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Zpráva z mezinárodní akce 

Název akce: Mistrovství světa seniorů 2018  

Místo konání: Portugalsko, Montemor o Velho 

Počet účastníků: 8 

Trenér: Roman Pokorný st.  

Závodnice/závodníci: Hron Radek, Klásek Petr, Foret Roman, Flanderka Aleš, Syrovátka Pavel 

Doprovod: Michal Marek, Ottinger Janko,   

Časový harmonogram akce: 3-7.9 trénink, 8-9.9 závod 

Přeprava lidí a materiálu: letecky + pronajatá dodávka s materiálem 

Ubytování: hotel Garca Real hotel 

Hodnocení sportovní části akce 

Závodní úsek: Chytalo se na veslařském kanálu ve městě Montemor o Velho. Na této vodě se již 
konalo MS někdy kolem roku 2005. Od té doby se celkově změnila obsádka ryb, kdy z 99 % se 
loví jen sumeček americký o váze 70-250 g a ostatní ryby čefalo, karas se loví jen velice 
náhodně. Hloubka na celém kanálu 350 cm. 

Tréninky: během celého tréninkového týdne se ukazovalo, že o výsledku z velké části rozhodne 
štěstí na los. Byly dny, kdy se nám dařilo nachytat 5-10 kg a hned druhý den jsme měli problém 
chytit 3 kg ryb. Hustota rybí obsádky se měnila a v jednom boxu se chytalo v průměru na 
závodníka 7 kg, vedle v boxu 4 kg a vedle 2 kg a poté zase 7 kg. Během tréninku se nám 
nepodařilo přijít na nic, co by fungovalo lépe nebo hůře. Stejných výsledků jsme byli schopni 
dosáhnout při použití čistého krmení s velkým množstvím živé vers. čistá hlína a téměř žádnou 
živou složkou. Lovenou rybou byl jen sumeček americky 70-250g, který když na místě byl 
atakoval jakoukoliv nástrahu na háčku, když však na místě nebyl tak ho nešlo nijak aktivně 
přilákat resp. my jsme na to nepřišli jak, ale myslím si, že na to nepřišel asi nikdo.. Taktéž bylo 
naprosto jedno, jakým způsobem bylo provedeno první krmení, zkoušeli jsme nakrmit 2 l vers. 8 
l vers 12 l a výsledek byl pořád stejný bud v našem sektoru ryby byly a chytali jsme je, nebo se 
tam nevyskytovaly a nechytali jsme je ☺. Stejný výsledek tréninku jako u nás byl u všech 
družstev, kdy v pátek Angličani ulovili váha 300-900 g a Italové vedle nich 400-1000 g, ale u 200 
m vedle se už chytalo přes 5kg.. 

První závod: do závodu jsme měli taktiku jako všechny družstva, nakrmit na začátek 13 m 
děličku a odhoz na 30 m a v závislosti na tom, kde ryby budou brát tak tam chytat. V některých 
sektorech se ryby chytala nakonec na děličku, ale na většině tratě převládal odhoz. Pro lepší 
představu, popíšu sektor C- na čísle 1-10 brali velcí sumečci a to většinou na děličku a většina 



lidí zde měla váhu 4-8 kg od čísla 10-20 na děličku téměř nikdo nic nechytil a když už tak jinou 
než sumečka a váha zde byla 2-5 kg.. Jeden závodník dokrmoval na každý hod a vedle něho 
závodník nestřelil do vody za 4 h ani kuličku a stejně chytili stejně ryb.. 

Sektor A – Syrovátka Pavel - 1282 g - umístění 16 

Sektor B – Flanderka Aleš - 2871 g - umístění 12 

Sektor C - Klásek Petr – 4173 g - umístění 9 

Sektor D – Hron Radek - 4432 g - umístění 5 

Sektor E - Foret Roman - 3803 g- umístění 12 

Celkem jsme se umístili po prvním dnu na 12 místě z 22 států 

Druhý závod: po závodě jsme vše důkladně probrali a nepodařilo se nám najít žádnou logiku ve 
výsledcích prvního závodu. Pro druhý závod jsme nic nezměnili a doufali jsme jen v lepší los tzn. 
méně prázdných míst ☺ Druhý den se 3 českým závodníkům podařilo dosáhnout dobrého 
výsledku, ale 2 byli až ke konci výsledkové listiny. Osobně jsem za těmito dvěmi závodníky byl 
na břehu a vím, že udělali vše dobře, přesně, ale nestačilo to. Bohužel takový šampionát to byl.. 

Sektor A – Hron Radek - 5061 g - umístění 6 

Sektor B – Syrovátka Pavel - 2090 g - umístění 17 

Sektor C -  Foret Roman - 7138 g - umístění 1 

Sektor D – Flanderka Aleš - 2537 g - umístění 16 

Sektor E -  Klásek Petr - 6378 g- umístění 3 

 

Celkově jsme se umístili v součtu 2 závodů na 9. místě z 22 států, kdy nám na 6. místo chyběly 
pouhé 3b.. 

Použité krmení a nástrahy včetně množství: na jednoho závodníka bylo použito pro závod 4 kg 
Sensas Gros Gardons, 1 kg Jemného kapra a toto krmení jsme míchali s 6 kg těžké hlíny. Z živých 
nástrah jsme použili 0,5 l malé patentky,  0,5 l žížal, 0,5 l kukel a 1 l červů.  

Celkové hodnocení: skončili jsme na 9. místě, kdy nám chybělo na 6. místo jen 3b. Toto 6. 

místo na tomto šampionátu, by jsem bral jako nadprůměrný výsledek, deváté místo (z 22 týmů) 
je pro mě průměrným výsledkem. Všichni členové reprezentace se snažili a odvedli své 
maximum a za to, bych jim chtěl poděkoval. Dále by jsem chtěl poděkovat firmě SENSAS a 
Českému rybářskému svazu za podporu. 

 

V Novém Strašecí                14.9.2018 

 

Zpracoval        Roman Pokorný st. 

 


