr a vysoko poslanou kapku vynesl 
i potřetí mimo výseč.  

Kateřině Patkové nebylo moc co vyčítat, nebyla jediná, kdo měl takové problémy, počasí bylo skutečně 
nepříjemné. Svědčí o tom i skutečnost, že členka polského týmu musela také zajišťovat posledním 
hodem, zatímco členka německého týmu vůbec nedala hod. 

V nastalé situaci se snažil každý, kdo mohl, utěšovat Kateřinu Patkovou, která propadla výčitkám, že 
zkazila družstvu dívek jasné vítězství. Její zoufalství zachránili až záhy příchozí členové výpočetního 
střediska Zdeněk Paul a Radek Bařtipán, kteří jí uklidnili tím, že český tým juniorek přes tuto 
nepříjemnost první místo v družstvech udržel. 

V druhém sledu, kdy závodili junioři, začali postupně propadat zoufalství trenéři. Zdálo se totiž, jako by 
všechno stálo proti Čechům. Jak jinak si vysvětlit, že v prvním kole se trefil do výseče pouze Vojtěch 
Humpál, že Josef Luxa, favorit českého týmu na finále, v prvním kole hodil velice daleký hod, vynesený 
těsně mimo výseč a v druhém kole zlomil prut (!!!)...  

V druhém kole Radek Zavadil dokázal hodit hod do protivětru (k levému kraji výseče), Filip Sitek hodil 
opět mimo, Václav Calta měl hod k 60 metrům. Jediný, kdo držel český tým nad vodou, byl Vojtěch 
Humpál šestým nejdelším hodem startovního pole. Protože jeden z polských závodníků také neměl 
hod, musel stejně jako Filip Sitek zajišťovat. Oba závodníci nakonec hodili téměř stejně, a tak spíše 
rozhodovalo, zda se podaří ostatním závodníkům své hody prodloužit. Bohužel se to nepodařilo, Radku 
Zavadilovi skončil poslední hod opět mimo. K dovršení tohoto pekla Josef Luxa přes veškerou snahu 
nedokázal s půjčeným prutem trefit výseč a jako druhý český závodník měl nulu ve výsledcích. 

 

Český tým se tak musel sklonit před polským týmem, který vyhrál s náskokem 17 bodů. Přestože Němci 
ukrojili ze ztráty asi 30 bodů, stále to na Čechy nestačilo a skončili třetí. 
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Do finále disciplíny se nakonec probojovaly Iva Zelenková a Kateřina Roblová, u juniorů pouze Vojtěch 
Humpál. Libor Volf, který si disciplínou proplouval nepozorovaně a v klidu, bohužel skončil na 9. místě, 
do finále mu chybělo 30 centimetrů. U dívek nakonec vybojovala Iva další stříbro pro českou výpravu. 
Vojtěch přes své schopnosti, dokazované během soustředění, nakonec obsadil sedmou příčku, což 
jenom potvrdilo, že českému týmu prostě přáno nebylo. 

Při závěrečném vyhlašování nakonec dvakrát hrála česká hymna. Kateřina Roblová obhájila loňský titul 
mistryně světa, na stupních vítězů jí sekundovala stříbrná Iva Zelenková a české duo Kateřina Roblová 
a Kateřina Patková získalo titul mistryň světa v družstvech. 

V juniorech skončil nejlépe Vojtěch Humpál, který úspěšně konkuroval ostatním, ale kvůli mušce dálce 
se musel sklonit před triem Vertačnik, Sapigórski, Sabban. Většina závodníků pak skončila v první 
patnáctce (Václav Calta – 6., Libor Volf – 9., Radek Zavadil – 11., Filip Sitek – 15.). Družstvo ve složení 
Václav Calta, Vojtěch Humpál, Filip Sitek a Radek Zavadil obsadilo 2. místo. 

Pro úplnost dodejme, že dva největší smolaři týmu obsadili bez hodu v Zátěži dálce 9. místo (Kateřina 
Patková), respektivě 25. místo (Josef Luxa). 

Přes všechny problémy, které český tým potkaly (výše zmíněná absence dvou členů týmu 
v tréninkovém kempu pro rodinné dovolené, zkrácené soustředění před mistrovstvím světa, 
komplikace se soupravami, atd.) je třeba říct, že zisk 5 zlatých, 6 stříbrných a 3 bronzových medailí je 
úspěch. Navíc je tým, složený z pěti nováčků (z toho dva jsou stále ještě žáci), příslibem pro následující 
roky. Závodníci si skvěle sedli a týmový duch pomáhal udržovat v průběhu závodu klid a bojovnost i 
přes všechny nepříjemnosti, které se v průběhu závodu udály. 

Závěrem je třeba poděkovat Českému a Moravskému rybářskému svazu za podporu rybářské sportovní 
činnosti a mládeže, stejně tak sponzorům za pomoc s přípravou. Na mistrovství světa se nezažívají 
jenom smutné věci, ale i šťastné. Je úžasné sledovat radost a nadšení závodníků z jejich úspěchů. Není 
nic lepšího pro trenéry, než když vidí, že čas a finance, které se vkládají do mládeže, mají smysl. 
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