
 

 

České Budějovice 15/10 2018 

Zpravodaj SCM 3/2018 
 

Vážené atletky a trenérky, Vážení atleti a trenéři. 

 

Ve zpravodaji SCM 2/2018 jsem podrobně zhodnotil první část letní sezóny. Nyní je na čase provést 

hodnocení zbývajících důležitých závodů, kterých se mladí atleti Jihočeského kraje účastnili. 

  

YOG (Olympijské hry mládeže) – Buenos Aires (11.-17.10.2018) 
Tomáš Kratochvíl (Sokol České Budějovice, trenér Jiří Couf) ve světové konkurenci dorosteneckých 

dálkařů obsadil 10.místo. V argentinské metropoli se závodilo neobvyklým způsobem, kdy o konečném 

umístění závodníků rozhodoval součet výkonů z prvního a druhého soutěžního dne. Skokanský talent 

získal v součtu 13.99 (7.02 + 6.97). Většina závodníků měla velké problémy s měnícím se počasí, kdy 

v prvním soutěžním dni byla citelná zima. Ve druhém kole se sice oteplilo o téměř 20 stupňů, potíže ale 

dělal nevyzpytatelný vítr. 

MS do vrchu – Canillo (16.9.2018) 
Matyáš Jánský (Sokol České Budějovice, trenér Petr Bahenský) se umístil na 58.místě. Toto pořadí i 

dosažený čas 48:48 výrazně poznamenal pád v úvodní části závodu. Mnohem lepší umístění se podařilo 

dosáhnout lyžařce (olympionička z Pchjongčchangu) Barboře Havlíčkové závodící za SK Čtyři Dvory 

České Budějovice, která doběhla na 13.místě v čase 47:13. 

MU žactva – Györ (29.9.2018) 
Tereza Babická (Sokol České Budějovice, trenér Jiří Couf) – 100m př. – 1.místo – 14.04, 300m př. – 

1.místo – 42.39 (nový krajský rekord) 

Karolína Podlahová (VS Tábor, trenéři Zdeněk Lubenský a Jiří Smetana) – tyč – 3.místo – 3.30 

 

Medailisté z MČR druhé části sezóny na dráze 
Adéla Záhorová (VS Tábor, trenér Jiří Couf) – 1x zlato (dálka) – ženy, 1x bronz (dálka) – ženy do 

22let 

Matyáš Jánský (Sokol České Budějovice, trenér Petr Bahenský) – 1x bronz (vrch) – junioři 

Tereza Babická (Sokol České Budějovice, trenér Jiří Couf) – 2x zlato (100m př, 200m př.) – žákyně 

(200m př. – 27.87 – nový rekord ČR) 

Karolína Podlahová (VS Tábor, trenéři Zdeněk Lubenský a Jiří Smetana) – 1x zlato (tyč) – žákyně 

 

Kromě medailí na MČR získali atletky a atleti z Jižních Čech dalších 30 finálových umístění. 

 

Kvalitním výkonům jihočeských mladých atletů vévodí super skok Adély Záhorové (VS Tábor, 

trenér Jiří Couf), která na VC Tábora a Memoriálu Ing. Jana Pána předvedla výkon z říše snů. 

V posledním pokusu dolétla na 6.48 (před tím s větrem 6.51) a ve světových juniorských tabulkách 

se usadila na skvělém 3.místě. Škoda, že tento skok nepřišel o čtyři dny dřív, kdy probíhala finálová 

soutěž juniorských dálkařek na mistrovství světa. 

 



 

 

V současné době připravuji návrhy na zařazení do SCM na rok 2019. Všichni navrhovaní atleti a atletky 

musí absolvovat obecné testy. Termín testování v našem kraji je stanoven na 18/11 2018 v Českých 

Budějovicích. Bližší informace jsou v pozvánce, kterou jste již obdrželi mailem.. 

Projednání navržených atletů a atletek do SCM na rok 2019 proběhne při oponenturách ČPTM 30/11 

2018. 

 

Těším se na spolupráci 

 

Mgr. Tomáš Najbrt 

Vedoucí trenér krajského SCM Jihočeský kraj 

 

Mobil: +420 602 543 263, +420 728 326 655 

E-mail: tnajbrt@atletika.cz 

www.atletika.cz 

www.scmjihoceskykraj.cz 
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