
I v letošním roce se nám podařilo dosáhnout 

mnoha úspěchů, ale cesta k jejich dosažení 

nebyla vůbec jednoduchá. O našich aktivitách 

a úspěších z jarní části sezony jste již byli 

informování, ale důležité bylo na jarní sezonu 

navázat a dotáhnout celoroční úsilí 

k úspěšnému závěru.  

Do reprezentace na Mistroství světa 

dospělých se v letošním roce dostali, již po 

několikáté, Jan Bombera z MO Litovel a Zuzana Plachá z MO Ostrava. Ti svou přípravu na MS zahájili 

absolvováním týdenního soustředění v Bransouzích, pořádáném Moravským rybářským svazem. Na to 

navázali soustředěním v Zálužné, které pořádá odbor rybolovné techniky našeho územního svazu pro 

krajskou repezentaci, i další zájemce z řad mládeže, na konci sprna. Po těchto soustředěních se naši 

závodníci přidali k ostatním reprezentantům ČRS nominovaným na MS a s nimi absolvovali poslední 

část soustředění přímo v Hluboké nad Vltavou, kde v letošním roce proběhlo v termínu 4. – 8. 9. 2019 

Mistroství světa dospělých v rybolovné technice. Na mistroství se dařilo celé české reprezentaci, která 

dovezla celkem 30 medailí v jednotlivcích a další 2 zlaté za družstva. Naši závodníci na tomto úspěchu 

měli nemalý podíl, Zuka i Honza získali každý 5 individuálních medailí a zlatou medaili za družstva, 

dohromady tedy dovezli 10 individuálních medailí a další dvě medaile za družstva, což je 1/3 celkového 

počtu medailí, které získala desetičlenná česká reprezentace.  

Týden po Mistroství světa dospělých následovalo finále Světového poháru, které proběhlo v polském 

městě Szamotuly a na kterém nás v letošním roce reprezentovaly v kategorii žen Lucie Kepáková (MO 

Bohumín), Zuzana Plachá (MO Ostrava) a juniorky Jana Kovalová (Casting F-M) a Tereza Grznárová (MO 

Bohumín). Celá serie Světového poháru se skládala z pěti závodů a v celkovém hodnocení se holkám 

hodně dařilo. Lucie Kepáková obsadila v ženách druhé místo, Zuzana Plachá třetí místo a v juniorkách 

obsadila Jana Kovalová třetí místo a Tereza  Grznárová čtvrté místo.  

Kromě úspěchů na světové úrovni se dařilo i v republikových závodech. Týden po světovém poháru 

proběhlo v Pelhřimově finále Ligy mládeže, kde družstvo MO Ostrava obsadilo druhé místo a družstvo 

MO Bohumín čtvrté místo v celkovém hodnocení soutěže.  

Týden po Lize mládeže následovalo finále Českého poháru, které proběhlo na jižní Moravě ve Velkých 

Pavlovicích. V celkovém hodnocení Českého poháru obsadila Zuzana Plachá první místo a Lucie 

Kepáková páté místo v kategorii žen. V tomto typu závodu nám páte místo bylo nejspíš souzeno, 

protože jej obsadili také Tereza Grznárová v juniorkách a Jan Bombera v mužích.  

Tím byly zakončeny zářijové závody a zbývaly už pouze dva republikové závody naplánováné na říjen - 

1. Liga a Liga žen. Zatímco 1. Lize, která proběhla v Kroměříži první týden v říjnu, počasí nepřálo, tak na 

Lize žen, která proběhla druhý říjnový víkend, bylo počasí ukázkové. Možná i díky tomu se podařilo 

našemu družstvu žen  (Zuzaně Plaché a Lucii Kepákové) soutěž vyhrát.  

Všem závodníkům, kteří se těchto akcí zúčastnili, děkujeme za kvalitní reprezentaci. 

 

Veškeré výsledky z podzimních akcí jsou přiloženy na webu v sekci ORT. 

Mgr. Jiří Plachý 

předseda ORT 

https://www.rybsvaz-ms.cz/katalog/informace-z-vus-konference-a-odboru/odbor-rybolovne-techniky/

