
30. 5. 2016–4. 6. 2016
Pardubice, Czech Republic

18. Mistrovství světa  
  

18th SPORT FISHING WORLD CHAMPIONSHIP DISABLED

9. Mistrovství světa 
9th SPORT FISHING WORLD CHAMPIONSHIP VETERANS



2

18. Mistrovství světa handicapovaných 
rybářů v lovu ryb udicí – plavané
18th SPORT FISHING WORLD CHAMPIONSHIP DISABLED
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9. Mistrovství světa veteránů  
v lovu ryb udicí – plavané

9th SPORT FISHING WORLD CHAMPIONSHIP VETERANS
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Vážení přátelé rybářského sportu,
s velkou radostí uděluji záštitu pro Mistrovství světa handicapovaných rybářů a veteránů 

2016 v  Pardubicích. Rybaření je České republice oblíbené od  nepaměti, ale i  sportovní 
rybaření má u nás již mnohaletou historii s  řadou významných úspěchů. Velmi si vážím 
činnosti aktivních rybářů, kteří společně umožňují všem milovníkům tohoto sportu si jej 
v maximální míře užívat a těm nejlepším dokonce porovnat své dovednosti i s mezinárodní 
konkurencí.

V osmnáctileté historii účasti českých handicapovaných rybářů v tomto mezinárodním 
klání je to již podruhé, co se ti nejlepší setkávají v České republice. Poprvé v devítileté his-
torii se nejlepší veteráni setkají na Mistrovství světa v České republice. Doufám, že naši re-
prezentanti využijí domácího prostředí na Labi a navážou na předešlé medailové úspěchy. 
Za účasti všech příznivců a fanoušků, mezi které se tímto zařazuji, přeji všem účastníkům 
mnoho úspěchů a radosti jak na letošním Mistrovství světa, tak i při dalších sportovních 
příležitostech a v životě.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR

Dear friends of fishing sport,
it my great privilege and honour to grant patronage over the World Championship of 

Disabled Fishermen and Veterans 2016 in Pardubice. Fishing has always been a favourite 
sport in the Czech Republic and there is a long history of great successes in sport fishing 
in our country. I deeply respect the activities of sports fishermen who work hard to enable 
the sports fishing enthusiasts to enjoy their passion for fishing and the best fishermen to 
compete against other international rivals.

It is for the second time in its 18 year history that the best fishermen meet together at 
the World Championship of Disabled Fishermen. It is also for the first time in its 9 year 
history that the best seniors meet at the World Championship for Veterans in the Czech 
Republic. I hope our teams will use the advantage of being at home on the Labe and will 
build on previous successes. On behalf of all fans and supporters – among which I count 
myself – I wish all the best to all participants, not only at the World Championships, but 
during all other sporting events, as well as in their lives.

Bohuslav Sobotka, Prime Minister of the Czech Republic

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky

Základní varianty značky Úřadu vlády České republiky:

Úřad vlády České republiky
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Vážení sportovní přátelé,
pro Český rybářský svaz je velikou ctí, že byl mezinárodní federací sportovního rybolovu 

ve sladkovodních vodách F.I.P.s.e.d. vybrán a pověřen, aby uspořádal Mistrovství světa han-
dicapovaných rybářů a veteránů v lovu ryb udící – plavané. Naskýtá se mu tak možnost 
prezentovat se jako mezinárodně plně respektovaná organizace sportovních rybářů.

Rád proto využívám této příležitosti a zvu vás k účasti na Mistrovství světa 2016.
Světová elita handicapovaných rybářů a veteránů se tentokrát sejde v našem krásném 

městě Pardubice, aby zde změřila své síly a určila světové šampiony pro letošní rok. Kromě 
sportovního zápolení zde bude také příležitost k navazování nových sportovních přátel-
ství. Věřím, že budeme všem účastníkům Mistrovství světa během pobytu u nás dobrými  
hostiteli.

Přeji vám všem dobré výsledky a mnoho úspěchů v životě.
JUDr. Alexander Šíma, předseda ČRS

Dear sports friends,
for the Czech Fishing Association (ČRS) it is a great honour that it was chosen by Inter-

national sport fishing federation of fresh water and entrusted with the organization of the 
Angling World Championship of disabled and veterans. It can be presented as internation-
ally full-respected organization of sports fishermen.

I would like to take the advantage for this occasion and invite you for participation in the 
championship.

Word´s elite of disabled fishermen and veterans will meet in our nice town Pardubice to 
measure their strenghts and determine the world´s champions for this year. It will be also 
an opportunity to make new sports friendships.

I believe that we are going to be good hosts for all participiants in the course of stay at us.
I wish you the best results and a lot of success in life.

JUDr. Alexander Šíma, Chairman of ČRS
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Místo konání
Závod Mistrovství světa se bude konat na řece Labi ve městě Pardubice, které je vzdále-

no 100 km od Prahy. Závodní trať je přírodní, řeka zde má hloubku 1,5–3,5 metru a šířku 
kolem 65 metrů. Příjezd k řece vlastními vozidly je možný. Účastníci budou moci využít 
občerstvení přímo v  místě konání závodu, kde budou moci zakoupit i  rybářské potřeby 
a návnady. 

Competition venue
The venue will be organized on the river „Labe“ in city Pardubice, which is 100 km from 

Czech capital Prague. The venue is natural and the river is constat depth of 1,5–3,5 me-
ters and width more than 65 meters. Along the river there is a road along which the com-
petitors can get on track (boxes) with their own car. Refreshment, lunch and utility facili-
ties for participatians will be situated near the river, also baits will be sold there. 

Ryby v řece Labi / Fish river Labe 
›› cejn velký a malý (Abramis brama, Abramis bjoerkna) / bream 
›› plotice obecná (Rutilus rutilus) / common roach 
›› podoustev říční (Vimba vimba) / vimba bream 
›› ouklej obecná (Alburnus alburnus) / bleak 
›› jelec tloušť (Leuciscus cephalus) / chub 
›› okoun říční (Perca fluviatilis) / european perch 
›› kapr obecný (Cyprinus carpio) / common carp 
›› parma obecná (Barbus barbus) / common barbel 
›› sumec velký (Silurus glanis) / wels catfish 
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Program mistrovství světa:

Competition program:

Tréninky
Den Datum Od Do Akce
Pondělí 30. 5. 2016 07:00 09:00 Losování tréninkových míst

10:00 18:00 Trénink
Úterý 31. 5. 2016 10:00 18:00 Trénink
Středa 1. 6. 2016 10:00 14:00 Trénink

18:00 20:00 Zahajovací ceremoniál
Čtvrtek 2. 6. 2016 10:00 14:00 Trénink

16:00 Kapitánská schůzka – losování sektorů 

Trainings
Day Date From Till Action
Monday 30. 5. 2016 07:00 09:00 Drawing lots of the boxes

10:00 18:00 Training
Tuesday 31. 5. 2016 10:00 18:00 Training
Wednesday 1. 6. 2016 10:00 14:00 Training

18:00 20:00 Opening Ceremony
Thursday 2. 6. 2016 10:00 14:00 Training

16:00 Captain´s meeting drawing lots 
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Datum Od Akce
Pátek
3. 6. 2016 07:00 Kapitánská schůzka, losování míst  

v sektorech, distribuce závodních čísel

08:00 1. signál -> vstup závodníků na závodní 
místa

08:45 2. signál -> 5 minut před kontrolou 
krmení

08:50 3. signál -> kontrola návnad a krmení
09:50 4. signál -> začátek krmení
10:00 5. signál -> začátek 1. dne závodu MS

HANDICAPOVANÍ 12:55 6. signál -> 5 minut do konce 1. dne 
závodu MS

13:00 7. signál -> konec 1. dne závodu MS, 
začátek vážení

VETERÁNI 13:55 6. signál -> 5 minut do konce 1. dne 
závodu MS

14:00 7. signál -> konec 1. dne závodu MS, 
začátek vážení

16:00 Výsledky 1. dne závodů a kapitánská 
schůzka – losování sektorů

Sobota
4. 6. 2016 06:30 Kapitánská schůzka, losování míst 

v sektorech, distribuce závodních čísel

08:00 1. signál -> vstup závodníků na závodní 
místa

08:45 2. signál -> 5 minut před kontrolou 
krmení

08:50 3. signál -> kontrola návnad a krmení
09:50 4. signál -> začátek krmení
10:00 5. signál -> začátek 1. dne závodu MS

HANDICAPOVANÍ 12:55 6. signál -> 5 minut do konce 1. dne 
závodu MS

13:00 7. signál -> konec 1. dne závodu MS, 
začátek vážení

VETERÁNI 13:55 6. signál -> 5 minut do konce 1. dne 
závodu MS

14:00 7. signál -> konec 1. dne závodu MS, 
začátek vážení

16:00 Vyhlášení výsledků
19:00 Předání cen, závěrečná gala večeře

Závody mistrovství světa:
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Date From Action
Friday
3. 6. 2016 07:00 Captain´s meeting, drawing lots and  

distribution of the back numbers
08:00 1st signal -> Entry of competitors in the rings
08:45 2nd signal -> 5 minutes before control of baits 
08:50 3rd signal -> Controls of baits and ground baits
09:50 4th signal -> Start of heavy baiting operations

10:00 5th signal -> Start of competition Veterans and 
Disabled

DISABLED 12:55 6th signal -> 5 min. left to the end of the  
competition for Disabled

13:00 7th signal -> End of competition and start of 
weighing operations

VETERANS 13:55 6th signal -> 5 min. left to the end of the  
competition for Veterans

14:00 7th signal -> End of competition and start of 
weighing operations

16:00 Publication of the result´s and captain´s  
meeting

Saturday
4. 6. 2016 06:30 Captain´s meeting, drawing lots and  

distribution of the back numbers
08:00 1st signal -> Entry of competitors in the rings
08:45 2nd signal -> 5 minutes before control of baits
08:50 3rd signal -> Controls of baits and ground baits
09:50 4th signal -> Start of heavy baiting operations

10:00 5th signal -> Start of competition Veterans and 
Disabled

DISABLED 12:55 6th signal -> 5 min. left to the end of the  
competition for Veterans

13:00 7th signal -> End of competition and start of 
weighing operations

VETERANS 13:55 6th signal -> 5 min. left to the end of the  
competition for Veterans

14:00 7th signal -> End of competition and start  
of weighing operations

16:00 Publication of final clasifications
19:00 Prize giving ceremony, closing gala dinner

Competition Disabled and Veterans 2016:
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Mistrovství světa se koná pod záštitou

předsedy vlády Mgr. Bohuslava Sobotky,

ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky,

náměstka primátora města Pardubice Mgr. Jakuba Rychteckého.

Ministerstva práce a sociálních věcí,

předsedy senátu Milana Štěcha
místopředsedy senátu Ing. Zdeňka Škromacha,

hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického,Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky

Základní varianty značky Úřadu vlády České republiky:

Úřad vlády České republiky

ministerstvo práce
a sociálních věcí
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Organizátor Mistrovství světa  
handicapovaných rybářů a veteránů 2016

Organizace Mistrovství světa 
handicapovaných rybářů a veteránů v LRU plavaná 2016 

v Pardubicích, 30. 5.–4. 6. 2016

ve spolupráci s:

 Českým rybářským svazem • informačním a zpravodajským portálem Město perníku.cz 
místní organizací ČRS Těžce tělesně postižených rybářů z Kladrub 
místní organizací ČRS Pardubice • společností Povodí Labe, s. p.

společností Vodovody a Kanalizace Pardubice a. s. • společností Služby města Pardubic a. s. 
společností Taxi Prima • Střední zdravotnickou školou Pardubice

pořadatel MS: Rybářský sportovní klub Pardubice II Polabiny, z. s.
ředitelka MS: ing. Marta Vitochová

koordinátor: Petr Kopecký
asistentka: Bc. Denisa Vitochová

odborní poradci: Josef Konopásek, Milan Novák
státní trenér: Richard Konopásek (handicapovaní rybáři), ing. Jiří Hrazdil (veteráni)

vedoucí reprezentačního družstva: Oldřich Miler 
hlavní rozhodčí: David Kolařík, Jiří Bartoš 

MO ČRS Pardubice: Václav Horák (jednatel)
tiskový mluvčí: PhDr. Otakar Brož

RSK Pardubice: Milan Vrána, Milan Krudenc, Jindřich Svoboda, František Marek
MO ČRS Kladruby: Jirka Jedlička, Jirka Halaška, Leoš Chalupa, Červinka Lubomír,  

Chalupa Leoš ml., Chalupová Jaroslava, Vondruška Lukáš
spolupráce: Městský úřad Pardubice II (Polabiny), Městský úřad Pardubice VII (Rosice)
webová prezentace: www.handicap-rybari.cz, www.mrk.cz, www.mestoperniku.cz

Grafické zpracování brožury: Vanyová Lenka 
Úprava fotografií: Kaplan Ota

vodovody a kanalizace
pardubice a. s.



12 Palackého třída 250, 530 33  Pardubice, www.pernstejn.cz

Josef Konopásek
RybářSKé POTřeby POliČKA

www.colmic-konopasek.cz



Palackého třída 250, 530 33  Pardubice, www.pernstejn.cz

Pardubický pivovar, a. s.



SeDlDeKOR s. r. o.
Hořátev 215, 289 13  Sadská 3, www.sedldekor.cz
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ReSTAuRAce bléRiOT
nám. Dukelských hrdinů 2511

530 02  Pardubice
www.bleriot.cz

czech MARKeTinG
Sladkovského 433
530 02  Pardubice

www.czech-marketing.com

AlenA zAchOvá
Žižkova 6

530 06  Pardubice
www.pernikypardubice.cz

JOhnny  SeRviS
Tetín 1

266 01  Beroun
www.johnnyservis.cz
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KARel hAinz
Pichlova 1993

530 02  Pardubice
www.hainz.cz

hOTel TRiM s. r. o.
Semtínská 56

533 53  Pardubice
www.hoteltrim.cz

RATiOniS 
DevelOPMenT s. r. o.

Fáblovka 520
533 52  Pardubice

GOlDi, s. r. o.
Kolínská 296

288 02  Nymburk
www.goldi.cz
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Autocentrum bARTh a. s.
Hůrka 1798

530 12  Pardubice
www.autocentrum.cz

euROviA cS, a. s.
Národní 138/10
110 00  Praha 1
www.eurovia.cz

FAuReciA 
interiors Pardubice, s. r. o.

Průmyslová 537
530 03  Pardubice
www.faurecia.com

eXPlOSiA a. s.
Semtín 107

530 02  Pardubice
www.explosia.cz
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MiROS MAJeTKOvá, a.s.
Hradecká 545

533 52  Staré Hradiště
www.miros-pce.cz

uniKOl cz s.r.o.
Boleslavská třída 536

288 02  Nymburk

MARK1
Křižíkova 159/56

186 00  Praha-Karlín

SMile 4 viSiTOR s. r. o.
Pod soutratím 207/4

101 00  Praha-Vršovice

MAJETKOVÁ a.s .

M A J E T KOV Á a . s .

MAJETKOVÁ a.s .

www.miros-pce.cz

MAJETKOVÁ a.s .

www.miros-pce.cz

MAJETKOVÁ a.s .

122 x 70  - 8x

60x40  -1x

45 x 20

14 x 6

www.miros-pce.cz

www.miros-pce.cz

60x40  -1x

45 x 20

14 x 6

122 x 70  - 8x

1 2
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PivOvAR  
nyMbuRK s. r. o.

Pražská 581
288 25  Nymburk
www.postriziny.cz

FINET s. r. o.
nám. Republiky 2686

530 02  Pardubice
www.finet-vino.cz

u DvOu KRKOviČeK 
s. r. o.

 Kubelíkova 1224/42
130 00  Praha

cOnneA, s.r.o.
U Golfu 565, 109 00 Praha 10

tel. +420 223 323 212
mob. + 420 603 277 007

www.connea.cz
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Ve sportovním rybolovu je jen jeden handicap,
když nechytneš žádnou rybu.

In sport fishing is just one handicap,
if you don´t catch any fish.


