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PLNĚNÍ USNESENÍ VALNÉ HROMADY ČGF Z 26.5. 2013 
 
 

Valná hromada uložila Výkonnému výboru ČGF: 
 

1. Nechat prov ěřit a zkontrolovat Stanovy ČGF po legislativn ě-právní stránce a p ředat 
k registraci na Ministerstvo vnitra ČR. 

  
 Plnění: Znění změn ve Stanovách ČGF byla po legislativně-právní stránce prověřena a 

zkontrolována Legislativně-právním odborem ČUS a odeslány k registraci na Ministerstvo 
vnitra ČR, které potvrdilo nové znění Stanov ČGF dne 19.8.2013. 

 
2. Dodat na webové stránky ČGF odkazy na archiv po řadů veřejnoprávních médií, 

týkající se po řadů o gymnastických sportech ČGF 
  
 Plnění: Na webových stránkách ČGF v sekci Foto, Video byly 31.5. 2013 aktivovány 

odkazy na archiv veřejnoprávních medií s pořady věnovaných gymnastickým sportům 
zaštiťovaných ČGF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

ZPRÁVA PŘEDSEDY  
 
Vážené delegátky, 
Vážení delegáti, 
 
 
1.  Úvod 
 
 Přináším Vám pohled předsedy na činnost České gymnastické federace za uplynulé 
dva roky, tj. za období od 15.9. 2010 do 31.7. 2014. Ve své zprávě se tentokrát zaměřím 
především na činnost související především s práci Výkonného výboru. Hodnocení činnosti a 
výsledků reprezentačních výběrů ČR jednotlivých gymnastických sportů za uplynulé období 
naleznete ve zprávách předsedů příslušných sportovně-technických a odborně-technických 
komisí. Pokud tomu tak není, jistě rádi odpoví na Vaše dotazy v průběhu jednání valné 
hromady. 
 
 
2. Finanční situace ČGF 
 
 Především díky změně dotační politiky MŠMT a výraznému nárůstu přímých dotací  
ze státního rozpočtu došlo k finanční stabilizaci České gymnastické federace. Výše dotace 
zejména u Programu V - Organizace sportu umožňuje zajistit základní provoz sekretariátu 
České gymnastické federace, který může nadále zajišťovat služby související s organizací 
české gymnastiky, tj. administrativní podporu činnosti sportovně-technických, odborných 
komisí a reprezentačních výběrů, pořádání mistrovských soutěží, pořádání mezinárodních 
soutěží a akcí  na území ČR, zajišťování účasti české sportovní reprezentace na ME, MS, 
závodech SP a dalších významných mezinárodních soutěžích a akcích, zajištění zúčtování 
státní dotace v oblasti státní reprezentace, oblasti SCM, SpS a STM, atd.   
 
 Zlepšená finanční situace a pozitivní vývoj v oblasti příjmů z pořádání mezinárodních 
akcí umožnila České gymnastické federace vytvořit si finanční rezervu, což umožnilo v roce 
2013 realizovat nákup gymnastického nářadí, a to i přes skutečnost, že v letech 2011-2013 
neobdržela Česká gymnastická federace ze strany MŠMT investiční finanční prostředky 
v rámci Programu 133510 - Podpora materiálně-technické základny sportovní reprezentace.  
Byly zakoupeny dvě pružinové podlahy na prostná zn. Spieth v celkové hodnotě cca 
1.700.000 Kč, které byly umístěny ve specializovaných gymnastických tělocvičnách SK 
Hradčany Praha a T.J. Sokol Brno I.      
 
 Výkonný výbor se rovněž rozhodl začít s podporu menších oddílů a klubů  při obměně 
vybavení gymnastických tělocvičen. První vlaštovkou je pořízení skládacích přeskokových 
molitanových stolů, které byly předány v průběhu letošního roku oddílům sportovní 
gymnastiky  při T.J. Sokol Kladno, TJ Sokol Horní Počernice, TJ Spartak Vrchlabí, TJ VOKD 
Ostrava-Poruba a GK Šumperk. K předání jsou připraveny další molitanové přeskokové 
stoly. Jejich umístění bude konzultováno s KSK a KGS, které mají přehled, kde v jejich kraji 
je tato materiální pomoc nejvíce potřeba.   
 
 Výkonný výbor hledal i jiné možnosti financování činnosti České gymnastické 
federace. Navázal spolupráci se společností SMTT v oblasti dárcovství a fundrisingu. 
Prohloubení a pokračování spolupráce v této oblasti je limitováno dalším rozvojem 
Gymnastického informačního systému (GIS). 
 
 Prvním viditelným výsledkem je projekt „Příznivci V. Čáslavské a Y. Enda podporují 
gymnastické talenty“, který iniciovala Věra Čáslavská, díky kterému bylo podpořeno  
počátkem letošního roku 11 talentů sportovní gymnastiky mužů a žen, mezi něž bylo 
rozděleno 80.000,- Kč. Tento projekt bude, jak doufám,  pokračovat i v následujícím roce.  



 5 

 Česká gymnastická federace se snaží využívat i systém finanční podpory 
Mezinárodní gymnastické federace (FIG) určený talentovaným sportovcům olympijských 
gymnastických sportů „Scholarship for Gymnast“, která má formu ročního stipendia ve výši 
5.000 CHF. Díky úrovni zaslaných podkladů a pečlivému výběrů adeptů obdrželi během 
posledních tří let toto stipendium 3 čeští mladí nadějní sportovci. V roce 2012 skokanka na 
trampolíně Zita Frydrychová, v roce 2013 sportovní gymnasta Daniel Radovesnický a 
v letošním roce sportovní gymnastka Veronika Cenková. Vzhledem ke skutečnosti, že FIG 
přiděluje každý rok maximálně 12 stipendií (4x SG muži, 4x SG ženy, 4X TRA), lze 
považovat přiznání těchto stipendií za velký úspěch, který je pro Českou gymnastickou 
federaci zavazující pro další léta.   
 
 Pokračuje spolupráce s firmou Fractal v oblasti zajištění letenek, které přinášejí 
České gymnastické federaci úspory formou slev s možností odložení úhrady poskytnutých 
služeb. V oblasti zahraničních plateb pokračuje Česká gymnastická federace ve využívání 
služeb společnosti Travelex GBP Prague s.r.o., které přinášejí nemalou úsporu nejen na 
poplatcích při bankovních převodech do zahraničí, ale také úsporu díky příznivějším kurzům 
cizích měn.  
 
 Podrobné údaje  o hospodaření ČGF za rok 2013 najdete ve Zprávě o hospodaření, 
kterou jste obdrželi s ostatními podkladovými materiály pro jednání letošní VH ČGF. 
 
 Stále se bohužel nepodařilo nalézt významného sponzora respektive partnera České 
gymnastické federace. Výjimkou byla pokračující spolupráce sekce gymnastického aerobiku, 
kde se díky osobní iniciativě členek TK AER  Heleny Niklové a Barbory Svatošové z Liberce 
podařilo udržet spolupráci s firmou Piccollo, s.r.o. vyrábějící sportovní oblečení zn. LOOP 
započatou během libereckého ME 2009. Během čtyř let tato firma vybavila sponzorsky 
českou reprezentaci v gymnastickém aerobiku sportovním vybavením v hodnotě cca 
450.000,- Kč. 
 
 Podařilo se navázat spolupráci s firmou Manufaktura prozatím v oblasti nefinančního 
plnění formou věcných darů používaných jako ceny při soutěžích pořádaných Českou 
gymnastickou federací. V současné době se jedná o možností finanční podpory pro rok 
2015.  
 
 
3. Dotační politika MŠMT 
 
 Změna dotační politiky, s kterou přišlo MŠMT v roce 2011, znamenala na počátku 
především zvýšený nápor na pracovníky sekretariátu České gymnastické federace, kteří 
museli nejen zpracovat podklady pro žádosti o dotace, ale museli se naučit také 
administrovat celou dotační agendu, která kdysi ležela na bedrech ČSTV (nyní ČUS). Nutno 
podotknout, že tyto změny pracovníci sekretariátu České gymnastické federace úspěšně 
zvládli. 
 Příjemným překvapením byly výše dotace na rok 2012 a 2013 v rámci nově 
vypisovaného Programu V - Organizace sportu, která umožnila navýšit dotace pro  
zabezpečení činnosti Krajských soutěžních komisí (KSK) a Krajských gymnastických svazů 
(KGS) na dvojnásobek, poskytovat pravidelně dotaci registrovaným oddílům České 
gymnastické federace a posílit rozpočty sportovně-technických komisí.  V neposlední řadě 
umožnila rozšířit počet zaměstnanců sekretariátu České gymnastické federace o 2 
pracovníky, jejichž pracovní náplň souvisí především s komunikací, marketingem a 
komunikačními technologiemi. A mimo úkolů a požadavků souvisejících s organizací a 
rozvojem gymnastických sportů na území České republiky, organizací mezinárodních 
soutěží a zajištění účastí české státní reprezentace na vrcholných mezinárodních soutěžích, 
se s nimi počítá hlavně při zajištění organizace gymnastického festivalu mládeže Eurogym 
2016.  
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 Struktura státní podpory MŠMT zůstala i pro rok 2014 v podstatě zachována, i když 
s některými změnami. U Programu IV - Údržba a provoz sportovních zařízení budou moci o 
dotaci žádat prostřednictvím České gymnastické federace jen tzv. jednooborové oddíly a 
kluby, nikoli víceoborové tělovýchovné nebo tělocvičné jednoty. 
 
 Se změnami dotační politiky došlo také ke zvýšeným nárokům MŠMT na doložení 
členské základny sportovních svazů. Bohužel došlo ze strany MŠMT k tomu, čeho jsme se 
obávali. U žádostí o dotace na rok 2013 došlo ke změně formy vykazování členské základny, 
což způsobilo České gymnastické federaci, a nejen ji. velké problémy při zpracování 
databáze členské základny.  Stejný problém se opakuje i v letošním roce, kdy došlo 
opětovně ze strany MŠMT ke změně formy vykazování členské základny doplněné o 
požadavek uvedení adresy, telefonického kontaktu nebo kontaktní e-mailové adresy 
každého jednotlivého člena příslušného sportovního svazu !!! 
 
 
4.  Směrnice a řády ČGF 
 
 V uplynulém období byly největšími změnami úprava Stanov  a novelizace 
Registračního a přestupního řádu. 
 
 Delegáti valné hromady v květnu 2013 schválili změny ve znění Stanov České 
gymnastické federace, které zvýšili kontrolní pravomoci Revizní komise a zavedli nový orgán 
České gymnastické federace, Výkonnou radu, která měla přispět k efektivnějšímu a 
operativnějšímu řízení činnosti České  gymnastické federace.  
 
 V listopadu roku 2012 byl částečně novelizován Registrační a přestupní řád. K jeho 
podstatnějším úpravám došlo v listopadu roku 2013 v souvislosti se zprovozněním tzv. 
Gymnastického informačního systému (GIS), který umožňuje on-line registrací 
prostřednictvím internetových stránek České gymnastické federace. 
 
 V 2. polovině roku 2013 byly započaty práce nad úpravou Kvalifikačního řádu, které  
měly zohlednit změny v obecně závazných předpisech MŠMT týkajících se kvalifikačních 
předpokladů potřebných pro výkon trenérské práce.  Byly zahájeny jednání s dalšími 
sportovními organizacemi zabývajícími se gymnastickými aktivitami (především ČOS, 
ČASPV a ČSMG), jejichž cílem bylo sjednotit požadavky kladené na jednotlivé kvalifikační 
stupně. Tato snaha je zatím bohužel neúspěšná ke škodě samostatných gymnastických 
sportů. 
 
 
5. Mezinárodní akce 
 
 Nejvýznamnějšími akcemi uplynulého období byly v 2. polovině roku 2012 závody 
Světového poháru ve skocích na trampolíně v Jablonci nad Nisou, v gymnastickém aerobiku 
v Liberci a ve sportovní gymnastice v Ostravě. Bohužel to byly také světové poháry poslední, 
a to především díky neustále rostoucím finančním požadavkům FIG, novému systému 
finančních kaucí a v neposlední řadě i několikanásobným, nesmyslným změnám technických 
podmínek a značnému navýšení byrokratické zátěže pro pořádání závodů světového poháru 
ze strany FIG. 
 
 Pokračuje tradice  Závodu olympijských nadějí ve sportovní gymnastice juniorů a 
juniorek pořádaný klubem Gymnastika Liberec pod vedením Dalibora Pietschmanna a 
Lumíra Kučery. V letošním roce se uskuteční v Liberci již jeho dvanácté pokračování. 
 
 Sekce skoků na trampolíně pořádala v uplynulém období na podzim tradiční 
Mezinárodní závod přátelství ve skocích na trampolíně, který nalezl v posledních letech díky 
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přízni místní samosprávy nové důstojné zázemí v Jablonci nad Nisou, kde se letos v říjnu 
uskuteční jeho 42. ročník. 
 
 Své tradiční místo v kalendáři FIG si vydobyl mezinárodní závod v gymnastickém 
aerobiku Czech Aerobic Open pořádaný klubem Aerobic Sport Centrum Zlín. V kalendáři FIG 
se objevil v loňském roce také mezinárodní závod Prague Open Aerobic zajišťovaný po 
organizační stránce z větší části klubem Pro Fitness Praha. Tento závod byl ze strany 
zahraničních účastníků hodnocen velice kladně. Praha je totiž pro zahraniční účastníky 
rozhodně atraktivní destinací. 
 
 Nesmím zapomenout na smíšený závod dvojic ve sportovní gymnastice „Sokol Grand 
Prix de Gymnastique Brno“, který si již našel své pravidelné místo ve sportovním kalendáři 
FIG. Tento závod je organizačně zajišťován klubem sportovní gymnastiky  T.J. Sokol Brno I 
v úzké spolupráci s ústředím České obce sokolské. Česká gymnastická federace se podílí 
na organizaci závodu především zapůjčeným nářadím a komunikací se zahraničními 
národními federacemi a FIG.     
 
 Česká gymnastická federace zaznamenala také několik úspěchů v oblasti sportovní 
diplomacie. Na volebním Kongresu Evropské gymnastické unie (UEG) v závěru roku 2013 
obhájila pozici členky Technické komise sportovní gymnastiky žen Hana Liškářová. Členem 
Technické komise TeamGym byl zvolen Petr Gryga. Velkým úspěchem je zvolení Vladimíra 
Zemana předsedou Technické komise skoků na trampolíně.   MUDr. Luboš Hrazdíra zůstává 
nadále členem Lékařské komise nejen UEG, ale také členem Lékařské komise FIG.  
 
           Česká gymnastická federace byla pověřená UEG pořádáním gymnastického festivalu 
mládeže Eurogym, která se uskuteční  v červenci roku 2016 v Českých Budějovicích za 
předpokládané účasti 4500-5000 aktivních účastníků. Na organizaci této bezesporu velké 
akce bude spolupracovat s ČASPV a ČOS.   
 
 
6. Domácí mistrovské sout ěže 
 

Součástí práce Výkonného výboru, a především jejich sportovně-technických komisí 
a sekretariátu ČGF patří i organizační zajištění domácích mistrovských soutěží sportů 
zastřešovaných ČGF, tj. MČR sportovní gymnastiky mužů a žen, MČR ve skocích na 
trampolíně, MČR v gymnastickém aerobiku, MČR v akrobatické gymnastice, MČR 
TeamGym a MČR v olympijském šplhu.  

 
 Daří se udržovat dobrou spolupráci mezi sportovně-technickými komisemi a 
oddíly/kluby, které jsou ochotny převzít břímě organizace domácích mistrovských soutěží. 
Pořadatelskými jistotami jsou při organizaci šampionátů ve sportovní gymnastice mužů a žen 
je především klub sportovní gymnastiky T.J. Sokol Brno I,  ostravské oddíly sportovní 
gymnastiky a v poslední době také u soutěží sportovní gymnastiky mužů SK Hradčany 
Praha. V případech kdy hrozilo, že Česká gymnastická federace nenalezne pořadatele 
mistrovské soutěže, vyšli vstříc federaci kluby sportovní gymnastiky TJ Prostějov a 
Gymnastika Liberec, za což jim patří naše upřímné poděkování.   
 
 MČR v akrobatické gymnastice tradičně pořádá oddíl akrobatické gymnastiky při TJ 
Bohemians Praha, který MČR pořádá vzhledem k počtu českých akrobatických gymnastů 
jako mezinárodní MČR. Ve skocích na trampolíně se o pořadatelskou dělí kluby Trampolíny, 
TJ Rožnov p. R., SK GT Pokratice - Litoměřice a v roce 2014 měli premiéru také pořadatelé 
z T.J. Sokol Žižkov I.  
  V roce 2013 MČR v gymnastické aerobiku pořádal opětovně klub Pro Fitness 
Praha jako mezinárodní MČR v Praze ve sportovní hale VŠE Na Třebešíně (Praha 3). 
Následující rok se organizace MČR po vrátila zpět do Zlína (Aerobik Sport Centrum Zlín).  
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 Organizaci českého šampionátu  v olympijském šplhu druhým rokem zajišťuje ŠSK 
PALESTRA při ZŠ Modřanská ve spolupráci s hlavním partnerem, kterým je Česká 
Pojišťovna, a.s.  MČR se konala v Praze v prostorách Obchodního centra Harfa.   
 
 Pořádání MČR TeamGym a TeamGym Junior se po trutnovském intermezzu v roce 
2012 vrátilo v následujících letech opětovně do Ostravy, kde organizaci zajišťují ostravské 
oddíly sportovní gymnastiky pod hlavičkou MěSK ČGF v Ostravě ve spolupráci s Ostravskou 
tělovýchovnou unií (OTU). 
 
 Všechny jmenované kluby a oddíly se zhostily svého úkolu velice dobře. Na tomto 
místě si dovoluji poděkovat všem pořádajícím klubům, oddílům a jejich dobrovolným 
pracovníkům, kteří se podíleli na organizaci mistrovských soutěží v letech 2012-2014: 
 
Rok 2012 
 
MČR v akrobatické gymnastice / Praha / TJ Bohemians Praha 
MČR žactva ve skocích na trampolíně  / Rožnov p.R. / T.J. Rožnov p.R. 
MČR ve sp. gymnastice mužů v povinných sestavách / Prostějov / TJ Prostějov  
Liga družstev ve sportovní gymnastice žen / Brno / T.J. Sokol Brno I 
MČR v olympijském šplhu / Praha / ŠSK PALESTRA ZŠ Modřanská 
 
Rok 2013 
 
MČR TeamGym a TeamGym Junior / Ostrava / OTU a MěSK ČGF Ostrava 
MČR ve sp. gymnastice žáků, kadetů a dorostenců / Brno / T.J. Sokol Brno I  
MČR ve sp. gymnastice juniorů, juniorek, kadetek, mužů a žen / Ostrava /  MSGS 
MČR ve sp. gymnastice VS žen / Liberec / Gymnastika Liberec  
MČR juniorů a seniorů ve skocích na trampolíně  / Rožnov p.R. / TJ Rožnov p.R.  
MČR družstev ve skocích na trampolíně  / Liberec / Trampolíny Liberec 
MČR žactva ve skocích na trampolíně / Litoměřice / SK GT Pokratice - Litoměřice  
MČR v gymnastickém aerobiku /Praha / Pro Fitness Praha  
MČR v akrobatické gymnastice / Praha / TJ Bohemians Praha 
MČR ve sp. gymnastice mužů v povinných sestavách / Praha / SK Hradčany Praha  
Liga družstev ve sportovní gymnastice žen / Brno / T.J. Sokol Brno I 
MČR v olympijském šplhu / Praha / ŠSK PALESTRA ZŠ Modřanská 

   
Rok 2014 
 
MČR v gymnastickém aerobiku / Zlín / Aerobik Sport Centrum Zlín 
MČR TeamGym a TeamGym Junior  / Ostrava / OTU a MěSK ČGF Ostrava   
MČR ve sp. gymnastice juniorů, juniorek, kadetek, mužů a žen / Brno /  T.J. Sokol Brno I 
MČR ve sp. gymnastice VS žen / Brno / T.J. Sokol Brno I  
MČR ve sp. gymnastice žáků, kadetů a dorostenců / Brno / T.J. Sokol Brno I 
MČR juniorů a seniorů ve skocích na trampolíně  / Praha / T.J. Sokol Žižkov I  
MČR družstev ve skocích na trampolíně  / Praha / T.J. Sokol Žižkov I 
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7. Úkoly pro následující období 
 
Nechci předjímat úkoly nového Výkonného výboru. Záleží pouze na jeho členech kam budou 
chtít Českou gymnastickou federaci směřovat a jaké priority si na svůj dvouletá mandát zvolí. 
Berte tedy následující úkoly spíše jako doporučení vycházející z mých osobních zkušeností a 
pocitů:  
 
1. Dokončit dlouhodobý marketingový a PR plán a pokusit se získat marketingové partnery 

a sponzory, kteří by byli ochotni spolufinancovat plánované významné mezinárodní akce 
pořádané ČGF, přípravu členů reprezentačních výběrů ČR, přípravu talentované mládeže 
včetně projektů určených k zapojení široké veřejnosti do aktivit souvisejících 
s gymnastickými sporty. 

 
2. Pokračovat dále na aktualizaci databáze členské základy a pracovat dále na úpravách 

softwaru pro on-line  registraci oddílů/klubů a jejich členů prostřednictvím internetových 
stránek ČGF a to i v návaznosti na požadavky MŠMT.  

 
3. Pokračovat na úpravě a rozvoji nových internetových stránek České gymnastické 

federace. Na jejich propojení s Gymnastický informačním systémem, propojení se  
sociálními sítěmi (Facebook, Twitter, Youtube) a využít možnosti jejich propojení 
k zapojení široké členské základny a možnosti aktivně se podílet na jejich obsahu. 

  
4. Pokračovat v zajišťování on-line přenosů z mistrovských soutěží a mezinárodních soutěží 

pořádaných ČGF a zaměřit se hlavně na zkvalitnění a přísunu většího množství informací 
přinášených široké veřejnosti během on-line přenosů. Zaměřit se hlavně na mládežnické 
soutěže, kde je značný potenciál v počtů lidí, kteří mají zájem on-line přenosy sledovat.  

 
5. Stabilizovat systém hodnocení činnosti SCM a SpS, které by vedly k zefektivnění 

systému a zlepšení výkonnosti sportovců s výhledem úspěšné státní reprezentace. Zvážit 
zaměstnání vedoucích trenérů SCM a SpS Českou gymnastickou federací na hlavní 
zaměstnanecký pracovní poměr.  

 
6. Pracovat dále na oživení fungování obchodní společnost Česká gymnastická, s.r.o.  a 

využít jejího potenciálu pro komerční aktivity ČGF spojené s gymnastickými sporty a 
pohybovými aktivitami široké veřejnosti a to hlavně v souvislosti s pořádáním 
gymnastického festivalu mládeže Eurogym 2016 v Českých Budějovicích. 

 
7. Připravit  a schválit do volební valné hromady na podzim roku 2016 nové Stanovy České 

gymnastické federace, které budou reflektovat změny Občanského zákoníku, změny ve 
finanční podpoře českého sportu ze strany státu, změny v organizaci českého sportu a 
který povede k zefektivnění a zrychlení rozhodovacích procesů v rámci České 
gymnastické federace.   

 
 V souvislosti s posledním úkolem doporučuji novému vedení i Vám delegátům zvážit  
zda nenastal čas na principiálně jiné složení Výkonné výboru než jako je tomu doposud, 
tj. VV ČGF složený převážně z předsedů jednotlivých sportovně-technických a odborných 
komisí.   
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8.  Závěr 
 

Zpráva o činnosti za období 2012-2014 není vyčerpávající a nepostihuje a ani 
nemůže postihnout širokou škálu  činnosti a práce členů VV ČGF, členů jejich sportovně-
technických a odborných komisí, ani práci trenérů, rozhodčích a činovníků, kteří odvádějí 
neocenitelnou práci v rámci KSK, KGS a v samotných oddílech a klubech.  

 
Ne všechny plány, se kterými jsem před necelými čtyřmi lety do funkce předsedy 

České gymnastické federace nastupoval, se mi podařilo zrealizovat. Ne vždy jsme s členy  
Výkonného výboru nalezli společnou řeč. Jednání byla někdy hodně dlouhá, náročná i 
bouřlivá, ale vždy jsme se všichni snažili najít kompromis, který by byl ke prospěchu českých 
gymnastických sportů.  

 
Věřím, že alespoň v některých oblastech se nám podařilo posunout Českou 

gymnastickou federaci směrem k moderní a aktivní sportovní organizaci využívající  
dostupné komunikační a technické možnosti dnešní doby. Nové vedení čeká v následujících 
dvou letech dotažení započatých změn a jsem přesvědčený, že se s touto výzvou úspěšně 
vypořádá. Přeji novému vedení České gymnastické federace hodně nadšení, vstřícné a 
komunikativní spolupracovníky, vůli ke kompromisu  a potřebnou odvahu k provedení změn.      

 
Závěrem mi dovolte poděkovat všem členům VV ČGF, členům sportovně-technických 

a odborných komisí ČGF, reprezentačním trenérům ČR a pracovníkům sekretariátu ČGF za 
jejich, ve většině případech, konstruktivní přístup, vstřícnost a spolupráci při řešení úkolů a 
problémů v uplynulých čtyřech letech.  

 
 
 
 

                 Praha, 21. srpna 2014  
 
 

Ing. Roman Slavík v.r. 
   předseda ČGF 
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TECHNICKÁ KOMISE SPORTOVNÍ GYMNASTIKY ŽEN 
 
 Zpráva o činnosti, kterou Vám tímto dnes předkládám, by podle všech zvyklostí měla 
obsahovat soubor všech možných čísel, výsledků a informací o tom, co se ve sportovní 
gymnastice žen za toto uplynulé období událo.  Rád bych se ale omezil pouze na nejnutnější 
s tím, že většina důležitých informací je stejně volně dostupná na stránkách ČGF a raději se 
pokusil o celkové obecné zhodnocení 4 let, kdy jsem funkci předsedy TKŽ zastával. 
Následně se pokusím o analýzu nutných kroků do budoucnosti. 
 
 TKŽ pracovala poslední dva roky ve složení: Miloslav Musil, Hana Dvořáková, Hana 
Liškářová a Kateřina Vlková. Jednání probíhala dle potřeby s intenzivním využíváním 
emailové korespondence mezi členy TKŽ. Kromě nominací, záležitostí souvisejících s 
reprezentací a organizací soutěží, se řešily otázky sportovních středisek a především 
závodní program. Toto je velice choulostivá záležitost a musím konstatovat, že dát do 
písemné podoby ducha myšlenky a její smysl je velmi náročné a vynalézavost trenérů a 
funkcionářů, jak obejít závodní program, je opravdu obdivuhodná. Bude proto jistě úkolem 
pro další TKŽ na tomto dále pracovat. 
  
 Co se týká sportovních výsledků, myslím, že kromě pěkných výsledků na SP 
závodnic Kristýny Pálešové a Jany Šikulové jsme v poslední době i v juniorské kategorii pár 
pěkných umístění zaznamenali. Za všechny bych jmenoval umístění družstva na MEJ 2014 v 
Sofii, kde juniorky obsadily 13. místo. Pro mě osobně je tento výsledek cenný hlavně proto, 
že má snaha na poli juniorské reprezentace po celé 4 roky k tomuto závodu směřovala a 
ihned po nástupu do funkce jsem spolu s několika dalšími trenéry, i přes opovržlivé pohledy 
a nepřízeň některých, začal organizovat co možná nejčastější soustředění těchto, tehdy ještě 
žákyň.  Jsem přesvědčen o tom, že i nepoměrně větší počet juniorek i jejich kvalita, a tím i 
možnost výběru pro potřeby reprezentace než tomu bylo před těmi 4 roky, je částečně díky 
tomuto. Když už nic, tak alespoň kvůli motivaci jak trenérů, tak závodnic a u žákyň je to 
stejné. 
  
 Ještě jednu věc bych zde rád zmínil a to zařazení kategorie juniorky C a kategorie 
ženy C do závodního programu. Myšlenka je jasná, pokusit se nabídnout věkové kategorii, 
ve které přicházíme o největší kvantum budoucích trenérek a rozhodčích, možnost ještě 
závodit v pro ně přijatelné obtížnosti a tím je u sportovní gymnastiky udržet. Myslím, že jsme 
pro ně doposud nic neudělali a zaslouží si to. Ony to naši sportovní gymnastice vrátí. 
 
 A nyní bych se pokusil alespoň o nástin kroků, kterými by se dle mého názoru a 
poznatků z uplynulých 4 let mělo jít, a jejichž cílem je další kvalitativní i kvantitativní posun ve 
sportovní gymnastice žen. První co je zapotřebí, je objektivně zhodnotit situaci a zůstat 
realisty. Doba, kdy se pravidelně naše družstva nominovala na OH je dávno pryč. Úpadek 
začal již velmi dávno, možná před 40-ti lety, kdy se přestaly budovat a modernizovat 
tělocvičny a také motivovat mladí trenéři. Přiznejme si, že pracujeme na amatérské nebo 
snad „poloprofesionální“ úrovni a ničím jiným, než hromadou peněz a silnou autoritativní 
osobností s vizí se to nezmění. To nás asi v nejbližší době nepotká. 
 
Co tedy v nebližších letech udělat, aby se naše postavení v gymnastické Evropě alespoň o 
pár místeček posunulo kupředu.: 
 

a) Systém domácích sout ěží: ten se dá považovat v podstatě za funkční. Je třeba 
dopracovat problematické povinné sestavy tak, aby opravdu vnutily talentovaným 
dětem nacvičit a následně přenést do svých závodních sestav rozhodující pohybové 
dovednosti. 
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b) Práce s talentovanou mládeží:  kromě dopracování funkčního závodního programu 
jsou nutná především pravidelná soustředění talentovaných děvčat (bohužel zde 
musím konstatovat, že o to není v některých oddílech zájem, spíše naopak, a zatím 
není vytvořen systém, který by oddíly k účasti na těchto soustředěních motivoval). 
Starty juniorského či žákovského výběru jsou bohužel velmi omezené především z 
finančních důvodů. Hlavním úkolem je tedy dopracovat motivační systém a najít 
finance na pravidelná soustředění. 
 

c) Práce s reprezentací:   Zde je podobná situace jako u talentované mládeže, přesto 
pravidelná soustředění, především juniorek, jsou takřka nutností. Musím říci, že zde 
je účast na soustředěních o mnoho lepší. Jsou však bohužel jen velmi krátkodobá. 
Pro zlepšení situace je třeba kromě alespoň týdenních soustředění i více 
mezistátních utkání. 

 
d) Financování a st řediska:   Dělení peněz pro střediska se postupně lepší a systém 

snad může fungovat. Stále vidím mezeru systému, právě z mého pohledu, v 
nedotaženém motivačním programu při předávání dětí a ve vztahu k činnosti 
reprezentace všech věkových kategorií. 

 
e) Trenéři a rozhod čí: Zde je největším problémem klubismus. To samo o sobě není 

nic špatného, ale všeho moc škodí.  Zde bych se přimlouval za více nadhledu všech 
zúčastněných. Pokud se týká kvality, máme takové trenéry a rozhodčí, jaké máme. 
Nemyslím, že jsme na tom zase tak úplně špatně. Co nám však obecně chybí je 
ochota dávat šanci mladým a úcta k práci druhých. 

 
f) Funkce svazu:   Z mého pohledu se svaz často utápí v řešení problémů, které jsou 

sportovcům a trenérům naprosto cizí a nezajímají je. To, co je zajímá, se řeší jen 
velmi pomalu a zdlouhavě.  A často nepochopitelně. Potom vzniká nedůvěra mezi 
vedením a hnutím a z toho pramenící další, často i osobní spory a hádky. Vzniká 
názor, že svaz funguje vlastně sám pro sebe. 

 
g) Oddíly:  I když většina oddílů pracuje díky nadšení několika málo lidí, myslím, že toto 

je ta nejlépe fungující část hnutí. Jsem rád, že se mnoho oddílů naučilo pohybovat v 
dnešní době a jednoznačně se jejich ekonomická situace lepší.  S tím je spojeno 
úroveň vybavení tělocvičen a s tím související výkonnost závodnic. Co mi chybí je 
zatím schopnost mnoha oddílů vytvořit vnitřní systém výchovy sportovců. Chápu, že 
často je to z ekonomických a personálních důvodů. 

 
 
 
 
 
Miloslav Musil v.r.  
 předseda TKŽ 
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TECHNICKÁ KOMISE SPORTOVNÍ GYMNASTIKY MUŽ Ů 
 
 Komise pracovala v uplynulém období ve složení: předseda Vilém Kocián, 
reprezentační trenér seniorů Martin Taflt, reprezentační trenér juniorů Jaromír Labonek, člen 
komise Jan Caska  a Pavel Dus, který předsedá subkomisi rozhodčích ( Jiří Urbánek, 
Zdeněk Axman, Vilém Kocián). Komise se scházela podle potřeby řešení naléhavých úkolů, 
průměrně 1x za 2 měsíce. 
 
 Dnes můžeme říci, že se podařilo především, že gymnastičtí trenéři táhnou za jeden 
provaz a že neexistují zbytečné žabomyší války. Vytvořila se jakási nepsaná skupina 
mladých trenérů, kteří ukazují správný směr, kterým je potřeba jít. Za všechny mohu 
jmenovat Martina Taftla (T.J. Sokol Kolín), Jaromíra Labonka a Alona Hasu (SK Hradčany 
Praha), Martina Vlka a Petra Hedbávného (T.J. Sokol Brno I). 
 
 Sportovní gymnastika mužů nebyla na mezinárodním poli v uplynulém období příliš 
úspěšná. Družstvo mužů zacvičilo na posledním Mistrovství Evropy v Sofii sice téměř bez 
chyby, stačilo to však jen na 23. místo. V současné době dochází ke generační výměně. 
Suverénně nejlepším gymnastou je stále Martin Konečný (SK Hradčany Praha). Jeho 
nejlepší výsledek 19. místo na hrazdě na ME 2014 v konkurenci sta gymnastů je potěšující, 
ale co naplat, MŠMT uznává výkon jen do místa šestnáctého.  
 
 Druhým našim nejlepším a nadějným gymnastou je Daniel Radovesnický (T.J. Sokol 
Kolín), který má vysoké ambice stát se v nejbližší budoucnosti našim nejlepším gymnastou. 
A bude to jistě v jeho podání zajímavý souboj o start na OH 2016. Bohužel ho v poslední 
době pronásledují zdravotní potíže. 
 
 Z mladé nastupující generace, s kterou se počítá do budoucna můžeme jmenovat 
Radka Smékala (T.J. Sokol Kolín), odchovance GK Šumperk, Ondřeje Janeczka (TJ TŽ 
Třinec),  Jakuba Šamšu (T.J. Sokol Zlín), Svjatoslava Solovjeva a Michala Růžka (oba SK 
Hradčany Praha) a Daniela Ponížila (TJ Prostějov).  Ani junioři nezískali žádné umístění do 
16. místa na MEJ 2014 v Sofii. Družstvo však dosáhlo oproti MEJ 2012 lepšího umístění, 
poskočili z 27.místa na místo 24.místo. Jsou to však perspektivní gymnasté s dobrým 
vedením. Za zmínku zde stojí výkon Daniela Ponížila, který na sebe strhl na MEJ 2014  
pozornost mnoha zahraničních trenérů. 
 
 Do činnosti reprezentačních družstev se tedy zapojily tyto oddíly : SK Hradčany 
Praha 5 gymnastů,  T.J. Sokol Brno I a T.J. Sokol Kolín po 2 gymnastech, T.J. Sokol Zlín, 
T.J. Sokol Praha Vršovice, TJ Prostějov a TJ TŽ Třinec po 1 sportovci. 
 
 V kategoriích kadetů, žákovských kategoriích lze ocenit práci dobrovolných trenérů, 
kteří dokážou konkurovat oddílům s profesionálními trenéry. Například  Zbyněk Kryl ze 
Šternberka, již několik let po sobě vítězí na MČR se svými 2 malými gymnasty obdobně jako 
Josef Sedlák z Bučovic. Je na nás, aby se tito mladí gymnasté neztratili, abychom je 
dokázali zařadit do některého ze stávajících středisek. Myslím si, že právě tato činnost se 
docela daří. Například František Černý ze Znojma přešel do Brna a byl již účastníkem 
Mistrovství Evropy, Martin Ďásek z GK Vítkovice přechází do Zlína a David Bega z Police na 
Metují je již členem T.J. Sokol Kolín. 
 
 Doufám, že se dokážeme postarat i o další talentované gymnasty, které by bylo velká 
škoda ztratit. Snaha dosahovat stále lepších výsledků vedla k vytvoření nové soutěže. Na 
popud oddílu SG T.J. Sokol Kolín byla zřízena soutěž pro talentované gymnasty „Liga 
mládeže“, kde se soutěží plně podle mezinárodních pravidel FIG pro juniory. Máme tak 
přehled o nastupují generaci. Je potěšující, že soutěží, kde se startuje podle pravidel FIG se 
už letos zúčastnilo přes 60 sportovních gymnastů. 
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 Jménem TKM si dovoluji poděkovat oddílům, které mají otevřené dveře pro všechny 
gymnasty, které zvou gymnasty k návštěvě a společným tréninkům. Jsou to především 
oddíly SK Hradčany Praha, T.J. Sokol Kolín a také T.J. Sokol Brno I. Škoda jen, že tato 
nabídka není dostatečně využívána.  
 
 Věříme, že jdeme správným směrem a že se v budoucnu dočkáme lepších výsledků. 
 
 
 
 Vilém Kocián v.r. 
  předseda TKM 
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TECHNICKÁ KOMISE SKOK Ů NA TRAMPOLÍNE 
 
Komise pracovala ve složení: Vladimír Zeman - předseda, Radek Hanáček - člen, Jiří Kotrba 
- člen, Miroslav Patrman - člen,  Jana Štefániková - členka. 
 
 Komise pracovala v těsné spolupráci především s reprezentačními trenéry Petrem 
Dufkem a Janem Topičem a také s řadou oddílových trenérů, rozhodčích, závodníků a 
funkcionářů, kteří se na činnosti komise podíleli nejen při konzultacích připravovaných 
rozhodnutí, ale i spoluprací při konkrétních akcích.  
 
 Zástupci oddílů skoků na trampolíně se každoročně vždy na začátku roku setkávali 
na valné hromadě oddílů skoků na trampolíně, která projednávala a připravovala především : 

− zprávy o činnosti a záměry činnosti komise skoků na trampolíně 
− zhodnocení a záměry přípravy reprezentačních výběrů ČR a účastí reprezentantů ČR 

v mezinárodních soutěžích 
− zhodnocení a záměry přípravy výběrů talentované mládeže 
− sportovní kalendář 
− změny, doplňky a úpravy technických předpisů pro soutěže v ČR 
− záměry rozvoje skoků na trampolíně v ČR. 

 
 Při valné hromadě oddílů skoků na trampolíně v lednu 2014 byla odsouhlasena nová 
struktura věkových kategorií, výkonnostních požadavků a povinných sestav a nová struktura 
soutěží, a to v návaznosti na nejnovější změny systému mezinárodních soutěží věkových 
skupin. 
 
Činnost komise byla zaměřena především na : 

− koordinaci přípravy a růstu výkonnosti družstva olympijské přípravy a 
reprezentačních výběrů ČR, závodníků ve sportovních centrech mládeže (SCM) a 
vybraných závodníků talentované mládeže. 

− činnost a přípravu reprezentačních výběrů ČR, reprezentačních družstev ČR a 
družstva olympijské přípravy ČR. 

− starty reprezentantů na mezinárodních závodech, Světových hrách věkových skupin, 
na Mistrovství světa a Evropy a v závodech Světového poháru, kvalifikaci, přípravu a 
start na Světových hrách 2013 v Cali v Kolumbii 

− přípravu a realizaci mistrovských a přebornických soutěží, soutěží Českého a 
Žákovského poháru a Českého závodu věkových skupin (podle modelu Světových 
her mládeže FIG) 

− přípravu a realizaci tradičního Mezinárodního závodu Přátelství - závodu 
Olympijských nadějí v ČR, který probíhá každoročně již od roku 1970 a v roce 2014 
proběhne již 42.ročník 

− průběžné vzdělávání a školení rozhodčích a trenérů 
− pomoc oddílům při zabezpečení materiálního vybavení nářadím a náhradními díly 
− popularizaci a propagaci skoků na trampolíně v ČR. 

 
Na sportovním poli byly nejvýznamnějšími úspěchy českých trampolinistů : 

− 5. místo českého ženského synchronního páru Zita Frydrychová / Sandra Opalecká  
6. místo mužského páru Martin Pelc / Adam Sült na Světových hrách 2013 v Cali 
v Kolumbii, po olympijských hrách druhé největší multisportovní akci. 

− kvalifikace 2 českých závodníků (kteří budou zároveň tvořit i synchronní pár) na první 
Evropské hry 2015 v Baku v Azerbajdžánu, kterou vybojovali Matin Pelc s Adamem 
Sültem na Mistrovství Evropy 2014 v Guimaraes v Portugalsku. 

− 12. místo synchronního páru Martin Pelc / Adam Sült na Mistrovství světa 2013 v Sofii 
v Bulharsku a na Mistrovství Evropy 2014 v Guimaraes v Portugalsku, 8. místo 
družstva mužů ve složení Martin Pelc, Naim Ashhab a Adam Sült na Mistrovství 
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Evropy 2014 seniorů a 5. místo synchronního páru juniorů František Handl / Lukáš 
Majer a 12.místo synchronního páru juniorek Denisa Lichtágová / Karolína Sikorová 
na Mistrovství Evropy juniorů 2014 v Guimaraes v Portugalsku 

− úspěchem byl také postup Zity Frydrychové do čtyřiadvacetičlenného semifinále při 
Mistrovství světa 2013 v Sofii v Bulharsku, kde celkově skončila na 22.místě a je tak 
největší českou nadějí pro kvalifikaci na Olympijské hry 2016 

− 13.místo Zity Frydrychové a synchronního páru Martin Pelc / Adam Sült v závodě 
Světového poháru v Dánsku v roce 2013 

 
 Za dosažené výkony a úspěchy ve významných soutěžích patří poděkování nejen 
jednotlivým závodnicím a  závodníkům a jejich trenérům, ale i všem těm, kteří se na jejich 
přípravě a jejím zajištění podíleli. 
 
 Vlastní příprava reprezentantů ČR a dalších členů reprezentačních výběrů ČR a 
družstva olympijské přípravy byla zajišťována především pod vedením oddílových a 
osobních trenérů v mateřských klubech závodníků. Příprava v klubech a oddílech byla 
doplněna systémem víkendových soustředění. Zita Frydrychová (Trampolíny Liberec) byla 
zařazena do systému podpory Odboru sportu Ministerstva vnitra ČR, který se významnou 
měrou podílel na zabezpečení její nadstandardní sportovní přípravy. Pokračovala i 
spolupráce s MUDr. Tomášem Krůtou z Prahy. 
 
 V rámci systematického zajišťování sportovní přípravy mládeže jsou v Rožnově pod 
Radhoštěm, v Praze na Kampě a v Liberci zřízena pracoviště sportovních center mládeže. 
 
 V roce 2012, 2013 i 2014 pokračuje natáčení sestřihů ze všech závodů Českého a 
žákovského poháru, které pak vysílá Česká televize na kanálu ČT Sport. Záznam se 
připravuje a vysílá také z jednotlivých Mezinárodních závodů přátelství (MZP). 
 
 Na začátku roku 2013 proběhlo Interkontinentální školení mezinárodních rozhodčích, 
na kterém Radek Hanáček dosáhl absolutně nejlepšího výsledku mezi 52 účastníky z celého 
světa a v dubnu 2013 proběhlo v Praze mezinárodní školení rozhodčích, které úspěšně 
absolvovalo 12 českých rozhodčích. 
  
 Velkým mezinárodním úspěchem českých rozhodčích je nominace Jana Topiče na 
Olympijské hry mládeže 2014 a Radka Hanáčka na Asijské hry 2014, kam byli nominován 
Mezinárodní gymnastickou federací (FIG). 
 
 Na kongresu Evropské gymnastické federace (UEG) byl Vladimír Zeman zvolen 
prezidentem Technické komise skoků na trampolíně UEG. 
 
 Závěrem hodnocení období 2012-2014 patří poděkování také všem pořadatelům 
soutěží a dalších akcí a dále všem trampolinistům, závodníkům, trenérům, rozhodčím a 
funkcionářům a všem příznivcům skoků na trampolíně, kteří se podíleli na činnosti a 
sportovních, organizačních a společenských úspěších našeho sportu. 
 
 
 
 
 Ing. Vladimír  Zeman v.r. 
       předseda TK TRA 
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KOMISE VŠEOBECNÉ GYMNASTIKY 
 

1. Úvod 
 

Komise VG sdružuje zastřešující organizace ČUS, ČASPV, ČOS, ČAUS, ČSMG a 
AŠSK. Komise VG má utvořené subkomise pro TeamGym, olympijský šplh a pohybové 
skladby. 
 

Komise pracovala od roku 2012 ve složení: Josef Bučko, Miroslav Zítko, Petr 
Svoboda, Pavol Niezgodský, Šárka Panská, Dana Milatová, Jitka Rosenbaumová, Eva 
Hložková. V závěru roku 2012 oznámila paní Milatová ukončení své činnosti ve funkci 
předsedkyně subkomise TG a od únoru 2013  vykonává tuto funkci pan Miloš Miškovic, který 
zároveň vykonává funkci reprezentačního trenéra TG. S komisi VG začala úzce 
spolupracovat sportovní manažerka ČGF paní Zuzana Vojáčková.  

 
Ve zmíněném období se nám opět nepodařilo zapojit do činnosti komise zástupce 

AŠSK. 
 

2. Činnost komise v roce 2012-2014 
 

V tomto období se komise VG zabývala přípravou účastí českých sportovců na 
akcích pořádaných mimo území ČR a přípravou podkladů pro kandidaturu na pořádání ME 
TG v Ostravě 2014 a Eurogymu v Českých Budějovicích 2016. Dále pořádáním 
mezinárodního školení Foundation Gymnastics v roce 2013 v Praze a Internacional Cup TG 
v roce 2014 v Ostravě. Z těchto zamýšlených akcí se podařilo realizovat Internacional Cup 
TG v Ostravě a ČGF byla pověřena uspořádáním Eurogymu v roce 2016. 

 
Komise v roce 2013 zahájila přípravu na účast na Světové gymnaestrádě 2015 (WG) 

v Helsinkách. V současné době se připravuje na tuto významnou akci cca 900 cvičenců.  
Organizační štáb dořešil v letošním roce otázky dopravy, ubytování a jednotného oblečení.  

 
V letošním roce začal fungovat organizační výbor pro pořádání Eurogymu 2016 

v Českých Budějovicích, kde se dojednávají ubytovací kapacity, haly a další prostory pro 
jednotlivá vystoupení. Naopak se nepodařilo získat pro Ostravu pořadatelství ME TG 2014 
pro Ostravu, kterým byl nakonec pověřen islandský Reykjavik. Rovněž se nepodařilo 
zrealizovat školení Foundation Gymnastics 2013 v Praze z důvodů jednak organizačních a 
jednak malého zájmu. 

 
Nezbytnou náplní činností komise byly přípravy MČR v TG, OS a PS, která se 

uskutečnila v Ostravě, Praze a Plzni, díky tradičně obětavým pořadatelům a věřím, že ke 
spokojenosti všech účastníků.  

 
V létech 2012-2014 komise uspořádala 1. ročník Českého poháru v TG kategorie 

junior IV a senior. 2. ročník ČP-TG se bude konat v létech 2014-2015 pro všechny kategorie 
TG. 

Komise VG ve spolupráci se subkomisí TG vytvořila reprezentační týmy seniorů žen 
a mixu a tým junior ženy, které se připravovaly na ME 2014. Na počátku roku 2014 byl 
bohužel tým senior mix pro nedostatek závodníku zrušen. 

 
Komise VG připravila za minulé období několik seminářů a školení jak rozhodčích, tak 

trenérů, v oblasti SG a TG.  Na přelomu roku 2013 a 2014  čtyři rozhodčí úspěšně 
absolvovaly mezinárodní kurz rozhodčích TG.  

 
Mezi úspěchy VG možno počítat i úspěšnou kandidaturu Petra Grygy do komise TG 

při UEG v závěru roku 2013. 
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4.  Závěr 
 

 Dovolte mi závěrem poděkovat všem organizacím a jejím zástupcům, kteří se aktivně 
podíleli na přípravě zmíněných akcí a vyslovit přání, aby se tyto aktivity dále rozšiřovaly a 
staly se součástí denního života i sportovců z ostatních gymnastických sportů po ukončení 
jejich aktivní závodní činnosti.  

 
 
 

Ing. Josef Bučko v.r. 
 předseda komise VG 
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KOMISE SCM A SpS  
 

Komise od minulé řádné Valné hromady pracovala v tomto složení:  
Renáta Řehořová, Petr Syrový, Jan Chrudimský.  

 
 Koncem roku 2011 byly VV ČGF schváleny nové Prováděcí a Metodické pokyny pro 
SCM, SpS, OSpS a VSCM, na jejichž základě proběhly oponentury za rok 2011 a 2012. Jak 
již napsal předseda ČGF ve své zprávě v roce 2012, ne všichni nová kritéria hodnocení, 
založená na koeficientech, přivítali, a bohužel se také ukázalo, že nejsou bez závad. Vrátili 
jsme se proto k původnímu bodovému způsobu hodnocení. Komise zpracovala připomínky a 
podněty členů VV ČGF a koncem roku 2013 předložila upravené Prováděcí  a Metodické 
pokyny pro SCM, SpS, OSpS a VSCM. Příloha č. 2 - Hodnocení středisek, obsahuje bodové 
hodnoty za výkon, které prostřednictvím svých předsedů předložily jednotlivé TK. VV ČGF 
jejich návrhy schválil i přes nesouhlas Komise SCM a SpS s některými z nich.  

 
 V roce 2013 také Komise SCM a SpS zpracovala návrh Motivačního programu pro 
sportovně talentovanou mládež. Tento materiál, po kterém bylo již dlouho voláno, po diskuzi 
a doplnění VV ČGF koncem roku 2013 schválil. Obsahem materiálu je tzv. „výchovné“, tedy 
finanční podpora mateřského klubu, ze kterého sportovec přechází do vyššího článku 
systému Programu II.  

 
 V oblasti financí obdržela pro roky 2013 a 2014 od MŠMT ČGF na Program II - 
Sportovně talentovaná mládež stejný objem peněz, tj.  4 359 900,- Kč.  
Do roku 2012 byl poměr dělení částky mezi olympijskými a ostatními sporty 95% : 5%.  
Pro rok 2013 schválil VV ČGF nové dělení částky v tomto poměru: 
Olympijské sporty:  90%     z toho SGm 29,8% SGž  55,1% TRA 15,1% 
Ostatní sporty: 10%     z toho GAE 70% a TG 30%. 

 
 Konkrétní finanční částky pro jednotlivé sporty a kluby na rok 2013 byly zveřejněny na 
stránkách ČGF a jsem si jista, že po stabilizaci nových webových stránek budou finance pro 
rok 2014 zveřejněny také. 

 
 Na závěr bych si dovolila odcitovat část zprávy předsedy ČGF z roku 2012, týkající se 
problematiky talentované mládeže: 
„Každý z těch, kteří se podepisují na stávajícím stavu systému SCM a SpS, jeho 
dosavadních výsledcích, a kteří jsou jeho součásti, ať už jsou členy vedení ČGF, členy 
sportovně-technických a odborných komisí ČGF, členy vedení oddílů a klubů, ale i samotní 
trenéři SCM a SpS, by měli provést osobní inventuru a přiznat si, kde udělali chyby, co mohli 
udělat lépe a hlavně by měli být schopni přenést se přes partikulární zájmy, zájmy 
mateřských klubů a oddílů a přemýšlet o budoucnosti systému SCM a SpS. Protože jestli se 
systém SCM a SpS nepodaří během nadcházejících 4 let „resuscitovat“, a jestliže nezačne 
produkovat sportovce, kteří se budou schopni pohybovat ve výsledkových listinách na ME, 
MS a OH v první desítce, pak se může stát, že na Valných hromadách ČGF v dalším 
olympijském cyklu následujícím po OH 2016 nebudou mít delegáti šanci o správnosti 
nastavení systému SCM a SpS vůbec diskutovat.“ 

 
 Obávám se totiž, že se toho mnoho od minulé VH nezměnilo a že Komise SCM a 
SpS je ten poslední orgán, který má moc cokoli ovlivnit. 

 
 Na úplný závěr bych ještě chtěla poděkovat oběma členům mé komise za velký 
objem práce, které během uplynulých dvou let odvedli. Zvláštní dík tentokrát patří Janu 
Chrudimskému.                 
       
       Bc. Renáta Řehořová v.r. 
předsedkyně komise SCM a SpS 
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METODICKÁ KOMISE 
 

Komise od poslední Valné hromady pracovala v tomto složení:  
Jan Chrudimský (předseda); Petr Valach, Gustav Bago (členové) 
 
 V uplynulém období se nám podařilo stabilizovat činnost a postavení Metodické 
komise, kdy Metodická komise je dílčím orgánem ČGF. Její kompetence, práva a povinnosti 
plynou ze stanov a jednotlivých jednacích řádů ČGF. Činnost komise spočívá především 
v oblastech: 
a) vzdělávání trenérů ČGF 
b) přípravy a publikování odborných a metodických publikací zahrnující oblasti výchovy, 

vzdělání, zdraví a výkonnosti trenérů a členů ČGF. 
 
 Metodická komise spolupracuje s ostatními komisemi ČGF na přípravě závodního 
programu, dále na přípravě termínové listiny a v neposlední řadě spolupracuje při výchově a 
kultivaci pohybově nadaných jedinců a s reprezentačními výběry ČR. 
 
 V uplynulém období komise ve spolupráci s TK sportovní gymnastiky žen i mužů 
realizovala dvě školení trenérů sportovní gymnastiky III. a II. třídy. Školení proběhla úspěšně 
i díky přispění oddílů, v jejichž prostorách byly vzdělávací akce pořádány. Poděkování patří i 
všem lektorů, kteří se akcí zúčastnili. O vzdělávání trenérů III. třídy, stejně jako o zvyšování 
si trenérské kvalifikace je stále zájem. V nadcházejícím období plánujeme další školení 
trenérů. Na základě projeveného zájmu bychom chtěli školení trenérů organizovat minimálně 
jednou za dva roky. 
 
 Dále se chceme zaměřit na pořádání krátkodobých odborných seminářů. Domníváme 
se, že jejich realizace bude pro trenéry impulsem pro inovaci tréninkových prostředků a 
metod a ve svém důsledku povedou ke zvýšení výkonnosti českých gymnastů a gymnastek. 
 
 V uplynulém roce jsme navázali spolupráci s Českou asociací sportu pro všechny, 
Českou obcí sokolskou a firmou Jipast, s.r.o. v rámci projektu s pracovním názvem 
„Gymnastika nejen do škol“. Cílem projektu je propagace gymnastiky a její rozšíření v rámci 
kurikula předmětu školní tělesné výchovy a dalších volnočasových aktivit dětí mladšího 
školního věku. Prostředkem bude program s využitím „dětského gymnastického nářadí“. 
Doposud jsme ve spolupráci s Mgr. Miroslavem Zítkem zpracovali některé návody na vyžití 
molitanového gymnastického nářadí a doporučení pro tvorbu obsahu cvičebních jednotek. 
Dále připravujeme komplexní učební text. 
 
Závěrem bych rád poděkoval všem spolupracovníkům za jejich práci a odbornou činnost. 
 
: 
    Mgr.Jan Chrudimský v.r.  
předseda Metodické komise 
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TECHNICKÁ KOMISE AKROBATICKÉ GYMNASTIKY 
 
 

 
Zpráva o  činnosti TK AKR nebyla v písemné formě na sekretariát ČGF zaslána. 
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TECHNICKÁ KOMISE GYMNASTICKÉHO AEROBIKU 
 
 
 

Zpráva o  činnosti TK AER nebyla v písemné formě na sekretariát ČGF zaslána. 
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