
 

 

České Budějovice 13/7 2021 

 

Zpravodaj SCM 2/2021 
 

Vážené atletky a trenérky, Vážení atleti a trenéři, 

 

po ukončení první části atletické sezóny na dráze 2021 (duben – červenec) je čas zhodnotit naše výsledky. Na 

MČR v letní části sezóny získali jihočeští atleti 9 medailí (1x zlato, 3x stříbro, 5x bronz) a 26 finálových 

umístění. Je to skvělý výsledek, na kterém jste se podíleli i vy, atleti zařazení do systému SCM. 

 

Medailisti MČR: 

Tomáš Kratochvíl (Sokol České Budějovice, trenér Jiří Couf) vybojoval mistrovský titul skvělým výkonem 

7.65 ve skoku dalekém juniorů. Tímto skokem si zajistil nominaci na MS U20 i ME U20. 

 
Tereza Babická (Sokol České Budějovice, trenér Jiří Couf) získala mezi juniorkami stříbrnou medaili na 

100 m překážek a bronzovou ve skoku dalekém. 

 



 

 

 

Tomáš Jelínek (SKOK Jindřichův Hradec, trenér Roman Bém) vyrovnaným osobním rekordem 2.01 

vystoupil na 2.místo stupňů vítězů ve výšce dorostenců. 

 
Petr Svoboda (VS Tábor, trenérka Tereza Brázdová) se stal největším sběratelem medailí. Z MČR dorostu 

si domů přivezl 3 bronzové medaile – desetiboj, 110 m překážek a dálka. Zajímavostí je, že v desetiboji po 

třech přešlapech v dálce mu na medaili stačilo devět bodovaných disciplín. 

 
 

Řada z Vás však dosáhla i mimo MČR dalších výrazných výkonů. 

 

Filip Svoboda (Nová Včelnice, trenér Urs Gysel) – tyč dorostenci 4.51 

Tereza Babická (Sokol České Budějovice, trenér Jiří Couf) – 100 m překážek juniorky 13.99, dálka juniorky 

6.08  

Lurdes Gloria Manuel (VS Tábor, trenérka Denisa Chládková) - 100 m dorostenky 12.03, 200 m 

dorostenky 24.85 

David Jodl (Sokol České Budějovice, trenér Tomáš Najbrt) – dálka junioři 7.21 

 

Deset atletů SCM (z 13 atletů zařazených v letošním roce) má již nyní splněné limity pro zařazení na příští rok. 

Moc Vám i Vašim trenérům gratuluji. 



 

 

 

 

Do druhé části sezóny Vám přeji hodně osobních rekordů a těším se na další Vaše skvělé výkony.  

 

Mgr. Tomáš Najbrt 

Vedoucí trenér krajského SCM Jihočeský kraj 

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

E-mail: tnajbrt@atletika.cz 
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