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Zpráva z mezinárodní akce 

Název akce: MS Plavaná - Handicapovaní 

Místo konání: Chorvatsko, Stara Mura Podturen 

Počet účastníků: 14  

Členové výpravy: Trenér – Vladimír Vyslyšel ml., Asistent trenéra – Jan Porhansl, Manager – 

Tomáš Kučera, Překladatel – Petr Krym  

Závodnice/závodníci:  Radim Kozlovský, Jiří Havel, Martin Kovář, Petr Svatoš, Emanuel Vyhlídal  

Doprovod: Vladimír Vyslyšel st., Václav Louda, Martin Průša, Jakub Valchař, Martin Bárta  

Časový harmonogram akce: 11. 6. 2018 odjezd z ČR, příjezd 18. 6. 2018 

Přeprava lidí a materiálu: Přeprava lidí a materiálu proběhla osobními a dodávkovými vozy. 1x 
MB Sprinter, 1x VW Crafter, 1x MB V, 1x Citroen C4 picasso, 1x VW Caddy 

Ubytování: www.spa-sport.hr/en/accommodation/apartments-regina 

 

Hodnocení sportovní části akce 

Závodní úsek: Závodní úsek bylo uzavřené slepé rameno řeky Mury, které bylo rozděleno do 
dvou částí, sektor A, B, a sektor C, D. Tyto sektory byly rozděleny betonovým propustkem, na 
kterém byla kovová víka. Už po příjezdu na závodní úsek jsme tušili, že tento předěl bude mít za 
následek rozdílnou osádku ryb a i způsob lovu. Sektory A, B byly značně zarostlé Stulíky až 
k hranici 11 m od břehu. Na sektorech C, D byly tyto Stulíky dále od břehu, cca 20 m. Na všech 
sektorech se lovil převážně sumeček americký ve velikostech od 20 do 120 gramů a pak drobná 
bíla ryba, zejména ouklej, malé plotičky, občas cejnek a slunečnice.  

Tréninky: První tréninkový den jsme měli za cíl zjistit, jaké ryby se na úseku vyskytují a podle 
toho začít ladit taktiku do závodu. Pro první den jsme měli tréninkový box č. 10, což byla část C, 
D. Zkoušeli jsme plnou děličku 11 m, zkrácenou děličku a odhoz u stulíků na druhé straně. 
Chytali jsme převážně sumečky, občas nějakou ouklej a malého cejnka ve velikosti do 100 g. 
V porovnání s ostatními týmy to bylo hodně málo, protože se od začátku zaměřovali na malou 
rybu. 

Druhý tréninkový den jsme šli na box č. 4, což byla část A, B. Zde jsme 11- ti metrovými 
děličkami dosahovali až ke stulíkům. Zaměřovali jsme se na lov sumečků na dlouhou děličku, 
dále pak na lov drobných rybek na zkrácenou děličku a na bič. Tento den byl již pro nás o něco 



lepší a začal nám pomalu ukazovat taktiku do závodu. Naše váha již začínala být srovnatelná se 
sousedními týmy.  

Třetí den jsme šli opět na sektory C, D, box č. 6. V noci došlo k výrazné změně počasí, protože 
celou noc pršelo, tak jsme s napětím očekávali, co to s rybou udělá. Věděli jsme, že máme 
poslední den v této části závodní trati, a že tento den pro nás musí být klíčový. Chytali jsme 
děličku na 11 m a krátký bič 3 metry. Naše očekávání se potvrdilo a ryba začala být aktivnější, 
začali brát větší cejnci kolem 250 – 400 g. Zhruba v polovině tréninku jsme také přišli na způsob 
jak je chytat. Tyto ryby totiž vůbec nebrali ze dna, ale z „mezivody“ zhruba 1 m pod hladinou. 
Tento den mnoha týmům zamotal hlavu, a taktiku postavili pouze na základě dnešního dne. 

Poslední tréninkový den jsme šli opět dolu na sektory A, B. Tento den jsme již měli jasno 
v krmení a v hlíně, kterou použijeme do závodu, jen jsme ještě tápali ve skladbě živé, která se 
nám tento den také ujasnila. Lovili jsme opět děličku na 11 m, dále pak krátké biče a cíl byl 
chytat všechny ryby a snažit se ulovit větší kusy sumečka. 

Taktika na závod: Do prvního závodu jsme šli ve složení Petr Svatoš, Jiří Havel, Emanuel 
Vyhlídal, Radim Kozlovský a střídal Martin Kovář. Taktika byla chytat sumečky americké, s tím, 
že pokud se bude čekat na záběr déle jak dvě minuty, je třeba přejít chytat ryby do „mezivody“, 
kde se dali chytat jak drobné ryby kolem 10 g, tak do toho vyjížděli i sumečci ze dna a pokud by 
se i v „mezivodě“ čekalo na záběr déle jak dvě minuty, tak přejít na lov s krátkým bičem, kde se 
daly chytit i tři ryby do minuty, ale velikost těchto ryb byla pod 10 g. Věděli jsme, že v tomto 
závodě budou rozhodovat gramy a tak bylo důležité vytáhnout každou rybu, kterou jsme měli 
na prutu. Bohužel toto se ukázalo jako klíčové a v konci nám spadané ryby našich závodníku 
chyběly k lepšímu výsledku. Skoro každý měl na prutu i ty bonusové ryby, ale každý je nedokázal 
dostat do vezírku.  

Petr Svatoš, A3 – umístění 9 (1 230 g),  

Jiří Havel, B1 – umístění 6 (2 177 g), 

Emanuel Vyhlídal, C7 – umístění 9 (903 g), 

Radim Kozlovský, D9 – umístění 5 (1 918 g), 

Po prvním dnu jsme byli celkem 9.  

 

Druhý závod jsme nastoupili ve složení Martin Kovář, Petr Svatoš, Radim Kozlovský, Jiří Havel a 
střídal Emanuel Vyhlídal. Taktiku na neděli jsme nechali stejnou jako byla v sobotu, jen na 
sektoru C, D, jsme nakrmili i dlouhé biče 9m co nejblíže ke stulíkům. Po příjezdu na trať jsme 
zjistili, že z ničeho nic ubyla voda o cca 50 cm zejména na sektorech C, D a to mělo za následek, 
že ryba brala ze dna, nikoliv z „mezivody“. Bylo třeba na tuto změnu zareagovat a uzpůsobit tak 
styl lovu. Na sektoru A se Martin nechal zmást soupeři, kteří občas na dlouhou děličku chytli 
většího sumečka a odchýlil se tím od taktiky týmu, protože setrvával zbytečně na dlouhé 
děličce, i když tam ryba nebrala. Na sektoru B Petr chytal první hodinu krásně na 3 m bič (76 
ryb), ale taky mu zamotal hlavu Angličan vedle, který ve druhé hodině začal tahat větší sumečky 
na dlouhou děličku a proto Petr utekl do dlouhé děličky, což byla chyba. 

Martin Kovář, A6 – umístění 10 (780 g), 

Petr Svatoš, B7 – umístění 8 (1 689 g), 



Radim Kozlovský, C8 – umístění 2 (1 946 g),  

Jiří Havel, D10 – umístění 2 (2 704 g), 

Druhý závod jsme skončili 5. a celkem jsme se posunuli na 7. místo. Stačil by pouze jeden bod 
na místo 6. 

 

Použité krmení a nástrahy včetně množství v závodě na jednoho závodníka v jednom dni: 

Krmení: 6 litrů (Sensas Lake, Sensas Gross Gardons, hlína kalící žlutá) 

Hlína: 6 litrů (světlá kalící hlína, nabarvená na žlutou barvu) 

            2 litry (černá kalící hlína, hlína torfova) 

Živé nástrahy: 0,5 l patentka malá, 0,25 l pinka červená utopená, 0,25 l dendrobena, 0,25 l 
hnoják, 0,25 l červ mix, patentka velká na háček. 

 

Celkové hodnocení 

Tento šampionát byl velice technický a pro naše závodníky opravdu složitý, došlo k velkému 
kolísání teplot, střídaní slunečného a deštivého počasí a každý závodník dělal maximum pro 
dobrý výsledek.  

Neděle potvrdila, že taktika lovu byla nastavena správně a stačilo jí pouze dodržovat a neztrácet 
ryby.  

Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se zúčastnili tohoto šampionátu. Jmenovitě bych chtěl 
poděkovat Tomášovi Kučerovi a Honzovi Porhanslovi za perfektní servis a stravování, dále pak 
Petrovi Krymovi za překlad. Asistentům Vladimírovi Vyslyšelovi st., Jakubovi Valchařovi, 
Václavovi Loudovi, Martinovi Průšovi, Martinovi Bártovi za pomoc závodníkům a za zajištění 
navazování potřebného pro závod.  

V neposlední řadě děkuji sponzorům reprezentace a to Českému rybářskému svazu, firmě 
Sensas, která je jediným dodavatelem krmení pro reprezentaci ČR. 

 

V Tachově   23. 6. 2018 

 

Vladimír Vyslyšel 
státní trenér 
 

Přílohy: Oficiální výsledky 


