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ME U20 Tallin 2021 
Do estonského Tallinu odcestovala početná česká výprava. Celkem čítala 51 atletů. 

Česká juniorská atletika si z Tallinu odvezla 2 stříbrné medaile zásluhou Elišky Martínkové (10 000 

m chůze) a Eduarda Kubelíka (200 m).  

Výborného výsledku dosáhly juniorky ve štafetě 4x100 m (Kubíčková, Lamačová, Šplechtnová, 

Mičunková), když finišovaly na 4. místě ve finále. V rozběhu navíc děvčata zaběhla národní rekord 

dané kategorie. V technických disciplínách si nejlépe vedl kladivář Jan Doležálek. V nabitém finále 

se prosadil šesti zdařenými pokusy až na celkové 5. místo. Štafeta juniorů na 4x100 m doběhla ve 

finále na 6. místě. Skvělého výsledku dosáhl čtvrtkař Tadeáš Plaček. V náročné tříkolové soutěži se 

dostal do finále, kde obsadil 8. místo. Výškař Jakub Bělík si ve finále zajistil 8. místo. Ve finále se 

představila také štafeta 4x400 m juniorek, boj proti kvalitním soupeřkám stačil na 8. místo. 

Dále se do finálových bojů prosadili také koulařka Katrin Brzyszkowská (9. místo), dálkař Tomáš 

Kratochvíl (9. místo), tyčkařka Niki Joannidu (10. místo), steepler Tomáš Habarta (10. místo), 

tyčkařka Viktorie Ondrová (ve finále NM), chodec Jaromír Morávek (11. místo) a David Šlapák (13. 

místo). 

Celkem si tak výprava započítala 15 finálových umístění a ze 44 startů (individuální a štafety) se 

celkem 22 prosadilo do dalších bojů (dosáhli výsledku na úrovni semifinále či finále). 

Jak to viděl Jan Koutník (vedoucí výpravy)? 

„Z pohledu vedení výpravy bych rád závěrem vyzdvihl výkony atletů a atletek, kteří se probojovali 

do finále. Jejich výkony byly vesměs vyspělé z psychického pohledu – nepodlehli tíze okamžiku 

a předvedli výkony na hranici vlastního maxima. Zejména děvčata v krátké štafetě se výrazně zvedla 

po rozpačitých výkonech z individuálních startů. Ostatním, jakkoliv fyzicky dali do výkonů jistě vše, 

často chyběl určitý klid pro předvedení nadstandardního výkonu. Věřím, že zkušenost z ME20 

v Tallinu bude pro naše juniory a juniorky motivací do další práce.“ 

  

ME U20-Tallinn 
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Mistrovství České republiky ve vícebojích 
Třebíč hostila 5.–6. 6. 2021 MČR ve vícebojích, a to poprvé v historii šampionátu. Soutěžily zde 

mládežnické kategorie dorostu a juniorů. Žákovské MČR ve vícebojích se uskuteční 14. 8. 2021 

v Plzni. 

 

Junior František Doubek zvítězil v osmi disciplínách. Právem si odvezl mistrovský titul. Druhý se 

umístil Petr Stránský a třetí David Termer. Juniorky v podání Natálie Olivová a Klára Bažoutová 

předvedly napínavou soutěž. Nakonec zlato brala Olivová. Bronzovou medaili získala Valerie Janků.  

 

Mezi dorostenci zvítězil domácí Adam Havlíček, který si titul zajistil prvenstvím v posledních třech 

disciplínách. Své osobní maximum výrazně posunul stříbrný Michal Jára. První dva výkony se dostaly 

do top 10 dlouhodobých dorosteneckých statistik. Bronz vybojoval Petr Svoboda, i přesto, že v dálce 

zaznamenal pouze tři přešlapy. Zlatá medaile ze sedmiboje dorostenek putovala do Svitav díky Elišce 

Červené, která první příčku držela už z prvního dne. Druhá skončila Jessica Nechanická. Třetí se 

umístila Adéla Tkáčová.  

Odkaz na výsledky  

Jak to viděl Jiří Kliner (vedoucí trenér vícebojařské sekce)? 

 

„Navzdory složité přípravě, kdy trpěl trénink zejména v technických disciplínách, je velmi potěšující 

zlepšení v celkových bodech u většiny účastníků MČR ve vícebojích. Za velmi příjemných 

klimatických podmínek se povedlo splnit nominační kritéria ČAS na vrcholné akce čtyřem 

mládežníkům: Františkovi Doubkovi, Adamovi Havlíčkovi, Michalovi Járovi a Elišce Červené. 

 

Další čtyři adepti na splnění měli smůlu a těsně nevyhověli nominačním požadavkům ČAS. Po nemoci 

či zranění byly velmi blízko Natálie Olivová i Klára Bažoutová v juniorské kategorii. V dorostenkách 

těsně nominační kritérium uteklo Jessice Nechanické. V dorostencích by jistě na splnění útočil Petr 

Svoboda, pokud by skočil svůj průměrný výkon ve skoku do dálky, bohužel tři přešlapy znamenaly 

velký bodový propad. 

 

Do dalších let vidím příslib talentů, kteří se mají mnohé co učit a zejména vydržet v dlouhodobé 

vícebojařské přípravě.“ 

https://online.atletika.cz/vysledky/46866
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Mistrovství České republiky juniorů, juniorek, dorostenců 

a dorostenek 

Na Kladně se ve dnech 19. – 20.6. konalo mistrovství juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek. 

Celkem se zúčastnilo 1046 závodníků ze 134 oddílů a klubů. 

O národní rekord se postaral Eduard Kubelík z Atletiky Jihlava. Zaběhl nejrychlejší dvoustovku české 

juniorské historie v čase 20.89. Svěřenec Evy Suché a Jakuba Uhera předtím zvítězil i na trati 100 m.  

 

Trojskokan Vojtěch Sellner překonal o 5 cm rekord mistrovství výkonem 14.86. Svěřenec Kláry 

Jiráskové z pražských Stodůlek si zlepšil osobní rekord o 64 cm. 

 

Na 110 m překážek předvedl parádní závod Štěpán Schubert z TJ LIAZ. Svěřenec Dany Jandové 

zvítězil s časem 13.78, což je zároveň vyrovnaný OR a zlepšený rekord šampionátu o 4 setiny.  

 

Rekord šampionátu prolomila chodkyně Eliška Martínková z Turnova, která pod vedením trenérky 

Kateřiny Čermákové zvítězila na trati 10 000 m v čase 48:01.70.  

 

Svěřenec Jiřího Coufa z Českých Budějovic Tomáš 

Kratochvíl ve skoku dalekém taktéž překonal rekord 

šampionátu, když předvedl nejdelší skok kariéry 

765 cm.  

 

Rekordy šampionátu padaly také ve štafetách. 

Juniorky ze Sokola Plzeň (Voříšková, Rychlíková, 

Sládková a Zavadilová) zvítězily s parádním časem 

3:48.84 ve štafetě 4x400m. Dorostenecká štafeta 

Škody Plzeň (Kurfürst, Haidelmaier, Koza, Peterka) 

zaběhla štafetu 4x100m v čase 42.22, což je o 28 

setin lépe než před rokem kvartet Jablonce.  
Nejlépe bodující AO/AK podle kategorii 

Fotografie z MČR na Kladně 
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Štafetový pohár 
Stejně jako v loňském roce, tak i v roce letošním zamezila opatření související s nemocí Covid-19 

uspořádání okresních a krajských kol štafetového poháru. Celorepublikové finále hostil Jindřichův 

Hradec 23. června 2021.  

Nejcennější trofej osmého ročníku štafetového poháru putovala do ZŠ Chválenická v Plzni. Děti 

zaběhly v součtu tří štafet nejrychlejší čas 8:32.89. Druzí skončili závodníci ze ZŠ Ing. M. Plesingera 

v Neratovicích s časem 8:33.93. Bronzoví se umístili žáci a žákyně ZŠ kapitána Jaroše v Táboře za 

8:39.04. 

Brožurka „Atletika hravě“ je na světě! 
Oddělení mládeže připravilo novou brožurku pro 

trenéry přípravek. Jmenuje se Atletika hravě, a jak 

název napovídá, hlavním cílem brožurky je 

představit atletiku pro děti zábavnou a hravou 

formou. Výrazné barevné zpracování, řada fotek 

a ilustrací se snaží navnadit trenéry, aby byli 

kreativní a vedli tréninky, které budou děti bavit. 

Na brožurku se mohou těšit všechny oddíly a kluby 

registrované v rámci Atletiky pro děti. Přejeme Vám 

hravé počtení a budeme rádi za zpětnou vazbu! 
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Olympijský festival 
V termínu od 23.7. do 8.8. 2021 se Brno (SKP Kometa Brno) i Praha (Olymp Centrum sportu) stanou 
hostitelskými městy Olympijského festivalu. V rámci Olympijských festivalů se konají také 
příměstské tábory, kde si děti vyzkouší olympijské i neolympijské sporty, potkají slavné sportovce, 
uvidí tréninky reprezentantů, a mnoho dalšího. Zapojené atletické oddíly budou součástí OH parku 
a připravili si pro děti tradiční i netradiční atletické disciplíny.   

 

Atleti spolu! 
Královna sportů si svou pozornost zajistila 2. června v rámci projektu Atleti spolu, který volně 

navazoval na loňský úspěšný ročník Spolu na startu. Napříč celou Českou republikou se konaly 

atletické happeningy, mítinky, závody, virtuální běhy, workshopy, tréninky a další akce, a to na 253 

místech republiky. Zapojilo se přes 22 tisíc atletických příznivců. Stadiony nepatřily jen atletům 

a dětem, ale také rodičům, rozhodčím, a všem, kteří mají rádi atletiku. Cílem Českého atletického 

svazu k uspořádání projektu Atleti spolu spočíval ve snaze o podporu atletických klubů a oddílů ke 

znovu nastartování jejich činnosti. Hlavní mítink za přítomnosti nejlepších reprezentantů proběhl 

v Plzni. 

 

Děkujeme všem, kteří byli součástí! 

Odkaz na video k Atleti Spolu! 

 

Za KM a OM 

Jana Sobčíková a Jan Koutník  

Atletické happeningy a Mítink v Plzni  

https://www.olympijskyfestival.cz/admin-data/storage/get/187-orientacni-plan-brno.pdf
https://www.olympijskyfestival.cz/admin-data/storage/get/186-orientacni-plan-praha.pdf
https://www.olympijskyfestival.cz/admin-data/storage/get/186-orientacni-plan-praha.pdf
https://www.olympijskyfestival.cz/olympijske-tabory
https://www.instagram.com/tv/CPqucY5gcdj/?utm_medium=copy_link&fbclid=IwAR2ilPW-lP7kGYhCcWGWJQf0ZaR1fL4X1ijGapT6tg2lCgjmKQkfeKQ6XPo

