
Dňa 23.-27.5. sa konali vo východnom Sarajeve, hlavnom meste Bosny a Hercegoviny, už 16. 

majstrovstvá sveta v LRU- prívlač. Pretek sa konal na krásnej rieke Željeznica, situovanej v horách 

v okolí Sarajeva a pozostával z troch dní. 

V piatok bol dôležitý tréning, na ktorom si pretekári tvoriaci užší výber a reprezentačný tréner 

dôkladne prešli trať. Vyskúšali pripravovanú taktiku, voľbu nástrah a spravili si celkovú predstavu 

o toku a spôsobe lovu. Širšia časť reprezentácie mala na starosti sledovanie ostatných tímov, 

zhodnotiť najlepšie miesta na sektoroch ako aj najťažšie a sledovať taktiku ostatných svetových 

tímov. Po tréningu nasledoval slávnostný otvárací ceremoniál na ktorom sa privítalo všetkých 19 

tímov z celého sveta.

 

V sobotu začal ten veľký deň. Nálada v reprezentačnom tíme bola skvelá.  Vopred sa stanovila 

taktika pre pretekárov a aj pre širšiu časť reprezentácie tvoriacu „breh“. Pretekári s asistentmi 

putovali na sektory A,B,C,D a „breh“ sa rozdelil do skupín na každý sektor. Úlohou „brehu“ počas 

pretekov, bolo vybrať a odhadnúť najlepšie miesta na sektore pre pretekára, sledovať nástrahy a štýl 

lovu súperov a zdieľať tieto informácie s asistentom pretekára. Prvé kolá boli pre náš tím ťažšie. Rieka 

bola skvelo zarybnená a na najlepších miestach sa chytal veľký počet rýb. Vedeli sme, že kvalita 

našich pretekárov sa ukáže až v ďalších kolách, kde bude treba využiť vycibrenú techniku lovu. Tak sa 

aj stalo a zo sektoru A si Lukáš Hollý odniesol 1.miesto, zo sektoru B Peter Horňák 2. miesto, zo 

sektoru C Peter Marcin 12. miesto a na sektore D vybojoval Juraj Smatana 6. miesto. Po súčte 

umiestnení sme po prvom dni obsadili tretie miesto. S dvojbodovou stratou na prvý tím Poľska 

a s rovnakým súčtom umiestnení v sektoroch za Talianskym tímom. 



 

Po náročnom dni a chutnej večeri, na ktorú sa každý tešil, nás čakal ešte náročnejší posledný 

deň. 

Nedeľa , počas ktorej sa všetko rozhodne. Reprezentačný tréner spravil zmenu v zostave 

a miesto Petra Marcina nastúpil pretekár SRZ Mso Levice Marek Rojtaš. Ostatná časť „repre“ tímu 

zostala nezmenená. Ako sme predpokladali, posledný deň bol najťažší, no o to viac nám vyhovoval. 

Ryba bola po sobotnom kole „rozbitá“ a pretekár jej musel nástrahu ponúknuť na „zlatom podnose“ 

aby zareagovala. Náhody museli byť prevedené s milimetrovou presnosťou a zároveň aj rýchlosťou. 

To je presne ten spôsob lovu, ktorý vyhovuje Slovenskej reprezentácií. Zaznel klaksón posledného 

kola a s tlkotom srdca zisťujeme výsledky. Na sektore A Marek Rojtaš vybojoval premiérové 4. 

miesto, na sektore B Juraj Smatana 1.miesto, na sektore C Lukáš Hollý 2.miesto a sektore D Peter 

Horňák 6. miesto.  

Bolo dobojované. Každý z tímov v hlave prerátaval výsledky, kto sa asi kam posunul, kto 

prepadol. No my sme tušili, že so súčtom umiestnení 16 sme na tom dobre. Netrvalo to dlho 

a oficiálne zrátanie výsledkov dosvedčilo, že Slováci sú majstrami sveta v LRU- prívlač !!! A aby toho 

nebolo málo, Lukáš Hollý sa stal majstrom sveta v jednotlivcoch! 



 

 

 



 Spodný rad zľava: David Havlíček, Claudio Matteoli, Barbara Durante, Lukáš Svetlík 

Stredný rad zľava: Ladislav Mlynarovič, Peter Marcin, Juraj Smarana, Lukaš Hollý, reprezentačný 

tréner- Vlastimil Ťěšický, Peter Horňák, Marek Rojtaš, Pavol Horňák 

Vrchný rad zľava: Braňislav Ďuďák, Rastislav Hollý, Zuzana Hollá, Peter Hirjak, Pavol Franc, Miroslav 

Palúch, Janka Hulvanová, Miroslav Hulvan, Peter Klimovský, Jujar Železnička, Róbert Novotný, Peter 

Klesniak, Jakub Hulvan, Peter Augustín 



 

Marek Rojtaš a jeho sústredenie 



 

Zľava: Peter Augustín, Marek Rojtaš, Róbert Novotný, Peter Klesniak 


