
19. Majstrovstvá sveta juniorov v muškárení Taliansko 

 Po päť ročnej odmlke Slovenskej juniorskej reprezentácie na medzinárodnej úrovni sem sa 

zúčastnili 19.-tich majstrovstiev sveta v muškárení juniorov. Nebolo to vôbec ľahké niečo takéto 

dosiahnuť, dať správnu zostavu juniorov dokopy a vyraziť s nimi na najväčšie juniorské preteky na svete 

v tomto odvetví športového rybolovu. A nebola to hocijaká juniorská reprezentácia, ale taká ktorá 

dokázala, že aj napriek málo skúsenostiam na takýchto pretekoch dokáže byť konkurencie schopná aj 

tým najlepším týmom na svete ktoré boli oveľa staršie aj skúsenejšie.  

 Vyrazili sme 11. júla zo Žiliny v zložení Michal Leibiczer, Janka Leibiczerová, Milan Čubík, Peter 

Tomko za manažment a pretekári Alexandra Matisová, Tadeáš Jurčo, Oliver Pačaj, Tadeáš Turček, 

Michal Tropp a Ladislav Denis Mitaľ. Majstrovstvá sa konali v okrese mesta Trentino kde v roku 2015 

boli Majstrovstvá Európy na ktorých som sa zúčastnil takže sme rieky a okolie už mali trošku 

zmapované a vedeli približne do čoho ideme. Štáb a oficiálny hotel majstrovstiev boli v známej 

lyžiarskej destinácii Madonna di Campiglio. Do Talianska sme prišli po 11 hodinovej ceste a týždeň pred 

oficiálnom začatí majstrovstiev sveta. Týždeň preto aby sme si ešte stihli prejsť oficiálne trate kde sa 

bude chytať a aj skúsili natrénovať čo asi najviac bude chutiť miestnym pstruhom. Môže to sa zdať pri 

čítaní jednoducho ale trafiť taktiku, techniku, mušky, silóny, ako sa pohybovať vo vode atď. Je toho 

veľa čo treba správne naladiť. 

 11. Júla večer okolo pol ôsmej sme dorazili na súkromné ubytovanie zarezervované dopredu v 

dedine Vigo di Ton. Prišlo na rad vybaľovanie, ubytovanie a porada čo sa bude diať presne na ďalší deň 

aby všetci sa pripravili, načasovali a mohli sa naplno venovať tréningu a príprave. 

 12. Júla prvý tréningový deň sme ráno vyrazili kúpiť povolenky na rieku NOCE, asi najväčšia na 

ktorej bol jeden oficiálni sektor. Presun do mesta CLES a nájdenie informačného strediska kde sme 

kúpili denné povolenia a presunuli sme sa k rieke nad oficiálny sektor. No ako to býva v tomto letnom 

období sa topili ľadovce a rieka bola vysoká a na hranici chytateľnosti, čo sme aj na obed zistili že bol 

tento sektor vymenení za inú riečku ktorá sa vlievala do tejto rieky a volala sa VENNIGLIANA, tak prišiel 

zas na rad presun, cesta cca 45Km, kupovanie nových povolení a konečne aj prvé náhody do vody. 

Riečka malá na šírku 8-10 metrov, veľmi čistá a veľmi náročná na technické chytanie. Hlavne sme zistili 

nejaké veci a vedeli sme sa ako sa pripraviť na tento úsek, to bolo to, čo sme potrebovali. 

 Ďalší tréningový deň bola na pláne rieka SARCA ktorá je miestami široká 30 metrov a pomerne 

plytká pretože brodiť sa dalo všade. Vrchný sektor na tejto rieke sme už videli a pripravili sa lebo rieka 

tiekla zakalená až taká sivobiela ľadovcová. Ako aj deň pred tým nákup povolení a prvé kontakty z 

rybami, hoci bola zakalená, každý chytil nejaké rybky. Taktika sa trošku potvrdila a tým sme boli 

spokojnejší keďže sme mali informácie že celý mesiac bude tiecť takáto. 

 Tretí tréningový deň sme išli na spodný sektor rieky SARCY, ktorý ale bol úplne iný ako ten 

horný lebo ich rozdeľovala nádrž a tak bol spodný sektor celý kryštálovo čistý a bolo potrebné meniť 

taktiku oproti tomu hornému sektoru. Aj napriek tomu že sme sa tu rozhodli trénovať  až trochu neskôr 

a pred nami sa na tomto úseku vystriedalo viac reprezentácii sme chytili pár pstruhov. Je to ťažšie 

chytať alebo niečo natrénovať na prechytanej vode hlavne keď sa chytajú len pstruhy ktoré sú na 

takýchto riekach extrémne plaché. 



 Štvrtý tréningový deň prišla na rad rieka CHIESSE malá horská rieka, úplne čistá s plytkými 

prúdmi a jamkami kde sa väčšinou zdržiavali ryby. Široká tak 5 metrov a brehy zarastené, dno pokryté 

množstvom podvodných tráv v ktorých sa veľa krát skrývali pstruhy. Kde sa nám ukázala ako najlepšia 

taktika s jednou nymfou a na prívese suchou muškou. Ďalšia dôležitá vec na tomto sektore bola že 

veľké množstvo rýb sa nebude chytať takže každá jedna bodovaná ryba je veľmi dôležitá. 

 Piaty tréningový deň sme trošku zvoľnili a vybehli na jazero LAGO di NEMBIA. Každý dostal 

voľnosť celý deň a po pár hodoch aj možnosť chytiť si svojho osobného najväčšieho pstruha. Osádka 

rýb na tomto jazere sa pohybovala najčastejšie okolo 45 centimetrov. Všetci si posunuli osobáky k 

číslam ktoré sa už ťažko prekonávajú a užili si perfektne deň, hlavne trošku zabudli na ten stres z 

majstrovstiev. 

 Ďalší deň bol dňom príprav náväzcov, čistenia šnúr, viazania mušiek a oddychu. Pobaliť veci, 

naložiť do aut a pripraviť sa na presun po raňajkách do oficiálneho hotela majstrovstiev sveta, kde sme 

dorazili okolo 11:00 vyložili batožinu, oboznámili sa z priestormi, dostali izby a ubytovali sa. Pri obede 

prebehla krátka porada s informáciami kedy a kde potrebujeme byť. Ďalším bodom programu bola 

kapitánska porada kde sa losujú sektory pre všetkých pretekárov ako sa budú posúvať po jednotlivých 

sektoroch, vysvetlenie od organizátora kedy a odkiaľ odchádzajú autobusy, označenie autobusov a 

všetky ďalšie potrebné informácie pre nás na jednoduchší priebeh celých majstrovstiev. Prišlo na rad 

mnou nenávidené čakanie na otvárací ceremoniál ktorý prebehol priamo v centre Madonny di 

Campiglio prechodom celej pešej zóny v sprievode asi 50-tich hudobníkov na mestský amfiteáter kde 

sa predstavovali všetky štáty a hrali ich hymny. Po tomto predstavení sa všetci pobrali lanovkou na gala 

večeru v nadmorskej výške 2100m.n.m. všade dookola len hory. 

 Mali sme po losovaní, otváracom ceremoniáli a večeri tak na ďalší deň prišlo prvé oficiálne 

kolo. Každé kolo trvá 3 hodiny na riekach a na jazere každých 45 minúť rotácia na ďalšie miesto. Každý 

deň bolo len jedno kolo tak 5 dní sa oficiálne chytajú majstrovstvá sveta. Písať ako, kto a koľko chytili 

by bolo skôr na knižku nie na článok, preto to skrátim a prejdem rovno ako sa nám podarilo umiestniť. 

Z 10-tich zúčastnených štátov sme sa umiestnili celkovo na 5 mieste čo bolo pre nás vynikajúce na prvý 

štart po niekoľkých rokoch juniorskej reprezentácie. Dôležitá informácia aj je že naša juniorská 

reprezentácia bola najmladšia zo všetkých. Pre príklad 5-ti naši juniori boli dokopy o 17 rokov mladší 

ako reprezentanti druhého štátu. Aj napriek tomu sme dokázali vyhrať druhý deň s najmenším súčtom 

umiestení. Alebo na úsekoch na riekach ktoré sme chytali prvé kolo, tak na týchto úsekoch nedokázal 

nikto chytiť viac bodovaných rýb ako naši reprezentanti. Dobré ukazovatele že sa to berie dobrým 

smerom a do budúcnosti sa ešte zlepšíme. Prejdem k výsledkom jednotlivcov Tadeáš Jurčo 15 miesto, 

Oliver Pačaj 28. miesto, Michal Tropp 35. miesto, Tadeaš Turček 38. miesto, Ladislav Mitaľ 39.miesto, 

Alexandra Matisová 48.miesto. Na ich prvé vystúpenie na medzinárodnej úrovni to zvládli úspešne čím 

milo prekvapili a sú pripravený na ďalšie a ťažšie situácie. 

 To všetko by sa však nedalo realizovať bez podpory ktorú dostávame. Najväčšiu podporu máme 

od Slovenského zväzu športového rybolovu a ministerstva školstva. Ďalšiu pomoc nám poskytuje firma 

HENDS product, rybársky obchod Thymallus - pán Ján Táborecky, mestu Žilina v zastupení  pána 

primátora Petra Fiabáneho, mestu Poprad v zastupení pána primátora Antona Danka  a veľa ďalších 

kamarátov ktorý milujú muškárenie a týmto všetkým ľudom patrí od nás jedno veľké ĎAKUJEME, 

dúfam že budeme môcť v tom pokračovať aj naďalej.  

Peter Tomko – kapitán    December 2022  


