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Zpráva z mezinárodní akce 

Název akce: Mistrovství světa juniorů do 25 let   

Místo konání: Itálie, kanál Cavo Lama 

Počet účastníků: 8 

Trenér: Petr Klásek 

Závodnice/závodníci: Ondřej Pokorný, Jan Kostka, Valchař Jakub, Polívka Zdeněk, Toužimský 
Jakub 

Doprovod: Roman Pokorný st., Michal Marek,  

Časový harmonogram akce: 30.7-2.8 trénink, 3-4.8 závod 

Přeprava lidí a materiálu: vlastním automobily 

Ubytování: hotel Blue 

Hodnocení sportovní části akce 

Závodní úsek: chytalo se kanále Cavo Lama, kde se již v minulosti konalo ME seniorů. Hloubka 
v kanále na 13m děličku je zhruba 3m. Tak jako před lety na ME se tady však chytalo rychlostně 
na 5-6 dílný top set. Hlavní lovenou rybou byl kapr a karas o průměrné váze 25-30g. 

Tréninky: během tréninkového týdne, se chytalo téměř výhradně na 5-6 dílné top sety a občas 
někdo zkoušel lov na 250-400cm bič, který se však ukázal jako nevhodný, protože bonusoví 
kapři(kolem 500g) na něho nešli vytáhnout. Na 13m děličku se náhodně chytil kapr kolem 1-
2kg, ale toto bylo velkým dílem náhody a nešlo na to do závodu vsadit. Během tréninku jsme 
chytali srovnatelné váhy s ostatními družstvy tzn. 4000-6000g. Na dobrou váhu bylo potřeba 
ulovit cca 200-220ks ryb což se nám v tréninku dařilo. Vypadalo to, že ulovení tohoto počtu ryb 
bude stačit na umístění v popředí sektoru. Bohužel závod ukázal něco trošku jiného.  

První závod: šli jsme do závodu s tím, že nakrmíme na 6ti dílný top set a na 13m děličku. S tím, 
že od začátku budeme odchytávat ryby na patentku na 6ti dílný top set, nebudeme řešit jejich 
velikost, ale počet. Počítali jsme s tím, že když každý závodník chytí 200ks ryby tak bude mít 
váhu kolem 5kg a tato váha, že bude stačit na umístění v popředí sektoru s tím a že o výsledku 
rozhodne rychlost. Celý závod jsme dohazovali volné červy a kukuřici jak nám to fungovalo 
v tréninku a tím jsme si přilákali velké množství ryb (v tréninku vč. bonusových kaprů kolem 
200-500g, kteří nám však v závodě již nepřijeli. To přisuzuji také tomu, že když v posledním 
tréninku házelo kukuřici a červy všech našich 5 závodníků, tak to kapry přilákalo celkově do 
našeho boxu a měli jsme jich na prutě kolem 25ks/družstvo což bylo nevídané.). Dohazování 
červů a kukuřice nám sice na místo přilákalo hodně ryb, ale závodníci nezvládli zároveň stále co 



20sec krmit a k tomu ,, pěkně“ chytat tzn. dobře prezentovat nástrahu na háčku. Výsledkem 
bylo, že při téměř při každém dohození kukuřice/červů závodník nepatrně pohnul s udicí a 
výsledkem byl útok menší ryby(kolem 10g) na nástrahu. Při vážení bylo vidět, že naše počty 
nebyly správné a pro dobré umístění v sektoru bylo potřeba chytit většinou o cca 15% větší 
váhu(kolem 1kg), než jsme ulovili my. Zdá se to jako malý rozdíl, ale jelikož se lovili ryby o 
průměrné váze kolem 25-30g tak ten rozdíl byl velký. Tento první závod jsem špatně vyhodnotil 
jako trenér a neuvědomil jsem si, že naši závodníci nezvládnou současně krmit a k tomu ještě 
kvalitně chytat. Házení červů a kukuřice nám sice nijak neuškodilo, co se týče množství ryb(ale 
ani nepomohlo). Tím, že se však závodníci nesoustředili na chytání, tak si ubrali špatnou 
prezentací nástrahy cca 5% z celkové váhy  tzn. o tolik by chytili více bez házení červů a 
kukuřice.. 

Po prvním dni jsme byli na předposledním místě. Celkové výsledky byly velice vyrovnané a 
většina družstev házela do vody v intervalu cca každé 1minuty malou kuličky lepených červů. 

Výsledky prvního dne( z 14 závodníků v sektoru): 

Sektor A – Polívka Zdeněk -  4660 g -  umístění 11 

Sektor B – Ondřej Pokorný- 4444 g - umístění  10 1/2 

Sektor C -  Valchař Jakub - 4363 g - umístění 12 

Sektor D – Jan Kostka- 4938 g - umístění 9 

Celkem jsme se umístili po prvním dnu na 13 místě z 14 států 

Druhý závod: oproti prvnímu dnu jsme se rozhodli, že nebudeme do vody nic házet(ať se 
závodník může soustředit jen na lov a prezentaci nástrahy), ale že budeme jen kalíškovat . 
Každý závodník si připravil na kalíškování 6ti dílný top set, který nerozděloval a nakalíškování 
kuličky lepených červů mu zabralo max. 10sec. Věděli jsme, že všichni závodníci hážou tyto 
lepené červy rukou, ale nebylo v našich silách házet tyto kuličky naprosto přesně ke splávku, 
jako to dělaly ostatní týmy. Nepřesnost v házení vedla k rozprostření ryb na větší plochu což 
nebylo žádoucí. Z toho důvodu jsme se rozhodli pro kalíškování. Druhý závod jsme chtěli 
selektovat dobrým vedením udice a přesným kalíškováním červů trošku větší ryby, aby se náš 
váhový průměr dostal někde k 30g. Ze břehu bylo jasně vidět, že bylo potřeba u chytání a 
dokrmování přemýšlet a ryby si systematicky lákat na lovné místo správným rytmem 
dokrmování /správným krmením, kdy bylo potřeba střídat lepené červy a krmení, sem tam dát 
kuličku z výšky, sem tam ji dát na vodu, někdy salva 2-3 kuliček z výšky po 2 ulovených rybách a 
někdy 15 ryb nekrmit a jen chytat. Jelikož jsem byl v závodě jen na jednom sektoru, tak jsem 
zcela jasně viděl, že toto funguje a Jan Kostka udělal solidní čtyřku v sektoru, kdy ho porazili jen 
3 závodníci sedící téměř vedle sebe, kterým nejeli v poslední hodině velcí kapři 1-2kg na 13m 
děličky. Bohužel naši závodníci nemají téměř žádnou zkušenost s lovem karasů, protože se tito u 
nás nikde neloví (myšleno jako cílová ryba) a to se podepsalo na konečném výsledku družstva. 
Druhý závod byl o taktice dokrmování a o udržení ryb na místě a zvládnutí tohoto, vedlo 
k výsledku. Nemohu říct, že by některý z našich závodníků nezvládl techniku chytání s 6ti dílným 
top setem a dokonce si myslím, že to chytali dobře. Na katastrofálním výsledku se však 
podepsala nezkušenost s lovem a chováním karase, což nelze nikomu vyčítat, když se u nás tato 
ryba neloví..  

 



Výsledky druhého dne( z 14 závodníků v sektoru): 

Sektor A – Toužimský Jakub -  2934 g -  umístění 14 

Sektor B – Ondřej Pokorný- 4239 g - umístění  11 

Sektor C -  Kostka Jan - 7221 g - umístění 4 

Sektor D – Polívka Zdeněk 4096 g - umístění 11 

Celkově jsme se umístili v součtu 2 závodů na 12 místě z 14 států 

Použité krmení a nástrahy včetně množství: na jednoho závodníka bylo použito pro závod 2kg 
Sensas Jemný kapr, 1kg Lake, 1kg Gialla. Z živých nástrah jsme použili 0,25l malé patentky,  0,5l 
kukel a 1,5l červů.  

Celkové hodnocení: skončili jsme na 12 místě z 14 družstev což je obrovský neúspěch. Jsem 

však hluboce přesvědčený, že kdyby se závod konal znovu, tak by náš výsledek byl velice 
podobný. 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. Toto píšu do každé zprávy v poslední 
době, bohužel bez jakékoliv odezvy a dále téměř výhradně v ČR chytáme na odhoz.. 

Všichni členové reprezentace se snažili a odvedli své maximum a za to, by jsem jim chtěl 
poděkovat. 

V Ostravě                                22.8.2018 

 

Zpracoval        Petr Klásek 

 


