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Zpráva z mezinárodní akce 

Název akce:  Mistrovství světa juniorů 2017 - kategorie U25  

Místo konání:  Irsko, River Lee, Cork 

Počet účastníků:  15 

Členové výpravy: Petr Klásek, Roman Pokorný st.  

Závodnice/závodníci:  Valchař Jakub, Polívka Zdenek, Pokorný Ondřej, Kostka Jan, Vavřín Václav 

Doprovod: Michal Marek, manželé Polívkovi, Vavřín st., Josef Kostka, Valchař Jiří, Pokorná 
Anna, Novotná Monika   

Časový harmonogram akce: 8.8-11.8 trénink, 12.8-13.8 závod 

Přeprava lidí a materiálu: letecky + 1x velké nákladní auto, které přepravovalo veškerý 
potřebný materiál 

Ubytování: vysokoškolské koleje v Corku, cca 25min od závodního úseku 

Hodnocení sportovní části akce 

Závodní úsek: řeka Lee, která se nachází mezi dvěma hrázemi, tudíž se jedná spíše u údolní 
nádrž, voda stojatá- pohybující se jen vlivem větru, hloubka na 13m od břehu 4-6m, dno tvrdé 
pískové( občas s kameny), šířka řeky cca 400m. 

Tréninky: všechny tréninky jsme zaměřovali na lov na 13m děličky(na hlubokých místech na 
11,5m) a na odhoz, který se zde vzhledem k velké hloubce, chytá jen 20-25m daleko, kdy na 
této vzdálenosti je hloubka kolem 8-10m. Před samotným odjezdem jsme měli informace, že se 
každý den, bude chytat stále více ryb na děličky, což se následně potvrdilo a každý den se úlovky 
zvyšovaly. První den se chytaly váha kolem 4-5kg a každý další den o cca 30% více. Na děličky se 
loví téměř výhradně plotice, která má průměrnou váhu kolem 70g a sem tam se mezi plotice 
připlete kříženec plotice a cejna, ale 98% ryb je plotice. Během tréninku se nám podařilo přijít 
na to, že ať jsme na děličku nakrmili jakýmkoliv krmením a jakýmkoliv způsobem s jakoukoliv 
živou, tak váhy, které závodníci nalovili, byly velice podobné☺ Jinými slovy se nám nepodařilo 
přijít na lepší/horší způsob lovu a jelikož se jednalo o rychlostní závod, tak velkou roli sehrála 
,,celková vychytanost“ závodníka s 13m děličkou. Poslední 2 tréninkové dny se nám podařilo 
přijít na to, jak máme chytit místní cejny na odhoz a myslím si, že jsme byli jedni z mála na trati, 
kteří byli schopni nachytat i kolem 15kg cejnů. Bohužel jsme však věděli, že tito se vyskytují jen 
na některých místech a v závodě nešlo vsadit jen na tuto taktiku.. 

 



 

Pro závod jsme se rozhodli chytat na 13m děličky (přesněji 12,5m tzn. bez použití dopalu). Naše 
taktika byla na začátek nakrmit na děličky a hodně také na odhoz s tím, že pokud nebudeme 
rychlostně stačit ostatním, tak trenér rozhodne o změně taktiky a závodník přejde na odhoz. 
Samotný závod nás asi ničím nepřekvapil a bylo potřeba chytat v tempu kolem 45-50 ryb za 
hodinu, což se sice zdá jako tempo pomalé, ale vzhledem k tomu, že se chytalo na 5-6ti dílné 
top sety a 13m děličku, tak to bylo tempo dosti vysoké. Na všech sektorech jsme bohužel od 
začátku pomalu ztráceli a i když byla naše ztráta malá(chytali jsme 35-40ryb/h) tak bylo po 2h 
zřejmé, že tuto ztrátu nemáme jak dohnat a proto jsme museli pomalu přejít na lov 
s odhozovým prutem. Na odhoz jediný Jakub Valchař nachytal cca 7kg cejnů, ale bohužel mu 3 
velcí cejni spadli a jeho konečný výsledek byl podprůměrný. Ostatní závodníci měli na odhozu 
jen malé cejnky kolem 100g a ti znemožňovali ulovení velké ryby. Jediný z našich Ondra Pokorný 
od začátku byl schopen držet tempo 45-50ryb/h na děličku a od začátku do konce závodu se 
přetahoval o první místa v sektoru a nakonec smolně obsadil 4 místo.  

Výsledky našich z prvního dne: Pokorný Ondřej 4, Vavřín Václav 11, Valchař Jakub 9, Polívka 
Zdeněk 11 z 13 lidí v sektoru. Celkově jsme byli na 9 místě.. 

Jelikož dva závodníci byli na 11 místě, tak o roli náhradníka pro nedělní závod rozhodl los a ten 
přidělil tuto roli Vencovi Vavřínovi. 

Nedělní závod - rozhodli jsme se změnit složení krmení a množství hlíny, ale bylo zřejmé, že toto 
nic moc nezmění.. Dále jsme se rozhodli, že se přejdeme na lov s odhozovým prutem rychleji a 
pokusíme se o ulovení velkých cejnů, jako jediní na trati, ale také bylo zřejmé, že se to nemůže 
povést všem závodníkům, protože cejni zkrátka všude nebyli (myšleno velcí nad 500g). Nedělní 
závod se nesl v naprosto stejném duchu jako sobotní, braly nám sice ryby, ale nabírali jsme 
drobnou ztrátu na ostatní a museli jsme začít riskovat a přecházet na odhoz. Opět jako jediný 
od začátku držel tempo Ondra Pokorný, který se přetahoval o první místa v sektoru. Ondra po 
hodině, kdy měl mírný náskok, přešel na chvíli na odhoz a měl cejny i tam a jako jediný 
v sektoru začal tahat cejny s odhozu. Bohužel, před koncem závodu u něho v sektoru najeli cejni 
od forhontu také na děličky a v posledních minutách ho 3 závodníci přechytali tím, že ulovili 
v krátkém sledu, několik velkých ryb na děličku. I tak Ondra udělal velice solidní 4 v sektoru.. 

Výsledky našich z druhého dne: Pokorný Ondřej 4, Kostka Jan 11, Valchař Jakub 10, Polívka 
Zdeněk 11 z 13 lidí v sektoru. Celkově jsme klesli na 10 místo. 

Použité krmení a nástrahy včetně množství: na jednoho závodníka bylo použito pro závod 2kg 
Sensas Lake, 2kg Gros Gardons, 1kg Magic a toto krmení jsme míchali s 10kg středně těžké hlíny 
Z živých nástrah jsme použili 0,5l malé patentky, 0,5l žížal, 0,5l kukel a 0,5l pinkie.  

Celkové hodnocení:  letošní šampionát byl velice spravedlivý (s výjimkou několika míst na 

trati, kde ryby zkrátka najely, ale třeba o 30min později a ztráta již nešla dohnat- ve výsledku 
družstva, to však závod příliš neovlivnilo). Závod rozhodovalo perfektní zvládnutí lovu na děličku 
a preciznost. Naši závodníci vzhledem k povaze našich závodů, nejsou zvyklí na děličky za rok 
téměř vůbec v ČR chytat a odrazem je fakt, že nemůžeme v juniorské kategorii rychlostně a 
precizností konkurovat státům, ve kterých je lov na děličku základní lovnou metodou… Toto je 
prostě fakt, který je nutno si přiznat. Jediný z našich Ondra Pokorný součtem umístění 4+4 
nahlédl do první desítky hodnocení jednotlivců, kdy jeho výsledek, byl dán perfektním 
zvládnutím techniky lovu na děličku. Jen pro úplnost dodávám, že Ondra je již delší dobu 
členem reprezentace seniorů a je oporou i v této kategorii. Všichni členové reprezentace se 



snažili a odvedli své maximum a za to, by jsem jim rád poděkoval. Dále musím poděkovat Anně 
Pokorné, Monice Novotné a Milušce Polívkové za to, že se perfektně staraly o jídlo  a celé 
zázemí. V neposlední řadě patří díky Michalu Markovi a Zdenkovi Polívkovi st. kteří jeli 
dodávkou a celá doba tohoto MS se pro ně dva natáhla i z cestou na více než 14 dní.. 

Pokud máme v budoucnu být konkurence schopní při rychlostním lovu na děličky, musely by se 
změnit pravidla závodů v ČR. Dokáži si představit, že by byly závody, na kterých by byl 
předepsán lov na děličku a jinou metodou by nebylo možné lovit a tím, by se zvyšovala naše 
konkurence schopnost, na závodech podobného typu.  

 

V Ostravě                                 18.8.2017 

 

Zpracoval        Petr Klásek 

 

Přílohy: Oficiální výsledky 


