
CASTINGSPORT-Mistovství světa v rybolovné technice-Švédsko 2018 

Čeští sportovní rybáři opět dominovali na MS v rybolovné technice, které se konalo ve 

Švédském přímořském městě Ronneby od 4.9. do 9.9. 2018 

Český národní tým přicestoval do Švédska již v neděli večer, aby ještě využil následující dva 

dny na doladění formy při krátkém soustředění v místě konání MS. Oficiální trénink 

proběhl ve středu dopoledne a zde se konala i porada trenérů a vedoucích družstev. 

Družstvo jsem musel sestavit bez dlouholeté opory a kapitána národního družstva Patrika 

Lexy, který je po operaci zápěstí. Patrik byl tedy pro tento rok nehrající kapitán a můj 

asistent. Po domluvě jsme sestavili družstvo mužů  takto: Ing. Josef Luxa a Jan Luxa 

(Č.Budějovice), Jan Bombera ( Litovel ), Tomáš Spáčil ( Zaječov ). V družstvu žen byla 

situace obdobná, zde nám vypadla vynikající závodnice a mnohonásobná Mistryně světa 

Tereza Havelková  (Č.B), která se připravuje na narození prvního potomka. Družstvo žen 

bylo tedy ve složení Kateřina Marková (Písek) a Ing. Jana Brončková ( Frýdek Místek). 

V jednotlivcích závodili ještě Robert Mík ( Č.Budějovice), Miloslav Krejčí ( Kroměříž ) a 

Zuzana Plachá ( Ostrava ). 

Severští pořadatelé pojali toto MS velmi netradičně a totálně předělali zaběhnuté pořadí 

jednotlivých disciplín a tak jsme odpoledne začínali disciplínou č. 2 muškou dálkou 

jednoruč. Před samotným startem jsem důrazně protestoval proti postavení startů u mužů, 

které nebyly v jedné linii, která zaručuje přibližně stejné podmínky pro všechny závodníky. 

Za přispění a pomoci nás trenérů se to povedlo a závody začaly s hodinovým zpožděním, a 

to ještě ženy závodily na vedlejší ploše.  Do finále, které bylo až v sobotu (další specialita 

seveřanů, neházet finále hned po skončené disciplíně, tím závod ztrácel ten správný 

náboj),  se probojovali Josef Luxa hodem 61,69 m, Tomáš Spáčil 59,59 m, Jan Bombera 

58,20 m a Kateřina Marková 50,50 m, a to bylo pro tento den ze hřiště vše. Večer jsme 

všichni očekávali slavnostní zahájení, jak by se pro tuto zemi patřilo. Bohužel přišlo 

zklamání, místo bombastického slavnostního nástupu se všemi poctami pro zúčastněné 

státy, jsme seděli v zasedací místnosti a poslouchali profesionálního řečníka, jak vykládá o 

přátelství a lásce mezi lidmi bez rozdílu.  Tento projev skončil přípitkem a hymnou a šli 

jsme spát. 

Další den čtvrtek jsme začínali již ráno v půl deváté, netradičně disciplínou č.7 zátěž dálka 

obouruč. Tuto disciplínu mužů ovládl náš zkušený reprezentant Miloslav Krejčí. Postoupil 

do finále sice až ze čtvrtého místa, ale následně všem předvedl, proč je v této disciplíně 

dvojnásobný Mistr světa. Svým výkonem 108,29 m porazil i úřadujícího světového 

rekordmana Jense Nágla z Německa téměř o 3 metry a stal se Mistrem světa v této  

disciplíně. Radost byla obrovská. 

Následovala další mužská disciplína muška dálka obouruč. Držitelem světového rekordu je 

náš Josef Luxa (90,95 m), kterému finále sice uniklo, přesto se do finále probojovali naši 



další čtyři reprezentanti - Jan Luxa, Tomáš Spáčil, Miloslav Krejčí a Jan Bombera. Byl to boj 

a dopadlo to skvěle, titul vybojoval Jan Bombera a třetí skončil Miloslav Krejčí. 

Další disciplína toho dne byla vyloženě severská, jedná se o disciplínu č. 9 multi dálka, kde 

už závodí i ženy. Z našich mužům se do finále nepodařilo projít nikomu, ale vynahradily to 

ženy. Do finále se probojovala Zuzana Plachá a Kateřina Marková, která svým nejdelším 

hodem 89,27 získala stříbrnou medaili. Po druhém závodním dnu jsme měli na kontě 2 

zlaté medaile, jednu stříbrnou a jednu bronzovou.  

V pátek ráno jsme začali opět netradičně disciplínou č. 5 zátěž dálka jednoruč, která vždy 

mistrovství zakončovala. Na hřišti, kde se s přibývající teplotou neskutečně točil vítr, si 

postup do sobotního finále zajistil Tomáš Spáčil a Kateřina Marková. Pokračovalo se 

disciplínou č. 4 zátěž skish. Do finále, které opět bylo až v sobotu, se probojoval v mužích 

Jan Bombera a v ženách Zuzana Plachá s Kateřinou Markovou. Následovala disciplína č.9 

multi skish, kde muži skončili v poli poražených, ale vše nám vynahradila Kateřina 

Marková, která suverénně zvítězila. Poslední disciplínou č.3 byla zátěž arenberg, kde opět 

do finále postoupily naše ženy Kateřina Marková a Zuzana Plachá. Po třech závodních 

dnech MS družstvo mužů jasně vedlo a ženy byly druhé za Němkami. 

Poslední závodní a hlavně finálový den začínal opět velmi nestandardně disciplínou č.1 

muška skish, kterou se vždy začínalo. Vrcholil boj o celkové umístění jednotlivců ve 

vícebojích a soutěži družstev. Většina našich závodníků si své pozice udržela a do finále 

v této disciplíně se probojovala Jana Brončková v ženách a v mužích Jan Luxa. Ve finále si 

Jana Brončková vybojovala titul Mistryně světa a Janovi unikla medaile o jednu „minelu“ 

(jeden zásah) ve skvělém čase. Další sobotní finále bylo v disciplíně č. 2 mušce dálce 

jednoruč. Mistrem světa se stal Josef Luxa hodem 62,3 m a Kateřina Marková skončila na 

třetím místě. Finále zátěžových terčových disciplín suverénně ovládly naše ženy. V 

arenbergu zvítězila Kateřina Marková a druhá byla Zuzana Plachá. Zátěž skish dopadla 

obdobně, jen si to děvčata vyměnila a titul Mistryně světa získala Zuzana Plachá a Kateřina 

Marková byla stříbrná. V mužích získal Jan Bombera stříbro. Poslední finále v zátěži dálce 

přineslo pro nás obrovskou radost. Kateřina Marková svým prvním hodem posunula 

světový rekord o 3 metry na 78,64m a s přehledem zvítězila. V mužích jsme měli ve finále 

ještě Tomáše Spáčila, ale ten neměl zrovna štěstí na vítr a skončil sedmý. Tím skončily 

závody na hřišti a začaly se počítat celkové výsledky vícebojů a družstev. 

Slavnostní vyhlášení celkových výsledků proběhlo v restauraci hotelu Brunn, kde jsme byli 

ubytováni. Mistrovství světa se zúčastnilo 15 států a 83 závodníků. Celkový počet všech 

zúčastněných + trenéři, vedoucí , rozhodčí, stavěči a funkcionáři při vyhlašování byl okolo 

150 lidí.  

Nejprestižnější soutěž družstev mužů jsme jednoznačně ovládli, a to  stylem „start cíl“ a 

družstvo ve složení Josef Luxa, Jan Luxa, Jan Bombera a Tomáš Spáčil získalo po páté v řadě 



za sebou titul Mistrů světa před Německem a Polskem. Ženy tentokrát neobhájily titul a 

skončily třetí za Německem a Slovenskem. 

Nejúspěšnější naše závodnice Kateřina Marková opanovala oba víceboje a stala se Mistryní 

světa v pětiboji i sedmiboji. 

V mužích byl nejlepší Jan Bombera, který se stal Mistrem světa v sedmiboji, v devítiboji byl 

stříbrný a v pětiboji bronzový. 

Celkově naši reprezentanti získali na tomto mistrovství světa 21 medailí, z toho 12 zlatých 

5 stříbrných a 4 bronzové. 

Toto MS ve Švédsku bylo pro náš národní tým jedno z nejnáročnějších, nejen z důvodu  

abnormalit, které připravili pořadatelé, ale i pro  zbytečné protahování času mezi 

jednotlivými disciplínami. Bylo velmi těžké, aby si závodníci udrželi formu a soustředěnost 

na své výkony.  Vzdálenost mezi hotelem a hřištěm nebyla také optimální. V našem týmu 

vládla dobrá nálada a obrovská pohoda. Všem našim reprezentantům patří absolutorium 

za jejich výkony a velké poděkování za vzornou reprezentaci České republiky. Poděkování 

patří i asistentovi trenéra Patriku Lexovi a vedoucímu výpravy Dr. Josefu Doležalovi 

                                                                                       Josef Luxa st.      trenér státní reprezentace 

 

 

 

 


