
Mistryně světa v lovu ryb na umělou mušku z Včelínku 

 

            

                          Mistryně světa  Štěpánka a Eliška Markovi 

Letos v červenci  se konalo pod záštitou FIPS MOUCHE historicky první 

mistrovství světa žen v lovu ryb na umělou mušku v Norském Koppangu, na 

kterém český tým vybojoval zlaté medaile a titul mistrů světa.  Českou 

republiku reprezentoval pětičlenný tým ve složení Tereza Rutová, Katka 

Švagrová, Markéta Procházková a dvě členky břeclavské organizace sestry 

Eliška a Štěpánka Markovi .  Soutěže se účastnilo devět zemí USA, Austrálie, 

Jihoafrická republika, Francie, Norsko, Švédsko, Finsko, Holandsko a Česká 

republika. 

Závod probíhal  Norsku v regionu Koppang na řece Atna, dva úseky na řece 

Glomma, na řece Nordre Rena  a jezeře  Sølensjøen            



Každá závodnice chytala pět tříhodinových závodů a odchytaly je opravdu 

skvěle. Výsledky ze všech závodů se sčítaly a z nich vzešlo pořadí týmů i 

jednotlivců. České holky nezklamaly a od prvních kol vedly celý závod až 

k vysněnému titulu mistryň světa v lovu ryb na umělou mušku. Nejen týmová 

medaile zdobila naše holky, ale i individuální výsledky byly přímo famózní. Zlato 

vybojovala Terezka, stříbro Katka, bronz Markéta, čtvrté místo Eliška a 

dvanácté místo Štěpánka. V dějinách sportovního muškaření se takový výsledek 

ještě nikomu nepovedl. 

A právě Eliška a Štěpánka Markovi reprezentovaly i Břeclavskou organizaci 

MRS, kde jsou členy od útlého věku. 

 

         Štěpánka a pstruh potoční 49,7 cm, řeka Rena  I.kolo závodu 

 

Rybařině se věnují opravdu od útlého věku. Štěpánka se přihlásila do 

rybářského kroužku v deseti letech a Eliška si s rybářským prutem pohrávala již 

od pěti . A tak copaté holky jste mohli vídat na Břeclavském splavu nebo 

Včelínku. Velmi brzy opustili kaprařinu a podlehly kouzlu umělých mušek a lovu 

ryb pomocí muškařského prutu a šňůry.    Eliška od deseti a Štěpánka od třinácti 

roků začaly muškařský sport dělat závodně. Stálo to mnoho času, trénování, 

trpělivosti a kolikrát i slziček než se dostavily první výsledky.  Již jako juniorky do 

18 let obě holky získaly několikrát tituly mistryň České republiky jak 

v juniorských tak dospělých soutěží. Obě v juniorských soutěžích reprezentovaly 



na mistrovstvích světa Českou republiku. Štěpánka v Česku, Portugalsku a Itálii 

a Eliška v Irsku a Polsku. Z Polska si přivezla bronzovou medaili a titul druhé více 

mistryně světa 

 

                        Eliška a pstruh potoční, řeka Glomma 

V roce 2018  tým  žen ve stejném složení obsadil na mistrovství Evropy, tehdy 

konaném na Vltavě, mezi muži neuvěřitelné čtvrté místo a nechal za sebou 

skvělé muškařské týmy z dalších třinácti zemí. 

Vrcholem ale bylo již zmíněné mistrovství světa.  Jak Štěpánka, tak Eliška  

v řekách pro představu širších jak Vltava v Praze nechaly téměř všechny síly pro 

nejlepší výsledky. A ty také dělaly. Štěpánka z pěti závodů ve své skupině dva 

vyhrála a Eliška čtyři.  A tak zlaté medaile byly zlatou odměnou za opravdu 

těžký závod.     

                                                                                                          Zdeněk Marek 


