
Správa z 26. Majstrovstiev Európy v love rýb na umelú mušku 2022 

Stor-Elvdal, Nórsko 

 

Slovenský reprezentačný tím 

Kapitán a pretekár: Štefan MLYNARČÍK 

Pretekári:   Stanislav BENKO 

   Lukáš HORSKÝ 

   Martin KLAUČO 

   Roman TELUCH 

Príprava 

 Kvalifikačné výsledky vytvorili zaujímavé zloženie tímu pre ME v Nórsku 2022, a to 

troch nováčikov (Stanislav Benko, Lukáš Horský a Roman Teluch), pre ktorých to boli prvé 

skúsenosti z medzinárodných seniorských súťaží a dvoch pretekárov (Martin Klaučo a Štefan 

Mlynarčík), ktorí už reprezentovali Slovensko na niekoľkých súťažiach. Najskúsenejších z tímu 

bol Martin Klaučo (10.miesto v jednotlivcoch na MS 2019 v Tasmánii), ktorý sa s nami delil 

o množstvo cenných informácií počas celej prípravy. Oficiálna príprava na ME začala už 21. 

januára, viac ako pol roka pred začiatkom, vytvorením skupiny na WhatsAppe, ktorej členom 

bol ešte aj potenciálny náhradník Marek Mäsiar. Od tejto chvíle bolo v tejto skupine vytvorený 

nespočetný počet príspevkov, ktorými sme si vymieňali informácie o všetkom, čo súviselo 

s prípravou na ME. O tímovom duchu všetkých účastníkov ME svedčí aj to, že táto WhatsApp 

skupina existuje doteraz a stále si v nej máme čo povedať. Súčasťou prípravy bolo aj stretnutie 

tímu na Červenom Kláštore, deň pred pohárovými pretekmi.  

 

Cesta do dejiska ME 

Do Nórska sme sa rozhodli cestovať spolu autom (viacmiestny FORD Tourneo), 

odchádzali sme 28. júna skoro ráno z Popradu, 6 dní pred oficiálnym začiatkom ME. Cesta 

ubiehala rýchlo, v aute bolo veselo, už tam bolo cítiť tímového ducha všetkých členov. Po 

prechode Poľska, Nemecka a Dánska sme dorazili na trajekt z Frederikshavnu do Osla. Po 

nočnom odpočinku v kajute nás ráno čakala nádherná scenéria Oslofjordu pred príjazdom 

trajektu do Osla. Následne sme pokračovali v jazde autom približne 3 hodiny do cieľa našej 

cesty do Koppangu, kde sme dorazili okolo 14,00 hod. Ubytovaní sme boli v kempe Koppang 

Camping, kde sa mi podarilo vybaviť ubytovanie v chatke, v ktorej sme potom ostávali aj počas 

ME, nemuseli sme sa teda po tréningovej časti sťahovať (počas ME sme mali k dispozícii aj 

susednú chatku). Ubytovanie bolo jednoduché ale poskytovalo všetko to, čo sme potrebovali. 

Po príchode do Koppangu sme zažili šok, keď sme prvýkrát zazreli rieku Glommu, na 

ktorej boli 2 sektory pretekov. Z mosta pri kempe vyzerala ako Dunaj v Bratislave. Neskôr sme 

sa dozvedeli, že pred našim príchodom prešiel oblasťou nad Koppangom prívalový dážď, ktorý 

zdvihol hladinu Glommy o viac ako 2 metre (bežný prietok Glommy v Koppangu je cca 150 



m3/s, po prívalovom daždi bol cca 730 m3/s). Po tomto zistení sa v nás odohrávali zmiešané 

pocity, mali sme zrazu v hlave oveľa viac otázok – ako tu budeme brodiť?, akým spôsobom 

chytať?, aké muchy použiť?, budú sa meniť sektory?, ..., všetko to, čo sme mali pripravené 

v hlavách počas domácej prípravy, bolo zrazu preč. 

 

   

Tréning 

Na tréning sme si vyčlenili 4 dni po príchode, plánovali sme každý deň chytať inú rieku 

a jazero (Glomma mala 2 sektory – vrchný a spodný). Keďže Glomma bola absolútne 

nechytateľná, rozhodli sme sa ju nechať na záver a na začiatok tréningu sme si zvolili 

najmenšiu z riek – Mistru. V Nórsku je veľmi jednoduchý spôsob získania povoleniek na lov, 

robí sa to priamo na stránke inatur.no, kde po zadaní základných údajov a uhradení poplatku 

(10-15€ na osobu a deň) Vám príde mailom povolenka, ktorá platí 24 hodín. Povolenky sme si 

teda kupovali až po príchode k vode, keď sme sa presvedčili, že sa dá chytať. 

 

1.deň tréningu – rieka Mistra 

Mistra je všeobecne známa svojim dobrým lovom veľkých pstruhov, najväčší 

zdokumentovaný úlovok v Mistre je pstruh 9,8 kg, ale aj v poslednom období sa tu každoročne 

uloví veľa veľkých rýb. Nám táto rieka pripomínala našu Belú, avšak dno bolo tmavé a voda 

bola v niektorých miestach veľmi rýchla, čo sťažovalo brodenie. Prechod na druhú stranu bol 

možný iba na niektorých miestach. Trénovali sme priamo nad pretekárskou traťou. Každému 

sa podarilo nachytať zopár krásne vyfarbených pstrúžikov, väčšina však bola menšia ako 20cm, 

teda nebodovaná. Vyskúšali sme si všetci ako chytať, kde hľadať rybu a taktiež aj základné 

vzory múch.  

 



 

 

2.deň tréningu – jazero Storsjøen 

Jazero Storsjøen  je jazero dlhé 35 kilometrov, v najširšom mieste je široké 1,7 

kilometra. Rozloha je 47,55 km2 a objem je 7,07 km3. Jazero má nadmorskú výšku 251 m, 

najväčšia hĺbka je 309 m, spodná časť jazera je teda pod hladinou mora. Je možné tu uloviť 

síha, pstruha, lipňa, lieňa alebo sivoňa. Populácia pstruhov v Storsjøene je jednou z najväčších 

v krajine a ulovili sa tam aj ryby s hmotnosťou nad 10 kg. Domáci tu prevažne lovia na trolling. 

Už pár týždňov v predstihu sme si zajednali na tento deň u jednonohého Freda 

(miestna ikona) 2 loďky. Počasie nám celkom vyšlo, búrka nás tesne obišla, vietor nebol silný, 

lode sa dali dobre ovládať. Problém bol však s jednou loďou, ma ktorej som bol s Maťom, po 

nejakom čase ju nešlo naštartovať, aj keď nám ju Fred bol raz opraviť. Viac sme teda my dvaja 

nechytali ako chytali. Druhá loďka bolo v poriadku, takže chlapci vyskúšali rôzne miesta 

a hlavne rôzne spôsoby lovu. Na naše prekvapenie sme zistili, že najjednoduchšie bude chytať  

pozdĺž brehu lipne na lurky, medzi ktorými sa môže objaviť aj síh alebo pstruh. Pre všetkých 

z nás to boli prvé chytené lipne na jazere v živote. Romanovi sa však podarilo chytiť aj krásneho 

pstruha. Aj napriek len jednodňovému tréningu (TOP tímy sa jazeru venovali dlhšie) sa nám 

podarilo trafiť systém chytania a výber miesta, čo nám v samotných pretekoch zabezpečilo 

celkové víťazstvo v sektore na jazere!    

 

 



 

 

3.deň tréningu – rieka Atna 

V rieke sa nachádzajú lipne a pstruhy, je to väčšia rieka v porovnaní s Mistrou, 

pripomínajúca prúdivejšie časti Dunajca. Bohužiaľ aj táto rieka mala vďaka dažďom prietok 

približne dvojnásobný oproti normálnemu stavu. Našli sme si 2 miesta, kde sme trénovali 

a kde sa dalo ako tak zabrodiť. Viac rýb sa nám podarilo nachytať len v miestach kde bola rieka 

trochu spomalená. Pri normálnom stave vody a pri možnosti brodiť celú šírku rieky by táto 

rieka bola pre nás ozajstným rybárskym rajom.  

 

 

4.deň tréningu – rieka Glomma 

Rieka Glomma je ozajstným muškárskym rajom s množstvom nádherných lipňov ale aj 

pstruhov. Rieka na pretekárskych úsekoch dosahovala šírku aj cez 200 metrov, avšak kvôli 

zvýšenému stavu sme si túto rieku vôbec neužili, ako v tréningu, tak ani na pretekoch. Aj 

napriek tomu, že sme si tréning na tejto rieke odložili až na posledný deň, zachytali sme si len 

veľmi málo, aj to len väčšinou z brehu. O nejakom trénovaní, ktorým by sme niečo podstatné 

zistili, nemohlo byť ani reči. Ešte deň pred začiatkom ME sa rozhodovalo, či nebude spodná 

Glomma vymenená z nejakým iným náhradným sektorom, bohužiaľ to nechali tak. Vedeli sme, 

že štandy budú veľmi nevyrovnané, niekde sa bude dať zabrodiť len pár metrov, inde takmer 

vôbec. Potvrdilo sa to počas pretekov, kde tí, ktorí mali na nástupnom brehu plytšiu vodu, 

chytali podstatne viac rýb ako tí, ktorí chytali iba z brehu, resp. brodili 1-2 metre od brehu pri 

maximálnom zabrodení. 



 

 

Priebeh ME: 

4.júl -  zúčastnili sme sa registrácie a následne na kapitánskom mítingu som pre tím vylosoval 

číslo 6 ako aj jednotlivé zaradenie pretekárov do skupín. Tešili sme sa na šampionátové jedlo 

po dňoch tréningu, keď sme si varili sami. Tešili sme sa však úplne zbytočne, raňajky boli 

jednotvárne a len studené, za obed pokladajú Nóri bagetu s jablkom a z jednochodových 

večerí sme sa tiež nenajedli. A tak sme boli nútení si aj počas ME na našej chate niečo uvariť. 

 

  

 

Večer sa konal uvítací ceremoniál, ktorý bol vysielaný pomocou live streamu 

a spoločne s nami si ho tak mohli pozrieť aj naši rodinní príslušníci, kamaráti ale aj ktokoľvek, 

kto mal o to záujem.  



 

5.júl - deň pred začiatkom sme využili na prípravu všetkého potrebného ako aj na oddych pred 

tromi náročnými dňami 

6.júl 

1.kolo ME 

Prvé kolo bolo plné očakávaní, kde sa zaradíme medzi konkurenciu 16-tich štátov. 

Keďže sme na Glomme a Atne nedostali štandy, na ktorých by sa dalo zabrodiť viac ako 2-3 

metre, výsledky tomu zodpovedali. Po prvom kole sme boli na 7. mieste. Potešením bolo 

umiestnenie Lukáša na jazere, ktorému systém chytania a muchy z tréningu vyniesli krásne 4-

té miesto. Tieto jeho skúsenosti sme potom úspešne využívali všetci v ďalších kolách na jazere. 

Atna – Števo umiestnenie 8, Vrchná Glomma – Roman 8, Spodná Glomma - Martin 6, Mistra – 

Stano 9, jazero - Lukáš 4 

  

2.kolo ME 

Druhé kolo nám vyšlo o niečo lepšie ako prvé, skončili sme v ňom na 4. mieste 

a celkovo po dvoch kolách sme boli na 6.mieste. Počas celého kola pršalo a bola zima, takže 

sme prišli večer na chatu poriadne unavení a premrznutí. 

Atna – Lukáš umiestnenie 6, Vrchná Glomma – Števo 10, Spodná Glomma – Roman 6, Mistra 

– Martin 4, jazero – Stano 5 

 



 

7.júl 

3.kolo ME 

Bohužiaľ v treťom kole sa opäť potvrdilo staré známe, že naše reprezentácie majú 

z nejakého dôvodu toto stredné kolo väčšinou najslabšie. Môže to byť spôsobené únavou po 

prvom dni ale v tomto prípade aj našimi štandami na Atne a Glomme, ktoré boli ťažko 

broditeľné. Na Mistre (Roman) a na jazere (Martin) sa nám tradične darilo. Večer sme si sadli 

spolu pred chatu a spoločne sme sa vyhecovali pred posledným dňom, každý povedal ako a na 

čo ide chytať a ostatní mu to okomentovali. Možno aj takýto spôsob spoločnej komunikácie 

nám v posledný deň pretekov priniesol túžené výsledky, ale hlavne to, že sme si jeden 

druhému verili do poslednej chvíle. 

Atna – Stano umiestnenie 10, Vrchná Glomma – Lukáš 11, Spodná Glomma – Števo 13, Mistra 

– Roman 3, jazero – Martin 6 

           

 

 

 



 

8.júl 

4.kolo ME 

Pred posledným dňom sme išli do pretekov vo veľmi dobrej nálade a s odhodlaním, že 

urobíme všetko pre to, aby sme predbehli Čechov a Nórov a dostali sa na 5.miesto. 

Doobedňajšie kolo nám celkom vyšlo, skončili sme v ňom na 4.mieste a v celkovom poradí sme 

predbehli Český tím, a to aj napriek horším štandom na oboch Glommách. Na kvalitné 

umiestnenie na Mistre a jazere sme sa opäť mohli spoľahnúť. 

Atna – Martin umiestnenie 6, Vrchná Glomma – Stano 9, Spodná Glomma – Lukáš 11, Mistra 

– Števo 4, jazero – Roman 4 

 

          

 

5.kolo ME 

A prišlo finále, posledné kolo, každý tím sa ešte snažil zlepšiť, medzi prvými troma 

tímami po 4.kole bol rozdiel iba štyroch bodov, o ničom ešte nebolo rozhodnuté. Znie to 

takmer neuveriteľne, ale v takejto napätej situácii sa nám podarilo vyhrať celé kolo! 

Excelentný výkon Martina, výborný výkon Romana a Števa a veľmi dobré výkony Stana 

a Lukáša na ťažkých štandoch nám zaručili splnenie cieľa, s ktorým sme išli nielen do 

posledného dňa, ale aj do celých pretekov, a odmenou nám bolo vytúžené 5.miesto. Neskôr 

sme sa dozvedeli, že sa nám podarilo vyhrať jazerný sektor, ktorý bol jediný bez vplyvu losu, 

nakoľko si tam každý mohol s loďou chytať kde len chcel bez obmedzenia (na jazere s plochou 

47 km2 bola pretekárska trať cca 10 km2 pre 8 lodí). 

Atna – Roman umiestnenie 3, Vrchná Glomma – Martin 1, Spodná Glomma – Stano 7, Mistra 

– Lukáš 8, jazero – Števo 3 



      

 

Konečné výsledky tímy: 1. Francúzsko, 2. Španielsko, 3. Fínsko, 4. Poľsko, 5. SLOVENSKO, 6. 

Nórsko, 7.Česko, 8. Taliansko 

Výsledky jednotlivcov SVK: 9. Roman Teluch, 12. Martin Klaučo, 31. Stanislav Benko, 32. 

Štefan Mlynarčík, 42. Lukáš Horský 

 

 



Záverečné zhodnotenie: 

 Konečné 5.miesto je potrebné hodnotiť jednoznačne ako úspech tohto tímu, ktoré ako 

jediné z TOP 8 tímov tohto šampionátu malo troch nováčikov, a ktoré ako jediné z TOP 8 tímov 

tohto šampionátu nemalo priamo na ME žiadnu podporu (väčšina tímov mala nechytajúceho 

kapitána, náhradníka alebo aj manažéra). Netreba zabudnúť ani na čiastkové úspechy, a to 

víťazstvo Slovenska v poslednom kole majstrovstiev, kedy už každý tím bojuje na maximum. 

Čerešničkou na torte bolo aj historické víťazstvo nášho tímu v sektore na jazere z lodiek, čo sa 

podľa dostupných zdrojov nepodarilo doteraz žiadnemu slovenskému tímu na 

medzinárodných súťažiach. Určite je potrebné vyzdvihnúť aj umiestnenie Romana Telucha na 

9.mieste a Martina Klauča na 12.mieste v poradí jednotlivcov. 

 Nedá mi nespomenúť zaujímavé porovnanie skúseností nášho a českého tímu, ktorý 

sme mimochodom porazili. Pretekári českého tímu, ktorí sa zúčastnili týchto ME, majú vo 

svojich vitrínach viac titulov šampiónov z ME a MS, ako je počet doterajších účastí pretekárov 

nášho tímu na ME alebo MS!  

 Popri ME sa konali aj 1.MS žien v muškárení, ktoré bezkonkurenčne ovládli české 

pretekárky. Snáď kvôli tomu, že išlo o prvé MS žien, boli ME mužov trochu v úzadí.  

Krátke subjektívne zhodnotenie jednotlivých účastníkov ME: 

Roman TELUCH – veľký talent slovenského muškárenia, vo svojom mladom veku si počínal 

skúsene, tímový hráč; ešte budeme o ňom v budúcnosti veľa počuť, pokiaľ zostane pokorný 

ako doteraz 

Martin KLAUČO – skúsený pretekár, ktorý má vždy čo dať tímu; v rozpoložení v akom bol na 

ME, by ho chcel mať každý kapitán v tíme; je schopný dosahovať tie najvyššie ciele 

Stanislav BENKO – perspektívny pretekár, tímový hráč, skúsenosti z ME mu určite pomôžu pri 

ďalšom zlepšovaní 

Lukáš HORSKÝ – perspektívny pretekár, tímový hráč, skúsenosti z ME mu určite pomôžu pri 

ďalšom zlepšovaní 

Štefan MLYNARČÍK - Bola to zrejme moja rozlúčka s reprezentáciou a rozlúčiť sa krajším 

spôsobom som si ani nevedel predstaviť. Bolo mi cťou viesť tento tím a som na každého člena 

tímu (Romen, Maťko, Stando, Luky) patrične hrdý a aj touto cestou sa im chcem za ich prístup 

k plneniu si povinností pred aj počas ME poďakovať.    

 Chcel by som sa za celý tím poďakovať Sekcii LRU-mucha a SZŠR za finančnú podporu 

pri úhrade štartovného. 

Rovnako sa chcem poďakovať všetkým, ktorí nás akýmkoľvek spôsobom podporovali, 

držali nám palce a verili nám až do konca. 

 

Správu vypracoval: Štefan Mlynarčík – kapitán tímu 

 

V Poprade, dňa 30.9.2022 


