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Zpráva z mezinárodní akce 

Název akce: Mistrovství Evropy seniorů 2018  

Místo konání: Slovinsko, Radeče 

Počet účastníků: 10 

Trenér: Roman Pokorný st.  

Závodnice/závodníci: Hron Radek, Klásek Petr, Hanáček František, Flanderka Aleš, Pokorný Roman ml. 

Doprovod: Michal Marek, Vyslyšel Vladimír, Bartoš Jiří, Bartoš Jan   

Časový harmonogram akce: 15. – 23. 7. 2018 (16.-20.7. trénink, 21.-22.7. závod) 

Přeprava lidí a materiálu: vlastním automobily 

Ubytování: hotel Aqua 

Hodnocení sportovní části akce 

Závodní úsek: chytalo se na Řece Sávě ve městě Radeče, kde se šampionáty konají celkem pravidelně a trať 
byla popsána již při minulých akcích, které se zde konaly. Myslím, že je zbytečné trať tedy znovu popisovat. 

Tréninky: během tréninkového týdne, se chytalo téměř výhradně na 13m děličky, jen občas někdo zkoušel 
lov na odhoz, který ale nebyl nijak významně produktivní. Voda byla také plná ouklejí, což nám 
znemožňovalo některé dny produktivně chytat na děličku, protože oukleje braly i na kukuřici na háčku. Při 
cíleném lovu ouklejí se jich dalo chytit podle možností závodníka 250-450ks/h s tím, že na sektoru A byla 
průměrná váha oukleje 4g a na ostatních sektorech 7g. Ke konci tréninkového týdne to vypadalo, že závod 
bude ouklejový. V pátek se však na posledním tréninku začaly více chytat spodové ryby a naše taktika pro 
první závod byla chytat první pokud možno 2h ryby na děličku a až tyto přestanou brát(což se stávalo každý 
den), tak přejít na lov ouklejí. 

První závod: šli jsme do závodu s tím, že nakrmíme na 13m děličku na podoustve a parmy a budeme na 
tomto místě chytat do doby, dokud ryby budou brát a poté přejdeme na lov ouklejí. Ideální scénář bylo 
ulovení 6-7kg spodových ryb za první 2h a dochytat cca 4kg v ouklejích. Bohužel nám všem v závodě nějaká 
větší ryba spadla a v ouklejích jsme to sice dochytali, ale nestačilo to na umístění na prvních místech 
v týmech. Jedinému, komu naše taktika dobře vyšla byl Roman Pokorný ml. který obsadil první den 2 místo 
v sektoru. 

 

Sektor A - Hron Radek -  4553 g -  umístění 8 

Sektor B – Flanderka Aleš- 3894 g - umístění  7 

Sektor C -  Klásek Petr - 6126 g - umístění 8 



Sektor D – Pokorný Roman ml.- 5596 g - umístění 2 

Sektor E -  Hanáček František- 3932 g- umístění 9 

Celkem jsme se umístili po prvním dnu na 12 místě z 24 států 

 

Druhý závod: oproti prvnímu dnu jsme se rozhodli, že na oukleje přejdeme jen jako záchranu a budeme se 
snažit více riskovat tzn. déle chytat na 13m děličku. Každý sektor byl však jiný a v jednom sektoru bylo 
třeba oukleje chytat celé 4h a šlo na tom udělat místo v popředí sektoru, na druhém sektoru se chytaly na 
děličku malé ryby (plotice, podoustvičky) a na dalším sektoru se číhalo na pár větších ryb na děličku a byla 
zde celková absence ouklejí tzn. nešla chytit ani jedna! Celkově se voda zde mění každým dnem (hlavně 
ryby migrují a jeden den se chytají na 5 dílný top set a druhý den na 13m děličku).. Je třeba zde být 
připraven na všechny možné situace. Druhý den se nám dařilo o poznání lépe. 

Sektor A - Flanderka Aleš -  4287 g -  umístění 3 

Sektor B – Klásek Petr- 4216 g - umístění  6 

Sektor C -  Hron Radek - 3716 g - umístění 7 

Sektor D – Pokorný Roman ml.- 3037 g - umístění 6 

Sektor E -  Hanáček František- 2724 g- umístění 5 

 

Celkově jsme se umístili v součtu 2 závodů na 9 místě z 24 států. 

 

Použité krmení a nástrahy včetně množství: na jednoho závodníka bylo použito pro závod 3kg Sensas Gros 
Gardons, 1kg Rivieres, 1kg Jemného kapra a toto krmení jsme míchali s 4kg hlímy těžké hlíny. Z živých 
nástrah jsme použili 0,25l malé patentky, 0,25l velké patentky, 0,5l kukel a 1,5l červů.  

Celkové hodnocení: skončili jsme na 9 místě, kdy nám chybělo na 6 místo jen 2b. Toto 6 místo na tomto 

šampionátu, by jsem bral jako realitu a nadprůměrný výsledek, deváté místo (z 24 týmů) je pro mě 
průměrným výsledkem. Všichni členové reprezentace se snažili a odvedli své maximum a za to by jsem jim 
chtěl poděkoval.  

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                 21.8.2018 

 

Zpracoval        Roman Pokorný st. 

 


