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Zpráva z mezinárodní akce 

Název akce:  Mistrovství světa seniorů 2017  

Místo konání:  Belgie, Rounquiers 

Počet účastníků:  10 

Trenér: Roman Pokorný st.  

Závodnice/závodníci: Konopásek Josef, Konopásek Ladislav, Hron Radek, Klásek Petr, Valchař 
Jakub 

Doprovod: Michal Marek, Syrovátka Pavel, Valchař Jiří, Pokorná Anna,   

Časový harmonogram akce: 4.9-8.9 trénink, 9.9-10.9 závod 

Přeprava lidí a materiálu: vlastním automobily 

Ubytování: hotel Orange ve městě La Louviére 

Hodnocení sportovní části akce 

Závodní úsek: chytalo se kanálu v Ronquers a závodní trať byla mezi dvěma zdymadly(tzn. jíné 
místo než kde chytaly MS ženy). Hloubka byla na 13m děličku kolem 500cm a na 11,5m děličku 
400cm. Hloubka od břehu stále klesala a s každým přidaným dílem děličky byla o cca 80cm 
větší. Jen na některých místech bylo na 13m děličce rovné dno a na většině míst se chytalo na 
šikmém dně. 

Tréninky: během tréninkového týdne, jsme zkoušeli všechny varianty lovu od krátké děličky, 
dlouhé děličky, odhozu či lovu na bič. Již první 2 tréninkové dny ukázaly, že bude velice těžké 
chytat zdejší plotice(50-300g), které byly hlavní lovenou rybou a chytaly se většinou na 10-
11.5m děličky. Nám se za první 2 dny podařilo ulovit jen velice mál plotic a až třetí den, jsme za 
pomocí speciálního krmení, které obsahovalo velkou část holubích výkalů, podařilo plotice 
nachytat. Jedině za použité tohoto krmení, se nám až do konce týdne dařilo chytat plotice. 
Málokdy věřím na zázračné krmení, ale tady si myslím, že druh použitého krmení, společně 
s jeho konzistencí byl klíčem k ulovení plotic. 

Bohužel plotice braly čím dál méně a začal brát Hlaváč černoústý a tyto rybičky braly tak 
intenzivně, že v pátečním tréninku, jsme jich nachytali i více než 3500g/300ks ryb(jak se později 
ukázalo, seděli jsme v pátek na místech, kde těchto rybiček bylo asi nejvíce na celé trati). Kdo 
v pátek v našem okolí chytal celé 4h na děličku 10-11,5m, tak maximálním úlovkem bylo 2000g. 
Zdálo se tedy, že lov malých rybiček, bude sázka na jistotu, která nemůže nevyjít. Během 
tréninkového týdne jsme zcela vyloučili lov na odhoz, protože se nám touto metodou 



nepodařilo ulovit ani jednu plotici a ani jinou větší rybu. Myslím si, že to bylo tím, že se ryby 
tady drží blíže u břehu(kolem šikminy). 

První závod: šli jsme do závodu s tím, že nakrmíme na 11,5m děličku na plotice a k tomu tři 
místa na kratší děličku na malé rybičky(4+5+6dílů). Chtěli jsme v ideálním případě odchytat celý 
závod na malých rybičkách a věřili jsme, že pokud chytneme všichni 2500-3000g tak nám to 
bude stačit, na dobrý týmový výsledek. Bohužel jsme ne zcela přesně odhadli situaci a na 
některých místech na trati, nebylo možné chytit ani 1500g těchto rybiček a bohužel na místech, 
kde bylo možné chytit 2500g malých rybiček - zase začaly brát plotice, kterých šlo chytit trošku 
více, než byla váha malých ryb… Zkrátka se ten závod špatně ,, poskládal“ a výsledkem bylo, že 
jsme museli přejít ve 3 sektorech na lov plotic, které jsme sice nějaké chytili, ale nemohli jsme 
konkurovat těm nejlepším týmům, které měly lov plotic natrénovaný mnohem lépe než my. 
Výsledky prvního dne( z 19 závodníků v sektoru): 

Sektor A - Konopásek Ladislav -  2011 g -  umístění 10 

Sektor B - Hron Radek- 2278 g - umístění  5 

Sektor C -  Valchař Jakub - 2685 g - umístění 6 

Sektor D - Klásek Petr- 1917g - umístění 7 

Sektor E -  Konopásek Josef- 2512 g- umístění 11 

Celkem jsme se umístili po prvním dnu na 12 místě z 39 států 

 

Druhý závod: oproti prvnímu dnu jsme se rozhodli, že dříve přejdeme na lov plotic. Začali jsme 
opět s lovem malých ryb, ale po 30-60min jsme přešli na lov plotic na 11,5m děličku(zpětně si 
však myslím, že bylo lepší více riskovat a malé rybičky nechytat vůbec a chytat celé 4h jen 
plotice, sice by to bylo větší riziko, ale jiným způsobem než rizikem, zde nešel výsledek udělat). 
Druhý den byl pro nás mírně lepší než první, kdy se nám dařilo chytat plotice a Josefu 
Konopáskovi se podařilo ulovit velkého, 2kg cejna. Bohužel se tento den nepodařil nováčkovi 
v seniorské reprezentaci Jakubu Valchařovi, který podle všeho zaplatil nováčkovskou daň.. 

Výsledky druhého dne( z 19 závodníků v sektoru): 

Sektor A- Konopásek Josef-   3659 g -  umístění  3 

Sektor B - Hron Radek -  3734 g - umístění 2 

Sektor C -  Valchař Jakub - 1870 g- umístění  14,5 

Sektor D - Klásek Petr - 2518 g - umístění 7 

Sektor E - Konopásek Ladislav -  3330 g - umístění 7 

 

Celkově jsme se umístili v součtu 2 závodů na 11 místě z 39 států 

 

 



 

Použité krmení a nástrahy včetně množství: na jednoho závodníka bylo použito pro závod 3kg 
Sensas Gardons, 1kg Gros Gardons, 1kg Lake a toto krmení jsme míchali s 1kg Holubích výkalů a 
4kg středně těžké hlíny. Z živých nástrah jsme použili 0,75l malé patentky, 0,25l velké patentky, 
0,25l kukel a 0,5l pinkie.  

Celkové hodnocení: letošní šampionát byl velice spravedlivý a zcela ho ovládly družstva 

Belgie, Anglie a Francie, které rozdílem třídy porazily zbytek světa. Bylo to dáno hlavně 
perfektním zvládnutím lovu plotic, kdy tyto družstva chytaly perfektně i každý tréninkový den. 
Pro tyto družstva je lov na takovýchto kanálech tak běžný a samozřejmý, jako je pro nás lov na 
Labi za použití klouzáku.. Všichni členové reprezentace se snažili a odvedli své maximum a za to, 
by jsem jim rád poděkoval. Dále musím poděkovat Anně Pokorné, za to, že se perfektně starala 
o jídlo a celé zázemí, doprovodu za pomoc závodníkům,firmě SENSAS za poskytnutí krmení a 
ČRS za poskytnutí finančních prostředků. 

Pokud máme v budoucnu být konkurence schopní při 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 Novém Strašecí                                 20.9.2017 

 

Zpracoval        Roman Pokorný st. 

 

Přílohy: Oficiální výsledky 


