
 

 

 

 

ZPRAVODAJ č. 4-2021 
Sportovní centrum mládeže   
Jihomoravský kraj – 2 (SCM JM2) 

1. 9. 2021 
 

Vážení atleti, trenéři, vedoucí oddílů a klubů, 

dovolte, abych v tomto zpravodaji krátce shrnul právě vrcholící sezonu na dráze, tedy období do konce 

srpna 2021. Jelikož se kvapem blíží krajský výcvikový tábor, krajský testovací sraz a další náležitosti 

blížícího se podzimního přípravného období, posílám tento zpravodaj č. 4 – 2021, prosím, věnujte svoji 

pozornost především termínům v závěru tohoto zpravodaje. 

Určitě patří velká gratulace atletům a jejich trenérům, kteří úspěšně absolvovali vrchol atletické sezony na 

dráze, tzv. gigant: 

 

Mistrovství ČR dorostu a juniorů, ve dnech 19. až 20. června 2021 v Kladně: 
 

Zlaté medaile, Mistr ČR: 

Matěj HŘEBAČKA (Atletický klub Hodonín,z. s.), běh na 5000 m, junioři, 15:34,83 min. 

Jan Jakub ČÁP (Orel Vyškov), hod oštěpem 700 g, dorostenci, 63,16 m 

 

Stříbrné medaile: 

Jana PIŠKULOVÁ (TJ Lokomotiva Břeclav) – 300 m př., dorostenky, 44,31 s. (R 44,13 s.) 

Jakub KRATOCHVÍL (AC Čejkovice) - hod kladivem 6 kg, junioři, 62,26 m 

Jakub PETRJANOŠ (TJ Lokomotiva Břeclav), trojskok, junioři, 15,00 m 

Tomáš OBERNDORFER (TJ Lokomotiva Břeclav), 110 m př., junioři, 14,31 s. (R 14,23 s.) 

Ladislav SEDLÁČEK (AC Čejkovice) – skok o tyči, dorostenci, 4,60 m 

 

Bronzové medaile: 

Matěj MARTINEC (AC Čejkovice) – hod kladivem 5 kg, dorostenci, 59,25 m 

Marek HRUBÝ (Atletika Slavkov u Brna, z. s.), hod diskem1,5 kg, dorostenci, 48,61 m 

Mario HAJZLER (Atletický klub AHA Vyškov, z. s.) – skok o tyči, dorostenci, 4,43 m 

Štafeta 4 x 100 m, junioři (TJ Lokomotiva Břeclav; Adam PROCHÁZKA, Tomáš OBERNDORFER, Jakub 

PETRJANOŠ, Jakub HALÁŠEK), 42,87 s.  

 

 



 

 

Další umístění členů SCM JM2: 

4. místo – Adam PROCHÁZKA (TJ Lokomotiva Břeclav), hod oštěpem700 g, dorostenci, 58,56 m 

5. místo – Ondřej BUDÍN (TJ Znojmo, z. s.), běh na 1500 m, dorostenci, 4:16,06 min. 

6. místo – Jana PIŠKULOVÁ (TJ Lokomotiva Břeclav), běh na 100 m př., dorostenky, 14,50 s. (R 14,44 s.) 

11. místo – Jan KOUTNÝ (Atletický klub AHA Vyškov, z. s.), běh na 3000 m, dorostenci, 9:36,37 min. 

19. místo – Eliška GRZYBOVÁ (TJ Lokomotiva Břeclav), běh na 100 m, dorostenky, 12,73 s. 

24. místo - Adam PROCHÁZKA (TJ Lokomotiva Břeclav), 110 m př., 17,61 s.  

 

Nestartovali, omluveni: 

Hana Blažková (Atletický klub AK Tišnov, z. s.)  

Leona Mihalíková (TJ Lokomotiva Břeclav) 

Kateřina Mašková (Atletický klub Hodonín,z. s.) 

David Bix (TJ Znojmo, z. s.) 

 

Všem těmto zraněným/nemocným atletům všichni jistě přejeme brzké uzdravení a návrat na atletické 

stadiony. 

 

Další vrchol domácí atletické sezony byl šampionát dospělých ve Zlíně. 

 

Mistrovství ČR mužů a žen, Zlín (26. až 27. června 2021): 
 

5. místo – Marek KALOUS (VSCM; Atletický klub AHA Vyškov, z. s.), 1500 m, 3:48,70 min. 

6. místo – Lokomotiva Břeclav, štafeta 4 x 100 m (Eliška GRZYBOVÁ, Jana PIŠKULOVÁ, Miroslava 

HANZALÍKOVÁ, Kateřina OSIČKOVÁ), 48,49 s. 

8. místo – Jakub PETRJANOŠ (Lokomotiva Břeclav), trojskok, 14,29 m 

9. místo – Matěj HŘEBAČKA (Atletický klub Hodonín,z. s.), 1500 m, 3:53,18 min. 

10. místo - Jakub KRATOCHVÍL (AC Čejkovice), hod kladivem 7,26 kg, 53,55 m 

12. místo – Mario HAJZLER (Atletický klub AHA Vyškov, z. s.), skok o tyči 4,50 m 

 

Ve dnech 8. - 11. 7. 2021 se v estonském Tallinnu konalo Mistrovství Evropy kategorie U23. Zde jsme 

neměli závodnické zastoupení. 

 

Atleti se v Tallinnu prostřídali a následovalo ME U20. 

 

Mistrovství Evropy U20, 15. - 18. 7. 2021 Tallinn, Estonsko 
 

Podmínky účasti naplnili Tomáš OBERNDORFER (TJ Lokomotiva Břeclav; 110 m př., 13,90 s.) a Matěj 

HŘEBAČKA (Atletický klub Hodonín,z. s.; 5000 m, 14:32,76 min.) 



 

 

David Bix se splněným „B“ limitem na 400 m (47,71 s.) pro zranění neodcestoval. 

Štafeta 4 x 100 m juniorek – Hana Blažková (Atletický klub AK Tišnov, z. s.) byla členkou reprezentační 

štafety dívek U20, která výkonem 45,36 s. na Zlaté tretře 19. 5. 2021 v Ostravě zdolala účastnický limit „A“ 

na ME U20 v Tallinnu. Bohužel, při dalším startu reprezentační štafety juniorek, na Memoriálu Josefa 

Odložila, došlo u tišnovské dorostenky ke zranění a k předčasnému „stop“. Štafeta 4 x 100 m juniorek 

nakonec na ME U20 v Tallinnu obsadila vynikající 4. místo výkonem 45,11 s. (r 44,94 s. NJR) , bohužel, bez 

Hany Blažkové.   

ME U20 výsledky: 

14. místo – Matěj HŘEBAČKA (5000 m) 14:54,84 min. 

Tomáš OBERNDORFER (110 m př.), DNF v r. 

 

Mistrovství světa U 20, 17. - 22. 8. 2021 Nairobi, Keňa 
Na 18. Mistrovství světa U20 v keňském Nairobi (17. - 22. 8. 2021) se nominoval splněním limitu „A“ 

Tomáš Oberndorfer na 110 m př. výkonem 13,90 s., po doléčení zranění startoval ve smíšené štafetě 

4x400 m David Bix, pro trvající problémy se zraněním neodcestovala do Keni Hana Blažková. 

MS U20 výsledky: 

David BIX, 8. místo ve smíšené štafetě na 4 x 400 m (Plaček, Bisová, Zavadilová, BIX), 3:28,51 min. (r 

3:24,15 NJR)  

Tomáš OBERNDORFER, 13,95 s. v rozběhu; DQ v sem. 

 

Pokračovaly domácí vrcholy, atleti do 22 let se sjeli na domácím šampionátu v Plzni. 

 

Mistrovství ČR do 22 let, 28. – 29. 8. 2021 Plzeň: 
Umístění atletů SCM JM2 (VSCM): 

2. místo – Matěj HŘEBAČKA (Atletický klub Hodonín,z. s.), 5000 m, 14:49,61 min. 

3. místo - Marek KALOUS (VSCM; Atletický klub AHA Vyškov, z. s.), 1500 m, 3:51,22 min. 

3. místo – Sebastian HAJZLER (VSCM; Atletický klub AHA Vyškov, z. s.), skok o tyči, 4,86 m 

4. místo – David BIX (TJ Znojmo, z. s.), 400 m, 47,59 s. (r 48,51 s.) 

5. místo – Jakub PETRJANOŠ (TJ Lokomotiva Břeclav), trojskok, 14,26 m 

5. místo – Jan Jakub ČÁP (Orel Vyškov), hod oštěpem 800 g, 62,50 m 

6. místo - Mario HAJZLER (Atletický klub AHA Vyškov, z. s.) – skok o tyči, 4,61 m 

7. místo - Jana PIŠKULOVÁ (TJ Lokomotiva Břeclav), 400 m, 57,06 s. (r 56,92 s.) 

8. místo - Matěj HŘEBAČKA (Atletický klub Hodonín,z. s.), 1500 m, 3:56,82 min. 

10. místo - Leona MIHALÍKOVÁ (TJ Lokomotiva Břeclav), 800 m, 2:14,66 min. 

11. místo - TJ Lokomotiva Břeclav, štafeta 4 x 400 m (Eliška Grzybová, Jana Piškulová, Miroslava 

Hanzalíková, Kateřina Osičková), 4:03,33 min. 

13. místo - Jakub PETRJANOŠ (TJ Lokomotiva Břeclav), skok daleký, 6,55 m 

20. místo - Jana PIŠKULOVÁ (TJ Lokomotiva Břeclav), 100 m př., 15,28 s.  



 

 

23. místo – Eliška GRZYBOVÁ (TJ Lokomotiva Břeclav), 100 m, 12,85 s. 

NM - Jakub KRATOCHVÍL (AC Čejkovice), hod kladivem 7,26 kg 

DNF - TJ Lokomotiva Břeclav, štafeta 4 x 100 m (Eliška Grzybová, Jana Piškulová, Miroslava Hanzalíková, 

Kateřina Osičková) 
 

Velká gratulace všem atletům a jejich trenérům, dosáhli jste skvělých výsledků! 
 

Další informace se týká především pozvání a organizace krajského výcvikového tábora: 
 

Výcvikový tábor SCM JM2 (VSCM)   
 

Jak již bylo oznámeno v předchozím zpravodaji, tento výcvikový tábor je plánován na termín 
 

úterý 26. až neděle 31. 10. 2021 

Karlov pod Pradědem, Hotel KAMZÍK 
 

Prosím tedy tímto vás, atlety, počítejte s tímto termínem. Účast atleta SCM na krajském výcvikovém 

táboru je povinná. Program výcvikového tábora a pozvánku s návratkou obdržíte během měsíce září 2021. 

Prosím o vaši komunikaci se mnou, s vašimi trenéry tak, abychom organizačně vše zvládli. 
  

 

Testovací sraz SCM JM2 (VSCM) 
 

Další společná akce, členů SCM JM2 (VSCM) je plánovaná na měsíc listopad 2021. V ostravské hale ve 

Vítkovicích se uskuteční kompletní Jihomoravský testovací sraz členů SCM (VSCM) (JM2 a JM1). Tento 

testovací sraz je plánován na termín: 
 

středa 24. až pátek 26. 11. 2021 

Atletická hala Vítkovice 
 

Prosím tedy tímto vás, atlety, počítejte s tímto termínem, účast atleta SCM na krajském testovacím srazu 

je povinná. Program testovacího srazu a pozvánku s návratkou obdržíte během měsíce října 2021. Prosím 

o vaši komunikaci se mnou, s vašimi trenéry tak, abychom organizačně vše zvládli. 

 

 



 

 

 

Vážení atleti a trenéři, přeji vám mnoho zdaru ve finále atletické sezony na dráze. Ještě jednou velká 

gratulace k vašim výsledkům a těm, kteří ještě cítí rezervy, přeji brzké naplnění vašich atletických snů. 

 

Mějte se hezky a děkuji za vaši spolupráci.  

 

Jiří Hajzler, 

vedoucí trenér SCM JM2 

Jihomoravský kraj 2 

 

 

 

Mob. 702 174 796 

E-mail: jhajzler@atletika.cz 

www.atletika.cz 
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