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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. 1/2017 

z mimořádné  schůze  VV ČGF  ze dne 25.1. 2017 - opravený 
 

Přítomni:   Bučko, Kocián, Miškovic, Slavík, Zeman 
Omluveni:  Gryga, Chrudimský, Malá, Višňová   
Hosté:   Řádek - předseda KRK    
Sekretariát:  Vojáčková 

 
1. Schválení programu jednání schůze č. 1/2017. 

 
Řádná schůze VV ČGF byla zahájena předsedou ve 12:00 hod. Byl schválen program 
schůze č.1/2017. Bod č. 3 přesunut za bod č. 5.  
 
Byl schválen zápis ze schůze VV ČGF č. 10/2016. 
 
Kontrola úkolů          

      
Úkol 12/1/2016   Připravit učební texty pro e-learningové trenérské kurzy. 

     Z: Chrudimský, Šotola    T: 31.10. 2017 
  Úkol trvá      

  
Úkol 4/4/2016 Zajistit překlad materiálů „FIG Age Groupe Program“ ve sportovní     

gymnastice mužů a žen do češtiny. 
 Z: sekretariát ČGF     T: 30.4.2017 

           Úkol trvá  
 
Úkol 1/9/2016    Informovat D. Jessena o možnosti a podmínkách startu na LSU 2017.  

    Z: Chrudimský, Slavík      T: 30.11. 2016 
     Úkol splněn 
 

Úkol 2/9/2016 Připravit návrh smlouvy mezi ČGF a účastníky mezinárodních školení   
rozhodčích FIG. Roman slavík pošle návrh smlouvy pro každý sport 
k připomínkám předsedů TK, kteří obratem pošlou zpětnou vazbu. 

    Z: Slavík, předsedové TK    T: 15.3.2017 
    Úkol trvá 
 

Úkol 1/10/2016 Zveřejnit   na   internetových    stránkách    ČGF   schválené   plány    příprav  
    reprezentačních výběrů ČR na rok 2017 v aerobiku, v akrobatické 

gymnastice a ve skocích na trampolíně. 
 Z: Slavík, Sarichev     T: 10.3.2017 
                       Úkol trvá 

 
2.   Zprávy sekretariátu 
 

- Vyúčtování dotací MŠMT 2016   
       R. Slavík informoval o vyúčtování dotačních programů MŠMT za rok 2016, které je 

připraveno k podpisu a odeslání na MŠMT do 31.1. 2017 (Program I, Program II, Program 
IV, Program V a Program VI) s výjimkou investičního Programu č. 133510, u něhož je 
termín pro závěrečné vyhodnocení a vyúčtování stanoven MŠMT na 15.3. 2017. . 

 
- Kandidatura na pořádání MS 2022 v Praze (sportovní gymnastika)  

R. Slavík informoval VV o dalších jednáních vedených s K. Machů a M. Malivánkovou ve 
věci přípravy kandidatury na pořádání MS 2022 ve sportovní gymnastice v Praze v roce 
2022. Ve spolupráci s MŠMT dochází k upřesňování rozpisu nákladů souvisejících 
s přípravou kandidatury v roce 2017. R. Slavík, V. Zeman, K. Machů a M. Malivánková 
společně dne 10.1. 2017 navštívili prostory Výstaviště v Holešovicích, které by mohly být 
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využity pro tréninky. Dne 16.1. 2017 navštívili také O2 Arénu včetně tzv. malé Arény.   
V rámci prohlídky prostor došlo k pracovní schůzce s vedením O2 Arény.     
 

- Informace z ČOV 
a) VV ČOV schválil dne 10.1. 2017 rozdělení loterijních prostředků za 4Q 2016 v celkové výši 

186 377 800 Kč. ČGF obdrží částku 1 448 000 Kč. 
b) ČOV pořádá 1.3. 2017 seminář „Sport bez nočních můr“ věnovaný prevenci šikany a 

zneužívání ve sportu 
c) Informace  o přípravách VS ANOV v Praze ve dnech 30.10.-4.11. 2017. 
d) ČOV projednal situaci ohledně používání oficiálního názvu „Czech Republic“ a 

geografického názvu „Czechia“. ČOV rozhodl o používání názvu „Czech Republic“ do ZOH 
2018. ČOV zároveň požádal sportovní svazy o jejich stanovisko. 

 
 VV ČGF projednal situaci ohledně používání oficiálního názvu „Czech Republic“ a 

geografického názvu „Czechia“ a rozhodl oznámit ČOV, že ČGF preferuje na soutěžích 
v zahraničí používání názvu „Czech Republic“     

 
pro: 5, proti: 0, zdr.: 0 

  
 Úkol 1/1/2017    Zaslat ČOV vyplněný dotazník ohledně používání oficiálního názvu „Czech 

Republic“ a geografického názvu „Czechia“ a informovat ČOV o rozhodnutí 
ČGF používat v rámci státní reprezentace ČR název „Czech Republic“. 

 Z: Slavík      T: 10.2. 2017 
 Úkol splněn 

 
 
3. Projednání Plánů přípravy reprezentačních výběrů ČR  
 

a/ Sportovní gymnastika žen 
 
Předseda TK SGŽ M. Miškovic předložil VV ČGF návrh plánů přípravy reprezentačních 
výběrů ve sportovní gymnastice juniorek a žen:  
 
juniorky 
 
Předseda TK SGŽ M. Miškovic je vedoucím realizačního týmu. Vedoucím trenérem úseku 
juniorek je J. Žifčák. Do reprezentačního družstva juniorek je zařazeno celkem 8 juniorek. 
Hlavním cílem plánu přípravy juniorek je příprava na EYOF 2017, Závod OH nadějí v Liberci  
a MEJ 2018 s výhledem přípravy na soutěže nového olympijského cyklu 2017-2020. Plán 
soutěží na 2. pololetí 2017 bude aktualizován do 30.6. 2017. S ohledem na nová pravidla si 
vyhrazuje TK SGŽ právo upravit v průběhu roku stanovené výkonnostní limity.  

 
Výkonnostním cílem pro EYOF 2017 je obhajoba 12. místa v soutěži družstev, kvalifikace 2 
závodnic do finále víceboje a kvalifikace 1 závodnice do finále na jednotlivých nářadích  
 
VV ČGF schválil Plán přípravy reprezentačního družstva juniorek ve sportovní gymnastice  
na rok 2017 s výhradou ke změnám předloženého návrhu rozpočtu dle možností ČGF.   

 
     pro: 5, proti: 0, zdr.: 0 
 

 
ženy 
 
Předseda TK SGŽ M. Miškovic je vedoucím realizačního týmu. Vedoucím trenérem úseku 
žen je J. Žifčák. Do reprezentačního družstva žen je zařazeno celkem 11 závodnic. Hlavním 
cílem plánu přípravy je příprava na ME 2017  a  MS 2017 jednotlivkyň s výhledem přípravy 
na soutěže nového olympijského cyklu 2017-2020. S ohledem na nová pravidla si vyhrazuje 
TK SGŽ právo upravit v průběhu roku stanovené výkonnostní limity.  
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Výkonnostním cílem je na ME 2017 start 2 závodnic ve finále víceboje a umístění 1 
závodnice do 16. místa na jednotlivých nářadích. Pro MS 2017 je cílem start 1 závodnice             
ve finále víceboje a umístění 1 závodnice do 24. místa na jednotlivých nářadích. 
 
VV ČGF rozhodl o odstranění zmínky o možné nominaci na ME a na MS  u závodnice 
zařazené do reprezentace na základě splněného limitu A, v případech, kdyby se závodnice 
nemohla ze zdravotních důvodů zúčastnit nominačních závodů. VV ČGF požádal TK SGŽ             
o upravení nereálně nastavených výkonnostních kritérií pro start na SP. 
  
VV ČGF schválil Plán přípravy reprezentačního družstva žen ve sportovní gymnastice                 
na rok 2017 s upravenými výkonnostními kritérii pro start na SP, vypuštěním zmínky o 
možné nominaci závodnice na ME a MS bez účasti na nominačních závodech ze 
zdravotních důvodů  a s výhradou ke změnám předloženého návrhu rozpočtu dle možností 
ČGF.   

 
     pro: 5, proti: 0, zdr.: 0 

 
b/ Sportovní gymnastika mužů 
 
Předseda TK SGM V. Kocián předložil VV ČGF návrh plánů přípravy reprezentačních výběrů 
ve sportovní gymnastice juniorů a mužů:  
 
junioři  
 
Reprezentačním trenérem juniorů je J. Labonek, asistentem je P. Hedbávný. Do 
reprezentačního družstva juniorů je zařazeno celkem 17 juniorů (družstvo A - 7 juniorů a 
družstvo B - 10 juniorů). Přípravy juniorského výběru se bude na vybraných výcvikových 
táborech účastnit také 11 talentovaných závodníků r. nar. 2003-2006. Hlavním cílem plánu 
přípravy juniorů je příprava na EYOF 2017, Závod OH nadějí v Liberci  a MEJ 2018 
s výhledem přípravy na soutěže nového olympijského cyklu 2017-2020. Plán soutěží na 2. 
pololetí 2017 bude aktualizován do 30.6. 2017.  
 
Výkonnostním cílem pro EYOF 2017 je start 1 závodníka ve finále víceboje nebo start ve  
finále na jednotlivých nářadích. Dlouhodobým cílem je vylepšení umístění juniorského týmu 
ve výsledkové listině MEJ a soutěže EYOF v průběhu celého olympijského cyklu 2017-2020.  
 
VV ČGF schválil Plán přípravy reprezentačního družstva juniorů ve sportovní gymnastice na  
rok 2017 s výhradou ke změnám předloženého rozpočtu dle možností ČGF.   

 
     pro: 5, proti: 0, zdr.: 0 
 

muži  
 
Reprezentačním trenérem mužů je M. Vlk, asistentem je O. Otava. Do reprezentačního 
družstva mužů je zařazeno celkem 11 závodníků. Hlavním cílem plánu přípravy je příprava 
jednotlivců na ME 2017 a MS 2017 s výhledem přípravy a účasti družstva mužů na MS 2018. 
Nejlepší závodník D. Jessen, který se připravuje individuálně v USA na Standfordské 
univerzitě nebude startovat na ME 2017 z důvodu kolize s termínem konání finále univerzitní 
soutěže v USA.  
 
Výkonnostním cílem pro ME 2017 je umístění 1 závodníka do 16. místa ve víceboji nebo na 
na jednotlivých nářadích. Pro MS 2017 je výkonnostním cílem start 1 závodníka ve finále 
víceboje, 2020. S ohledem na nová pravidla si vyhrazuje TK SGM právo upravit v průběhu 
roku stanovené výkonnostní limity pro start na ME 2017 a MS 2017.   
 
VV ČGF schválil Plán přípravy reprezentačního družstva mužů ve sportovní gymnastice           
na  rok 2017 s výhradou ke změnám předloženého rozpočtu dle možností ČGF.   

 
     pro: 5, proti: 0, zdr.: 0 
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  Úkol 2/1/2017 Zveřejnit na internetových stránkách ČGF schválené plány příprav 
reprezentačních výběrů ČR na rok 2017 ve sportovní gymnastice juniorů, 
juniorek, mužů a žen. 

 Z: Slavík, Sarichev     T: 10.3.2017 
 
4. Dislokace SA, SpS, SCM na OH cyklus 2017-2020 
 

VV ČGF projednal doporučení technických komisí na dislokace SA, SpS a SCM na OH 
cyklus: 
 
TK SGŽ:  
SpS - Bohemians Praha, Sokol Kampa Praha, Sokol Brno I, Sokol Mor. Ostrava,                                  

GK Vítkovice, TJ Prostějov, GK Šumperk, KSG Litvínov (nové),                                   
Sokol Kladno (zrušit)   

SCM -   Bohemians Praha, Sokol Brno I, Sokol Mor. Ostrava  
 
TK SGM: 
SpS  -  SK Hradčany Praha, Sokol Praha Vršovice, Sokol Kolín, Sokol Brno I, Sokol Zlín,        

GK Šumperk, TJ TŽ Třinec (nové), TJ Prostějov (zrušit) 
SCM -    SK Hradčany Praha, Sokol Kolín (nové), Sokol Brno I 
 
TK TRA: 
SpS   - Sokol Kampa Praha, Trampolíny Liberec, TJ Rožnov pod Radhoštěm 
SCM - Sokol Kampa Praha, Trampolíny Liberec, TJ Rožnov pod Radhoštěm 
 
TK AER: 
SA    -  Sport Aerobic Liberec (Čechy), Aerobik Sport Centrum Zlín (Morava), Profitness 

Praha   
 
TK AKR: 
SA   -  Bohemians Praha 
 
O konečné dislokaci SA, SpS, SCM a VSCM rozhodne VV ČGF po oponentním řízení, které 
proběhne 18.2. 2017 a po oznámení výše dotace na Program II ze strany MŠMT.  
 
 

5. Návrh rozpočtu ČGF na rok 2017 včetně dílčích rozpočtů  TK (1. verze) 
 

VV ČGF projednal zásady pro sestavení rozpočtu ČGF na rok 2017 včetně dílčích rozpočtů 
sportovně-technických komisí s tím, že v rámci rozpočtu ČGF jsou komisím garantovány 
příjmy minimálně ve výši roku 2016. Návrh rozpočtu bude upřesněn po té, co bude ze strany 
MŠMT oznámena výše dotací pro ČGF na rok 2017 v rámci jednotlivých dotačních 
programů. Do schválení upraveného rozpočtu na rok 2017 bude hospodařit ČGF dle 
rozpočtového provizória zabezpečující základní chod sekretariátu ČGF a úhradu nutných 
výdajů souvisejících s účastí na nezbytně nutných soutěžích a akcích s využitím finančních 
rezerv ČGF.  
 
VV ČGF projednal a schválil provizorní rozpočet ČGF na rok 2017 vycházející z rozpočtu na 
rok 2016 a schválil zásady pro sestavení rozpočtu ČGF na rok 2017, který bude upraven na 
základě výše dotací MŠMT na rok 2017 v jednotlivých dotačních programech. 
  
pro: 5, proti: 0, zdr.: 0 

 
6. Různé 

 
 a/ Návrh rozdělení zisku z pořádání akce EUROGYM 2016 
 
R. Slavík předložil VV ČGF ke schválení návrh VR na rozdělení a použití zisku z pořádání 
akce   EUROGYM 2016: 
1.  20% ze zisku na odměny členů OV 
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2.  250 000 Kč na činnost KVG 
3.  250 000 Kč na činnost TK TG 
4.  zbývající částka bude použita na úhradu nákladů spojených s účastí na  

interkontinentálních a mezinárodních školeních rozhodčích FIG  pro OH cyklus 2017-2020 
 

VV ČGF schválil návrh na rozdělení a použití zisku z pořádání akce EUROGYM 2016 
předložený VR ČGF.   

 
pro: 5, proti: 0, zdr.: 0 
 
 

b/ Úpravy soutěžních řádů, předpisů a pravidel skoků na trampolíně pro rok 2017 
 
Předseda TK TRA V. Zeman seznámil VV ČGF s návrhy změn a úprav níže uvedených 
soutěžních řádů, předpisů a pravidel skoků na trampolíně pro rok 2017, které byly 
projednány a schváleny na VH oddílů skoků na trampolíně (14.1. 2017, Praha) a požádal VV 
ČGF v souladu s planým Soutěžním řádem o jejich schválení: 
 
- Soutěžní řád pro soutěže ve skocích na trampolíně v ČR 
- Povinné sestavy  pro soutěže ve skocích na trampolíně v ČR 
- Výkonnostní požadavky pro start na MČR ve skocích na trampolíně 
- Pravidla pro pořádání Českého závodu věkových skupin ve skocích na trampolíně v ČR 
- Pravidla pro pořádání pohárů ve skocích na trampolíně v ČR 
- Technické odchylky od pravidel FIG a Technického řádu FIG pro soutěže ve skocích na 

trampolíně v ČR  
 
VV ČGF schválil změny a úpravy soutěžních řádů, předpisů, pravidel a odchylek od pravidel 
pro soutěže ve skocích na trampolíně v ČR s platností od 1.1. 2017. 
 
 pro: 5, proti: 0, zdr.: 0 
 
 

c/ Úpravy Závodního programu sportovní gymnastiky mužů pro rok 2017 
 
Předseda TK SGM V. Kocián informoval VV ČGF s návrhem změn a úprav Závodního 
programu sportovní gymnastiky mužů: 
1. Ligové soutěže družstev (Extraliga, I. liga, Liga mládeže) budou jednokolové. 
2. Zavedení finále na jednotlivých nářadích na MČR v kategorii kadetů. 

 
VV ČGF schválil návrhy změn a úprav Závodního programu ve sportovní gymnastice mužů 
předložené předsedou TK SGM.  
 
pro: 5, proti: 0, zdr.: 0 

 
 

 Úkol 3/1/2017   Provést úpravu znění Závodního programu sportovní gymnastiky mužů, aby 
byl v souladu s jeho schválenými změnami a úpravami. 

                    Z: Kocián, Vojáčková     T: 15.3.2017 
 
 

d/ Anketa Gymnasta roku & Encyklopedie gymnastiky 
 
J. Bučko navrhl obnovit anketu „Gymnasta roku“ a zvážit vydání publikace „Encyklopedie 
československé a české gymnastiky“ (osobnosti, výsledky, statistiky, zajímavosti). 


