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ZPRÁVA PŘEDSEDY  
 
Vážené delegátky, 
Vážení delegáti, 
 
 
1.  Úvod 
 
Přináším Vám pohled předsedy na činnost České gymnastické federace (ČGF) za uplynulé 
období, tj. od září 2015 do srpna 2016. Závěr roku 2015 byl ve znamení kvalifikačních 
soutěží našich sportovců na Olympijské hry 2016 v brazilském Rio de Jaineru. Dnes již víme 
jak vše dopadlo. Oproti Olympijským hrám 2012 v Londýně, kde jsme měli v každém 
gymnastickém sportu sportovce (sportovní gymnastika mužů, sportovní gymnastika  žen, 
skoky na trampolíně), jsme se museli na letošních olympijských hrách spokojit s účastí jen 
jednoho sportovce, kterým byl sportovní gymnasta David Jessen. Účast jen jednoho 
zástupce gymnastických sportů na olympijských hrách je neúspěchem, i když v případě 
sportovní gymnastiky žen měla na neúčast vliv i zranění našich dvou nejlepších závodnic.   

 
Hodnocení činnosti, přípravy a výsledků reprezentačních výběrů ČR jednotlivých 
gymnastických sportů za uplynulé období naleznete ve zprávách předsedů příslušných 
sportovně-technických a odborně-technických komisí. Pokud máte pocit, že jste v nich 
nenalezli odpovědi na některé z otázek v jejich zprávách, máte možnost vznést dotazy na 
valné hromadě při projednávání zprávy o činnosti.   

 
Ve své zprávě se zaměřím především na činnost související s prací Výkonného výboru a 
sekretariátu ČGF.  
 
 
2. Finanční situace ČGF 
 
 Hospodaření ČGF je v posledních čtyřech letech stabilní. Hlavní část příjmů České 
gymnastické federace tvoří dotace MŠMT a finanční prostředky z odvodů loterijních 
společností, které jsou doplněny o příjmy z registračních a členských poplatků, startovného a 
příjmy z pořádání domácích soutěží, mezinárodních soutěží, školení a seminářů.   

 
Výše dotace u Programu V - Činnost sportovních svazů (dříve Organizace sportu) 

umožňuje zajistit základní provoz sekretariátu ČGF, který zajišťuje služby související 
s organizací českých gymnastických sportů, 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 Mistrovství Evropy, Mistrovství světa, závodech Světového poháru a dalších 
významných mezinárodních soutěžích a akcích, zajištění zúčtování státní dotace v oblasti 
státní reprezentace, oblasti SCM, SpS a STM, apod.  Výše dotace také umožňuje 
pravidelnou stabilní finanční podporu činnosti KSK a KGS, která je oproti minulosti zase o 
něco vyšší (430.400,- Kč).   
  
Česká gymnastická federace obdržela ve 2. polovině roku 2015, v 2. kole v rámci Programu 
133510 - Podpora materiálně-technické základny sportovní reprezentace, od MŠMT 
účelovou dotaci ve výši 350.000,- Kč na nákup devítimístného vozidla Volkswagen Caravelle 
(489.900,- Kč). Toto vozidlo je využíváno nejen pro dopravu materiálu a osob při pořádání 
mistrovských a mezinárodních soutěží zajišťovaných organizačně sekretariátem ČGF, ale je 
také zapůjčováno pro dopravu reprezentantů ČR na soutěže v zahraničí.  
   
Díky příjmům z odvodů z loterií, které jsou ČGF zasílány prostřednictvím Českého 
olympijského výboru (ČOV), může ČGF pokračovat v podpoře oddílů a klubů  při obměně 
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vybavení gymnastických tělocvičen započaté v roce 2014. Na počátku letošního roku schválil 
výkonný výbor na materiálně-technické vybavení oddílů uvolnění částky v celkové výši  
1.110.000,- Kč. Z odvodů loterií bylo pořízeno také 7 akrobatických pásů pro vybrané oddíly 
SG (většinou se jednalo o oddíly, u nichž jsou zřízená sportovní střediska)  v celkové 
hodnotě 970.783,- Kč. 
 
Díky finančním prostředkům z loterií obdrží dotaci na svou činnost také všechny registrované 
oddíly ČGF. V letošním roce bude rozděleno celkem 2.169.350,- Kč.  
 
V dubnu 2016 byla ze stejných prostředků zaslána 15 oddílům částka 282.000,- Kč, a to 
v souladu s tzv. Motivačním programem, který slouží k finančnímu ocenění oddílů 
předávajících talentované závodníky a závodnice do sportovních středisek a sportovních 
center mládeže.  
  
ČGF se snaží využívat také možností finanční podpory UEG a FIG. Sportovní gymnasta 
Daniel Radovesnický byl až do zahájení OH 2016 v Rio de Janeiro příjemcem stipendia 
Mezinárodního olympijského výboru (IOC) na předolympijskou přípravu v rámci programu 
„Olympijské solidarity“. Bohužel se v roce 2016 nepodařilo navázat na program stipendií FIG 
pro nadějné sportovce olympijských gymnastických sportů „FIG Scholarship for gymnasts “. 
ČGF zaslala žádost o stipendium na přípravu sportovního gymnasty Davida Jessena, který 
však nebyl mezi sportovci vybranými ze strany FIG.  
 
Pokračuje velice úspěšná spolupráce s firmou Fractal v oblasti zajištění letenek, která přináší 
ČGF úspory formou slev, společně s možností odložení termínu úhrady za poskytnuté 
služby. V oblasti zahraničních plateb ČGF využívá nadále služeb společnosti Western Union 
Business Solution (bývalá Travelex GBP Prague s.r.o.), které přinášejí úsporu díky nižším 
poplatkům a příznivějším směnným kurzům oproti klasickým bankovním převodům.  
 
Došlo k prohloubení spolupráce s firmou Diony Sports International s.r.o vyrábějící 
gymnastické žíněnky, doskokové plochy, koberce a pružné akrobatické podlahy. Této firmě 
se díky spolupráci s naší federací a investovaním nemalých finančních prostředků podařilo 
získat certifikáty Mezinárodní gymnastické federace (FIG) na jimi vyráběné žíněnky a 
pružinovou akrobatickou podlahu, což zcela určitě přispěje ke zlepšení materiálního 
vybavení gymnastických oddílů a klubů. 
  
Finanční politika Výkonného výboru je i nadále konzervativní. V posledních čtyřech letech  
hospodaří ČGF ke konci roku s mírným finančním přebytkem, který slouží jako finanční 
rezerva pro zajištění činnosti České gymnastické federace v 1. čtvrtletí následujícího roku. 
Podrobnější údaje o výsledcích hospodaření za rok 2015 a návrhu rozpočtu pro rok 2016 
naleznete v podkladových materiálech pro jednání letošní valné hromady. 
 
 
3.  Směrnice a řády ČGF 
 
Do Kvalifikačního řádu byla na základě žádosti subkomise TeamGym a jí připravených 
podkladů zapracována kvalifikace trenéra TeamGym I., II. a III. třídy. 
 
Došlo také ke schválení Směrnice o preventivních lékařských prohlídkách, na jejíž přípravě 
se významnou měrou podílel reprezentační lékař MUDr. Luboš Hrazdira. Směrnice vychází 
ze Zákona o specifických zdravotních službách (Sbírka zákonů č. 373/2011) a upravuje 
požadavky kladené na lékařské prohlídky členů ČGF provozujících všeobecnou gymnastiku 
nebo gymnastiku v její výkonnostní a vrcholové podobě.    
 
4. Mezinárodní akce 
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Mezi nejvýznamnější mezinárodní akce uplynulého období patřil v 2. polovině roku 2015 
Mezinárodní závod přátelství ve skocích na trampolíně. V Jablonci nad Nisou se v září  
uskutečnil již jeho 43. ročník.  
 
Pokračuje také liberecká tradice Závodu olympijských nadějí ve sportovní gymnastice juniorů 
a juniorek pořádaný klubem Gymnastika Liberec. Ten loňský 10. ročník patřil mezi nejlépe 
obsazené. Mohli jsme vidět špičkovou sportovní gymnastiku v podání juniorů a juniorek 
z Číny, Velké Británie, USA, Maďarska. V této silné konkurenci se neztratily ani naše 
juniorky, které obsadily třetí místo za Velkou Británií a Čínou.   
  
Své tradiční místo má v kalendáři FIG rovněž mezinárodní závod v aerobiku „Czech Aerobic 
Open“ pořádaný klubem Aerobic Sport Centrum Zlín, jehož 10. ročník proběhl letos v březnu. 
V rámci tohoto závodu proběhlo také Mistrovství ČR, které bylo jedním z nominačních 
závodů pro červnové Mistroství světa.  
 
Pravidelnou součástí kalendáře FIG je také „Sokol Grand Prix de Gymnastique Brno“, závod 
smíšených dvojic ve sportovní gymnastice organizačně zajišťován oddílem SG při T.J. Sokol 
Brno I v úzké spolupráci s ústředím České obce sokolské a sekretariátem ČGF.     
 
V roce 2016 byl pro ČGF nejvýznamnější mezinárodní akcí gymnastický festival mládeže 
EUROGYM, jehož 10. ročník úspěšně proběhl ve dnech 18.-24.7.2016 v Českých 
Budějovicích, Hluboké nad Vltavou a v Doubí u Třeboně. Akce byla pořádaná společně 
s Českou asociací Sport pro všechny (ČASPV), Českou obcí sokolskou (ČOS), reklamní a 
P.R. agenturou Magma Communication s.r.o. a také v úzké spolupráci s městem České 
Budějovice. Festivalu se zúčastnilo 3550 účastníků z 19 evropských zemí (BEL, CZE, DEN, 
EST, FIN, FRA, GBR, GER, GRE, HUN, ISL, ITA, LUX, NOR, POR, RUS, SUI, SVK, SWE).  
Akce ještě není uzavřená po ekonomické stránce. Nicméně již v tuto chvíli víme, že 
EUROGYM 2016 nebude „ztrátovou akcí“, ale naopak přinese ČGF finanční zisk. 
 
 
5. Domácí mistrovské soutěže 
 
Součástí práce Výkonného výboru, a především jejich sportovně-technických komisí a 
sekretariátu, patří organizační zajištění domácích mistrovských soutěží sportů 
zastřešovaných Českou gymnastickou federací, tj. MČR sportovní gymnastiky mužů a žen, 
MČR ve skocích na trampolíně, MČR v aerobiku, MČR v akrobatické gymnastice, MČR 
TeamGym a MČR v olympijském šplhu.  

 
Stále se daří udržovat spolupráci mezi sportovně-technickými komisemi a oddíly/kluby 
ochotnými organizovat domácí mistrovské soutěže. Jistotou při organizaci šampionátů ve 
sportovní gymnastice mužů a žen je především oddíl SG při T.J. Sokol Brno I  a SK 
Hradčany Praha ve sportovní gymnastice mužů, který zajišťuje v posledních letech 
pořadatelsky podzimní mistrovské soutěže.  
.   
MČR v akrobatické gymnastice tradičně uspořádal oddíl akrobatické gymnastiky při TJ 
Bohemians Praha, který MČR pořádal jako mezinárodní k nízkému počtu českých akrobatů.  
 
Ve skocích na trampolíně se o pořadatelskou roli podělily kluby Trampolíny Liberec, SK GT 
Pokratice - Litoměřice a T.J. Sokol Kampa Praha.     
 
Organizaci Mistrovství ČR v olympijském šplhu zajišťoval i v roce 2015  ŠSK Palestra při ZŠ 
Modřanská ve spolupráci s hlavním partnerem, kterým je Česká Pojišťovna, a.s.  Mistrovství 
ČR se konalo již čtvrtým rokem v Obchodním centru Harfa v Praze.   
Letošní MČR 2016 TeamGym a TeamGym Junior se po roční pauze vrátilo zpět do Ostravy. 
Mistrovství proběhlo ve velice zajímavém industriálním prostředí tzv. Trojhalí, které bylo 
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rekonstruované pro potřeby sportovců a širokou sportovní veřejnost. Pořadatele (oddíl SG TJ 
VOKD Ostrava-Poruba a OTU) trochu zaskočila nepřízeň počasí, což se projevilo během 
druhého soutěžního dne v dopoledních hodinách nízkou teplotou na závodišti. 
 
Město Třinec přivítalo v červnu letošního roku v rekonstruované městské sportovní hale 
STaRS díky oddílu SG TJ TŽ Třinec hned tři mistrovské soutěže. Tato mistrovství patřila díky 
jejich organizačním schopnostem pořadatelů, skvěle připravenému závodišti vybavenému 
nářadím zn. Diony a zn. Spieth, kvalitnímu zázemí a významné finanční podpoře ze strany 
města a kraje, k nejlepším mistrovstvím v posledních letech. 
 
Všechny jmenované kluby a oddíly se, i přes některé zmíněné problémy, zhostily svého 
úkolu velmi dobře. Mé poděkování patří všem klubům, oddílům, sportovním organizacím a 
jejich dobrovolným pracovníkům, kteří se podíleli na pořádání a zajištění mistrovských 
soutěží v uplynulém období: 
 
rok 2015 
 
MČR ve sp. gymnastice juniorek C a žen C / Vysoké Mýto / TJ Sokol Vysoké Mýto 
MČR družstev ve skocích na trampolíně  / Liberec / Trampolíny Liberec 
MČR žactva ve skocích na trampolíně / Litoměřice / SK GT Pokratice - Litoměřice  
MČR v akrobatické gymnastice / Praha / TJ Bohemians Praha 
MČR ve sp. gymnastice mužů v povinných sestavách / Praha / SK Hradčany Praha  
Liga družstev ve sp. gymnastice žen / Brno / T.J. Sokol Brno I 
MČR v olympijském šplhu / Praha / ŠSK Palestra při ZŠ Modřanská 

   
 rok 2016 
 
MČR v aerobiku, dance aerobiku, step aerobiku a team aerobiku / Zlín / ASC Zlín .   
MČR TeamGym a TeamGym Junior / Ostrava / OTU a TJ VOKD Ostrava-Poruba   
MČR ve sp. gymnastice žáků a dorostenců / Třinec / TJ TŽ Třinec  
MČR ve sp. gymnastice kadetů, juniorů a mužů / Třinec / TJ TŽ Třinec  
MČR ve sp. gymnastice kadetek, juniorek a žen / Třinec / TJ TŽ Třinec  
MČR ve sp. gymnastice výkonnostních stupňů žen / Třinec / TJ TŽ Třinec  
MČR juniorů a seniorů ve skocích na trampolíně  / Praha / T.J. Sokola Kampa Praha  
 
6. Příprava kandidatury na pořádání Mistrovství světa 2022 ve sportovní gymnastice 
 
Z iniciativy Kateřiny Machů se počátkem tohoto roku začal Výkonný výbor zabývat 
myšlenkou pořádání Mistrovství světa ve sportovní gymnastice v Praze v roce 2022. Byly 
započaty přípravné práce, které spočívaly především v zjištění, zda má Praha prostory 
s odpovídajícími technickými parametry a zázemím, možnosti ubytovacích kapacit, možnosti 
spolupráce s Českou televizí a v neposlední řadě možnosti finančního zajištění akce včetně 
podpory ze strany hlavního města Prahy a vlády České republiky. 
 
Z pověření Výkonného výboru ČGF absolvovala Kateřina Machů společně s Marcelou 
Malivánkovou sérii schůzek a jednání s představiteli Českého olympijského výboru, 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, České obce sokolské, České unie sportu, 
zástupci O2 Arény a také s Věrou Čáslavskou, která myšlenku pořádání Mistrovství světa 
v Praze jednoznačně podpořila.    
  
V současné době se pracuje na přípravě podkladů a materiálů pro oficiální podání 
kandidatury, která musí být zaslána na sekretariát Mezinárodní gymnastické federace (FIG) 
nejpozději v prosinci 2017. O pořadateli se rozhodne v květnu 2018. 
Přípravy související s podáním kandidatury na pořádání Mistrovství světa v Praze v roce 
2022 a následně případná samotná příprava organizace tohoto mistrovství budou jedním 
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z hlavních úkolů nového vedení ČGF. Pořádání Mistrovství světa ve sportovní gymnastice 
v roce 2022 v Praze by mohlo být tím správným impulsem pro českou sportovní gymnastiku, 
která jej určitě potřebuje.   
 
 
7.  Závěr 

 
Zpráva o činnosti není vyčerpávající, nepostihuje, a ani nemůže postihnout širokou škálu 
činnosti a práce výkonného výboru, 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.  

 
Na závěr si dovoluji poděkovat všem členům výkonného výboru, členům sportovně-
technických a odborných komisí, reprezentačním trenérům ČR za jejich většinou 
konstruktivní přístup, vstřícnost a spolupráci. A v neposlední řadě si dovoluji poděkovat mým 
kolegům na sekretariátu ČGF za jejich pracovitost, trpělivost a obětavost, která se projevila 
hlavně při organizaci a samotném průběhu akce EUROGYM 2016, které věnovali spoustu 
svého osobního volna a v některých případech i bezesné noci.  

 
 

V Praze dne 15.8.2016 
         
 
 
 
 
          Roman Slavík, v.r. 
                předseda ČGF 
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TECHNICKÁ KOMISE SPORTOVNÍ GYMNASTIKY ŽEN 
 
 
TKŽ pracovala ve složení Miloslav Musil, Hana Dvořáková, Hana Liškářová, Kateřina Vlková 
a Petra Drtílková.  
 
Hlavními úkoly byla částečná úprava Závodního programu a jeho doplnění, příprava plánu 
soutěží a plánů reprezentace. Jednání a hlasování probíhala většinou prostřednictvím 
elektronické pošty z důvodu pracovní vytíženosti jednotlivých členů TKŽ.   Myslím, že 
z tohoto pohledu pracovala komise poměrně klidně a efektivně a prostředí sportovní 
gymnastiky žen je, řekl bych, v poklidu. Důkazem toho je, podle mého názoru, opět lepší 
úroveň takřka všech kategorii na Mistrovstvích ČR 2016, zvláště pak široké pole pěkně 
připravených závodnic kategorie žákyně A. 
 
I když s úsměvem konstatuji, že i my v TKŽ jsme se mezi sebou často hádali, musím všem 
členům poděkovat za jejich práci, neboť ty hádky byly o gymnastice a pro gymnastiku. 
V roce 2014 jsem ve své zprávě nastínil několik bodů, které je dle mého názoru třeba ve 
sportovní gymnastice žen řešit. Dnes bych si dovolil je okomentovat, zhodnotit a doplnit po 
uplynutí dvou let. 
 
a) Systém domácích soutěží  
 
2014 systém se dá považovat za v podstatě funkční. Je třeba dopracovat problematické 

povinné sestavy tak, aby opravdu vnutily talentovaným dětem nacvičit a následně 
přenést do závodních sestav rozhodující pohybové dovednosti. 

 
2016 situaci jsme řešili průběžně úpravou Závodního programu. Jak drobnými úpravami ve 

stávajících sestavách, tak zavedením povinné hrazdy u kategorie žákyň. Nic se 
samozřejmě neobejde bez křiku, a v tomto byl poměrně hlasitý, ale jsem si jist, že to 
byl krok správným směrem. Vedle požadavku na zvýšení výkonnosti elitních 
žákovských kategorii jsme doporučili i rozšíření do masové oblasti o kategorii žákyně 
C, která bude mít své premiérové Mistrovství ČR letos na podzim. 

 
b) Práce s talentovanou mládeží  
 
2014 kromě dopracování funkčního závodního programu jsou nutná 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 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. 

 
2016 zde se nepodařilo nic posunout dopředu. Dokonce jsem se rozhodl pro nezájem 

většiny velkých oddílů zrušit, dříve dle mého tak důležitá, soustředění nejlepších žákyň, 
a tím také prozatím nepokračovat v sestavování žákovského výběru ČR. Bohužel 
současný systém nemůže nikoho přinutit, aby se těchto akcí aktivně účastnit. Není vůle 
změnit systém, nebo já ji já prostě nenašel.  

 
c) Práce s reprezentací 
  
2014 zde je podobná situace jako u talentované mládeže, přesto jsou pravidelná 

soustředění, především juniorek takřka nutností. Musím říci, že zde je účast na 
soustředěních o mnoho lepší. Jsou však bohužel velmi krátkodobá. Pro zlepšení je 
třeba alespoň týdenních soustředění a více mezistátních utkání. 
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 2016 juniorská i seniorská soustředění a příprava na vrcholné akce je stále stejná jako dřív. 
Spíše krátkodobá soustředění před vrcholnými soutěžemi. Přesto se ale v těchto 
kategoriích, zvláště pro motivaci účasti na vrcholných akcích a nižším počtu závodnic 
daří zachovat alespoň náznak závěrečné přípravy před důležitým závodem. Je-li 
kvalitní příprava v oddílech, nevidím to jako naprostou katastrofu. I když rovnat se s 
gymnastickou špičkou Evropy asi nejde. Ale buďme realisti.  Letošní 10 místo juniorek 
na ME, dvě děvčata ve finále víceboje a pozice 1. náhradnice finále na kladině není 
bezvýznamný výsledek, i když trošičku pokažený zraněním A. Holasové těsně před 
závodem.  

 
Ženy sice o oproti předešlému Mistrovství Evropy o pár stupínků spadly na 19. místo, 
ale reprezentační družstvo je mladší, početně o něco širší a může v tomto složení 
doplněné o dorůstající juniorky ještě pěkný výsledek dokázat.  
Bohužel se nepodařila kvalifikace na OH a žádná naše žena nás na OH 2016 nebude 
reprezentovat.  Ale vzhledem k tomu, že jediným zástupcem české sportovní 
gymnastiky na letošních OH 2016 bude muž, David Jessen, závodník, který se celý 
život připravoval mimo republiku v USA, kde trvale žije, je třeba opět asi přemýšlet nad 
systémem. 
 

d) Financování a sportovní střediska  
 
2014 dělení peněz pro střediska se postupně lepší a systém snad může fungovat. Stále 

vidím mezeru systému v nedotažení motivačního programu při předávání dětí a ve 
vztahu k činnosti reprezentace ve všech věkových kategorií. 

 
2016 ano, systém sice funguje, určitě nastaven správným směrem, stále si ale myslím, že 

jeho dotažení a motivační pobídky pro předávání dětí do vyšších článků, účast na 
soustředěních, účast na reprezentačních akcích apod., jsou nedodělané a polovičaté.  

 
e) Trenéři a rozhodčí 
 
2014 zde je největším problém „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. 

 
2016 zde se toho moc nezměnilo, ale musím uznat, že výkony žákyň mě utvrzují 

v přesvědčení, že máme plno velmi kvalitních trenérů a trenérek v těchto základních 
kategoriích. Bohužel trošičku zaznamenáváme ústup ve starších elitních kategoriích, 
což má jistě mnoho příčin, ale dodat odvahu a možnosti mladým je jednou z nich.  
Pokud se týká rozhodčích, velmi bych se přimlouval za zvyšování odborných znalostí, 
znalostí techniky cvičení a častější kontakt s tělocvičnou při tréninku. Vím, že i z řad 
rozhodčích je jejich činnost, stejně jako u takřka všech trenérů, vysoce dobrovolná, 
vážím si jich za to, ale chceme-li kousek dál, musíme věci nazývat pravými jmény. 

 
f) Funkce svazu 
 
2014 z mého pohledu se svaz utápí v řešení problémů, které jsou sportovcům a trenérům 

naprosto cizí a nezajímavé. To co je zajímá, se řeší jen velmi pomalu. 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. 
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2016 vztah mezi oddíly a svazem se trošičku uklidnil.  Svaz myslím opravdu více myslí na 
oddíly a jsem za to členům VV ČGF i pracovníkům sekretariátu ČGF vděčen. Co však 
jednoznačně chybí, je stále velmi špatná práce s médií a schopnost sehnat jakékoliv 
další peníze mimo datačních programů státu. Bohužel to je, mimo organizaci 
samotných gymnastických sportů, hlavním úkolem vedení ČGF, a bohužel z tohoto 
předmětu dostáváme všichni čtyřku. Velmi mi chybí jasné vymezení odpovědnosti a 
povinností členů VV.ČGF i pracovníků sekretariátu ČGF. 

 
g) Oddíly 

Činnost oddílů nebudu porovnávat, protože si i po těchto dvou letech myslím, že to je to 
nejcennější, co v ČGF máme. Oddíly se naučily pohybovat v tomto prostředí, pracují 
většinou opravdu výborně a většinou se nadále zlepšují. 

 
Na závěr svého, snad až trochu drzého, hodnocení bych ještě jednou chtěl poděkovat za 
spolupráci v minulém období, popřát gymnastice mnoho úspěchů. Současně mi dovolte 
popřát nově zvolenému předsedovi TKŽ  i celé jeho komisi mnoho úspěchů. 
     
 
V Prostějově dne 13.7.2016                                            
 
 
                 Miloslav Musil, v.r. 

           předseda TKŽ 
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TECHNICKÁ KOMISE SPORTOVNÍ GYMNASTIKY MUŽŮ 
 
 
Komise pracovala v uplynulém roce téměř ve stejném složení, jako v předchozím období s 
výjimkou Miloslava Netušila, který své působení v komisi ukončil: Alon Hasa - předseda, 
Oldřich Otava - reprezentační trenér mužů, Martin Vlk - reprezentační trenér juniorů, Jaromír 
Labonek - odpovědný za úsek žáků, Jiří Urbánek - předseda komise rozhodčích, Jan 
Chrudimský - metodik, Jaroslav Chyba - člen, Martin Konečný - zástupce sportovců. 
 
Dvouleté funkční období technické komise, které jsem měl tu čest předsedat, hodnotím 
kladně. V jistém ohledu jsou dva roky příliš málo na změny, které by česká sportovní 
gymnastika mužů potřebovala. Ale i přesto se nám podařilo nastavit některé důležité principy 
fungování pozitivním směrem. Hlavní priority, které si TKM nastavila, byly: 
 
1) Stabilizovat rozpočet 

Celé funkční období se podařilo vést vyrovnané rozpočty, což je s ohledem na 
schodkové rozpočty předchozích komisí krok správným směrem a doufám, že i 
následující komise budou v tomto nastaveném trendu pokračovat. 

 
2) Najít další možnosti financování mužské sportovní gymnastiky 

Získávání financí je vždy velmi náročné, ale i přesto se TKM podařilo najít sponzora 
z řad soukromých podporovatelů sportovní gymnastiky. 

 
3) Zlepšení systému sportovní přípravy reprezentantů 

Osvědčil se nám systém reprezentačních srazů a společných soustředění juniorů s 
muži.  Tyto srazy a soustředění vždy probíhali na území ČR v gymnastických 
sportovních centrech s důrazem na minimalizaci nákladů, což  přispělo k vyrovnanosti 
rozpočtu. 

 
4) Změny v Závodním programu  

Změny, které se zatím podařilo uskutečnit, se týkaly pouze některých kategorií mužské 
sportovní gymnastiky. Zásadní systémové změny v Závodním programu, kterým se TKM 
intenzivně věnovala, vyžadují ke svému „doladění“ více času. Jsou v tuto chvíli 
rozpracovány a bude již na následující komisi, aby tyto změny dopracovala a prosadila. 
  

Sportovní výsledky mužů v roce 2016 zhodnotil reprezentační trenér mužů Oldřich Otava: 
Hlavním cílem mužů v roce 2016 bylo vybojovat závěrečnou nominaci Davida Jessena  na 
OH 2016 v posledním kvalifikační závodě (Aquece Ro Test Event 13.-19.4.2016, Rio de 
Janeiro). David Jessen podal skvělý výkon a bodovým ziskem 84,535 b. si vybojoval účast 
na OH 2016. Stal se tak jediným zástupcem českých gymnastických sportů na letošní 
olympiádě v Rio de Janeiro. 
         
Další členové české reprezentace Martin Konečný, Daniel Radovesnický, Svjatoslav 
Solovjev a Ondřej Janeczko se připravovali na srazech v Praze a kontrolních závodech 
v Rakousku a ve Švýcarsku pro účast na ME v Bernu (25.-29.5.2016). ME v Bernu se našim 
mužům nevydařilo a nepodali očekávané výkony, které by je přiblížily k 16. příčce, na kterou  
měli šanci, jak v soutěži družstev, tak v soutěži jednotlivců. 23. místo v soutěži družstev je 
zklamáním. 
 
Vrcholem byla samozřejmě účast Davida Jessena na OH 2016 v Rio de Janeiro. Je velká 
škoda, že se mu nedařilo a v kvalifikačním závodě zopakoval svůj nepovedený výkon z ME 
v Bernu. Zisk 79,681 b. byl daleko od postupu do finále víceboje. 
Účast na OH 2016 je třeba hodnotit pozitivně. Samotná kvalifikace byla velmi náročná a řada 
zemí na účast ani nedosáhla.  
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Sportovní výsledky juniorů v roce 2016 zhodnotil reprezentační trenér juniorů Martin Vlk: 
V letošním roce proběhlo ME juniorů ve švýcarském Bernu. Hlavním cílem pro rok 2016 bylo 
kvalitní umístění v tomto závodě. Kritériem úspěchu bylo umístění družstva do 16. místa. I 
přes dobrý výkon závodníků se nám tento cíl nepodařilo dosáhnout a junioři obsadili 
v soutěži družstev 23. místo K dosažení výkonnostního cíle chyběly pouhé tři body, což bylo 
teoreticky v silách našich závodníků. Celý závod probíhal ve vynikající týmové atmosféře. 
Junioři bojovali jako tým a jejich výkon působil velmi vyrovnaně. Od 16. místa dělila naše 
družstvo třetí kvalitní známka na prostných a další drobné chyby. Bohužel hlavním 
problémem byl nízký bodový zisk na koni našíř, kde jsme sice zaznamenali jeden pád, ale i 
tak jsou známky našich juniorů na tomto nářadí podprůměrné.   

Kompletní závod ve víceboji absolvoval pouze František Černý, který prošel všechna nářadí 
bez větších chyb a získal 75,85 b., což znamenalo 39. místo z 82 vícebojařů. Vynikající 
výkon předvedl na přeskoku Ondřej Kalný, který se umístil na 14. místě a tím splnil jeden 
z výkonnostních cílů, kterým bylo umístění jednoho závodníka do 16. místa na jednotlivých 
nářadích. Předvedl také velice dobrý výkon na prostných, kde mu bohužel díky 
nepovedenému doskoku v poslední řadě zřejmě utekla finálová účast.  
   
Jako předseda TKM bych chtěl na závěr dodat, že při současném fungování české 
gymnastiky se dá jen těžko dosáhnout lepších sportovních výsledků. Systémové změny jsou 
nutné od základů, protože současné „kosmetické“ změny problémy dlouhodobě neřeší. Jde 
především o systém financování, neexistenci vrcholových středisek, systém vzdělávání 
trenérů, podpora sportovců prostřednictvím finanční motivace, apod. Pozitivním příkladem 
může být např. Velká Británie, která již 8 let před olympiádou v Londýně „nalila“ velké 
množství finančních prostředků do sportovní gymnastiky a výsledky sklízí nyní na OH 2016 
v Rio de Janeiro a v dalších letech ještě sklízet bude.  
 
Ať se dělá sportovní gymnastika sebelépe, tak bez potřebných financí a s tím souvisejících 
systémových změn zůstanou naše úspěchy na mezinárodním gymnastickém poli nadále jen 
v kategorii individuálních úspěchů jednotlivců, u kterých se souhrou náhod podařilo překonat 
v určitou chvíli všechny nástrahy a neduhy systému české gymnastiky.  
 
Protože není v silách a pravomocích předsedy TKM, ani TKM jako orgánu, změnit 
financování a zavést tolik potřebné systémové změny v české gymnastice, rozhodl jsem se 
nekandidovat v následujícím funkčním období na post předsedy TKM. Svému nástupci přeji 
hodně štěstí. Má pomoc novému předsedovi TKM při přebírání celé agendy je 
samozřejmostí, stejně jako možnost kdykoliv se na mě obrátit s případnou pomocí, radou, 
dotazem, apod.  
 
Rád bych na tomto místě ještě jednou poděkoval všem delegátům valné hromady, kteří mi 
věřili a dali mi při volbě předsedy TKM svůj hlas. Jsem rád za tuto dvouletou zkušenost, a 
doufám, že jsem pomohl nastavit systém fungování TKM k lepšímu.  
 
V neposlední řadě děkuji všem členům TKM. Naší spolupráce si velmi vážím. Hodnotit naši 
společnou práci a dvouleté úsilí o zlepšení české sportovní gymnastiky mužů budou již jiní, a 
já věřím, že naši práci ocení. 
 
Na závěr bych rád poděkoval všem pracovníkům sekretariátu ČGF. Děkuji vám za vaše 
cenné rady a vždy vstřícnou ochotu pomoci a těším se na naši další spolupráci.  

V Praze dne 15.8.2016    

                               Mgr. Alon Hasa, v.r                                                                     
                                   předseda TKM  
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TECHNICKÁ KOMISE SKOKŮ 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, 
Janem Topičem a Marcelou Šefrovou, 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 na začátku letošního roku (16.1.2016) setkali                   
na valné hromadě oddílů skoků na trampolíně, která pojednávala a připravovala především : 

 zprávu o činnosti za rok 2015 a záměry činnosti komise skoků na trampolíně na rok 
2016 

 zhodnocení přípravy za rok 2015 a záměry přípravy reprezentačních výběrů ČR         
a účasti reprezentantů ČR v mezinárodních soutěžích pro rok 2016 

 zhodnocení přípravy za rok 2015 a záměry přípravy výběrů talentované mládeže             
pro rok 2015 

 sportovní kalendář pro rok 2016 
 návrhy změn, doplňky a úpravy technických předpisů pro soutěže v ČR (Pravidla              

pro pořádání Pohárů ve skocích na trampolíně v ČR) 
 záměry rozvoje skoků na trampolíně v ČR. 

 
Velká pozornost byla věnována i zhodnocení výsledků Mistrovství světa 2015, které bylo 
prvním kvalifikačním závodem na Olympijské hry 2016 a návrhu na ustanovení Týmu 
přípravy na Mistrovství Evropy juniorů 2018. 
  
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. 

 přípravu a zabezpečení startů reprezentantů na mezinárodních závodech, Světových 
hrách věkových skupin, na Mistrovství světa a v závodech Světového poháru 

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

 přípravu tradičního Mezinárodního závodu Přátelství - závodu Olympijských nadějí 
v ČR, který probíhá každoročně již od roku 1970 a v roce 2016 proběhne již                    
44. ročník 

 pomoc oddílům při zabezpečení materiálního vybavení nářadím a náhradními díly 
 popularizaci a propagaci skoků na trampolíně v ČR, kde lze za velký úspěch 

považovat dnes již dlouholetou spolupráci s Českou televizí při přípravě záznamů             
ze závodů Českého poháru a z Mezinárodního závodu přátelství. 

 
Vlastní příprava reprezentantů ČR a dalších členů reprezentačních výběrů ČR a družstva 
olympijské přípravy je 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), Martin Pelc (T.J. Sokol 
Žižkov I) a Naim Ashhab (T.J. Sokol Kampa) jsou zařazeni do systému podpory Centra 
sportu Ministerstva vnitra ČR, které se významnou měrou podílelo na zabezpečení jejich 
nadstandardní sportovní přípravy.  
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V rámci systematického zajišťování sportovní přípravy mládeže jsou v Rožnově                         
pod Radhoštěm, v Liberci a v Praze na Kampě zřízena pracoviště sportovních center 
mládeže. 
 
I v roce 2016 pokračuje natáčení sestřihů ze všech závodů Českého a Žákovského poháru, 
které pak vysílá Česká televize na kanálu ČT4 Sport. Záznam se připravuje a bude vysílat 
také z  Mezinárodního závodu Přátelství 2016. V roce 2016 bude Česká televize připravovat 
sestřihy také z mistrovství České republiky jednotlivců a družstev. 
 
Na sportovním poli bylo v období od minulé Valné hromady ČGF nejdůležitějším závodem 
Mistrovství světa v Odense v Dánsku na konci listopadu 2015, který byl zároveň prvním 
kvalifikačním závodem na Olympijské hry 2016. V rámci přípravy na Mistrovství světa 2015 
startovali nejlepší čeští trampolinisté ve všech třech závodech Světového poháru                            
a absolvovali i společná přípravná soustředění.  
 
Na Mistrovství světa 2015 pak ale ani přímou kvalifikaci na OH 2016, ani postup do druhého 
kvalifikačního kola bohužel nevybojovali. Výkonnostně nejblíže k postupu do druhého kola             
a  k následné kvalifikaci na OH 2016 byla současná nejlepší česká trampolinistka Zita 
Frydrychová (Trampolíny Liberec). Konec všech nadějí ale přinesla její nedokončená volná 
sestava. I přes start 4 mužů a očekávání dobrého výsledku nakonec muži zaostali                     
za bodovým ziskem potřebným pro postup do druhého kvalifikačního závodu pro OH 2016                   
a nevybojovali ani kvalifikaci na Světové hry 2017 v soutěží synchronních dvojic. 
 
Po zhodnocení výsledků na Mistrovství světa 2015 reprezentační trenéři nově připravili 
ustanovení širšího Týmu přípravy pro juniorské Mistrovství Evropy 2018 a plán přípravy pro 
roky 2016 a 2017. V roce 2016 pak proběhl výběr a zařazení trampolinistů do Týmu na 
základě fyzických a technických testů,. Byla uspořádána společná soustředění a vybraní 
nejlepší závodníci Týmu se zúčastnili tréninkového kempu UEG v Portugalsku. 
 
Nejvýznamnějším závodem 1. pololetí 2016 bylo dubnové Mistrovství Evropy 2015 seniorů             
a juniorů ve Valladolidu ve Španělsku, kde nejlepšího výsledku dosáhl synchronní pár mužů 
Naim Ashhab s Adamem Sültem (oba T.J.Sokol Kampa), který postoupil do finále a skončil 
na celkovém 8.místě. Výborný výkon mezi ženami předvedla i Zita Frydrychová, která se          
po kvalifikaci umístila na 10.místě. 
 
Jak se již stalo tradicí, slaví čeští trampolinisté každých 5 let výročí skoků na trampolíně 
v České republice a Československu. A protože oficiální historii počítáme od roku 1970, 
oslavili jsme v roce 2015 již 45. výročí naší existence. Oslavy proběhly 14.11.2015 
v Rožnově pod Radhoštěm společně s  5. závodem Českého poháru a vyhlášením 
celkových letošních vítězů celého cyklu. Večerních oslav se pak zúčastnili jak současní 
závodníci, trenéři, rozhodčí a funkcionáři, tak i ti, kteří psali historii skoků na trampolíně 
v dobách minulých v čele s Ivo Fibigerem, jedním ze zakladatelů trampolínového sportu              
u nás. 
 
Závěrem zprávy o činnosti 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 podílejí na činnosti, sportovních, organizačních         
a společenských úspěších našeho sportu. 
 
 
V Praze dne 14.8.2016 
 
 
  Ing. Vladimír  Zeman, v.r. 
  předseda TK TRA 
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KOMISE VŠEOBECNÉ GYMNASTIKY 
 
 

1. Úvod 
 
Na činnosti komise VG se podílí následující zastřešující organizace: ČASPV, ČOS, ČAUS, 
ČSMG a AŠSK. Komise VG má utvořené subkomise pro TeamGym, olympijský šplh a 
pohybové skladby. 
 
Komise pracovala v hodnoceném období ve složení: Josef Bučko, Miroslav Zítko, Petr 
Svoboda, Pavol Niezgodský, Šárka Panská, Jitka Rosenbaumová, Eva Hložková, Oldřich 
Kadlec, Renáta Řehořová, David Potužník. S komisí VG úzce spolupracoval  sportovní 
manažer ČGF pan Michal Šotola.  
 
2. Činnost komise v období  září 2015 - srpen 2016 
 
V tomto období se komise VG zabývala přípravou účasti českých sportovců na akcích 
pořádaných mimo území ČR, přípravou International Cup TG v Ostravě a  akcí EUROGYM 
2016 v Českých Budějovicích. Z těchto zamýšlených akcí se podařilo realizovat jak 
International Cup TG v Ostravě, tak EUROGYM 2016 v červenci Českých Budějovicích. 

 
Komise  od června 2015 zahájila  2. ročník Českého poháru PROSPECT CUP, který bude 
ukončen v listopadu 2016 a proběhne celkem 8 závodů.  

 
V prosinci 2015 se uskutečnil již tradičně závod MČR v olympijském šplhu v OD Harfa 
v Praze. Za vynikající organizační provedení mistrovství je nutno poděkovat subkomisi v čele 
s panem Niezgodským a hlavnímu sponzorovi, kterým byla Česká pojišťovna, a.s. 

 
V dubnu 2016 se uskutečnilo MČR TeamGym a International Cup v netradičních prostorách 
Trojhalí v Ostravě.  I přes značnou zimu a drobné organizační potíže, lze toto mistrovství 
hodnotit velmi kladně. 

 
Veškeré úsilí komise VG bylo zaměřeno na dokonalé uspořádání nejvýznamnější 
mezinárodní akce za posledních 10 let na území ČR a to EUROGYM 2016 v Českých 
Budějovicích, který se uskutečnil v červenci 2016. Na této akci se podílely všechny 
zastřešující organizace provozující gymnastické sporty v ČR. Společným úsilím se podařilo 
zajistit nádherný týden pro více jak 3 500 účastníků z 19 evropských zemí. Velké poděkování 
patří všem dobrovolníkům a tentokrát i pracovníkům sekretariátu ČGF. 
 
Ve sledovaném období se nám nepodařilo uspořádat tradiční přehlídku pódiových skladeb, 
která byla plánována na únor 2016 do Českých Budějovic z důvodu malého zájmu sportovců 
a klubů. 

.  
Komise VG ve spolupráci se subkomisí TeamGym sestavila reprezentační týmy seniorů žen 
a mixu a juniorský tým  žen, které se připravovaly na ME 2016. Bohužel na počátku roku 
2016 byl seniorský tým žen zrušen pro nedostatečný počet závodnic. 

 
Komise VG připravila za minulé období několik seminářů a školení jak rozhodčích, tak 
trenérů, a to v oblasti sportovní gymnastiky a TeamGymu.   

 
V hodnoceném období nutno vyzvednout spolupráci s Odlřichem Kadlecem, který zastupuje 
v komisi AŠSK. 
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3.  Závěr 
 

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

 
 
 

V Ostravě dne 13.7.2016 
 
 
 
 
 
       Ing. Josef Bučko, v.r. 
       předseda komise VG 
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KOMISE SCM A SpS  
 
 

Letošní zpráva je poslední zprávou této komise od doby jejího vzniku. Od roku 2002, kdy 
jsem byla poprvé zvolena její předsedkyní, prošla dlouhou vývojovou cestou. Až zhruba do 
roku 2012 měla v české gymnastice svoji pozici, respekt a význam. Spolupráce a diskuze se 
zástupci jednotlivých sportů byla konstruktivní, i když jsme měli občas jiné názory.  
 
Během dalších dvou let docházelo ze strany především gymnastických technických komisí 
k opakovanému tlaku na převzetí některých pravomocí této komise. Výsledkem byly úpravy 
výkonnostních kritérií, někdy i přes nesouhlas komise, a také zrušení oponentních řízení. 
Poslední dva roky komise zastávala pouze administrativní funkci. Vlastně ani tu ne. Na 
základě rozhodnutí Výkonného výboru ČGF převzal administrativní záležitosti sekretariát 
ČGF.  
 
Jsem ráda, že současný výkonný výbor v návrhu složení nového výkonného výboru tuto 
komisi nemá. V současné podobě vedení jednotlivých sportů dobrovolníky, je její 
pokračování bezpředmětné. Gymnastika bude muset klesnout ještě hlouběji, než doufám 
dojde k jejímu znovuzrození. Znovuzrození, kdy si konečně všichni uvědomí, že kromě práva 
rozhodovat, je nutné počítat i se zodpovědností a nesením následků těchto rozhodnutí. A je 
evidentní, že na dobrovolné funkcionářské úrovni toto nelze. 
 
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, se kterými jsem během těch 14 let měla možnost 
spolupracovat.  
 
 
V Praze dne 9.8.2016      
 
 
        Renáta Řehořová, v.r. 
       předsedkyně Komise SCM a SpS 
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METODICKÁ KOMISE 
 
 

Komise od poslední Valné hromady České gymnastické federace konané dne 28. září 2015 
pracovala ve složení: Jan Chrudimský (předseda), Petr Valach (člen) a Gustav Bago (člen). 
 
V uplynulém, ani ne ročním období od konání poslední valné hromady, jsme dále pokračovali 
ve stabilizaci činnosti komise.  
 
Počátkem kalendářního roku 2016 jsme ve spolupráci s oddílem SG TJ Prostějov a 
olomouckou Univerzitou Palackého organizovali školení trenérů III. a II. třídy. V rámci tohoto 
školení jsme otestovali nový model školení trenérů, kdy první teoretická část školení byla 
společná pro trenéry sportovní gymnastiky, aerobiku i TeamGymu. 
 
Společnou organizaci školení teoretické části vzdělávání trenérů považujeme za výhodnou a 
v budoucnu doporučujeme v takovém režimu pokračovat. V návaznosti na získané 
zkušenosti jsme zahájili práce na přípravě e-learningových kurzů teoretické části vzdělávání 
trenérů.  
 
Pořádání krátkodobých školení je stále aktivitou, kterou se nám nedaří efektivně organizovat 
a řídit. Jejich význam stále spatřujeme v nových impulsech pro inovaci tréninkových 
prostředků a metod i pro celoživotní vzdělávání trenérů. Domnívám se, že v následujícím 
období by měla metodická komise takovým aktivitám věnovat zvýšenou pozornost a doufám, 
že podněty budou vycházet i z jednotlivých sportovních komisí.  
 
V uplynulém období jsme i nadále spolupracovali s Českou asociací sportu pro všechny a 
Českou obcí sokolskou. Vzájemnou spolupráci považujeme za důležitou a pro rozvoj 
gymnastiky nepostradatelnou. 
 
Poslední výraznou vzdělávací akcí byl Mezinárodní gymnastickou federací (FIG) pořádaný 
seminář pro trenéry sportovní gymnastiky mužů a žen „FIG Age Groupe Development 
Program Camp” (16.-18.4.2016, Ljubljana, SLO). Za Českou gymnastickou federaci se akce 
účastnili Jan Chrudimský a Lenka Šotolová. Předmětem školení bylo seznámení s 
programem FIG (dostupné na http://www.fig-gymnastics.com/site/page/view?id=772), který 
nabízí program sportovní participace pro sportovní gymnastiku žen a mužů. Osobně program 
hodnotím kladně a doporučuji všem trenérům k prostudování. Jsem si jist, že v něm najdete 
mnoho inspirací k inovaci obsahu a vedení tréninku a to nejen ve sportovní gymnastice. 
 
Závěrem bych rád poděkoval všem spolupracovníkům za jejich práci a odbornou činnost. 
Děkuji i všem členům VV ČGF za spolupráci v uplynulém období. Zároveň přeji nově 
zvolenému VV ČGF v čele s předsedou mnoho entusiasmu, sil a správných kroků při 
naplňování účelu České gymnastické federace. 
 

 

V Praze dne 5.7.2016        

 
             Jan Chrudimský, v.r.  

předseda Metodické komise 
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TECHNICKÁ KOMISE AEROBIKU 
 
1.    Úvod 
  
V průběhu let 2015 - 2016 působila komise ve složení:  
Andrea Višňová (předsedkyně) 
PaedDr. Marta Muchová (členka)  
Barbora Svatošová (členka  
Mgr. Hana Melounová (členka) 
 
2.    Činnost komise aerobiku v období 1.8.2015 – 1.7.2016 
 
 organizace domácích mistrovských a pohárových soutěží 
 organizace VT a soustředění reprezentace 
 pokračující spolupráce se SGF - společná pohárová soutěž Pohár Federací, 10.-11. 

ročník  
 podpora přípravy závodníků z řad talentované mládeže, podpora sportovních středisek 

v jednotlivých klubech 
 starty reprezentantů na mezinárodních závodech a především na Mistrovství světa 

v červnu 2016, Incheon (KOR), účast závodníků z jednotlivých klubů na mezinárodních 
závodech a závodech Světového poháru 

 organizace Mezinárodního Mistrovství ČR v rámci 10th Czech Aerobic Open 2016 ve 
Zlíně 

 administrace webových stránek  
 sledování vývojových tendencí aerobiku v celosvětovém měřítku 
 zajištění sponzorských finančních prostředků, nutných pro účast našich závodnic na 

zahraničních soutěžích, a to zejména na úrovni jednotlivých klubů 
 spolupráce s regionálními mediálními centry, snaha o rozsáhlejší prezentaci a propagaci 

aerobiku pod ČGF 
 rozvoj struktury národních soutěží a jejich propagace, zejména pak soutěžních kategorií 

Team Aerobik, Step a Dance Aerobik, které jsou zaměřeny na získání širší základny 
cvičenců 
 

3.  Nejvýznamnější mezinárodní závody v aerobiku v období 1.8.2015 - 1.7.2016 a  
bilance medailových a finálových umístění našich závodnic na těchto závodech: 

 
      Czech Aerobic Open, Mezinárodní  Mistrovství ČR v aerobiku, 10.-14.3.2016, Zlín 
 

 2. místo Monika Geržová, kat. SEN IW 
 4. místo Kristýna Bernátová, kat. SEN IW 
 2. místo Monika Geržová, Veronika Hunková, Martina Nedbálková, Barbora 

Trombíková, Kateřina Hortová, kat. SEN GR 
 4. místo Kristýna Bernátová, Šárka Dousková, Tereza Kočová,, kat. SEN TR 
 5. místo Monika Geržová, Barbora Trombíková, Kateřina Hortová SEN TR 
 2. místo Barbora Karlíková, kat. AG 2 IW 
 3. místo Johana Hořáková, kat. AG 2 IW 
 5. místo Aneta Chlumská, kat. AG 2 IW 
 2. místo Aneta Chlumská, Markéta Fléglová, Veronika Smetaníková 
 4. místo Michaela Bětíková, kat. AG 1 IW 
 7. místo Simona Vykoukalová, kat. AG 1 IW 
 6. místo Sabina Drapáková, Markéta Kosejková, Simona Vykoukalová, kat. AG 1 TR 
 7. místo Michaela Bětíková, Tereza Otevřelová, Denisa Pippalová, kat. AG 1 TR 
 3. místo Kateřina Brožová, Sabina Drapáková, Markéta Kosejková, Anita Rotheová, 

Simona Vykoukalová 
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Světový pohár v aerobiku, 6.-8.5.2016, Cantanhede (POR) 
 
 5. místo Barbora Karlíková, kat. AG 2 IW 
 7. místo Monika Geržová, Kateřina Hortová, Barbora Trombíková, kat. SEN TR 

 
 

Mistrovství světa, 10.-20.6.2016, Incheon (KOR) 
 

Kat. SEN IW, celkem 54 závodnic 
 
 22. místo Monika Geržová, 19,850 b. 
 29. místo Kristýna Bernátová, 19,450 b. 
 

Kat. SEN TR, celkem 25 trojic závodnic 
 
 16. místo Monika Geržová, Kateřina Hortová, Barbora Trombíková 19,430 b. 
 

Kat. JUN IW, celkem 42 závodnic 
 

 16. místo Johana Hořáková, 19,400 b. 
 25. místo Barbora Karlíková, 19,150 b. 

 
Kat. JUN TR, celkem 26 trojic 
 

 21. místo Markéta Fléglová, Aneta Chlumská, Veronika Smetaníková, 17,400 b. 
 
Kat. AG 1 IW, celkem 40 závodnic 
 

 19. místo Sabina Drapáková, 18,350 b. 
 24. místo Michaela Bětíková, 18,150 b. 

 
Kat. AG 1 TR, celkem 23 trojic 
 

 16. místo Sabina Drapáková, Markéta Kosejková, Simona Vykoukalová, 17,750 b. 
 
Kat. AG 1 GR, celkem 12. skupin 
 

 10. místo Kateřina Brožová, Sabina Drapáková, Markéta Kosejková, Anita Rotheová, 
Simona Vykoulová, 16,850 b. 
 

 
4. Nejdůležitější úkoly a náplň činnosti pro následující období 
 
 nadále se aktivně podílet na podpoře sportovní přípravy závodníků z řad talentované 

mládeže, pokračovat v podpoře sportovních středisek aerobiku v jednotlivých klubech, 
vytvořit, pokud možno, co nejoptimálnější podmínky k výkonnostnímu růstu těchto 
talentovaných závodníků směrem ke státní reprezentaci ČR 

 
 pokračovat v rozvoji struktury národních soutěží a jejich propagaci, a to nejen v rámci 

nejvyššího výkonnostního stupně soutěží v aerobiku, ale také soutěžních kategorií Team 
Aerobik, Step a Dance Aerobik, které jsou zaměřeny na získání širší základny cvičenců a 
zapojení širší veřejnosti do těchto aktivit 
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 i v dalších letech bychom chtěli zachovat tradici mezinárodního závodu v aerobiku 
Czech Aerobic Open, který by měl proběhnout v termínu 9.-12.3.2017 ve Zlíně, přičemž 
posledního 10. ročníku se zúčastnilo cca 700 závodníků z 12 zemí světa  
 

 chtěli bychom zachovat i dlouholetou spolupráci se sportovní redakcí ČT při zajištění TV 
přenosů z tohoto závodu, případně zvážit (dle finančních možností TK AER ČGF, resp. 
jednotlivých organizátorů) i rozšíření této spolupráce na pohárové soutěže v aerobiku 

 
 spolupracovat i nadále s regionálními mediálními centry, usilovat o rozsáhlejší 

prezentaci a propagaci aerobiku pod ČGF 
 

 pokračovat v úspěšné spolupráci se SGF při zajištění společné pohárové soutěže Pohár 
Federací, 12.-13. ročník  

 
 pracovat na možnosti zajištění on-line přenosů z mistrovských i pohárových soutěží 

pořádaných TK AER 
 

 zefektivnit administraci webových stránek TK AER a využít i další sociální sítě 
k popularizaci a propagaci našeho sportu především mezi mládeží 

 
 organizačně zajistit konání domácích mistrovských a pohárových soutěží, výcvikových 

táborů a soustředění talentované mládeže i jednotlivých reprezentačních výběrů, dále se 
podílet na organizaci školení trenérů a rozhodčích v budoucím období 

 
 zajistit starty reprezentantů na mezinárodních závodech a především na Mistrovství 

Evropy 2017 a Mistrovství světa 2018, podpořit účast závodníků z jednotlivých klubů na 
mezinárodních závodech a závodech Světového poháru 

 
 podílet se na zajištění sponzorských finančních prostředků, nutných pro účast našich 

závodníků na zahraničních soutěžích včetně Mistrovství Evropy a Mistrovství světa, a to 
zejména na úrovni jednotlivých klubů 

 
 sledovat i nadále vývojové tendence aerobiku v domácím i celosvětovém měřítku a 

průběžně aktualizovat soutěžní řád aerobiku pro další závodní sezóny 
 
 

5.  Závěr 
 

Závěrem mi dovolte poděkovat všem členům TK AER ČGF, dále trenérům, závodníkům, 
rozhodčím i pořadatelům soutěží a dalších sportovních akcí, kteří se aktivně podíleli na 
činnosti, rozvoji, propagaci a také úspěších českého gymnastického aerobiku v uplynulém 
období.  

 
 Ve Zlíně dne 9.8.2016 

    
 
       Andrea Višňová, v.r. 
                 předsedkyně TK AER 
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TECHNICKÁ KOMISE AKROBATICKÉ GYMNASTIKY 
 
 

1. Úvod 
 
Komise pracovala od září 2015 do srpna 2016 ve složení:   
Anna Malá - předsedkyně 
Markéta Stíbalová - členka 
Jana Smolíková - členka 
Zuzana Telcová - členka  

 
2. Činnost komise v období září 2015 - srpen 2016 
 
S ohledem na generační výměnu a rozhodnutí neúčastnit se v říjnu 2015 Mistrovství Evropy 
v německé Riese bylo jedním z hlavních cílů komise vytipovat závodnice a závodníky 
s odpovídající výkonnosti, kteří by byli schopni se připravit na Mistrovství světa 2016 
v čínském Putianu.  
Na březnové Mistrovství světa v Číně odcestovala dvojice Kristýna Bělíková a Karolína 
Pokorná, která startovala v kategorii Age Group 11-16 let. Děvčata absolvovala oficiální 
tréninky, které zvládla v celku dobře, i když na nich byla malinko znát nezkušenost a 
nervozita. Závod zahájily statickou sestavou. Děvčata se nevyvarovala jedné větší a jedné 
menší chyby. Pak je čekala sestava dynamická, ve které se také objevila jedna chyba. 
Výsledkem bylo konečné 23. místo s bodovým součtem 51,100 b. V této kategorii startovalo 
28 účastníků z 18 zemí.  
Komise se také zabývala organizací a pořádáním Mistrovství ČR s mezinárodní účastí, které 
se pravidelně koná začátkem listopadu ve sportovní hale TJ Bohemians Praha (ul. 
Slovenská). 
   
3. Vzdělávání  
V letošním roce 2016 začali členové oddílu akrobatické gymnastiky TJ Bohemians Praha  
pořádat vzdělávací semináře, jejichž cílem je iniciovat vznik nových klubů a oddílů 
akrobatické gymnastiky v České a Slovenské republice. Prozatím se uskutečnily semináře 
dva, a to 16.1.2016 a 28.5.2016, kterých se zúčastnila téměř třicítka trenérů a sportovních 
nadšenců. Veškeré snažení vyvrcholí první zářijový víkend, během kterého se jak naši 
trenéři, tak cvičenci, zúčastní kurzu akrobatické gymnastiky s experty UEG Galinou 
Kovalchuk a Dmitrim Vinnikovem.  
V současné době se v ČR zabývají akrobatickou gymnastikou 3 oddíly, TJ Bohemians 
Praha, Sei Gym Praha a T.J. Sokol Brandýs nad Labem. Jen prvně jmenovaný oddíl je 
v současné době registrovaným oddílem ČGF. Věříme, že po sérií seminářů se počet oddílů 
rozroste. 
 
4. Přehled domácích a mezinárodních soutěží 
 
V hodnoceném období se závodníci akrobatické gymnastiky zúčastnili několika domácích a 
zahraničních závodů: 
  
- Mistrovství ČR v akrobatické gymnastice , Praha (7.11.2015) 
- Mezinárodní závod ČR - Německo  „Klokan Cup“ , Praha (13.2.2016) 
- Mistrovství světa v akrobatické gymnastice , Putian, Čína (3.2016) 
- utkání AcO Ottendorf  - TJ Bohemians Praha, Okrilla, Německo (24.4.2016)   
- Mezinárodní závod Henryka Chmielewského, Świdnica, Polsko (1.-3.5.2016) 
- Klokánek - závod akrobatických nadějí, Praha (29.5.2016) 
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5. Závěr 
 
Na závěr bych chtěla poděkovat všem závodnicím a trenérům, rodičům a dalším příznivcům 
akrobatické gymnastiky za volný čas a práci, kterou věnují rozvoji našeho sportu. 
 
 
 
V Praze dne 5.8.2016 
 

       Mgr. Anna Malá, v.r. 
                       předsedkyně TK AKR 

 


