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ZÁPIS  ZE SCHŮZE VV ČGF  Č. 05 / 2021 

DATUM: 9.6. 2021, MÍSTO: PRAHA 
 
Přítomni:  J. Bučko, J. Chrudimský, P. Gryga, V. Kocián, A. Malá, J. Pravda, B. Svatošová, R. Slavík,           

V. Zeman,  
Hosté:  L. Šotolová (příchod 13.30 hod), J. Řádek 
Sekretariát:   M. Šotola (příchod 14.00 hod) 
 
Program:                           

 
1. Schválení programu a kontrola zápisu z minulé schůze VV ČGF  

 
2. Zprávy sekretariátu ČGF  

  domácí agenda (ČUS, ČOV, NSA)   

  zahraniční agenda (EG, FIG)         

  ostatní zprávy sekretariátu 
 

3. Informace o stavu příprav VH ČGF 2021 
     
4. Návrh úpravy Registračního a přestupního řádu   

 
5. Zprávy z technických komisí  

 
6. Různé 

______________________________________________________________________________ 
 

1. Schválení programu a kontrola zápisu z minulé schůze VV ČGF 
 

R. Slavík zahájil schůzi VV ČGF ve 13.00 hodin a přivítal přítomné členy VV ČGF a hosty. Byla 
provedena kontrola zápisu, usnesení a úkolů z minulé schůze VV ČGF ze dne 5.5.2021 a schválen 
program schůze. 
 

Usnesení 1/09-06-2021  VV ČGF schválil po opravě textaci zápisu č. 04/2021 ze schůze VV ČGF                               
ze dne 5.5.2021 a program schůze VV ČGF. 

(pro-proti-zdr.: 8-0-0) 
 
 
Úkol 6-28-01-2021   Připravit návrh seznamu na zřízení nových multigymnastických 

Sportovních akademií včetně návrhu kritérií pro jejich zřízení, fungování            
a návrh jejich finančního zabezpečení.                                                                 

                                     Z: R. Slavík, J. Chrudimský, předsedové TK                    T: 31.3.2021 
 Úkol trvá                  T: 30.6.2021 
 
Úkol 1-05-05-2021   Rozeslat a zveřejnit pozvánku s programem, datem a místem konání VH ČGF 

(13.6.2021, Praha) včetně dalších podkladů a materiálů pro jednání VH ČGF.  
                                 Z: sekretariát ČGF                           T: 13.5.2021 

 Úkol splněn 
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2. Zprávy sekretariátu ČGF 
      

  Domácí agenda (ČUS, ČOV, NSA)  
    

R. Slavík informoval zevrubně o aktivitách ČUS, NSA a ČOV za uplynulé období. 
 
ČUS pořádá ve středu 9.6. 2021 v Nymburku před Valnou hromadu ČUS pravidelnou poradu předsedů 
sportovních svazů. Za ČGF se účastní generální sekretář Michal Šotola.  
 
Volební Plénum ČOV se po několikerém odložení předběžným opatřením Městského soudu v Praze 
uskuteční v úterý 29.6. 2021 v Praze v hale O2 Universum. Plénum proběhne prezenční formou.                    
Ve stejnou dobu proběhne také Nominační Plénum ČOV pro OH 2020 Tokio, které bude schvalovat 
jmenovitou nominaci na OH. 
 

     ČGF nominovala na ocenění Trenérka, cvičitelka roku 2020 vyhlašované každoročně ČOV následující 
osobnosti: 

      
     Kategorie Dobrovolná celoživotní činnost trenérky/ cvičitelky - sportovní gymnastika 
     Helena Kupková (TJ Loko Pardubice), Jiřina Sieglová (TJ Slovan Karlovy Vary), Jitka Holcová  

(Gymnastika Dobříš) 
 
     Kategorie Dobrovolná celoživotní činnost trenérky/ cvičitelky - aerobik 
     Zuzana Šoltysová (A-Styl)  
 
     Kategorie Ocenění za přínos sportu žen 
     Jiří Kotlík (TJ Šumavan Vimperk) 
   
Usnesení 2/09-06-2021  VV ČGF bere na vědomí informace o aktivitách ČUS, ČOV a  NSA. 

 

 Zahraniční agenda (FIG a EG) 
 

R. Slavík a V. Zeman informovali o aktivitách FIG a EG. 
 
EG pořádá 5.7.2021 v Curychu (SUI) první schůzku evropských národních federací věnovanou diskusi 
nad volbami FIG, které proběhnou na volebním Kongresu FIG na podzim v Antalyi (TUR). Účast 
zástupce ČGF na schůzce bude řešena bezprostředně po skončení volební VH ČGF (13.6.2021). 
 
Případné přihlášky na pořádání závodů Světového poháru v gymnastických sportech je nutné zaslat na 
sekretariát FIG nejpozději do 30.6. 2021 včetně finanční kauce. TK ČGF nemají zájem o pořádání 
závodů Světového poháru v roce 2022 s ohledem na stále nejistou situace ohledně nemoci Covid-19 a 
omezením s tím spojených.    
 
Od 15.6. 2021 je pro on-line přihlášky na významné soutěže FIG nutné, aby měli trenéři aktualizované 
profily v databázi FIG včetně tzv. WADA certifikátu. Bez platného nového certifikátu nepůjde trenéry 
přihlásit on-line na soutěže typu MS, WAGC a závody SP a nebudou se tak moci těchto soutěží 
zúčastnit. 
    

Usnesení 3/09-06-2021  VV ČGF bere na vědomí informace o aktivitách FIG a EG. 

 
 

3. Informace o stavu příprav VH ČGF 2021  
 

R. Slavík informoval o stavu přípravy odložené volební VH ČGF. VV ČGF po diskusi odsouhlasil změnu 
termínu VH ČGF na neděli 13.6.2021. Místo konání, město Praha, zůstává stejné.  Ostatní dokumenty 
schválené VV ČGF dne 14.4.2021, tj. organizační pokyny, program, jednací a volební řád, delegační  
lístky a  kandidatury včetně osnovy pro stručný profilu kandidáta na funkci zůstávají v platnosti. 
 
Diskuze: J. Bučko, V. Zeman, R. Slavík, J. Chrudimský, P. Gryga, J. Pravda, A. Malá, B. Svatošová,               

V. Kocián,  
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Usnesení 4/09-06-2021   VV ČGF bere na vědomí nové místo VH ČGF  (13.6.2021, OREA Hotel 
Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6).  

 
4. Návrh na úpravu Registračního a přestupního řádu 

 
VV ČGF projednal a schválil návrh úpravy Registračního a přestupního řádu ČGF. Byl vypuštěn text čl. 
11.3. odst. d.). Úprava vstupuje v platnost dnem schválení VV ČGF, tj. 9.6.2021.   
 

Usnesení 5/09-06-2021   VV ČGF schválila návrh úpravy Registračního a přestupního řádu 
(vypuštění textu čl. 11.3. odst. d) 

(pro-proti-zdr.: 8-0-1) 
     

5. Zprávy z technických komisí  
 

 TK AER - Hodnocení české účasti na MS 2021 a WAGC 2021  
 
 B. Svatošová seznámila členy VV ČGF s hodnocením české účasti na MS 2021 a WAGC 2021                   
(17.-29.5. 2021, Baku /AZE):  
 

Součástí početné výpravy byly jak ostřílené závodnice, tak i úplní nováčci. Díky pořadatelům a jejich 
výborné organizaci proběhlo vše příjemně bez komplikací a v přátelské atmosféře. 

Závodnice absolvovaly dva pódiové tréninky a poté už je čekala kvalifikační kola. Jako první zástupce 
české výpravy nastoupila na závodní plochu juniorka Sabina Juránková a výborný výkon se známkou 
19,050 b. znamenal 11. místo, přičemž jen pouhé dvě desetiny ji dělily od finálové osmičky. Svou 
premiéru na WAGC absolvoval Matěj Ševčík v kategorii AG1. V silné konkurenci obsadil 11. místo se 
známkou 16,.100 b. Mezi svými soupeři se rozhodně neztratil a je velkým příslibem do budoucna. 

Dalším příjemným překvapením z řad „nováčků“ bylo AG1 trio ve složení Barbora Fabiková, Anežka 
Fryaufová, Kateřina Jakubcová. Děvčata zacvičila velice povedenou a čistou sestavu, za kterou byla 
ohodnocena 17,450 b. a získala 12. místo. Druhá juniorka v pořadí, Kateřina Paulíková nastoupila              
do závodu s obnoveným zraněním z rozcvičení a svou sestavu předvedla velmi limitovaně. Druhé AG1 
trio ve složení Matěj Ševčík, Laura Urválková, Veronika Uchytilová se bohužel nevyhnulo chybám                
a  odváží si z Baku 15,900 b., 16. místo a cenné zkušenosti. 

Po zranění Kateřiny Paulíkové nebylo jasné, zda zvládne nastoupit do závodu juniorských trií. 
Společně se Sárou Bláhovou a Kateřinou Kropáčkovou se však nenechaly „rozhodit“ a za dané situace 
předvedly velmi povedenou sestavu, za kterou od poroty získaly 17,500 b., což znamenalo 13. místo. 
Další juniorské trio ve složení Dvořáková, Veronika Wienerová, Karolína Volhejnová bohužel 
nepředvedlo své maximum, které jsme mohli vidět v trénincích a skončilo na 14. místě se známkou 16, 
350 bodů. Další ve startovním pořadí byl AG1 pár Veroniky Urválkové s Matějem Ševčíkem, kteří sice 
„rozsvítili“ závodní plochu, ale kvůli chybám obsadili 10. místo se známkou 14, 900 b. 

Druhý kvalifikační den se představily kategorie AG2 jednotlivkyně a juniorská skupina. Jednotlivkyně 
Aneta Blechová a Natali Fučíková lehce podlehly tlaku obrovské haly a dopustily se drobných chyb. 
Aneta Blechová se umístila na 18. příčce s 16, 850 b. a Natali Fučíková obsadila 17. místo se                   
17, 000 b. O závěrečné představení naší reprezentace na WAGC se postarala juniorská skupina                
ve složení Sára Bláhová, Kateřina Kropáčková, Kateřina Brožová, Anežka Fosterová, Nela Řezáčová. 
Ani děvčatům se nepodařilo vybojovat postup do finále a odváží si 9. místo a známku 17, 050 b. 

 
Podrobné výsledky WAGC na: https://www.gymfed.cz/kalendar/detail/2069 

 
S ohledem na omezené možnosti přípravy související s mimořádnými opatřeními proti šíření 
onemocněné Covid-19 odcestovaly na MS v Baku jen dvě závodnice, Sabina Drapáková a Tereza 
Kudláčková, které startovaly v kategorii jednotlivkyň. Ani jedna ze závodnic se během svých sestav 
nevyvarovaly drobných chyb. Sabina Drapáková obsadila 17. místo s 19,600 b. a těsně za ní pak 
Tereza Kudláčková se shodným bodovým ziskem. V kategorii jednotlivkyň startovalo celkem                          
34 závodnic.    
 
Podrobné výsledky MS na: https://www.gymfed.cz/kalendar/detail/2070  

https://www.gymfed.cz/kalendar/detail/2069
https://www.gymfed.cz/kalendar/detail/2070
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Usnesení 06/09-06-2021   VV ČGF bere na vědomí informace o činnosti TK AER za uplynulé období 
včetně hodnocení české účasti na WAGC 2021 a MS 2021. 

  
 

 TK AKR - Zrušení účasti na WAGC 2021  
 
- Zrušení účasti na Světovém závodu věkových skupin  
 
A. Malá, předsedkyně TK AKR informovala členy VV ČGF o rozhodnutí nezúčastnit se nadcházejícího 

Světového závodu věkových skupin (WAGC) v Ženevě (2021) na základě vyhodnocení výkonů 
předvedených na kontrolním závodě (17.5. 2021). TK AKR vyhodnotila předvedenou výkonnost 
jako nedostačující pro reprezentaci ČR na WAGC 2021 v akrobatické gymnastice , který měl 
rozhodnout o trojici, jež bude reprezentovat ČR v Ženevě. Po vyhodnocení předvedených výkonů 
předvedených oběma trojicemi, bylo rozhodnuto o neúčasti. 

 
Usnesení 07/09-06-2021  VV ČGF bere na vědomí rozhodnutí TK AER nezúčastnit se WAGC 2021 

v akrobatické gymnastice v Ženevě (SUI).  
 

 

 TK SGM - Informace o činnosti za uplynulé období  
 
Vilém Kocián informoval o činnosti TK SGM za uplynulé období. Členové TK SGM využívali pro svou 
činnost a konzultace elektronickou poštu a telefonické konzultace. Hlavním bodem činnosti TK SGM 
byla příprava MČR MT v Brně. 
 

-  Mezistátní utkání juniorů POL-AUT-CZE-GER, 11.-12.6.2021, Zabrze (POL) 
 

MU se zúčastní 6 závodníků, 2 trenéři a 3 rozhodčí. V. Kocián seznámil členy VV ČGF s finální 
nominací: 
 
závodníci: Bago Daniel, Miroslav Durák, Dan Němeček, Martin Pospíšil (všichni T.J. Sokol Brno I), 
                 František Marghold, Jan Vachutka (oba T.J. Sokol Kolín)  
trenéři:      Martin Taftl (T.J. Sokol Kolín), Martin Taftl (T.J. Sokol Kolín)   
rozhodčí:  Zdeněk Axman, Vilém Kocián, Pavel Mlýnek 
 

-  Tréninkový kemp European Gymnastics, 20.-30.8.2021, Thessaloniki (GRE) 
 

V. Kocián seznámil členy VV ČGF s rozhodnutím TK SGM vyslat na tréninkový kemp European 
Gymnastics 2 gymnasty a 2 trenéři: 
 
Martin Pospíšil (r.nar. 2005) , trenér: Jan Caska ml.  (T.J. Sokol Brno I) 
Jan Lukeš (r.nar. 2006), trenér: Daniel Radovesnický (T.J. Sokol Kolín) 
 
Trenéři budou mít smluvně vázanou povinnost předat informace z tréninkového kempu následně                 
na seminářích pořádaných TK SGM ve spolupráci s MK. 
 
 
Usnesení 08/09-06-2021    VV ČGF bere na vědomí informace o činnosti TK SGM za uplynulé 

období a nominací TK SGM na MUJ POL-AUT-CZE-GER                             
a na tréninkový kemp European Gymnastics (Thessaloniki / GER). 

 
  

 TK TRA - Informace o činnosti za uplynulé období     
 
Vladimír Zeman, předseda TK TRA, informoval o činnosti komise. Schůze TK TRA probíhají 
v pravidelných intervalech formou online video konferenčních hovorů. TK TRA se věnovala především 
přípravě Mistrovství ČR (12.6.2021, Tyršův dům, Praha) a Nominačního závodu pro účast na 
mezinárodních soutěžích ve 2. pololetí 2021 (26.6.2021, Liberec). 
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- Český pohár, 22.5. 2021, Odolena Voda 
 
V městské sportovní hale v Odolene Vodě proběhl 1. závod Českého poháru. Byl to první otevřený 
závod po částečném „rozvolnění“ opatření, na kterém startovalo celkem 31 trampolinistů ze 3 oddílů 
skoků na trampolíně.   
 
Usnesení 9/09-06-2021    VV ČGF bere na vědomí informace o činnosti TK TRA za uplynulé 

období. 
 
 

 MK - Příprava školení     
 
Jan Chrudimský, předseda MK, informoval o činnosti komise. Komise připravuje první školení nové 
kvalifikace „asistent trenéra“, která je určena především začínajícím trenérům mladším 18 let. 
V současné době se hledá místo a vhodný termín (pravděpodobně září 2021). Informoval také                    
o přípravě školení trenérů II. třídy (licence B) v 2. pololetí 2021. 
 
Usnesení 10/09-06-2021    VV ČGF bere na vědomí informace o činnosti MK za uplynulé období. 
 
 

 TK TG - Informace o činnosti za uplynulé období     
 
Petr Gryga, předseda TK TG, informoval o činnosti komise. Schůze TK TG probíhají v pravidelných 
intervalech formou online video konferenčních hovorů. Členové komise se věnovali ve spolupráci s MK  
především přípravě školení trenérů TeamGym (září 2021) a dále přípravě výcvikových táborů členek 
reprezentačních výběrů ČR před prosincovým ME 2021 v Portugalsku. 
 
Probíhají také přípravy organizačního zajištění Mistrovství ČR TeamGym v Olomouci (28.-29.10. 
2021).  
 
Usnesení 11/09-06-2021    VV ČGF bere na vědomí informace o činnosti TK TG za uplynulé 

období. 

 
 TK PAR - Informace o činnosti za uplynulé období     

 
Jan Pravda, předseda TK PAR, informoval o činnosti komise. Schůze TK PAR probíhají formou online 
video konferenčních hovorů. TK se věnovala především přípravě 1. závodu Českého poháru v Plzni 
(19.6. 2021), přípravou kontrolních závodů pro členy reprezentace a  přípravou listopadového 
Mistrovství ČR v Brně . 
 
Usnesení 12/09-06-2021    VV ČGF bere na vědomí informace o činnosti TK PAR za uplynulé 

období. 
 

 KVG - Informace o činnosti za uplynulé období     
 
Josef Bučko, předseda KVG, informoval o činnosti komise za uplynulé období. Mezi členy probíhá 
v současné době především telefonická konzultace a nutná komunikace prostřednictvím elektronické 
pošty. Aktivní jsou zejména členové OV WG 2023, kteří řeší výběr společného oblečení české výpravy 
v rámci poptávkového řízení. 
 
Předseda KVG informoval také o termínu místě a termínu Gymnastického kempu (22.-24.10.2021, 
Ostrava). 
 
Usnesení 13/09-06-2021    VV ČGF bere na vědomí informace o činnosti TK PAR za uplynulé 

období. 
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 TK SGŽ - Informace o činnosti za uplynulé období  
 
Lenka Šotolová, pověřená řízením TK SGŽ, informovala o činnosti komise za uplynulé období. Jednání 
členů TK probíhalo operativně prostřednictvím večerních on-line video hovorů. TK se zabývala 
přípravou Mistrovství ČR MT juniorek a žen (25.-27.6.2021, Brno). MČR kategorie kadetek se plánuje 
na 9.2021 v Praze (TJ Bohemians Praha), kde by měly proběhnout také kvalifikační závody Mistrovství 
VS2A a VS3A. 
 
TK připravuje na podzim ve spolupráci s MK a KSK a KGS školení trenérů sportovní gymnastiky                 
3. třídy. S ohledem na nová pravidla FIG, která vstupují v platnost od 1.1.2022, bude školení 
rozhodčích probíhat až v následujícím roce 2022. 
 

Usnesení 14/09-06-2021   VV ČGF bere na vědomí informace o činnosti TK SGŽ za uplynulé období. 
 

 
 
Lenka Šotolová požádala členy VV ČGF o schválení úprav Závodního programu sportovní gymnastiky 
žen. Okomentovala a zdůvodnila navrhované změny.  
 
VV ČGF po diskusi (Chrudimský, Kocián, Slavík, Svatošová, Šotolová) schválil návrh úprav Závodního 
programu sportovní gymnastiky žen. 
 

Usnesení 15/09-06-2021    VV ČGF schválil návrh úpravy Závodního programu sportovní gymnastiky 
žen předložen Lenkou Šotolovou pověřenou řízením TK SGŽ. 

   (pro-proti-zdr.: 8-0-1) 
 

 
6. Různé 

 
Předseda Roman Slavík poděkoval všem členům VV ČGF za  spolupráci v uplynulém volebním období                     
a opětovně kandidujícím členům VV popřál štěstí při volbě na VH ČGF (13.6. 2021). 

 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: R. Slavík               V Praze dne 9.6. 2021           
            


