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SPORTOVNÍ AKCE MS kategorie MASTERS 

Místo konání Chorvatsko, Sveti Martin na Muri 

Jméno vedoucího výpravy Ing. Jan Heidenreich 

Celkový počet účastníků 9 

Jména členů výpravy 

Ing. Jan Heidenreich, Miroslav Melcher, Vojtěch Maštera, Jiří Volák, 

Ing. Jiří Hrazdil, Pavol Mihál, Mgr. Tamara Heidenreichová, Petr 

Kazatel, Radek Chromý 

Časový program výjezdu 

(datum odjezdu a příjezdu, 

způsob přepravy, 

ubytování) 

Odjezd byl v pondělí 11. června 2018, návrat dne 18. 6. 2018. 

Přeprava byla zajištěna pomocí automobilů – 3x dodávky, 2x osobní 

vůz. Ubytování bylo zajištěno v penzionu Apartmani Lapaž v 

městečku Toplice Sveti Martin, 5 kilometrů jižně od ávodní trati. 

Ubytování bylo ve třech oddělených apartmánech. Ubytování bylo 

vzdáleno asi pět minut chůze od místa, kde probíhalo losování a 

porady kapitánů týmů. 

Sportovně technické 

hodnocení (hodnocení 

výsledků, hospodářské 

podmínky zájezdu, jak 

splnila akce svůj účel) 

Závod probíhal na slepém rameni řeky Mura. Břeh byl štěrkový, 

srovnaný pomocí buldozeru, na stanovištích byly připraveny plošiny 

na usazení sedaček. Ve vodě byly místy trsy stulíků a jiných vodních 

rostlin. U protějšího břehu byla porost stulíků souvislý. Lovené ryby 

byli především sumečci američtí o průměrné hmotnosti mezi 40 a 50 

gramy, dále kapři malých velikostí (ale občas se dal ulovit i kus 

k jednomu kilogramu), plotice o průměrné hmotnosti asi 8 gramů, 

cejni, okouni a slunečnice. Od prvního dne bylo zřejmé, že jsou 

možné dvě taktiky, lovit větší ryby ze dna, nebo ze sloupce drobnější 

plotice, cejny a další rybky. Postupně jsme ozkoušeli všechny 

způsoby lovu, včetně lovu na odhoz u stulíkového pole u protějšího 

břehu. Výsledky během tréninků byly velmi vyrovnané, ukazovalo se, 

že intenzivní lov malých rybek je srovnatelný s lovem sumečků, jen 

bylo potřeba chytit cca 300 rybek na stejnou hmotnost, jako mělo 65 

sumečků. Nakonec trenér rozhodl, že budeme chytat spodové ryby. 

Do sobotního závodu nastoupil tým ve složení Jan Heidenreich, 

Miroslav Melcher, Vojtěch Maštera a Jiří Hrazdil. Výsledek 

Heidenreich 6. místo, Melcher 9. místo, Maštera 8. místo a Hrazdil 2. 



místo v sektoru naše družstvo zařadil se součtem 25 na čtvrté místo, 

pouhého půl bodu za třetím týmem Maďarska. Na nedělní závod 

zůstala sestava stejná. Stejná zůstala i taktika lovu, použité krmení i 

živá. V neděli byl na sektoru A Jiří Hrazdil a opět vybojoval 2. místo 

v sektoru, na sektoru B byl Jan Heidenreich a vybojoval 5. místo 

v sektoru, na sektoru C byl Vojtěch Maštera a vybojoval také 5. místo 

v sektoru a na sektoru D byl Miroslav Melcher a vybojoval, jak jinak, 

také 5. místo v sektoru. Součet 17 nás zařadil v neděli na třetí místo 

s náskokem 10 bodů na Maďarský tým. Celkově jsme se tedy 

posunuli na 3. místo. V soutěži jednotlivců skončili Jiří Hrazdil na 4. 

místě se součtem 4, s horšími CIPS body, Jan Heidenreich na 15. 

místě se součtem 11, Vojtěch Maštera skončil na 19. místě se 

součtem 13 a Miroslav Melcher skončil na 21. místě se součtem 14. 

Zisk bronzových medailí a skvělé umístění v soutěži jednotlivců je 

vynikajícím výsledkem reprezentace v kategorii MASTERS. Celý tým, 

včetně členů doprovodu, perfektně spolupracoval. 

Přesto, že si všechny náklady, spojené s účastí na MS, včetně 

startovného, hradili účastníci ze svých vlastních prostředků, dokázal 

tento tým, že reprezentace je pro něj čest, a splnil svůj cíl dovézt 

medaili.   

 

Příloha zprávy: vyúčtování akce – akce nebyla hrazena z rozpočtu odboru LRU 

 Datum:  8. 8. 2018      Podpis: Ing. Jan Heidenreich v. r. 


