
 

 

 

Mistrovství světa juniorů v muškaření 2016 

– Španělsko 

 

 

 

 

 

 



 

 

Juniorský reprezentační tým  

Apjár Filip - trenér 

Narodený: 5. 8.1983. 

Nový Jičín - Česká republika 

Pretekárskej činnosti sa už venujem 20 rokov. Za svoju doterajšiu kariéru som dvojnásobným 

majstrom Európy v družstvách, dvojnásobným vicemajstrom Európy v družstvách, majstrom 

Českej republiky v jednotlivcoch, dvojnásobný majster Českej republiky v družstvách, 

trojnásobný majster Českej republiky v 1. lige, Majster Beskidské ligy Muchové - Polsko. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

https://ffmtests.blogspot.cz/2016/07/slovensky-juniorsky-reprezentacni-tym.html


 

 

Andrej Benka  
Narodený: 5.2.1998 

Dolný Kubín 

Doterajšie úspechy: ME 2013 na Slovensku 

Majstrovstvá Sveta juniorov 2014 - 21 jednotlivec 

3.miesto MSR 2014 

3. miesto Podilinská patnastka 2015  

4.miesto Podolinska patnastka 2014 to 

4. miesto Oravská mucha 2014, 6.miesto divízia 2014, 13. miesto Majstrovstvá Slovenska 

seniorov ,13. miesto v seniorskem rebríčku v 2014 a seniorská kvalifikacie 

6. miesto 1 liga 2015 

  

  

 
 

 

 

 

Matěj Kordoš 
Narodený: 27.10.1999 

Liptovský Mikuláš 

Doterajšie úspechy: 

2006 - 3. miesto Zlatý blyskáč 

2009 - 1. miesto Zlatý blyskáč 

2010 - 6. miesto Zlatý blyskáč 

2011 - 4. miesto Zlatý blyskáč 

2013 - 2. miesto MS 

 

 

 

 

 

 



 

 Adam Judiak 
Narodený: 19.7.1999 

Bydlisko: Nižná, okres Tvrdošín 

Doterajšie úspechy: 

2. miesto, Majstrovstvá Slovenskej republiky 2014 

2. miesto, Divízia jesenné kolo 

5. miesto, Kysucká muška 

3. miesto Divízia B 2014, družstvo 

 

 
 

Marek Mäsiar 
Narodený:8.9.1997 

Dolný Kubín 

Doterajšie úspechy: 

Vianočný pstruh 2015 -1 miesto, Memorial Lubomíra Kľučára 2014 - 2 miesto, Divízia B 

2015 (družstva) -1 miesto, Podolinska pätnáska 2015 - 4 miesto, Divízia B 2015 (jarné kolo) - 

4 miesto, MSJ 2015 -6 miesto 

 
 
 

 



Roman Teluch 
Narodený:17.1.2000 

Dolný Kubín 

Doterajšie úspechy:  

1.miesto-Podolinska pätnástka 2015, 4.miesto- Majstrovstvá republiky a Oravský lipen 2015, 

1.miesto- Divízia tím 2015 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mistrovství světa juniorů v muškaření 2016 – Španělsko 

 

Reprezentační tým: 

Trenér: Filip Apjár 

Závodníci: Matěj Kordoš, Andrej Benka, Roman Judiak, Marek Masiar, Adam Judiak 

Doprovod:  Vladimír Ligda 

Místo konání: Španělsko – Santiago de Compostela 

 

Řeky: Xallas, Eume, Anllons,Mandeo 

 

Termín závodu: 8.8 – 14.8.2016 

 

Přípravný týden: 3.8 – 5.8.2016 

 

Oficiální stránky: http://www.wyffc2016.com 

Informační stránky: https://ffmtests.blogspot.cz – aktuální informace z průběhu tréninku a 

závodu. 

 

Přípravný camp. 

Do místa konání jsme odletěli 3.8.2016 z letiště v České republice z Prahy do Portugalska 

města Porto. Tam jsme si zapůjčili automobil a vyrazili jsme do Španělska. Pro přípravný 

týden jsem nakonec zvolil městečko Vall do Dubra, které se nacházelo přibližně stejně daleko 

od tréninkových řek. Každá z řek měla své specifikum a tak bylo hodně co trénovat. Řeka 

Euma – rychlá horská řeka s obsádkou pstruha mořského. Velice těžké brození v rychlých a 

velice hlubokých proudech. Řeka Mandeo – velice malinký potůček, kde se člověk musel 

téměř plazit, aby měl možnost chytit alespoň jednoho pstruha. Řeka Anllons – extrémě 

zarostlá řeka vegetací a stromy až nad vodu. Řeka Xallas – 20 m široká a hluboká řeka 

s dlouhými vodními travinami. K tréninku jsme využili i pomoci domácích závodníků, kteří 

nás provedli na řece Eume a Mandeo, kde byl hlavní rybou pstruh mořský, s kterým zatím 

nikdo z hochů neměl zkušenost. Ukázali nám úspěšné vzory k jejich lovu. V průběhu 

tréninkových dní jsme objeli všechny závodní řeky a s úspěchem jsme lovili pstruhy potoční a 

pstruhy mořské. Celý přípravný týden byly teploty vysoko nad 30 stupni celsia.  

http://www.wyffc2016.com/
https://ffmtests.blogspot.cz/


 

 

 

Oficiální závodní týden. 

V pondělí 8.8.2016 jsme se stěhovali do oficiálního hotelu v městě Santiago de Compostela. 

V tréninku jsme si vyzkoušeli všechny techniky pro úspěšný lov v takto obtížných 

podmínkách. Navázali jsme potřebné mušky a nachystali veškeré nutné vybavení a doplňky. 

V pondělí odpoledne proběhlo oficiální zahájení na náměstí u katedrály. Večer porada 

kapitánů a rozdělení hochů na úterní oficiální trénink. Pro oficiální trénink jsme si znovu 

vybrali řeku Xallas, kde byl největší problém se zdoláním ryby v takto zarostlé řece vodními 

trávami.  

Štředa 10. 8. 2016 den D, v noci přišlo prudké ochlazení, někde ke dvaceti stupňům a silný 

vítr. Hned nám všem trenérům bylo jasné, že se vše mění a závody budou mnohem obtížnější, 

než jsme doufali. Hned první závodní kolo vše prozradilo. Po příjezdu k vodě a prohlídce 

závodních míst, které byly dlouhé i 800 m, kdy normální sektor bývá dlouhý kolem 100 m, 

bylo jasné, že tady něco nehraje. A opravdu hned v prvním kole padaly nulové výsledky jeden 

za druhým. Prudké ochlazení se silným větrem a nedostatek ryb v závodních sektorech, byly 

silným soupeřem pro všechny mladé chlapce. Za celé 3 hodinové závodní kolo byl člověk rád, 

že se mu podařilo vyprovokovat jednu – tři rybky k záběru a pak už to bylo o zkušenosti 

jednotlivých borců a kapky štěstí, komu se podaří dostat rybu až do podběráku. V prvním kole 

jsme uválčili  4. místo – Adam Judiak , 5. místo – Matěj Kordoš, 6. místo – Marek Masiar, 7. 

místo Roman teluch a bohužel přišla i jedna nula na řece Xallas  - Andrej Benka. V druhém 



kole trápení se silným větrem pokračoval a výsledky byly 3. místo -  Roman Teluch, 6. místo 

Adam Judiak, 7. místa Matěj Kordoš a Andrej Benka a další nula – Marek Masiar. Po prvním 

závodním dnu jsem se tak ocitli na posledním místě.  

Čtvrtek 11.8.2016 nás čekalo jen jedno závodní kolo. Ráno u autobusu jsme zjistili, že vítr 

snad ještě zesílil a že v okolních vesnicích hoří rozsáhlé požáry, ale že hasiči to mají pod 

kontrolou a že se nemusíme ničeho bát. Nálada byla bojovná, ale lehce podrážděna 

nepříznivým počasím a včerejšími výsledky. V pět hodin ráno rozjezd na závodní úseky. 

První výsledek, kterým jsem zjistil, byl velice pozitivní Andrej Benka 1. místo, ale pak začali 

přicházet zbylé a naděje na vylepšení výsledku klesaly. 7 . místo Roman teluch a pak už jen 

třikrát nula a poslední umístění po třech kolech. Odpoledne bylo volno a tak jsem klukům 

nařídil odpočinek, abychom mohli v posledním závodním dnu do toho dát vše a výsledek 

vylepšit. 

Pátek 12.8.2016 ráno přicházíme k autobusům a vítr nikde. Téměř bezvětří a teploty opět 

hodně vysoko. Hned u autobusu nás pořádající organizátor upozorňuje, že dnes bude vše 

jinak, a že si chlapci konečně zachytají. Po čtvrtém kole svitla drobná kapka naděje, kdy 

chlapci vrátili s výsledky – 1. místo Marek Masiar, 3. místo Andrej Benka, 5. místo Roman 

Teluch, 6. místo Adam Judiak a bohužel jedna nula Matěj Kordoš. I tak posun na sedmé místo 

s devíti týmů. Poslední kolo pokračovalo již v rozjetém vlaku, kdy chlapcům fungovalo, vše 

co jsme natrénovali a tak přicházeli s výsledky – 1. místo Marek Masiar, dvakrát 4. místo 

Matěj Kordoš a Roman Teluch a dvě sedmé místa Andrej Benka a Adam Judiak. 

Celkově jsme tedy skončili na 7 místě a v jednotlivcých se chlapci úmístili na 24. místě 

Marek Masiar, 25. místo Roman Teluch, 27. místo Andrej Benka, 37. místo Adam 

Judiak, 40 místo Matěj Kordoš.     

   Závěrem bych chtěl vyhodnotit působení našeho týmu na mistrovství. Musím konstatovat, 

že tak těžké Mistrovství světa se jen tak nezažije. Tři z pěti řek byly velice náročné na 

brození, některé sektory se bez plavání nedaly brodit vůbec, sektory dlouhé místy až 800 m a 

ta nečekaná velká změna počasí s obrovskými vichry byli chlapcům dost silným soupeřem. 

Dokázat se soustředit mnohdy i téměř tři hodiny bez záběru a v posledních minutách dostat 

záběr a dovést rybu až do podběráku, bylo i o kapce štěstí. Ale i přesto dokázali makat po 

celou dobu mistrovství naplno, vázat mušky dlouho do noci a brzy ráno vstávat a poté celý 

den brodit těžké řeky. Vím, že z výsledku to vypadá, co tam vlastně ti kluci dělali, ale věřte, 

že dřeli do poslední sekundy. Čtyři z pěti byli poprvé na podobné soutěži a vím, že zde 

všichni vyrostli ve svých zkušenostech, myšlení a individuálním nasazení o několik tříd 

nahoru.  

 

 

Naposled bych moc rád poděkoval všem našim sponzorům, bez kterých by junioři nikdy 

nemohli zažít a vstřebat tyto zkušenosti a posunout se blíže k naší konkurenci a na příštím 

Mistrovství světa ve Slovinsku jim být těžkým soupeřem. 

Jmenovitě bychom chtěli poděkovat generálnímu sponzorovi Slovenskému rybářskému svazu 

- za finanční podporu, firmě HENDSPRODUCTS za háčky, kuličky, CDC a vlasce, firmě 

DOHIKU za háčky a fluorocarbony, firmě Starfish za krásné reprezentační košile a 



materiály, panu Dušanu Konečnému za finanční podporu, firmě THYMALLUS za 

fluorocarbony, firmě ESOX za fluorocarbony, firmě STUFF za trička, firmě SLUMEKO za 

trička a panu Ondrejovi Rusnákovi za finanční podoru. 

 

 

Filip Apjár 

Reprezentačný tréner juniorov LRU - mucha 

 

 

 

 

 

 

 


