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Zpravodaj SCM 3/2021 
 

Vážené atletky a trenérky, Vážení atleti a trenéři, 

 

Během prázdnin a měsíce září se kromě ME U20, MS U20 a MU U18 konalo i několik MČR. Naši atleti 

závodili na MČR mužů a žen do 22let. A vedli si opravdu skvěle. Výborně připravená přijela do 

Plzně LURDES GLORIA MANUEL (VS Tábor, trenérky Denisa Chládková a Šárka Chládková). Již 

v rozběhu si vytvořila nový osobní rekord na 400 m 55.22 a postoupila do finále. A druhý den to byla paráda. 

Opět se zlepšila, dokonce na 54.57 a vybojovala v 16 ti letech nádherné 2.místo. 

 
 

Ve finále jsme měli další dva zástupce našeho SCM. DAVID JODL (Sokol České Budějovice, trenér Tomáš 

Najbrt) srdnatě bojoval v soutěži dálkařů. Až do posledních pokusů pořádně potrápil všechny favority a 

obsadil výborné 4.místo výkonem 7.13. Další finálovou účast měla TEREZA BABICKÁ (Sokol České 

Budějovice, trenér Jiří Couf) na 100 m překážek. Z rozběhu postoupila časem 14.24. Ve finále se o něco 

pohoršila a časem 14.57 vybojovala 6.místo. 

Jihočeští atleti (tentokrát ale bez atletů zařazených do SCM) závodili na MČR žáků a žákyň a MČR do vrchu 

(nahoru a dolů). I z těchto závodů Jihočeši vytěžili medaile a finálové umístění. Celkově z druhé části dráhové 

sezóny jsme přivezli 7 medailí (3x zlato, 3x stříbro, 1x bronz) a 8 finálových umístění. 

 

Celková bilance jihočeských atletů za rok 2021 je k dnešnímu datumu: 

22 medailí (8x zlato, 6x stříbro, 8x bronz) 

45 finálových míst 



 

 

Na ME U20 a MS U20 jsme měli dálkaře TOMÁŠE KRATOCHVÍLA (Sokol České Budějovice, trenér Jiří 

Couf). Lepšího umístění dosáhl na světě, kde skončil na 8.místě (7.34). Na evropském šampionátu byl o jednu 

příčku níž (7.46). Na MU U18 v Brně mělo naše SCM dva zástupce. Oba shodně obsadili ve svých disciplínách 

třetí místa. TOMÁŠ JELÍNEK (Jindřichův Hradec, trenér Roman Bém) ve skoku vysokém dosáhl výkonu 

1.97. PETR SVOBODA (VS Tábor, trenérka Tereza Brázdová) skočil do dálky 7.04. 

 

Deset atletů z 13 zařazených do SCM v letošním roce splnilo limity pro zařazení na rok 2022. K nim přibude 

pro příští rok několik nováčků z ročníku 2006. 

 

Za dosažené výkony všem atletů i jejich trenérům gratuluji!!! 

 

V současné době připravuji krajské soustředění na Zadově v termínu 10-15.10.2021, na které se přihlásilo 10 

atletů jihočeského SCM. Těším se, jak společně zahájíme přípravu na novou sezónu. Vaši osobní trenéři již 

mají informace o programu soustředění a trenérském zabezpečení včetně fyzioterapeuta.  

 

Mgr. Tomáš Najbrt 

Vedoucí trenér krajského SCM Jihočeský kraj 
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E-mail: tnajbrt@atletika.cz 
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