
 

 

České Budějovice 22/3 2017 

Zpravodaj SCM 1/2017 
 

Vážené atletky a trenérky, Vážení atleti a trenéři, 

 

k 1/1 2017 jsme měli 15 atletek a atletů zařazených do SCM. Po halové sezóně jsme se rozrostli, na 

základě splněného limitu a zisku medaile na MČR dorostenek, o Veroniku Piklovou na 16ti členný tým 

talentovaných atletek a atletů. 

 

Halová sezóna 2017 byla pro jihočeskou atletiku velmi úspěšná. Do bojů o mistrovské tituly se zapojilo 

14 atletek a atletů SCM Jihočeský kraj (Magdalena Burdová na 400 m př. a Antonín Švarc v oštěpu 

budou mít příležitost až v letní části atletické sezóny). 

Zisk 5 zlatých, 5 stříbrných a 4 bronzových medailí je jasným důkazem úspěchu, na kterém se kromě 

členů SCM podílel zlatem ve skoku o tyči žáků Dominik Gysel (Nová Včelnice, trenér Urs Gysel). 

Věřím, že v létě překoná laťku ve výšce 3.80 (limit pro zařazení do SCM) a po právu se i on zařadí mezi 

členy SCM. 

Jasnými králi mezi jihočeskými atlety se letos stali: 

Tomáš Kratochvíl (Sokol České Budějovice, trenér Jiří Couf) ziskem dvou mistrovských titulů – skok 

daleký žáci a skok vysoký žáci a především vytvořením nového žákovského rekordu ČR ve skoku 

dalekém výkonem 6.88. 

Tomáš Němejc (Sokol České Budějovice, trenér Tomáš Najbrt) je Mistrem ČR na 200 m dorostenců. 

Jeho výkon 21.77 je v evropských dorosteneckých tabulkách na 6. místě a ve světových dorosteneckých 

tabulkách na 11. místě. 

Jiří Polák (Sokol České Budějovice, trenér Tomáš Najbrt) titulem na 200 m juniorů a zároveň novým 

juniorským rekordem ČR 21.18. Tento výkon znamená 2. místo v evropských juniorských tabulkách a 5. 

místo ve světových juniorských tabulkách. 

 

Aby nebylo překonaných rekordů málo, třetí nový rekord ČR vytvořilo kvarteto sprinterů Tomáš Němejc 

– Štěpán Bosák – Matouš Boudný – Jiří Polák (Sokol České Budějovice, trenér Tomáš Najbrt) časem 

1:27.41 na 4x200 m juniorů. 

O stříbrné medaile se podělili Adéla Záhorová (VS Tábor, trenér Jiří Couf) v trojskoku juniorek, Štěpán 

Bosák (Sokol České Budějovice, trenér Tomáš Najbrt) na 400 m juniorů, Štěpán Svoboda (VS Tábor, 

trenér Roman Bém) ve skoku vysokém juniorů, Marek Strnad (Nová Včelnice, trenér Marek Strnad) na 

1500 m dorostenců a Tomáš Němejc – Štěpán Bosák – Matouš Boudný – Jiří Polák (Sokol České 

Budějovice, trenér Tomáš Najbrt) na 4x200 m juniorů. 

Bronzové medaile získali Adéla Záhorová (VS Tábor, trenér Jiří Couf) ve skoku dalekém juniorek, Jiří 

Polák (Sokol České Budějovice, trenér Tomáš Najbrt) na 60 m juniorů, Veronika Piklová (Sokol České 

Budějovice, trenér Petr Bahenský) na 3000 m dorostenek a opět kvarteto Tomáš Němejc – Štěpán Bosák 

– Matouš Boudný – Jiří Polák (Sokol České Budějovice, trenér Tomáš Najbrt) na 4x200 m mužů – v již 

zmiňovaném národním rekordu. 

 

Kromě medailí na MČR získali atletky a atleti z Jižních Čech 21 finálových umístění. 

Všem medailistům a finalistům i jejich trenérům upřímně gratuluji a těším se na Vaše skvělé výkony i 

letní sezóně. 



 

 

V letošním roce prošlo SCM celou řadou změn. Kromě přísnějších kritérií pro zařazení do SCM se 

změnily i jednotlivé skupiny zařazených atletů. Na základě kritérií a výkonnostních tříd jsou v současné  

době vytvořeny 4 skupiny – TOP TEAM, skupina A, skupina B a skupina C. Změnil se i způsob podpory 

talentovaných atletů. Atletky a atleti zařazení do SCM jsou zváni na společné testovací srazy, tréninkové 

kempy a výcvikové tábory organizované jednotlivými sekcemi disciplín. Kromě TOP TEAM nejsou 

zařazeným atletkám a atletům propláceny žádné osobní výdaje. Bližší podrobnosti najdete na webu SCM 

Jihočeský kraj (www.scmjihoceskykraj.cz) nebo ČAS (www.atletika.cz). 

 

Přeji Vám pohodovou přípravu na letní sezónu, ať se všem vyhnou zranění, na závodech plno osobních 

rekordů, medaile a finále na MČR, vydařené pokusy o zdolání limitů na vrcholné reprezentační akce. Na 

reprezentačních akcích mnoho nezapomenutelných okamžiků a hlavně úspěšnou reprezentaci ČR. 

 

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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