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Č E S K Á   G Y M N A S T I C K Á   F E D E R A C E 
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 260, email: cgf@gymfed.cz 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Z á p i s    č. 8/2015 

ze  schůze  VV ČGF  ze dne 9.12. 2015 
 

Přítomni:   Bučko, Hasa, Musil, Řehořová, Slavík, Višňová,  
   Chrudimský (opustil jednání v 16.35 hod) 
Hosté:              Řádek (KRK) 
Omluveni:  Zeman 
Sekretariát:  Kalašová, Vojáčková, Sarichev, Šotola 

 
1.  Schválení programu jednání a zápisu ze schůze VV ČGF č. 7/2015 

 
Schůze VV ČGF byla zahájena předsedou v 11:45 hod. Byl schválen Zápis ze schůze VV 
ČGF č. 7/2015 s úpravami provedenými na základě připomínek členů VV ČGF. 
 
Z programu schůze VV ČGF č. 8/2015 byl vyřazen bod č. 5 Hodnocení MS ve skocích na 
trampolíně pro nepřítomnost předsedy TK TRA V. Zemana.  
 
Kontrola úkolů          

                      
Úkol 6/2/2015   Stanovit termíny Mistrovských soutěží pro rok 2016 do 30.6. 2015. 

   Z: předsedové TKŽ, TK TRA, TK AKR   T: 31.10. 2015 
                     Úkol trvá 
 
   11.-13.03. 2016   Zlín  MČR v aerobiku, step aerobiku, dance aerobiku a team aerobiku  

23.-24.04. 2016  Praha / Ostrava MČR TeamGym a TeamGym Junior 
04.-05.06. 2016 Třinec MČR SGM (jednotlivci a družstva)   
11.-12.06. 2016  Třinec MČR SG MT (kadeti, kadetky, junioři, juniorky, muži a ženy) 
18.-19.06. 2016 Třinec MČR SGŽ „B“ (jednotlivkyně - výkonnostní stupně)  
03.12. 2016        Praha MČR SGM (povinné sestavy VS1-4) 
04.12. 2016        Praha Liga družstev SGM  
10.12. 2016        Praha MČR v olympijském šplhu 
10.12. 2016        Liga družstev SGŽ   

  
Úkol 2/3/2015  Připravit návrh úpravy Registračního řádu ČGF, aby byl v souladu 

s Centrální matrikou sportu připravovanou MŠMT a ČOV. 
     Z: VR (Bučko, Kalašová, Slavík, Zeman)  T: 30.11. 2015 
     Úkol zrušen  

   
Úkol 2/4/2015 Zpracovat ve spolupráci s předsedy TK ČGF návrh směrnice ČGF o 

sportovních lékařských prohlídkách. 
 Z: Slavík, Hrazdíra     T: 31.10. 2015 

 Úkol trvá 
 

Úkol 7/5/2015 Upravit Směrnici o sponzorství dle rozhodnutí VV ČGF. 
 Z: Slavík, Šotola     T: 31.10. 2015   
   Úkol trvá 
  

Úkol 1/7/2015  Zaslat členům VV ČGF upravený seznam gymnastického nářadí v majetku 
ČGF. 

 Z: Šotola      T: 31.10. 2015  
 Úkol splněn 
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Úkol 2/7/2015  Zveřejnit na oficiálních internetových stránkách ČGF seznam 
gymnastického nářadí v majetku ČGF nabízeného registrovaným oddílům a 
klubům do užívání. 

                            Z: Šotola      T: 16.10. 2015  
                            Úkol splněn 
 

Úkol 3/7/2015  Požádat FIG o zrušení objednávky vstupenek na gymnastické sporty na 
OH 2016 v Rio de Janeiru 

   Z: Slavík       T: 19.10. 2015 
   Úkol splněn   
 

Úkol 4/7/2015  Zaslat členům VV ČGF prostřednictvím elektronické pošty informace o 
pokynech předsedy ČUS (statistické šetření stavu členské základny ČUS, 
šetření o stavu majetku a pokyn k aktualizaci finančních výkazů SK/TJ 
sdružených v ČUS) 

 Z: Slavík      T: 14.10. 2015  
           Úkol splněn  
 

Úkol 5/7/2015  Zaslat kanceláři Management sportu ČUS v elektronické podobě seznam 
členů ČGF k 31.12. 2015. 

 Z: Sarichev      T: 30.1. 2016  
   Úkol trvá  

 
Úkol 6/7/2015  Zaslat na sekretariát ČGF hodnocení zařazených sportovců CS MV ČR za 

období 2014-2015 a návrhy na zařazení sportovců na období 2015-2016 
včetně návrhů na nově zařazené sportovce v termínu do 31.10. 2015.  

 Z: Hasa, Musil, Zeman     T: 31.10. 2015  
  Úkol splněn  
 

Úkol 7/7/2015  Zaslat členům VV ČGF ke kontrole a připomínkám Zápis z Valné hromady 
ČGF (28.9. 2015, Praha).  

 Z: Slavík      T: 19.10. 2015  
  Úkol splněn 
 

Úkol 8/7/2015  Zaslat na MŠMT žádosti o státní dotace na rok 2016 v rámci Programu I, 
Programu II, Programu IV, Programu V a Programu VI.  

 Z: sekretariát ČGF     T: 31.10. 2015 
 Úkol splněn  
 

Úkol 9/7/2015  Zaslat na sekretariát ČGF seznamy juniorských a seniorských 
reprezentačních výběrů ČR pro rok 2016.  

 Z: předsedové TK      T: 15.11. 2015  
  Úkol splněn 
 

Úkol 10/7/2015  Zaslat na sekretariát ČGF požadavky sportovně-technických komisí na 
investice na rok 2016 v rámci Programu 133510 vyhlašovaného MŠMT.  

 Z: předsedové TK     T: 31.10. 2015  
  Úkol trvá 
 

Úkol 11/7/2015  Zaslat oddílům a klubům, při kterých jsou zřízena SpS, OSpS, SCM a 
VSCM formuláře a dokumenty potřebné pro podání Žádosti o pokračování, 
popř. o zřízení SpS, OSpS, SCM a VSCM na rok 2016 a provedení 
hodnocení jejich činnosti za rok 2015.  

 Z: Slavík      T: 31.10. 2015  
  Úkol splněn 
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    Úkol 12/7/2015  Zaslat na sekretariát ČGF po konzultaci s Metodickou komisí konečný 
návrh doplnění Kvalifikačního řádu ČGF o kvalifikaci trenéra TeamGym II. a 
III. třídy.  

 Z: Řehořová      T: 30.11. 2015  
  Úkol trvá 
 

Úkol 13/7/2015  Zaslat na sekretariát ČGF návrh obsahu e-lerningových trenérských kurzů 
včetně případných jmen odborných garantů e-learningových učebních 
textů.  

 Z: Chrudimský      T: 30.10. 2015  
  Úkol splněn 
 

Úkol 14/7/2015  Zaslat na sekretariát ČGF návrhy „Plánů příprav juniorských a seniorských 
           reprezentačních výběrů ČR na rok 2016“.  
 Z: předsedové TK     T: 30.11. 2015  

  Úkol trvá 
 

  Úkol 15/7/2015  Připravit návrh vnitřní směrnice ČGF řešící podpisová práva.  
 Z: Slavík      T: 30.11. 2015  

  Úkol trvá 
 
 
2.   Zprávy sekretariátu ČGF  
 

 OH 2016 - Zásady nominace sportovců a členů doprovodu   
ČOV zaslal sportovním svazům „Zásady nominace sportovců a členů doprovodu na Hry 
XXXI. Olympiády Rio de Janeiro 2016. Sportovní svazy předají jmenovité nominace 
sportovců a členů doprovodu na OH nejpozději do 1.7. 2016.  

 
 Medicínský tým OH Rio de Janeiro 2016   

ČOV požádal sportovní svazy o zaslání jmenovitého seznamu potencionálních účastníků 
ze zdravotnické oblasti (lékaři, fyzioterapeuti, maséři) do 15.12. 2015 včetně kontaktních 
údajů (telefon, email). R. Slavík navrhl MUDr. L. Hrazdiru a fyzioterapeutku Mgr. L. 
Machovou. 
 
VV ČGF schválil nominaci MUDr. L. Hrazdiry a fyzioterapeutky Mgr. L. Machové jako 
potencionální účastníky české výpravy na OH 2016 v oblasti zdravotního zabezpečení. 
 
pro: 7 proti: 0 zdr.: 0 
 

Úkol 1/8/2015  Zaslat ČOV nominaci MUDr. L. Hrazdiry a fyzioterapeutky Mgr. L. Machové 
na členy zdravotnického týmu české výpravy na OH 2016. 

 Z: Slavík      T: 15.12. 2015  
  
 Olympiáda dětí a mládeže 2017   

Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže 2017 proběhnou v Brně v Jihomoravském kraji. 
Součástí olympiády budou také soutěže ve sportovní gymnastice dívek a chlapců. Do 
18.12.2015 je zapotřebí zaslat pořadateli vyplněný „Protokol o základním nastavení 
přípravy a realizaci sportu“ a do 31.3.2016 je zapotřebí zaslat ČOV návrh propozic soutěže 
(počet členů družstva, disciplíny, věkové kategorie).  
Koordinátor za ČGF: R. Slavík, krajský koordinátor za sport: K. Vlková (T.J. Sokol Brno I).   
 

Úkol 2/8/2015  Zaslat pořadateli LODM 2017 vyplněný „Protokol o základním nastavení 
přípravy a realizace sportu“. 

 Z: Slavík      T: 18.12. 2015  
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Úkol 3/8/2015  Zaslat na sekretariát ČGF návrh propozic soutěže ve sportovní gymnastice 
dívek a chlapců (počet členů družstva, disciplíny, věkové kategorie). 

 Z: Hasa, Musil      T: 29.2. 2016  
 

 2016 FIG Scholarships for gymnasts - Stipendium FIG pro gymnasty 
FIG i v roce 2016 poskytne 12 vybraným gymnastům (3xSGM, 3xSGŽ, 3xTRA, 3xMG)  
roční stipendium ve výši 5000 CHF pro každého gymnastu. Vyplněnou žádost o stipendium 
je zapotřebí zaslat na sekretariát FIG nejpozději do 22.1. 2016. 
 
VV ČGF po diskusi vybral D. Jessena (SGM) jako žadatele o stipendium FIG na rok 2016. 
 
pro: 7 proti: 0 zdr.: 0 
 

Úkol 4/8/2015  Zaslat na sekretariát FIG vyplněný formulář se žádostí D. Jessena o 
stipendium FIG na rok 2016. 

 Z: Slavík      T: 22.1. 2016 
 

 Kongres UEG, 11. 2015, Bratislava / SVK 
Kongresu UEG se  zúčastnili předseda ČGF R.Slavík, gen. sekretářka ČGF M. Kalašová, 
V. Zeman (předseda UEG TC TRA), P. Gryga (člen UEG TC TG) a H. Liškářová (členka 
UEG TC WAG). Čestným hostem Kongresu UEG byla V. Čáslavská, která obdržela z rukou 
prezidenta UEG G. Guelzeca vyznamenání. 
 
Na Kongresu UEG byly za řádné členy přijaty gymnastické federace Černé Hory a Kosova. 
Členy UEG je tak nyní 50 národních gymnastických federací. Kongres UEG schválil některé 
změny ve Statutu UEG, zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření. Celý kongres byl ve 
znamení potřeby sjednotit evropské národní federace před volebním kongresem FIG, který 
proběhne v listopadu 2016. Prezident UEG G. Guelzec oznámil oficiálně svou kandidaturu 
na post prezidenta FIG. Během ME 2016 ve sportovní gymnastice v Bernu proběhne 
předběžná volba evropských kandidátů na posty prezidenta, viceprezidentů a členů EC 
FIG.   
 

 Přestupy registrovaných závodnic k 1.1. 2016         
 Příjmení, jméno  Původní oddíl Nový oddíl Výchovné 
1 Březinová Viktorie TJ Sokol Pha Vršovice TJ Sokol Kampa ne 
2 Juklíčková Nikola Gymnastická akademie Praha  TJ Sokol Poděbrady ne 
3 Košťáková Karolína TJ Sokol Pha Vršovice TJ Bohemians Praha ne 
4 Marusynets Alina AC Sparta Praha TJ Bohemians Praha 5000 Kč 
5 Pastrňáková Julie TJ Sokol Horní Počernice TJ Sokol Kampa 3000 Kč 
6 Pavlíková Anna Marie TJ Sokol Kampa Pro Fitness Praha 5000 Kč 
7 Sytenská Anna TJ Bohemians Praha TJ Sokol Kampa ne 
8 Vyhnalová Veronika TJ Sokol Kladno  TJ Sokol Pha Vršovice ne 
 
      VV ČGF schválil výše uvedené přestupy registrovaných závodnic s platností k 1.1. 2016. 
 

pro: 7 proti: 0 zdr.: 0 
     

 Motivační program 
 VV ČGF rozhodl o vyplacení finančních částek v rámci Motivačního programu všem 
oddílům, které mají na finanční prostředky nárok, i když si o ně samy nepožádaly. Finanční 
prostředky budou vyplaceny z odvodů z loterií. VV ČGF pověřil R. Slavíka informovat 
jednotlivé oddíly o jejich nároku na vyplacení finančních prostředků. 

 
Úkol 5/8/2015  Informovat oddíly o jejich nároku na vyplacení finančních prostředků 

v rámci Motivačního programu. 
 Z: Slavík      T: 21.12. 2015 
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 Pojištění majetku a odpovědnosti na rok 2016 
V souvislosti s pojištěním majetku a odpovědnosti ČGF na rok 2016 je zapotřebí provést 
kontrolu pojistných částek pro pojištění majetku. Seznam pojišťovaného majetku 
s pořizovací cenou z účetní evidence je nutné společně s dalšími požadovanými podklady 
zaslat  pojišťovacímu makléři do 11.12. 2015. 
 

Úkol 6/8/2015  Zaslat pojišťovacímu makléři podklady pro pojištění majetku a 
odpovědnosti ČGF na rok 2016. 

 Z: Slavík, Šotola      T: 11.12. 2015 
 

 Investiční dotace MŠMT 2015 
R. Slavík informoval členy VV ČGF o úspěšné žádosti o investiční dotaci MŠMT na rok 
2015 na pořízení 9ti místného automobilu. MŠMT vypsalo 2. kolo pro žádosti o investiční 
dotace dne 3.11. 2015. Díky G. Sarichevovi a M. Šotolovi se podařilo v tomto velice 
krátkém termínu (do 11.11. 2015) podat žádost a následně také dodat do 2.12. 2015 na 
MŠMT všechny požadované doklady a dokumentaci nutnou pro čerpání dotace ve výši 
350.000,- Kč. 
 
Byla uzavřena smlouva mezi firmou Autocentrum Dan a syn, s.r.o. a ČGF o prodeji 9ti 
místného vozidla  Volkswagen Caravelle Long 2.0 TDi 9 za kupní cenu 489.900,- Kč. 
V kupní ceně je zahrnuto rovněž roční pojištění případných technických závad. V této 
souvislosti požádal VV ČGF o uvolnění finanční částky ve výši 139.900,- Kč za účelem 
koupě výše uvedeného vozidla.    
 
VV ČGF schválil uvolnění finanční částky ve výši 139.900,- Kč za účelem koupě vozidla 
Volkswagen Caravelle Long 2.0 TDi 9, jehož kupní cena činí 489.900,- Kč. 

 
pro: 7 proti: 0 zdr.: 0 
 
 Zapůjčení gymnastického nářadí v majetku ČGF 
  Členové VV ČGF obdrželi prostřednictvím elektronické pošty přehled žádostí oddílů o 

zapůjčení gymnastického nářadí v majetku ČGF včetně návrhu na jeho rozdělení. 
 
  Po diskusi rozhodl VV ČGF o zapůjčení gymnastického nářadí v majetku ČGF do níže  

uvedených oddílů: 
 
   T.J. Sokol Zlín - 1 ks kůň našíř Spieth 
        TJ Stadion Ústí nad Labem - 1 ks přeskokový stůl Janssen-Fritsen  
        TJ Praděd Bruntál - 1ks doskoková žíněnka Janssen-Fritsen 2x6 m  
        ASC Zlín - 2 ks doskoková žíněnka Janssen-Fritsen 2x2 m  
        Gym Club Reda - 1 ks doskoková žíněnka Janssen-Fritsen 4x2 m 
 

 pro: 6 proti: 0 zdr.: 1 
 

Úkol 7/8/2015  Informovat úspěšné i neúspěšné žadatele o zapůjčení gymnastického 
nářadí v majetku ČGF a o rozhodnutí VV ČGF. 

 Z: Slavík, Šotola      T: 15.12. 2015 
 

 Hospodaření ČGF 2015   
Členové VV ČGF obdrželi přehled čerpání rozpočtu ČGF a jeho sportovně-technických 
komisí ke dni 30.11. 2015. 
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4.   Hodnocení MS ve sportovní gymnastice mužů a žen, 17.10.-2.11. 2015, Glasgow / GBR  
 Sportovní gymnastika - muži  

Zprávu reprezentačního trenéra O. Otavy hodnotící českou účast na MS ve sportovní 
gymnastice mužů obdrželi členové VV ČGF v tištěné podobě. Zprávu doplnil A. Hasa, 
předseda TKM. 
       
Na MS byli nominováni na základě splněných nominačních kritérií D. Jessen, M. Konečný a 
D. Radovesnický. Cílem bylo vybojovat místo na závěrečnou kvalifikaci pro OH 2016, která 
proběhne v dubnu 2016 v Rio de Janiero. Všichni 3 gymnasté přistupovali k tréninkům i 
k samotnému závodu velmi odpovědně. I když šlo všem po sportovní stránce o hodně, 
chovali se k sobě velmi korektně a ve stejném duchu probíhal i samotný závod. Bodování 
rozhodčích na MS bylo velmi přísné a trestala se každá chybička. 
 
D. Jessen podal vyrovnaný, velice kvalitní výkon, na hranicích svých možností. Součet 
známek za víceboj 83,764 b. znamenal ve výsledkové listině 50. místo, které stačilo na 
postup do závěrečné kvalifikace pro OH 2016 (byl 24. ze 40 postupujících).  
  

   M. Konečný podal snaživý výkon. Předvedl standardní, dobře provedené sestavy na 
prostných a hrazdě. Slabší byla sestava bez hrubé chyby na kruzích. Na jejím provedení se 
podepsal hlavně jeho zdravotní stav. Katastrofální však byl přeskok, kde mu uklouzla ruka.  
Obdržel od rozhodčích jen 11,200 b., čímž ztratil naději na solidní bodový zisk. Konečná 
známka 77,969 b. stačila ve výsledkové listině jen na 135. místo. 
 
D. Radovesnický podal v rámci svých možností nadprůměrný výkon. Škoda, že se na 
hrazdě dopustil hrubé chyby (pád u Kolmana). Po taktické stránce zvládl závod velmi dobře 
a ziskem 78.764 b. (124. místo) porazil ve víceboji i M. Konečného.  
 
Reprezentační trenér O. Otava hodnotí výkon všech 3 českých gymnastů kladně. 
Obzvláště pak výkon D. Jessena, který pro českou sportovní gymnastiku mužů vybojoval 
postup na závěrečný kvalifikační závod pro OH 2016 v Rio de Janeiro. 

 
Závěr:  Na MS byl splněn hlavní cíl, kterým bylo vybojovat místo v závěrečné kvalifikaci pro  

OH   2016. Na základě rozhodnutí TKM bude v závěrečné kvalifikaci v dubnu 2016 
v Rio de Janeiro bojovat o postup na OH 2016 D. Jessen za doprovodu svého 
osobního trenéra V. Vinogradova.  

 
Výsledky: http://www.gymfed.cz/kalendar/detail/238 

 
 

Sportovní gymnastika - ženy  
Českou účast na MS ve sportovní gymnastice žen zhodnotil M. Musil, předseda TKŽ. 

 
Na MS odletěly  trenérky  P. Drtílková Cenková  a H. Dvořáková  a závodnice V. Cenková, 
E. Mičková a R. Majerechová. Posledně jmenovaná závodnice bez splněného limitu na 
základě dodatečného návrhu předsedy TKŽ, který schválil VV ČGF.  

 
Největší naděje se vkládaly do V. Cenkové. Měla být tou závodnicí, která vybojuje místo 
v závěrečné kvalifikaci pro OH 2016, jež proběhne v dubnu 2016 v Rio de Janiero. 
V.Cenková byla na MS v Glasgow nejlepší českou sportovní gymnastkou, bohužel však její 
výkon a bodový součet 48,515 b. znamenal ve výsledkové listině víceboje až 125. místo, 
což na místo v závěrečné kvalifikaci pro OH 2016 nestačilo. Na postup bylo zapotřebí 
50,398 b. V. Cenková mohla vybojovat postup na závěrečnou kvalifikaci za předpokladu, že 
by zajela své sestavy bez hrubé chyby. Chybovala však dvakrát na kladině, která je její 
nejsilnější disciplínou.     
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R. Majerechová a E. Mičková zacvičily své sestavy v rámci svých možností. Obě závodnice 
zaznamenaly hrubé chyby, které měly vliv na jejich výsledné známky. R. Majerechová 
obsadila ve víceboji 141. místo (47,599 b.) a E. Mičková 151. místo (46,733 b.). 
 
Česká ženská sportovní gymnastika doplatila na MS v Glasgow na úzkou domácí špičku s 
odpovídající výkonností a zranění dvou nejlepších závodnic, K. Pálešové a A. M. Kányai, 
které na MS neodjely.  
 
Závěr: Na MS nebyl splněn hlavní cíl, kterým bylo vybojovat místo v závěrečné kvalifikaci 

pro OH 2016 a nebyl splněn ani výkonnostní cíl pro umístění na jednotlivých 
nářadích (umístění do 16. místa) Hlavní příčinou je úzká domácí špička 
s odpovídající výkonností a obtížnosti sestav a neúčast nejlepších českých 
sportovních gymnastek z důvodu zranění. Možnost účasti na závěrečné kvalifikaci 
pro OH 2016 by byla možná v případě, že by FIG rozhodlo o přesunutí míst 
rezervovaným medailistkám na jednotlivých nářadích.  

 
Výsledky: http://www.gymfed.cz/kalendar/detail/238 

 
 

5. Hodnocení ME v aerobiku,  2.-9.11. 2015, Elvas / POR  
 

Hodnotící zprávu české účasti na ME v aerobiku obdrželi členové VV ČGF v tištěné podobě. 
Zprávu doplnila A. Višňová, předsedkyně TK AER. 
 
ME se zúčastnilo na  500  reprezentantů  z 23 zemí. V  kategorii  juniorek  reprezentovaly  ČR 
J. Hořáková, B. Karlíková a V. Outratová (všechny ASC Zlín)  a A. Chlumská (Sport Aerobic 
Liberec). Nejlepšího výsledku dosáhla letošní Mistryně ČR B. Karlíková, která se svým 
perfektním výkonem a známkou 19,100 b. zařadila mezi jednotlivkyněmi na 12. místo. Postup 
do osmičlenného finále jí unikl pouze o 0,125 b.. Společně děvčata bojovala v kategorii trojic, 
kde byl jejich výkon bohužel poznamenán zdravotními problémy jedné z členek tria, které měly 
za následek i několik větších chyb. Výsledná známka 16,850 b. nakonec stačila v evropské 
konkurenci na 24. místo. Stejnou příčku vybojovala mezi jednotlivkyněmi i další česká 
zástupkyně v kategorii juniorek A. Chlumská. 
 
Mezi 6 českých seniorských reprezentantek se dokázaly probojovat hned 3 zlínské závodnice, a 
to jmenovitě M. Geržová, M. Nedbálková a B. Trombíková. Letošní účastnice historicky prvních 
evropských Olympijských her v Baku, odjížděly na ME s nemalými ambicemi. Také jim však, i 
přes tvrdý trénink a zodpovědnou přípravu, chyběl rozhodující kousek sportovního štěstí. 
Nejzkušenější česká závodnice M. Geržová se potýkala těsně před odjezdem s vleklým 
zraněním kotníku a do poslední chvíle nebylo jasné, zda ji tato zdravotní komplikace vůbec 
umožní na letošním ME startovat. Nakonec zabojovala a do závodu nastoupila. Nevyhnula se 
však několika zásadním chybám a obsadila 24. místo. V kategorii jednotlivkyň startovala také 
liberecká K. Bernátová, které patřila se známkou 19,050 b. 20. příčka ve startovním poli 37 
závodnic.  
 
Přípravu v kategorii trojic a skupin velmi zkomplikovalo nečekané ukončení závodní činnosti 
jedné ze zlínských členek reprezentačního týmu, a to bohužel bezprostředně před odjezdem na 
ME.  Vypomohla  závodnice  VSK  VUT  Brno  K. Hortová,  která  spolu  s  M. Nedbálkovou  a 
B. Trombíkovou předvedla na ME za stávající situace kvalitní výkon, který jim zajistil slušné 10. 
místo. Na stejné příčce se pak všechna výše jmenovaná děvčata, spolu s další reprezentační 
kolegyní z brněnského klubu V. Hunkovou, umístila i v kategorii skupin. 

 
Trenérsky vedly závodnice na ME H. Niklová a M. Muchová. B. Svatošová působila v roli 
rozhodčí. 
 
Závěr: Splněny výkonnostní cíle u juniorek v kategorii jednotlivkyň (umístění do 16. místa) a u 

seniorek v kategorii trojic (umístění do 16. místa) a skupin (umístění do 12. místa). 
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Naopak výkonnostní cíle nebyly splněny u juniorek v kategorii trojic (umístění do 16. 
místa) a u seniorek v kategorii jednotlivkyň (umístění do 16. místa).    

 
Výsledky: http://www.gymfed.cz/kalendar/detail/57 
 

 
6. Zprávy z technických komisí (hodnocení mistrovských soutěží) 

 
        a/ Všeobecná gymnastika (J. Bučko) 
    

 Informace ze schůze Komise Všeobecné gymnastiky konané dne 8.12. 2015, Praha 
J. Bučko informoval o průběhu a závěrech ze schůze Komise Všeobecné gymnastiky: 
 
- návrh termínové listiny Všeobecné gymnastiky na rok 2016 
- závěrečné hodnocení Světové gymnaestrády 2015 
- informace o setkání oddílů provozujících soutěž TeamGym (Trutnov, 13.11. 2015) 
- informace o podepsání smlouvy s firmou Prospect o finanční podpoře Českého poháru 

soutěže TeamGym pro rok 2015-2016 v celkové výši 50.000,- Kč 
- informace o stavu příprav MČR v olympijském šplhu (Praha, 12.12. 2015) 

 
 Informace EUROGYM 2016 

 Kontrola průběhu příprav akce ze strany UEG TC GfA, která se uskutečnila v Praze v sídle       
ČASPV dne 18.11. 2015 proběhla bez větších výhrad. V současné době se řeší problém 
s umístěním workshopů a ubytování plánovaném ve školních tělocvičnách. Hledá se osoba, 
která bude zodpovědná za sekci dobrovolníků. S fimou Diony bylo dojednáno partnerství. 
Firma Diony se stane oficiálním dodavatelem gymnastického nářadí. 
 
Do konce listopadu 2015 se předběžně registrovalo 24 zemí (AUT, BEL, CZE, DEN, EST, 
FIN, FRA, GBR, GER, GRE, HUN, ISL, ISR, ITA, LUX, MLT, NED, NOR, POL, POR, RUS, 
SUI, SVK, SWE). Očekává se cca 4200-4500 účastníků.   

 
 TeamGym -  Pohár ČASPV - 3. závod ČP Prospect Cup, 14.11. 2015 , Trutnov 

3. závodu ČP Prospect Cup se zúčastnilo celkem 27 družstev (Junior I - 12, Junior II - 9, 
Junior III - 3, Junior IV - 2 a Senior Ženy - 1).  
 
Výsledky: http://www.gymfed.cz/497-vysledky-poharu-caspv-2015-prospect-cup.html 
 

   Školení mezinárodních rozhodčích TeamGym, březen 2016, Maribor / SLO   
R. Řehořová informovala o návrhu subkomise TeamGym vyslat A. Majerovou a H. 
Klinerovou na školení mezinárodních rozhodčích TeamGym na náklady mimo rozpočet ČGF. 
 
VV ČGF odsouhlasil vyslání A. Majerové a H. Klinerové na školení mezinárodních 
rozhodčích TeamGym na náklady mimo rozpočet ČGF.  

 
pro: 6 proti: 0 zdr.: 1 

 
 Školení rozhodčích TeamGym I. a II. třídy  

Školení proběhne ve 2 víkendech: 
15.-17.1. 2016 - Olomouc (1. část) 
13.-14.2. 2016 - Praha (2. část) 
 

 Plány příprav reprezentačních družstev ČR TeamGym na rok 2016 
R. Řehořová předložila 1. návrh plánu přípravy reprezentačních výběrů na rok 2016, ve 
kterém se počítá s reprezentačním družstvem juniorek (12 závodnic) a seniorským 
smíšeným reprezentačním družstvem (11 závodnic + 7 závodníků). Součástí plánu přípravy 
je seznam plánovaných výcvikových táborů a plán soutěží v zahraničí. Hlavní trenérkou je T. 
Krakovská, která bude spolupracovat s B. Kovaříkovou, J. E. Saltem a T. Salte. 
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Plán přípravy je směřován k účasti na ME (říjen 2016, Maribor, SLO), kde je cílem umístění 
juniorek do 8. místa a start seniorského smíšeného družstva v šestičlenném finále. 
 
Doporučení vést přehled o účasti vybraných reprezentantů na výcvikových táborech a zvážit 
stanovení bodového limitu pro účast obou družstev na ME. 
 

Úkol 8/8/2015  Zaslat na sekretariát ČGF konečnou verzi Plánu přípravy reprezentačních 
družstev TeamGym na rok 2016. 

 Z: Řehořová, Krakovská    T: 18.1. 2016 
 

 
b/ Metodická komise (J. Chrudimský) 
 
   Školení trenérů sportovní gymnastiky II. a III. třídy  

J. Chrudimský informoval o přípravě školení trenérů sportovní gymnastiky II. a III. třídy, které 
bude MK pořádat ve spolupráci s oddílem SG TJ Prostějov ve dnech 19.-21.2. 2016 (1. část) 
a 26.-28.2. 2016 (2.část).  
 
 

c/  Gymnastický aerobik (A. Višňová) 
 

 Plány příprav reprezentačních výběrů ČR v aerobiku na rok 2016 
Předsedkyně TK AER A. Višňová předložila 1. návrh plánu přípravy reprezentačních družstev 
juniorek a seniorek. Bodové limity pro zařazení do reprezentačních výběrů jsou shodné 
s limity platnými pro rok 2015. Do výběru seniorek je zařazeno 6 závodnic. Do výběru juniorek 
je   zařazeno   9   závodnic.   Reprezentační    trenérkou   seniorek   zůstává   M.  Muchová. 
B. Svatošová zůstává reprezentační trenérkou juniorského výběru. Výkonnostním cílem je na 
MS umístění do 16. místa v kategorii seniorek a umístění do 24. místa v kategorii juniorek 
s výjimkou juniorské skupiny, kde je cílem umístění do 16. místa.  
 
S ohledem na skutečnost, že je na MS vypsána také kategorie kadetek (AG1: 12-14 let) bude 
plán přípravy doplněn o seznam reprezentantek této věkové kategorie.     

 
Úkol 9/8/2015  Zaslat na sekretariát ČGF konečnou verzi Plánu přípravy reprezentačních 

družstev ČR v aerobiku na rok 2016. 
 Z: Muchová, Svatošová, Višňová  T: 18.1. 2016 

 
 
d/ Sportovní gymnastika mužů (A. Hasa) 
 
 Extraliga, I. liga a II. liga ve sportovní gymnastice družstev mužů,  15.11. 2015, Praha 

 2. kolo ligových soutěží proběhlo ve specializované gymnastické tělocvičně SK Hradčany 
Praha.  
 
Po sečtení výsledků obou kol se vítězem Extraligy pro rok 2015 stalo družstvo T.J. Sokol Brno 
I (485,80 b). před družstvem SK Hradčany Praha (471,05 b.) a družstvem T.J. Sokol Kolín 
(448,60 b.). Na 4. místě skončilo družstvo T.J. Sokol Zlín (211,70 b.), které se pro 
nedostatečný počet závodníků již 2. kola neúčastnilo. 
 
V soutěži I. ligy zvítězilo s výrazným bodovým náskokem rovněž družstvo T.J. Sokol Brno I 
(446,10 b.). Na 2. místo se díky  výsledku 2. kola dostalo družstvo T.J. Sokol Kolín (419,15 b.) 
a na 3. příčce se díky vyrovnaným výkonům v obou kolech umístilo družstvo T.J. Sokol Praha 
Vršovice (416,20 b.). V soutěži startovalo celkem 5 družstev.  
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Svou letošní převahu v ligových soutěžích završilo družstvo T.J. Sokol Brno I vítězstvím 
v soutěži II. ligy (418,55 b.) se 14ti bodovým náskokem před družstvem SK Hradčany Praha 
(404,55 b.). Bronzové medaile si odvezli mladí gymnasté T.J. Sokol Kolín (390,10 b). 
V soutěži startovalo celkem 5 družstev.  
 
Výsledky: http://www.gymfed.cz/kalendar/detail/214 
 

 Mistrovství ČR ve sportovní gymnastice mužů - povinné sestavy, 22.11. 2015, Praha 
   Mistrovství proběhlo ve specializované gymnastické tělocvičně SK Hradčany Praha. 

Z hlediska organizačního proběhly všechny soutěže bez problémů. Mistrovství ČR se 
zúčastnilo 157 závodníků (VS1: 85, VS2 ml.: 23, VS2 st.: 18, VS3: 21, VS4: 10)  z  27 oddílů. 
Jako negativní se jeví přístup juniorských reprezentantů T.J. Sokol Brno I vedených trenérem 
P. Hedbávným, kteří se Mistrovství ČR v povinných sestavách buď nezúčastnili vůbec nebo 
nastoupili jen na 1-2 nářadí, aby si tak jen formálně splnili povinnost startu, která platí pro 
členy SpS a SCM  

 
   Mistři ČR 2016 
 
   VS1:       J. Daněk (T.J. Sokol Zlín) 
   VS2 ml.: D. D. Kaplan (SK Hradčany Praha) 
   VS2 st.:  J. Běhal (T.J. Sokol Zlín) 
   VS3:       D. Ponížil (TJ Prostějov) 
   VS4:       F. Černý (T.J. Sokol Brno I) 
 
   Výsledky: http://www.gymfed.cz/kalendar/detail/182 
 
 Plány příprav reprezentačních výběrů ČR ve sp. gymnastice juniorů a mužů na rok 2016 
   Předseda TKM  A. Hasa předložil 1. návrhy plánů příprav reprezentačních družstev juniorů a 

mužů. Reprezentačním trenérem mužů zůstává O. Otava. M. Vlk a J. Labonek jsou 
reprezentačními trenéry juniorů. 

 
   Do reprezentačního družstva mužů je zařazeno 8 závodníků. Pro účast na ME jsou stanoveny 

3 druhy bodových limitů ve víceboji a na jednotlivých nářadích. Limit „A“ pro účast na 100% na 
náklady ČGF, limit „B“ pro účast na 50% na náklady ČGF a limit „C“ pro možnou účast na 
náklady mimo rozpočet ČGF. Pro plnění nominačních kritérií se počítá se 2 mezinárodními 
závody v zahraničí. V současné době má limit „A“ splněn D. Jessen. Výkonnostním cílem je 
umístění družstva na ME do 20. místa a hlavním cílem je postup D. Jessena na OH 2016. 

 
   Doporučení zvážit hodnotu limitu „A“ (80,50 b.) a  limitu „B“ (79,50 b.). ve víceboji (rozdíl 

pouhého 1 bodu). Doplnit výkonnostní cíle o umístění na jednotlivých nářadích.  
 
   Do reprezentačního družstva juniorů je zařazeno 12 závodníků. Pro účast na MEJ jsou 

stanoveny 3 druhy bodových limitů ve víceboji. Limit „A“ (75,00 b.) pro účast na 100% na 
náklady ČGF, limit „B“ (73,00 b.) pro účast na 50% na náklady ČGF a limit „C“ (71,50 b.). A 
dále jeden bodový limit na jednotlivých nářadích. Nominace závodníků bude provedena na 
základě výsledků 3 mezinárodních závodů (Liberec 2015, Linz 2016, Berlín 2016). 
Závodníkovi bude ze 3 závodů započítána nejvyšší dosažená známka na nářadí. 
Výkonnostním cílem je umístění družstva na MEJ do 16. místa a postup 1 závodníka do finále 
víceboje (umístění do 24. místa). 

 
   Doporučení zvážit úpravu nominačních kritérií.  
 
Úkol 10/8/2015  Zaslat na sekretariát ČGF konečné verze Plánů příprav reprezentačních 

družstev ČR ve sportovní gymnastice juniorů a mužů na rok 2016. 
 Z: Otava, Labonek, Vlk, Hasa  T: 18.1. 2016 
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e/ Sportovní gymnastika žen (M. Musil) 
 
 Liga družstev ve sportovní gymnastice žen, 5.-6.12. 2015, Brno 
   Letošní liga družstev proběhla jako již tradičně ve sportovní hale T.J. Sokol Brno I. Z hlediska 

organizačního proběhly všechny soutěže bez problémů. Soutěže byly přenášeny on-line 
prostřednictvím internetové stránky ČGF. 

 
   V soutěži Extraligy startovalo 5 družstev. Žádné družstvo tedy nesestupovalo. Boj o medailové 

pozice byl napínavý. První 3 družstva se střídala ve vedení. Rozhodlo se až na posledním 
nářadí. Vítězem Extraligy se stalo družstvo T.J. Sokol Brno I (151,95 b.) před družstvem TJ 
Bohemians Praha (150,45 b.) a družstvem T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 (149,25 b.). 

   
   Soutěž I.ligy byla plně obsazena. O vítězství soupeřilo 8 družstev. Očekával se souboj mezi 

T.J. Sokol Brno I „A“ (142,85 b.) a TJ Bohemians Praha „A“ (138,05 b.), který dovedly do 
vítězného konce brněnské gymnastky. Na 3. místě byla děvčata z TJ Prostějov (136,50 b.). 
Sestupuje družstvo GK Vítkovice.   

    
   V soutěži II. ligy startovalo celkem 20 družstev. Vítězkami se staly gymnastky TJ Bohemians 

Praha (134,15 b.), před družstvem T.J. Sokol Kladno (132,85 b.) a družstvem T.J. Sokol 
Kampa (127,35 b.), které už mělo od prvních 2 družstev výraznější bodový odstup. 

     
   TKŽ zvažuje věkové omezení v soutěži Extraligy a II. ligy. TKŽ doporučuje VV ČGF používat 

od roku 2016 pro tyto soutěže oficiální název „Mistrovství ČR ve sportovní gymnastice 
družstev žen“. 

 
   Výsledky: http://www.gymfed.cz/kalendar/detail/55 
 
 Plány příprav reprezentačních výběrů ČR ve sp. gymnastice juniorek a žen na rok 2016 
   Předseda TKŽ  M. Musil předložil 1. pracovní verzi plánů příprav reprezentačních družstev 

juniorek a žen. V předložených návrzích nejsou uvedena jména zodpovědných 
reprezentačních trenérů. M. Musil zůstává vedoucím trenérem reprezentačního úseku 
juniorek i žen. Nově navrhováno nedělit závodnice do družstev „A“, „B“ a „C“. Spodní bodové 
limity pro zařazení do reprezentačních výběrů jsou shodné s rokem 2015. 

 
   M. Musil navrhl nesestavovat na rok 2016 reprezentační výběr žákyň z důvodu nezájmu 

významných oddílů o spolupráci v této věkové kategorii. Ve dnech 6.-7.2. 2016 bude 
v Prostějově uspořádáno pro zájemce z řad oddílů společné otevřené soustředění žákyň 
(r.nar. 2003 a mladší).  

 
Úkol 11/8/2015  Zaslat na sekretariát ČGF konečné verze Plánů příprav reprezentačních 

družstev ve sportovní gymnastice juniorek a žen na rok 2016. 
 Z: Musil       T: 18.1. 2016 

7. Různé 
 
 Čerpání finančních prostředků z prostředků darovaných ČOV loterijními společnostmi 

Na bankovním účtu ČGF vyčleněném pro finanční prostředky darované ČOV z prostředků 
darovaných loterijními společnostmi bylo ke dni 26.11. 2015 k dispozici 2.466.700,90 Kč. 
Z těchto prostředků budou do konce roku 2015 ještě vyplaceny na základě doručených 
účetních dokladů dotace registrovaným oddílům ČGF. V prosinci 2015 se očekává od ČOV 
ještě poslední splátka. 
 
J. Bučko požádal o zaslání pravidel pro čerpání finančních prostředků z prostředků 
darovaných ČOV ze strany loterijních společností. 
 

 Úkol 12/8/2015  Zaslat členům VV ČGF pravidla pro čerpání finančních prostředků 
z prostředků darovaných ČOV ze strany loterijních společností. 

 Z: Slavík       T: 10.12. 2015 
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 Generální sekretář ČGF  
V souvislosti s ukončením pracovního poměru M. Kalašové ke dni 31.12. 2015 navrhl 
předseda  R. Slavík  členům VV ČGF  pověřit  vykonáváním  funkce  generálního   sekretáře 
Z. Vojáčkovou. 
 
VV ČGF pověřil Z. Vojáčkovou od 1.1. 2016 vykonáváním funkce generálního sekretáře ČGF. 
 

  pro: 6 proti: 0 zdr.: 0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příští schůze VV ČGF se uskuteční ve středu 27.1. 2016 od 11.30 hod.  


