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ZPRÁVA PŘEDSEDY  
 
Vážené delegátky, 
Vážení delegáti, 
 
 
1.  Úvod 
 
Přináším Vám zprávu o činnosti České gymnastické federace (ČGF) za uplynulé období, tj. 
od září 2016 do srpna 2017.  

 
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.  
 
V mé zprávě naleznete především fakta a informace související nějakým způsobem přímo 
s prací Výkonného výboru a sekretariátu ČGF.  
 
 
2. Finanční situace  

 
Hospodaření ČGF je v posledních letech stabilní. Hlavní část příjmů České gymnastické 
federace tvoří dotace MŠMT a do konce roku 2016 také 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.   
 
Letošní rok je poznamenám mediálně známou kauzou policejního vyšetřování rozdělování 
investičních dotací MŠMT, která ovlivnila financování nejen ČGF a ostatních sportovních 
svazů, ale financování celého sportovního prostředí. Výše dotací v jednotlivých dotačních 
programech MŠMT byly zveřejněny na přelomu měsíce února a března letošního roku. ČGF 
obdržela v polovině března 2017 dotaci na Sportovní reprezentaci ČR (PROGRAM I) ve výši 
2.298.000 Kč a v polovině dubna 2017 dotaci na Sportovně talentovanou mládež 
(PROGRAM II) ve výši 7.197.500 Kč, což představuje u tohoto dotačního programu nárůst o 
cca 65%.  
 
Vzhledem k událostem na MŠMT a následujícím krokům vedení MŠMT, které vedlo 
k několika schůzkám se zástupci českého sportovního prostředí, došlo k novému vypsání 
dotačního řízení pro PROGRAM III a PROGRAM V, přičemž došlo v některých případech, a 
to i zásadní nesouhlas sportovního prostředí, k významným úpravám metodiky čerpání 
dotací, což povede k výraznému zvýšení administrativy a v některých oblastech k omezení 
čerpání nebo přímo nemožnosti čerpání dotací u některých nákladových položek. 
 
I přes ujišťování odstupující paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, že sportovní 
svazy obdrží dotace na svou činnost nejpozději do konce června letošního roku, musím 
konstatovat, že v době psaní této zprávy, nepřišla na bankovní účet ČGF ani koruna. Dne 
24.8. 2017 přišlo z MŠMT rozhodnutí s výši dotace na činnost. Doufejme tedy, že peníze se 
na našem účtu objeví během září, protože finanční rezervy ČGF se krátí … 
 
Jen díky finančním rezervám z minulých let se od nového roku daří s vypětím všech sil  
zajišťovat nejen běžnou činnost ČGF, ale také uhradit bezmála 1.200.000 Kč za vyškolení 
celkem 34 nových mezinárodních rozhodčích pro následující Olympijský cyklus 2017-2020 
(AER - 5 rozhodčích, AKR - 3 rozhodčí, SGM - 7 rozhodčích, SGŽ - 12 rozhodčích,                      
TRA - 7 rozhodčích ).         
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Výše dotace u PROGRAMU V - Činnost sportovních svazů, umožňuje zajistit základní 
provoz sekretariátu ČGF, zajišťující služby související s organizačním zajištěním všech  
gymnastických sportů spadajících pod ČGF, 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, SA a VSCM apod.  Výše dotace také umožňuje 
pravidelnou stabilní finanční podporu činnosti KSK a KGS, která je oproti minulému roku 
zase o něco vyšší (473.600,- Kč).   
  
Díky předpokládané výši finanční dotace 10.491.000 Kč v rámci PROGRAMU V - Činnost 
sportovních svazů, která byla navýšená o finanční prostředky z odvodů loterií pokračuje 
rozhodnutím Výkonného výboru ČGF také systém dotací na činnost registrovaným oddílům 
ČGF. V letošním roce 2017 bude  rozděleno celkem 2.333.650,- Kč.  
 
Co se týče PROGRAMu IV - Údržba a provoz sportovních zařízení, tak ze strany MŠMT 
nemáme do dnešního dne písemné rozhodnutí o konečné výši přiznané částky. Klubům, 
které si prostřednictvím ČGF o dotaci na údržbu a provoz požádaly nezbývá než čekat, že se 
MŠMT podaří distribuovat rozhodnutí a následně finance do konce letošního roku.      
 
Dále pokračuje vzájemně výhodná spolupráce s firmou Fractal v oblasti zajištění letenek, 
které přinášejí ČGF úspory nejen ve formě slev a odložení úhrady za poskytnuté služby, ale 
také kvalitní asistenční služby při zajištění zapůjčení auta v cizině nebo asistence při řešení 
problémů způsobených zrušením nebo zpožděním letů využívaných našimi sportovci.  
 
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.  
 
Dochází k dalšímu prohloubení spolupráce s firmou Diony Sports International s.r.o,  
držitelem certifikátů Mezinárodní gymnastické federace (FIG) na jimi vyráběné žíněnky a 
pružinovou akrobatickou podlahu, což přispívá ke zlepšení materiálního vybavení 
gymnastických oddílů a klubů. 
  
Finanční politika Výkonného výboru je i nadále konzervativní. To umožnilo vytvořit si 
dostatečnou  finanční rezervu pro zajištění běžné činnosti České gymnastické federace 
v prvních 3-6 měsících kalendářního roku. Podrobnější údaje o výsledcích hospodaření za 
rok 2016 a návrhu rozpočtu pro rok 2017 naleznete v podkladových materiálech pro jednání 
letošní valné hromady. 
 
 
3.  Směrnice a řády ČGF 
 
Po zapracování kvalifikace trenéra TeamGym I., II. a III. třídy.do Kvalifikačního řádu se 
připravuje jeho další úprava související s připravovaným novým modelem vzdělávání, který 
bude v oblasti teoretických znalostí využívat e-learningových kurzů. Úprava Kvalifikačního 
řádu by měla zohledňovat měnící se podmínky vzdělávání, udělování trenérských kvalifikací 
včetně dalšího vzdělávání trenérů a blížící se začlenění moderní gymnastiky do struktury 
České gymnastické federace. 
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4. Mezinárodní akce 
 
Mezi nejvýznamnější mezinárodní akce uplynulého období patřil v říjnu 2016 Mezinárodní 
závod přátelství ve skocích na trampolíně, kterého se zúčastnilo více než 250 trampolinistů 
z 16ti zemí 3 kontinentů. V Jablonci nad Nisou se letos v říjnu  uskuteční   jeho jubilejní 45. 
ročník.  
 
Úspěšně pokračuje také tradice Závodu olympijských nadějí ve sportovní gymnastice juniorů 
a juniorek pořádaného klubem Gymnastika Liberec. Loňský 11. ročník byl rozšířen o finále 
na jednotlivých nářadích, což bylo přijato velice pozitivně ze strany zúčastněných zemí. Mohli 
jsme vidět špičkovou sportovní gymnastiku v podání juniorů a juniorek z Kanady, Francie, 
Maďarska, Velké Británie. V této silné konkurenci se neztratily ani naše juniorky, které 
obsadily třetí místo za Kanadou a Velkou Británií. 
   
Tradiční místo má v kalendáři FIG také mezinárodní závod v aerobiku „Czech Aerobic Open“ 
pořádaný klubem Aerobic Sport Centrum Zlín, jehož 11. ročník proběhl letos v březnu ve 
Zlíně. V rámci tohoto závodu probíhá tradičně Mistrovství ČR.  
 
Pravidelnou součástí kalendáře FIG je „Sokol Grand Prix de Gymnastique Brno“, závod 
smíšených dvojic ve sportovní gymnastice organizačně zajišťován oddílem SG při T.J. Sokol 
Brno I za finanční podpory  ústředí České obce sokolské a spolupráce se sekretariátem 
ČGF.     
 
 
5. Domácí mistrovské soutěže 
 
Jednou z činností práce Výkonného výboru  je, ve spolupráci se sportovně-technickými  
komisemi a sekretariátem ČGF,  také organizační zajištění domácích mistrovských soutěží 
gymnastických 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.  

 
Daří udržovat spolupráci s tradičními 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, které zajišťují v posledních letech pořadatelsky ligové a podzimní mistrovské soutěže 
v povinných sestavách.  
.   
Oddíl akrobatické gymnastiky při TJ Bohemians Praha je tradičním pořadatelem MČR 
v akrobatické gymnastice, které je vzhledem k nízké členské základně českých akrobatů 
pořádáno jako MČR s mezinárodní účasti.  
 
Ve skocích na trampolíně se o pořadatelskou roli podělily kluby Trampolíny Liberec (MČR 
družstev) a T.J. Sokol Dvůr Králové nad Labem (MČR žákovských kategorií).       
 
Organizaci Mistrovství ČR v olympijském šplhu zajišťoval v minulém roce stejně jako 
v předešlých letech  ŠSK Palestra při ZŠ Modřanská ve spolupráci s hlavním partnerem, 
kterým je Česká Pojišťovna, a.s.  Mistrovství ČR se konalo již pátým rokem v Obchodním 
centru Harfa v Praze a nejinak tomu bude i letos v prosinci.   
 
MČR 2017 TeamGym a TeamGym Junior se po roční pauze vrátilo zpět do Prahy do 
sportovní haly AC Sparta Praha na Podvinném mlýně. Mistrovství proběhlo k velké 
spokojenosti všech zúčastněných, na které měl největší podíl Michal Šotola pod jehož 
vedením členové TK TeamGym, pracovníci sekretariátu ČGF, členové oddílu SG TJ Sokol 
Horní Počernice, přátelé a známí organizačně zajišťovali přípravu a samotný průběh 
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letošního mistrovství. Ke zdárnému průběhu pomohla také významná finanční podpora ze 
strany Magistrátu hl.m. Prahy v celkové výši 200 tisíc Kč. 
 
Ostravar Aréna přivítala v červnu letošního roku obdobně jako loni Třinec hned tři mistrovské 
soutěže. Po delší přestávce se společně se sportovními gymnasty a gymnastkami představili 
na jedné ploše také naši nejlepší závodníci a závodnice ve skocích na trampolíně. Toto 
společné mistrovství nabídlo divákům i účastníkům zajímavé a atraktivní boje o tituly, ale 
také náhled do zákulisí těchto gymnastických disciplín.  
 
Pozitivně bylo hodnoceno ze strany účastníků i diváků také následující společné mistrovství 
sportovní gymnastiky dívek a chlapců v žákovských kategoriích. 
  
Tato společná mistrovství a jejich nový, netradiční formát byl možný jen díky prostorovým 
možnostem Ostrava Arény a úsilí pořadatelů složených z členů oddílů SG při TJ VOKD 
Ostrava- Poruba, T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 a GK Vítkovice a v neposlední řádě také 
díky velké finanční podpoře ze strany Magistrátu města Ostravy a Moravskoslezského kraje, 
která činila celkem 6000.000 Kč. 
 
Všechny jmenované kluby a oddíly se zhostily svého úkolu velmi dobře. Poděkování patří 
všem klubům, oddílům, sportovním organizacím a jejich dobrovolným pracovníkům, kteří se 
podíleli na pořádání a zajištění mistrovských soutěží v uplynulém období: 
 
rok 2016 
 
MČR ve sp. gymnastice juniorek C a žen C / Vysoké Mýto / T.J. Sokol Vysoké Mýto 
MČR družstev ve skocích na trampolíně  / Liberec / Trampolíny Liberec 
MČR žactva ve skocích na trampolíně / Dvůr Králové n.L. / T.J.  Sokol Dvůr Králové n.L.  
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 2017 
 
MČR v aerobiku, dance aerobiku, step aerobiku a team aerobiku / Zlín / ASC Zlín .   
MČR TeamGym a TeamGym Junior  / Praha / ČGF, PGS a TJ Sokol Horní Počernice   
MČR ve sp. gymnastice žáků a dorostenců / Brno / Ostrava / OTU  
MČR ve sp. gymnastice kadetů, juniorů a mužů / Ostrava / OTU  
MČR ve sp. gymnastice kadetek, juniorek a žen / Ostrava / OTU  
MČR ve sp. gymnastice výkonnostních stupňů žen / Ostrava / OTU  
MČR juniorů a seniorů ve skocích na trampolíně  / Ostrava / OTU  
 
6. Příprava kandidatury na pořádání Mistrovství světa 2022 ve sportovní gymnastice 
 
O přípravě kandidatury na pořadatelství MS 2022 ve sportovní  gymnastice v Praze byli 
informováni delegáti loňské Valné hromady ČGF. Přípravou kandidatury byla Výkonným 
výborem pověřena pracovní skupina ve složení Kateřina Machů, Marcela Malivánková, 
Roman Slavík a Vladimír Zeman. Pracovní skupina úzce spolupracovala také se německou 
společností STB Marketing und Event GmBH, která má zkušenosti s pořádáním závodů 
Světového poháru ve sportovní gymnastice, přípravou podkladů pro úspěšnou kandidaturu 
na pořadatelství MS 2018 ve sportovní gymnastice ve Stuttgartu a samotnou přípravou jeho 
organizace. 
 
Členové pracovní skupiny absolvovali během uplynulého roku sérii schůzek a jednání 
s představiteli MŠMT, Magistrátu hl.m. Prahy, ČOV, MŠMT, ČOS, ČUS, zástupci O2 Arény, 
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Pražského výstaviště v Holešovicích a dalšími společnostmi a osobami, které by mohli být 
nápomocny při přípravě podkladů pro získání vládní garance a podkladů nutných pro 
samotné podání kandidatury. Největší díl práce na přípravě kandidatury ležel na bedrech 
Kateřiny Machů a Marcely Malivánkové.    
 
Při přípravě kandidatury se z důvodu známé dotační aféry zkomplikovala od května 2017 
jednání na MŠMT s osobami, které byly nebo jsou na MŠMT zodpovědné za přípravu 
podkladových materiálů pro zajištění garance Vlády ČR. Na základě požadavku MŠMT byla 
ve spolupráci s německou společností STB Marketing und Event GmBH a poradenskou 
společností KPMG Česká republika s.r.o. zpracována a MŠMT předána Studie 
proveditelnosti včetně požadovaného detailního rozpočtu související s kandidaturou a 
samotným pořádáním MS 2002 ve sportovní gymnastice na období 2016-2022. 
 
Na MŠMT a dalších ministerstvech, kterých by se pořádání MS 2022 ve sportovní 
gymnastice dotklo, proběhlo 1. připomínkové řízení k podkladovým materiálům pro udělení 
vládní garance. Celkové odhadované neinvestiční a investiční náklady na pořádání MS 2022 
ve sportovní gymnastice v Praze činí 278,6 milionů Kč. ČGF ve svých podkladových 
materiálech žádá garanci Vlády ČR v celkové výši 192,4 milionů Kč.       
  
Vzhledem k vysokým finanční nárokům  na pořádaní  MS ve sportovní gymnastice ze strany 
státního rozpočtu oproti jiným sportovním odvětvím, byla na doporučení MŠMT zahájená 
jednání s ostatními sportovními svazy, které by garantovaly, že v roce 2022 nebudou pořádat 
žádnou velkou mezinárodní akci typu ME a MS  s požadavkem na významnou finanční 
podporu ze strany státu. Na doporučení zodpovědných osob MŠMT se prověřuje také 
možnost pořádání MS v Brně nebo Ostravě. 
 
Všechna jednání směřují k jedinému cíli: získat vládní garanci na pořádání MS ve sportovní 
gymnastice v roce 2022 nejpozději do konce října letošního roku. V opačném případě visí 
nad podáním kandidatury velký otazník. 
         
Nezakrývám, že osobně jsem za současné situace k podání naší kandidatury na 
pořadatelství MS ve sportovní gymnastice v Praze v roce 2022 mírně skeptický. Naše 
případná kandidatura musí být podána v sídle  Mezinárodní gymnastické federace (FIG) 
nejpozději 10.12. 2017. 
  
 
7. Příprava výstavby Národního tréninkového centra v Praze 
 
V souvislosti s přípravou kandidatury na pořádání MS 2022 ve sportovní gymnastice v Praze 
se otevřely „dveře“ pro další možnosti rozvoje gymnastických formou a to prostřednictvím 
výstavby Národního tréninkového centra gymnastických sportů v Praze. Prvotní varianta 
výstavby centra s pomocí investiční dotace ze strany MŠMT vzala v průběhu roku za své. 
V červnu 2017 se dospělo po vzájemné dohodě se zástupci Magistrátu hl. města Prahy 
k závěru, že by investorem výstavby Národního tréninkového centra byl právě Magistrát 
hl.m. Prahy. 
 
V současné době probíhají jednání, které by měly vyústit do konce září 2017 ve výběr 
nejvhodnějšího pozemku s dobrým propojením na systém pražské MHD ve vhodné lokalitě, 
která by měla přispět k úspěšnému samofinancování provozu centra. 
 
Výkonný výbor ČGF pověřil jednáním o přípravě výstavby Národního tréninkového centra 
pracovní skupinu ve složení Roman Slavík, Jakub Strakoš a JUDr. Silvie Brandová. Pracovní 
skupina připravila ve spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov 
Českého vysokého učení technického v Praze (UCEEB ČVUT) projektový záměr výstavby a 
studii mapující potřeby cílových skupin a funkční specifikace Národního tréninkové centra. 
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Národní tréninkové centrum by mělo sloužit přípravě výkonnostních a vrcholových sportovců. 
sportovní gymnastiky, skoků na trampolíně, akrobatické gymnastiky a aerobiku. Mělo by 
sloužit také k přípravě reprezentačních výběrů ČR, k čemuž je uzpůsobeno i plánované 
zázemí (prostory pro stravování, ubytování, služební byty trenérů). Aby bylo možné 
ufinancovat provoz tréninkového centra, počítá se také s prostory využívanými širokou 
veřejností (fitness centrum, sál pro funkční přípravu a parkour, dětský sál). Národní 
tréninkové centrum by se mělo stát také sídlem České gymnastické federace s prostory pro 
pořádání odborných školení a seminářů. 
 
Česká gymnastická federace by byla ráda, kdyby se ji podařilo získat souhlas s použitím 
jména Věry Čáslavské, která nás opustila v loňském roce a která byla jednou z iniciátorek a 
nadšených podporovatelek jak výstavby Národního tréninkového centra, tak pořádání MS 
2022 ve sportovní gymnastice.           
 
Věřme tedy, že vše půjde tak, jak si to přejeme a v létě roku 2021 budeme moci v Praze 
slavnostně přestříhnout pásku při otevření Národního tréninkového centra Věry Čáslavské. 
 
 
8. Plánovaná fúze s Českým svazem moderní gymnastiky (ČSMG)  
 
Dovolte mi, abych se ve své zprávě zmínil také o loni plánované fúzi České gymnastické 
federace (ČGF) s Českým svazem moderní gymnastiky (ČSMG), která měla vstoupit 
v platnost od 1. ledna letošního roku 2017. 
 
Jak jistě víte, plánovaná fúze měla být schválená Valnou hromadou ČSMG dne 16.12. 2016 
a následujícího dne, tj. 17.12. 2016, pak mimořádnou Valnou hromadou ČGF.  Na Valné 
hromadě ČSMG, která byla zároveň valnou hromadou volební a již jsem byl osobně 
přítomen, ke schválení plánované fúze nedošlo, respektive se k jejímu projednání delegáti 
ani nedostali. Navíc se z pléna ozvaly hlasy zpochybňující způsob a výsledky hospodaření 
ČSMG. My jako ČGF jsme svou část dohody dodrželi, a delegáti naši mimořádné valné 
hromady plánovanou fúzi ČGF s ČSMG od 1.1. 2017 schválili s tím, že vstoupí v platnost až 
po jejím schválení ze strany mimořádné Valné hromady ČSMG. 
 
Vývoj v ČSMG po jeho prosincové volební valné hromadě však nenabral pro plánovanou fúzi 
příznivý směr. Výsledkem prověřování výsledků hospodaření a podezření ČSMG ze 
zpronevěry finančních prostředků je v současné době trestní oznámení na osobu bývalé 
generální sekretářky ČSMG, mimořádné audity hospodaření ČSMG a posudky soudních 
znalců související s podaným trestným oznámením. 
 
Ani na mimořádné Valné hromadě ČSMG dne 18.3. 2017, která se zabývala mimo jiné 
výsledky a způsobem hospodaření ČSMG v minulých letech, nedošlo ze strany delegátů ke 
schválení plánované fúze ČSMG a ČGF ani na druhý pokus.  Delegáti nicméně pověřili 
Předsednictvo ČSMG jednáním ve věci fúze ČSMG  a ČGF s platností od 1.1. 2018. 
 
Dne 28.3. 2017 proběhlo společné jednání Předsednictva ČSMG a Výkonného výboru ČGF, 
kde si obě strany vysvětlily své postoje, současnou situaci a dále také možnosti a podmínky, 
za kterých by mohlo dojít k fúzi s platností od 1.1. 2018.  Předsedkyně ČSMG a předseda 
ČGF absolvovali v dubnu 2017 před Plénem ČOV schůzku s předsedou ČOV, na které  
seznámili ČOV se vzniklou situací a byly diskutovány možnosti jejího  řešení v budoucnu. 
 
Na základě dalšího vývoje v ČSMG, získaných informací a po zvážení všech možných rizik a 
možných negativních následků pro činnost ČGF v budoucnosti rozhodl Výkonný výbor ČGF 
dne 28.6. 2017 na svém jednání, že nedoporučí Valné hromadě ČGF schválit případnou fúzi 
s ČSMG. Toto své stanovisko potvrdil na svém jednán dne29.8. 2017.     
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Výkonný výbor ČGF a pracovníci sekretariátu ČGF připravují kroky a opatření, které by měly 
zajistit plynulý přechod oddílů moderní gymnastika pod křídla ČGF. Jedním z těchto opatření 
je úprava stávajících Stanov ČGF, která tento přechod plně legitimizuje.  
 
V případě, že ČOV a případně i MŠMT budou na zařazení moderní gymnastiky pod jeden 
sportovní svaz trvat, je Česká gymnastická federace připravena přivítat moderní gymnastky 
jakou součást rodiny gymnastických sportů, ale za podmínek obvyklých pro členy České 
gymnastické federace.   
 
 
9.  Závěr 
 
Tato zpráva o činnosti není vyčerpávající a samozřejmě nedává úplný obraz o činnosti 
výkonného výboru a jeho sportovně-technických a odborných komisí. Ve své zprávě jsem se 
snažil shrnout jen nejdůležitější fakta a akce, které zásadním způsobem ovlivnily činnost 
České gymnastické federace v uplynulém období a mohou mýt vliv na další rozvoj a 
směřování gymnastických sportů v České republice.  

 
Na tomto místě si dovoluji poděkovat členům výkonného výboru, všem členům sportovně-
technických a odborných komisí, reprezentačním trenérům ČR a také pracovníkům 
sekretariátu ČGF za jejich práci, konstruktivní přístup, vstřícnost a spolupráci. Mé díky patří 
samozřejmě také pořadatelům soutěžím a všem dobrovolným pracovníkům, kteří se podíleli 
na jejich přípravě a samotném průběhu soutěží. 
 
A na závěr bych chtěl vyjádřit velký respekt a úctu k práci všech trenérů a rozhodčích, kteří 
se věnuji gymnastice ať už profesionálně nebo na dobrovolné bázi ve svém volném čase. 
Protože bez těchto lidí by práce výkonného výboru, jejich sportovně-technických komisí  a 
nakonec i samotná existence České gymnastické federace neměla smysl.  

 
 

V Praze dne 30.8. 2017  
 
 
 
 
 
 
          Roman Slavík, v.r. 
                předseda ČGF 
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TECHNICKÁ KOMISE SPORTOVNÍ GYMNASTIKY ŽEN 
 
 
Technická komise sportovní gymnastiky žen pracovala v uplynulém období ve složení:  
 
Miloš Miškovic (předseda) 
Ján Žifčák (člen) 
Lenka Šotolová (členka) 
Hana Liškářová (členka) 
Jan Vejrosta (člen) 
 
Jednotliví členové se věnovali následujícím oblastem činnosti: Ján Žifčák - reprezentace 
seniorek a juniorek, Hana Liškářová - nominace rozhodčích na soutěže, školení a semináře 
pro rozhodčí, Lenka Šotolová - příprava, implementace a realizace ,,nového Závodního 
programu“ pro všechny věkové kategorie a Jan Vejrosta - práce se sponzory. 
 
 
Technická komise sportovní gymnastiky žen si stanovila následující cíle a úkoly: 
 
 vytvořit podmínky pro pro zlepšení výkonnosti reprezentace v novém OH cyklu směrem 

k účasti na OH 2020 
 zabezpečit účast závodnic na MEJ, ME, MS se vzornou reprezentací ČR a splnění 

požadovaných kritérii uvedených v plánech přípravy 
 účast na EYOF 2017 a 2019 se splněním požadovaných kritérii a umístnění (viz plán 

přípravy na rok 2017) 
 vytvářet podmínky pro přípravu mladých závodnic s výhledem jejich zařazení do 

reprezentace 
 vypracovat termínovou listinu závodů a nominačních závodů na rok 2017 
 vypracovat kritéria pro nominaci na vrcholné závody ( MEJ, ME, MS, EYOF…) 
 vypracovat plán zpracování nového Závodního programu ( utvořeného na základě 

programu FIG) s platností od 1.1.2018 
 vytvořit podmínky pro kvalitní přípravu reprezentantek (VT, nominační závody, 

mezinárodní střetnutí, pomoc klubům s materiálovým vybavením a jiné motivační akce) 
 spolupracovat s trenéry mládeže a juniorské sekce v jednotlivých oddílech 
 vydávat metodické materiály pro trenéry ve spolupráci s Metodickou komisí ČGF 
 připravovat výcvikové tábory, školení a semináře pro trenéry a rozhodčí ve spolupráci 

s Metodickou komisí 
 zajistit nové reprezentační dresy a teplákové soupravy 

 
 

Od začátku činnosti komise bylo prioritou sladit všechny oblasti činnosti. Prioritou bylo 
připravit plány přípravy pro reprezentační týmy seniorek a juniorek a nastavit výkonnostní 
limity v souladu s novými pravidly.  A v návaznosti pak připravit nominační závody a 
realizovat přípravu na konkrétní reprezentační soutěže. ( ME, MS, EYOF, SP a MZ). 
 
Důležitou činností komise je v současnosti je příprava, implementace a realizace nového 
Závodního programu s platností od 1.1. 2018, kterému budou předcházet školení a 
semináře, které by měly pomoci klubům s jeho zaváděním do tréninkové praxe. 
 
Dalším důležitým bodem je práce s mládeží, také v souvislosti se zaváděním nového 
Závodního programu. V této oblasti plánuje komise vyvinout enormní úsilí, protože tento bod 
považuje za prioritu. 
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Celá činnost, plán i realizace je prezentována též na oficiálních webových stránkách ČGF. 
Komise spolupracuje s paní Koutnou a jí spravovaným internetovým portálem Svět 
gymnastiky. Výsledkem této spolupráce je prezentace medailónků reprezentantek ČR na 
oficiálních internetových stránkách ČGF www.gymfed.cz v sekci Gymnastika ženy.  
 
Výsledky českých sportovních gymnastek na významných mezinárodních soutěžích 
v uplynulém období: 
 
Na dubnovém ME 2017 seniorek v rumunské Kluži se probojovala Vendula Měrková do 
finále víceboje, kde obsadila 22. místo. V kvalifikaci se umístila na 17. místě na kladině.  
 
Na letošním Evropském olympijském festivalu mládeže v maďarském Györu (EYOF) děvčata 
vzorně reprezentovala ČR. Družstvo obsadilo 16. místo. Dominika Ponížilová se probojovala 
do finále víceboje, kde vybojovala 13. místo. Kvalifikovala se rovněž do finále na přeskoku, 
kde se umístila na 5. místě. Kladenská firma „Gymnastics Fashion“ věnovala pro závod v 
Györu  sponzorsky 3 závodní dresy. 
 
České juniorské reprezentantky absolvovali v letošním roce také přípravné mezinárodní 
závody v Trnavě (Gym Festival) a Šamoríně (MU SVK-AUT-CZE-HUN). 
 
V současnosti se 3 závodnice (Veronika Cenková, Aneta Holasová, Lucie Jiříková) připravují 
na MS, které se bude konat v říjnu v kanadském Montrealu. Technické komisi se podařilo 
zajistit aklimatizační soustředění v USA u kanadských hranic bez navýšených nákladů na 
účast na MS. V rámci přípravy absolvují české reprezentantky nominované na MS počátkem 
září závod v Budapešti, kde by si měly otestovat svou výkonnost před odletem na MS 
v Montrealu.  
 
                                                                                                                                                                    
V Praze dne 9.8. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
         Miloš Miškovic, v.r. 
                    předseda TK SGŽ 
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TECHNICKÁ KOMISE SPORTOVNÍ GYMNASTIKY MUŽŮ 
 
 
 
Nová Technická komise sportovní gymnastiky mužů (dále jen TK SGM) byla ustanovena po 
volební Valné hromadě ČGF během září 2016. Komise v uplynulém období pracovala ve 
složení:  
 
Vilém Kocián (předseda) 
Jaromír Labonek (člen - reprezentační trenér juniorů) 
Martin Vlk (člen - reprezentační trenér mužů) 
Pavel Dus (člen - předseda Komise rozhodčích) 
Radomír Sliž (člen - vedoucí úseku mládeže pro Moravu) 
Tomáš Podpěra (člen - vedoucí úseku mládeže pro Čechy) 
Martin Taftl (člen - zástupce ČOS) 
Jan Chrudimský (člen - metodik) 
 
 
Přehled činnosti TK SGM za období říjen 2016 - srpen 2017: 
 
Reprezentace mužů: 
 
Na dubnovém ME v Kluži startoval Daniel Radovesnícký a Martin Konečný (oba SK 
Hradčany). David Jessen se vzhledem k povinnostem člena univerzitního týmu nemohl 
letošního ME zúčastnit.  Slušný výsledek předvedl Daniel Radovesnický (29. místo). Naopak 
výkon Martina Konečného je zklamáním.  
 
Členové reprezentačního výběru mužů se zúčastnili několika mezinárodních soutěží.  
 
Družstvo pro ME 2018 v Glasgow a následně pro MS 2018 v Kataru se rýsuje z těchto 5ti 
závodníků: Daniel Radovesnický, Svjatoslav Solovjev (oba  SK Hradčany), David Jessen,  
František Černý ( oba T.J.  Sokol Brno I. ) a Jakub Švehlík (T.J. Sokol Praha Vršovice). Do 
nominace by mohli zasáhnout také Ondřej Janeczko, Radomír Sliž  ( TJ TŽ Třinec), Jakub 
Šamša ( T.J. Sokol Zlín),  Ďásek ( SK Hradčany Praha).   
 
Do nominace na MS družstev 2018 mohou samozřejmě „promluvit“ také letošní junioři Danel 
Ponížil, Jindřich Šafran (oba TJ Prostějov), Martin Fiala (TJ. Sokol Brno I) a David Bega (T.J. 
Sokol Kolín).  
Na MS 2017 v Montrealu se připravují Daniel Radovesnický a David Jessen. 
 
 
Reprezentace juniorů: 
 
Hlavním letošním závodem byl EYOF v maďarském Györu. Letošní výsledky byly pro českou 
sportovní gymnastiku mužů ty nejlepší za dobu existence tohoto závodu. Účast Daniela 
Ponížila (TJ Prostějov) ve finále víceboje a 19. místo v celkovém pořadí a dvojnásobná účast 
ve finále na přeskoku s umístěním Ondřeje Kalného (SK Hradčany) na 4. místě a Daniela 
Ponížila na 5. místě je velkým úspěchem českých juniorů. Třetím členem družstva, které 
obsadilo 16. místo byl Martin Fiala (T.J. Sokol Brno I). Prvním náhradníkem byl David Bega 
(T.J. Sokol Kolín). Vzhledem k výsledkům na EYOF 2017 je zde předpoklad zlepšení 
výkonnosti našich juniorů na MEJ 2018. . 
 
Junioři se zúčastnili mezistátních utkání v Rakousku a Polsku. Škoda, že účast v Polsku byla 
podceněna především v Praze, kde ve stejném termínu uspořádali krajské přebory a účast 
reprezentantů z Prahy na tomto utkání jim nebyla umožněna. 
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Komise rozhodčích: 
 
Komise pracovala ve složení Pavel Dus, Vilém Kocián a Martin Uhlíř. Kromě základních 
nominací rozhodčích na mistrovské a ligové soutěže připravil Pavel Dus připravil překlad 
nových pravidel a včas rozesílal všechny novinky z UEG a FIG. 
 
Interkontinentálního kurzu rozhodčích SGM se zúčastnil s velmi dobrým výsledkem Jiří 
Urbánek. Mezinárodními rozhodčími se opětovně stali Libor Drábek, Petr Hedbávný, Vilém 
Kocián a Martin Uhlí. Novými mezinárodními rozhodčími se stali Pavel Mlýnek a Richard 
Bráblík.  
 
Prvním úkolem nově vyškolených mezinárodních rozhodčích bylo zorganizovat a lektorsky 
zajistit školení rozhodčích 3. třídy. Nejvíce, 29 rozhodčích, bylo vyškoleno  na  během LVT 
Soboňky (lektoři: Pavel Mlýnek a Vilém Kocián). V Liberci bylo vyškoleno 26 rozhodčích 
(lektor: Libor Drábek), v Českých Budějovicích 16 rozhodčích (lektor: Petr Hedbávný). 
Nejméně rozhodčích bylo vyškoleno v Praze. 
 
Školení rozhodčích 1. a 2. třídy pro Moravu i Čechy připravil velmi kvalitně Pavel Dus, 
Lektory byli i Vilém Kocián a Jiří Urbánek. Bohužel počet vyškolených „ dvojkařů a 
jedničkářů„ je velmi skrovný, pouze 12 rozhodčích. 
 
Úsek mládeže: 
 
Úseky mládeže pro Čechy i Moravu byly velmi aktivní a připravily pro mládež všech oddílů 
v Kolíně a Třinci několik soustředění. Společně uspořádaly také první Gymnastickou 
akademii v Třinci. Vysoká účast oddílů ukazuje zájem trenérů o tyto akce. 
 
TK SGM vyslala v červenci 2017 na Tréninkový kemp UEG  v Tirenii (ITA) 2 talentované 
závodníky (Vojtěch Šácha a Jonáš Běhal - oba T.J. Sokol Brno) a 2 trenéry mládeže (Petr - 
Hedbávný - T.J.Sokol Brno I. Brno a Tomáš Podpěra - TJ. Sokol Kladno), kteří přivezli 
z kempu velké množství metodického materiálu, které byly prostřednictvím gymnastické 
akademie předány zúčastněným oddílů. Na dalším zpracování těchto metodických materiálů 
se bude podílet také Metodická komise ČGF.  
 
Mistrovské a domácí soutěže: 
 
Všechny mistrovské soutěže proběhly bez problémů s velmi dobrou organizací. TK SGM 
vysoce hodnotí uspořádání MČR všech kategorií v Ostravě. 
 
Hodnotit úroveň našich závodníků na těchto soutěžích ve všech kategoriích patří do práce 
Metodické komise. Hodnocení stávající  úrovně a výkonnosti závodníků v jednotlivých 
kategoriích bylo provedeno také na  soustředění, které byly pro všechny složky mužské 
gymnastiky uspořádány. 
 
TK SGM nejde tak o medailová umístění oddílů, ale hlavně o obsah cvičení. Je vidět velké 
množství nedostatků v přípravě, v technice provedení. TK SGM si je vědoma, že se jedná ve 
velké většině o práci dobrovolných trenérů, kteří pracují v různých, někdy i velmi 
nevyhovujících podmínkách. Komise si velmi cení skutečnosti, jak dokážou oddíly budovat 
své tréninkové podmínky, kolik úsilí tomu dokážou věnovat. 
 
V letošním roce byla významnou soutěží Olympiáda dětí a mládeže, která proběhla koncem 
června v Brně. Sportovní gymnasté absolvovali soutěž krajských družstev, ze které vzešli 
nejen vítězové soutěže družstev, ale také víceboje a vítězové finále na jednotlivých nářadích. 
Domácí závodník Vojtěch Šácha se stal se 6 zlatými medailemi nejen nejúspěšnějším 
gymnastou, ale vůbec nejúspěšnějším sportovcem letošní Olympiády dětí a mládeže. 
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Na závěr si dovoluji poděkovat všem členům TK SGM děkuji za jejich práci v prvním roce 
jejich činnosti. Děkuji trenérům všech oddílů za jejich práci a blahopřeji osobním trenérům  
našich juniorů za jejich výsledky. 
 
 
 
V Praze dne 31.8. 2017 
   
 
 
  
   Vilém Kocián, v.r. 
  předseda TK SGM 
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TECHNICKÁ KOMISE SKOKŮ NA TRAMPOLÍNE 
 
Technická komise skoků na trampolíně 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 
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 (17.1. 2017) setkali na 
Valné hromadě oddílů skoků na trampolíně, která pojednávala a připravovala především: 
 
 zprávu o činnosti za rok 2016 a záměry činnosti komise skoků na trampolíně na rok 

2017 
 zhodnocení za rok 2016 a záměry přípravy reprezentačních výběrů ČR a talentované 

mládeže a účastí reprezentantů ČR v mezinárodních soutěžích pro rok 2017 
 sportovní kalendář pro rok 2017 
 návrhy změn, doplňky a úpravy technických předpisů pro soutěže v ČR (Soutěžní řád, 

Povinné sestavy, Výkonnostní požadavky pro start na Mistrovstvích ČR, Pravidla pro 
pořádání Pohárů a Českého závodu věkových skupin, Technické odchylky od 
mezinárodních soutěžních pravidel) 

 používání tzv. „levelových“ povinných sestav při ostatních soutěžích ve skocích na 
trampolíně jako základní stupeň před pohárovými a mistrovskými soutěžemi a možný 
směr rozšiřování našeho sportu mezi další zájemce 

 používání systémů výpočetní techniky při soutěžích a zpracování výsledků. 
 
Nosným tématem valné hromady byla úprava národních soutěžních předpisů a pravidel 
v souvislosti s velkými změnami mezinárodních soutěžních pravidel (zavedení samostatného 
hodnocení cestování po plachtě trampolíny a výrazné zvýšení odlišností mezi seniorskými a 
juniorskými požadavky - již 4 prvky s hodnocením obtížnosti u seniorů). V souvislosti s tím 
byly od letošního roku v pohárových soutěžích striktně odděleni senioři (od 17ti let), junioři 
(13-17 let) a žactvo do 12ti let. 
 
Činnost Technické komise skoků na trampolíně byla zaměřena především na: 
 
 koordinaci přípravy a činnost reprezentačních výběrů ČR, závodníků ve sportovních 

centrech mládeže (SCM), týmu přípravy na MEJ 2018 a dalších vybraných závodníků 
talentované mládeže 

 přípravu a zabezpečení startů reprezentantů na mezinárodních závodech 
 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 2017 proběhne již 45. 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. 
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Vlastní příprava reprezentantů ČR, dalších členů reprezentačních výběrů ČR a týmu přípravy 
na MEJ 2018 je zajišťována především pod vedením oddílových a osobních trenérů 
v mateřských klubech závodníků. Příprava v klubech a oddílech byla doplněna systémem 
víkendových soustředění. V létě 2016 i 2017 se vybraní nejlepší mladí trampolinisté 
zúčastnili tréninkového kempu UEG, kde se závodníky a jejich trenéry spolupracují experti 
vybraní z předních evropských trenérů. V roce 2017 se naši účastníci měli možnost učit a 
získávat zkušenosti mimo jiné i od olympijského vítěze z Ria Vladislava Gončarova a stříbrné 
medailistky Bryony Page a jejich osobních trenérů. 
 
Zita Frydrychová (Trampolíny Liberec) a Adam Sült (T.J. Sokol Kampa) jsou v roce 2017 
zařazeni do systému podpory Odboru sportu Ministerstva vnitra ČR, který se významnou 
měrou podílel na zabezpečení jejich nadstandardní sportovní přípravy.  
 
V rámci systematického zajišťování sportovní přípravy mládeže jsou v Rožnově pod 
Radhoštěm, v Praze na Kampě a v Liberci zřízena pracoviště sportovních center mládeže. 
 
I v roce 2017 pokračuje natáčení sestřihů ze všech závodů Českého a Žákovského poháru, 
které pak vysílá Česká televize na kanálu ČT 4 Sport. Záznam se připravuje a bude vysílat 
také z  Mezinárodního závodu Přátelství 2017. V roce 2017 pro nás Česká televize 
připravuje také sestřihy  z Mistrovství České republiky jednotlivců a družstev. 
 
Červnové Mistrovství České republiky jednotlivců a synchronních dvojic proběhlo po delší 
přestávce opět společně s mistrovskými soutěžemi ve sportovní gymnastice, za což patří 
poděkování především ostravským pořadatelům společného mistrovství. Start na takové 
soutěži motivoval naše závodníky k lepším výkonům a nabídl všem divákům a účastníkům 
nejen zajímavé a atraktivní výkony a boje o tituly, ale i pohled do zákulisí jednotlivých 
gymnastických disciplín.  
 
Na mezinárodním sportovním poli nebyly v období od minulé Valné hromady ČGF zatím 
žádné velké světové nebo evropské závody, neboť Mistrovství světa se v olympijském roce 
nekoná a Mistrovství Evropy probíhá v dvouletých cyklech a nejbližší proběhne až v dubnu 
2018.  
 
Největším závodem tak pro naše závodníky byl 44. ročník Mezinárodního závodu Přátelství 
8.10. 2016 v Jablonci nad Nisou, ve kterém startovalo 262 závodníků a 61 synchronních 
párů ze 16ti zemí a 3 kontinentů. Nejlepších výsledků dosáhli Anna Tyllerová (žákyně 11-12 
let, 2. místo), Jantu Nyass (žáci 11-12 let, 5. místo), Klára Milerová (žákyně 13-14 let, 
7.místo), David Pilpach (žáci 13-14 let, 9. místo), Michaela Bendová (juniorky, 8. místo), 
Zbyněk Bartoš (junioři, 7. místo), Zita Frydŕychová (ženy, 3. místo), Adam Sült (muži, 
8.místo), Klára Milerová / Anna Tyllerová (juniorky synchronní dvojice, 9. místo), Zbyněk 
Bartoš / Ladislav Riedl (junioři synchronní dvojice, 8. místo), Naďa Palacká / Kateřina 
Solanská (ženy synchronní dvojice, 5. místo) a Martin Pelc / Adam Sült (muži synchronní 
dvojice, 5. místo). 
 
Významné mezinárodní soutěže tak letos naše nejlepší závodníky ještě čekají. V září / říjnu 
2017 budou startovat na 2 závodech Světového poháru v Portugalsku a ve Španělsku a 
v listopadu je čeká Mistrovství světa v Sofii v Bulharsku. 
 
45. ročník Mezinárodního závodu Přátelství 2017 proběhne 14. října v Jablonci nad Nisou. 
Již dnes je přihlášeno 250 závodníků a 65 synchronních dvojic z 13ti zemí. Zkrácený 
záznam závodu pak uvede ve svém vysílání ČT 4 Sport. 
 
Nový olympijský cyklus vždy přináší kromě nových mezinárodních soutěžních pravidel i 
související školení rozhodčích. Nový systém mezinárodních školení rozhodčích FIG na 
kontinentálním principu a zejména cena a doba trvání takových školení vedl k výraznému 
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snížení počtu našich mezinárodních rozhodčích, kterých nyní v ČR máme jen 7 oproti 14 
v minulém olympijském cyklu. 
 
Začátkem roku 2017 proběhla také školení národních rozhodčích. Pro nový olympijský 
cyklus jsme vyškolili 44 rozhodčích (41 v minulém cyklu). 
 
Závěrem zprávy o činnosti pak patří poděkování také všem pořadatelům soutěží a dalších 
akcí a dále všem trampolinistům, závodníkům, trenérům, rozhodčím a funkcionářům a všem 
příznivcům skákání na trampolíně, kteří se podílejí na činnosti a sportovních, organizačních 
a společenských úspěších našeho sportu. 
 
 
V Praze dne 23.8. 2017 
 
 
 
 
  Vladimír  Zeman, v.r.  
  předseda TK TRA 
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KOMISE VŠEOBECNÉ GYMNASTIKY 
 
 

1. Úvod 
 

Rozhodnutím VaLné hromady České gymnastické federace v září 2017 byla z Komise 
Všeobecné gymnastiky vyčleněna subkomise TeamGym a byla z ní utvořena samostatná 
technická komise pod vedením Petra Grygy. 
 
Na činnosti Komise Všeobecné gymnastiky se podílí následující zastřešující organizace: 
ČASPV, ČOS, ČAUS, ČSMG a AŠSK.  
 
Komise Všeobecné gymnastiky má utvořené subkomise pro sportovní gymnastiku, 
olympijský šplh a pohybové skladby. 
 
Komise Všeobecné gymnastiky pracovala v hodnoceném období ve složení:  
Josef Bučko (předseda) 
Miroslav Zítko (člen - zástupce ČASPV) 
Jitka Rosenbaumová (členka - zástupce ČASPV) 
Petr Svoboda (člen - zástupce ČOS) 
Slávek Povondra člen - zástupce ČOS) ,  
Oldřich Kadlec (člen - zástupce AŠSK) 
Pavol Niezgodský (předseda subkomise olympijského šplhu) 
Šárka Panská (členka) 
Renáta Řehořová. (členka) 
 
S Komisí Všeobecné gymnastiky úzce spolupracoval sportovní manažer ČGF pan Michal 
Šotola.  
 
2. Činnost komise v období  září 2016 - srpen 2017 
 
V tomto období se komise zabývala přípravou účasti českých sportovců na akcích 
pořádaných jak na, tak mimo území ČR. 

 
Komise v listopadu 2016 opětovně uspořádala Festival pódiových skladeb, tentokrát v Praze, 
kde celou organizaci zajišťovala ČASPV v čele s Jitkou Rosenbaumovou.  

 
V prosinci 2016 se uskutečnil již tradičně závod MČR v olympijském šplhu v Obchodním 
centru Harfa v Praze. Za vynikající organizační provedení mistrovství je nutno poděkovat 
subkomisi v čele s panem Pavlom Niezgodským a také hlavnímu sponzorovi, kterým byla 
Česká pojišťovna, a.s. 

 
V březnu 2017 se uskutečnil 1. gymnastický kemp v Dobřichovicích za účasti 48 gymnastek 
a 16 trenérů. Pro velký úspěch připravuje komise 2. gymnastický kemp na září 2017 do 
Prostějova, kam jsou zváni jak děvčata tak i chlapci 

 
Komise Všeobecné gymnastiky rovněž zahájila přípravu na účast českých sportovců na 
gymnastickém festivalu EUROGYM 2018 v Belgii a na účast na větové gymnaestrádě 2019 
v Rakousku.  

.  
Komise připravila za uplynulé období ve spolupráci s ČASPV a ČOS několik seminářů a 
školení. Jak rozhodčích, tak trenérů, a to v oblasti sportovní gymnastiky.   

 
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  8.7. 2017                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
                 Josef Bučko, v.r.  
        předseda Komise Všeobecné gymnastiky      
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TECHNICKÁ KOMISE TEAMGYM 
 
 
Technická komise TeamGym (dále jen TK TeamGym), jakožto samostatná komise, zahájila 
svou činnost na podzim roku 2016. Hlavním cílem v tomto období bylo stanovení si priorit pro 
další léta, zejména pro rok 2017 a příprava Českého poháru. Personálně se komise skládá 
ze šesti členů: 
 
Petr Gryga (předseda) 
Libor Pečenka (sekretář - zástupce ČASPV) 
Natálie Navrátilová (členka) 
Bohuslav Povondra (člen - zástupce ČOS) 
Eva Šalbabová (členka) 
Anna Majerová (členka) 
 
Specifikem TK TeamGym je, že pracuje na celorepublikové úrovni, tj. bez dalších 
Regionálních či krajských struktur, což by se v budoucnu mělo změnit v závislosti na členské 
základně a potřebách. TK se schází 3-4x ročně, v mezidobí pak řeší záležitosti s využitím 
aplikace Skype, což jsme shledali jako velmi efektivní nástroj z hlediska času a nákladů na 
cestování. 
 
Důležitým krokem bylo ustavení Komise rozhodčích, včetně náplně činnosti, ve složení: 
 
Natálie Navrátilová (předsedkyně) 
Anna Majerová (členka) 
Zuzana Čeledová (členka) 
Hana Klinerová (členka) 
 
V souladu s prioritami stanovenými pro rok 2017 si dovolím shrnout činnost TK TeamGym 
v uplynulém období: 
 
1. Komunikace 

Pro snadnější komunikaci jsme iniciovali zavedení generických mailových adres Technické 
komise (tk.tg@gymfed.cz) a komise rozhodčích (kr-tg@gymfed.cz), a to jak pro naši práci, 
tak pro sportovní veřejnost. Proběhla revize kontaktů na jednotlivé oddíly tak, aby se 
informace zveřejněné na stránkách ČGF dostaly ke všem oddílům, trenérům a rozhodčím. 
V současné době pracujeme na konceptu tzv. Newsletteru („věstníku“), které by pravidelně 
(2x ročně) informovaly o dění v TeamGym a práci technické komise. 
 
2. Vzdělávání a výcvikové tábory (VT) 

V dubnu a červnu 2017 proběhly dva VT v Praze a Třebíči, jejichž cílem bylo kromě podpory 
talentů, také předávání znalostí a zkušeností trenérům. Celkem se obou akcí zúčastnilo 63 
gymnastek/gymnastů a trenérů z 13 oddílů. Do konce roku jsou naplánovány ještě dva VT a 
s touto aktivitou počítá TK i pro příští rok. 
 
Novinkou v systému vzdělávání je příprava školení trenérů III. třídy TeamGym, jehož 
speciální část a zkoušky se uskuteční v září 2017. Během podzimu bychom ve spolupráci 
s Metodickou komisí měli zrevidovat podmínky Kvalifikačního řádu s cílem uskutečnit další 
školení v příštím roce, výhledově i pro II. trenérskou třídu TeamGym. 
 
S finanční podporou ČGF mohly čtyři naše trenérky úspěšně absolvovat trenérský kurz UEG 
Level 1 (základní úroveň) v Itálii. Na stejném místě proběhl rovněž tréninkový kemp UEG za 
účasti 12 gymnastek a 2 trenérek z České republiky. 
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3. Pravidla a řády 

Revize, aktualizace a překlady pravidel a dalších předpisů do češtiny tvořily hlavní náplň pro 
Komisi rozhodčích za úzké spolupráce a podpory TK TeamGym: 
 
 Český překlad mezinárodních pravidel UEG 
 Český překlad Technických požadavků pro nářadí (UEG), Doplněk mezinárodních 

pravidel pro MČR a ČP v juniorských kategoriích I-III 
 Soutěžní program pro juniorské kategorie I-III 
 Technické předpisy pro nářadí soutěží TeamGym Junior I- III, Otázky a odpovědi 

 
V této oblasti nás čeká do konce roku mnoho práce a úsilí s překladem nových 
mezinárodních pravidel a technických ustanovení TeamGym, na jejichž tvorbě se v 
současné době podílím v rámci UEG.  
 
Do konce roku 2017 proběhne rovněž revize všech řádů ČGF týkajících se TeamGym ve 
spolupráci s Metodickou komisí ČGF. 
 
 
4. Rozhodčí 

V letošním roce neproběhlo žádné školení rozhodčích, a to vzhledem k očekávané změně 
mezinárodních pravidel TeamGym. Školení mezinárodních rozhodčích UEG proběhne v říjnu 
a v listopadu 2017. V návaznosti na překlad pravidel do češtiny jsou pak školení I. až II. třídy 
předběžně plánovaná na začátek roku 2018. 
 
Dvě naše mezinárodní rozhodčí (Natálie Navrátilová, Anna Majerová) se ke konci června 
2017 na základě pozvání a s podporou TK TeamGym zúčastnily Mistrovství Švédska 
TeamGym v nejvyšší výkonnostní kategorii. 
 
 
5. Soutěže a poháry 

V letošním roce probíhá další cyklus Českého poháru TeamGym, který se skládá z pěti 
individuálních závodů včetně MČR. Tři závody již proběhly v Třebíči, Praze a Brně a další 
dva závody v Příbrami a Trutnově nás čekají na podzim. Je třeba vyzdvihnout ochotu a úsilí 
organizátorů, které umožní uskutečnit již několikátý ročník Českého poháru. Systém 
pravidelných závodů je nezbytným předpokladem rozvoje TeamGym jako gymnastické 
disciplíny. Rád bych zde připomněl, že tradice Brněnského poháru sahá již do roku 1997, 
kdy se uskutečnil jeho první ročník.  
 
V současné době jednáme s potenciálními partnery (sponzory) příštího ročníku Českého 
poháru 2018. 
 
Mistrovství ČR se po dvou letech vrátilo do pražské haly Sparty (Podvinný mlýn) a 
s podporou hlavního města Prahy se zde uskutečnil rovněž první závod letošního ročníku 
mezinárodní série International Cup of Clubs. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem 
členům TK TeamGym a ČGF za podporu a úsilí, bez kterého by se takto velká akce nemohla 
konat. Nemohu jmenovat všechny, ale zejména úloha Michala Šotoly jakožto jednatele byla 
pro letošní mistrovství klíčová (získání grantu, zajištění nářadí a technické zabezpečení). 
 
Soutěží v zahraničí se pravidelně účastní i naše týmy. Gymclub Třebíč a TJ Chropyně 
absolvovaly druhý závod International Cup v italském Cesenaticu a TJ Bohemians pak 
soutěž v rámci festivalu Internationales Deutsches Turnfest v Berlíně. 
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6. Reprezentace 

Detailní plán přípravy reprezentace pro podzimní ME 2018 v portugalském Odivelas se nyní 
finalizuje (v době psaní této Zprávy o činnosti) a bude znám do konání Valné hromady ČGF. 
V polovině září 2017, po skončení 3. Výcvikového táboru, který v tomto roce pořádá TK 
TeamGym, by měl být znám jmenovitý seznam gymnastů a gymnastek, kteří budou pozváni 
na první reprezentační sraz v říjnu 2017. Výběr bude proveden na základě stanovených 
kritérií výkonnosti předvedené na soutěžích v letošním roce a během výcvikových táborů.  
 
Na ME 2018 předpokládáme účast jak v juniorské, tak seniorské kategorii. Věříme, že 
nelehký úkol, který před celým realizačním týmem stojí, ať už z organizačního, ale zejména 
z finančního hlediska, bude zvládnutý na jedničku. 
 
Závěrem bych rád poděkoval ČGF a VV členům ČGF za podporu nově vzniklé komise. 
Zejména Ing. Josefu Bučkovi a Ing. Romanu Slavíkovi za cenné rady. 
 
 
V Praze dne 20.8.2017 
 
 
 
        
 
 
         Petr Gryga, v.r. 
            předseda TK TeamGym  
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TECHNICKÁ KOMISE AEROBIKU 
 
1.    Úvod 
  
V průběhu uplynulého období působila Technické komise aerobiku ve složení:  
 
Andrea Višňová (předsedkyně) 
Marta Muchová (členka)  
Barbora Svatošová (členka)  
Hana Melounová (členka) 
Pavlína Radičová (členka) 
 
 
2.    Činnost komise aerobiku v období 1.8. 2016 - 1.8. 017 
 
 organizace domácích mistrovských a pohárových soutěží 
 organizace výcvikových táborů a soustředění reprezentace 
 pokračující spolupráce se Slovenskou gymnastickou federací (SGF) při organizaci 

společné pohárová soutěž Pohár Federací CZE/SVK, 11.a 12. ročník  
 podpora přípravy závodníků z řad talentované mládeže, podpora sportovních středisek 

v jednotlivých klubech 
 starty reprezentantů na mezinárodních závodech, účast závodníků z jednotlivých klubů 

na MZ a závodech Světového poháru a především na MS v aerobiku v červnu 2016 v 
Incheonu (KOR), organizace M MČR a 10th a 11th Czech Aerobic Open 2016 a 2017 ve 
Zlíně 

 administrace webových stránek  
 sledování vývojových tendencí aerobiku v celosvětovém měřítku 
 zajištění sponzorských finančních prostředků, nutných pro účast našich závodníků 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 aerobik a  Dance aerobik, které jsou zaměřeny na získání širší 
základny cvičenců 
 

 
3.    Nejvýznamnější mezinárodní závody v aerobiku v období 1.8. 2016 - 1.8. 2017             

a  bilance medailových a finálových umístění našich závodnic: 
 

10th Czech Aerobic Open, M MČR v aerobiku, 11.-13.3. 2016, Zlín 
 

 2. místo Monika Geržová, kat. SEN IW 
 4. místo Kristýna Bernátová, kat. SEN IW 
 8. místo Tereza Kočová, kat. SEN IW 
 4. místo Kristýna Bernátová, Šárka Dousková, Tereza Kočová, kat. SEN TR 
 5. místo Monika Geržová, Barbora Trombíková, Kateřina Hortová, kat. SEN TR 
 2. místo Monika Geržová, Kateřina Hortová, Veronika Hunková, Barbora Trombíková, 

Martina Nedbálková, SEN GR 
 2. místo Barbora Karlíková, kat. AG2 JUN 
 3. místo Johana Hořáková, kat. AG 2 IW 
 5. místo Aneta Chlumská, kat. AG2 IW 
 2. místo Aneta Chlumská, Veronika Smetaníková, Markéta Fléglová, kat. AG2 TR 
 3. místo Aneta Chlumská, Veronika Smetaníková, Markéta Fléglová, Barbora 

Mazánková, Barbora Dvořáková, kat. AG2 GR 
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MS v aerobiku, 10.-20.6. 2016, Incheon (KOR) 
 

 16. místo Johana Hořáková, kat. JUN IW 
 25. místo Barbora Karlíková, kat. JUN IW 
 21. místo Markéta Fléglová, Veronika Smetaníková, Aneta Chlumská, kat. JUN TR 
 22. místo Monika Geržová, kat. SEN IW 
 29. místo Kristýna Bernátová, kat. SEN IW 
 16. místo Monika Geržová, Kateřina Hortová, Barbora Trombíková, kat. SEN TR 

 
 
11th Czech Aerobic Open, M MČR v aerobiku, 09.-11.3. 2017, Zlín 
 

 6. místo Barbora Karlíková, kat. SEN IW 
 7. místo Tereza Kočová, kat. SEN IW 
 8. místo Veronika Hunková, kat. SEN IW 
 3. místo Kristýna Bernátová, Barbora Karlíková, Tereza Kočová, kat. SEN TR 
 4. místo Adéla Misárová, Veronika Pokorná, Gabriela Pokorná, kat. SEN IW 
 4. místo Kristýna Bernátová, Šárka Dousková, Aneta Chlumská, Tereza Kočová, 

Adéla Misárová, kat. SEN GR 
 4. místo Johana Hořáková, Tereza Otevřelová, Denisa Valová, kat. AG 2 TR 
 5. místo Sabina Drapáková, Markéta Kosejková, Simona Vykoukalová, kat. AG2 TR 
 7. místo Simona Vykoukalová, kat. AG2 IW 
 8. místo Sabina Drapáková, kat. AG2 IW 
 9. Markéta Kosejková, kat. AG2 IW 

 
Světový pohár v aerobiku, 13.-15.5. 2016, Cantanhede (POR) 
 

 5. místo Barbora Karlíková, JUN IW 
 
 
4. Nejdůležitější úkoly 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 gymnastickém 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 

 
 také v dalších letech bychom chtěli zachovat tradici mezinárodního závodu v aerobiku 

Czech Aerobic Open, který by měl proběhnout v termínu 09.-11. března 2018 ve Zlíně, 
přičemž posledního 11. ročníku se zúčastnilo cca 700 závodníků ze 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 
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 pokračovat v úspěšné spolupráci se SGF při zajištění společné pohárové soutěže Pohár 
Federací CZE/SVK, 13. a 14. 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 reklamě našeho sportu především mezi mladou generací 

 
 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 ME 2017               

a MS 2018, podpořit účast závodníků z jednotlivých klubů na MZ a SP 
 

 podílet se na zajištění sponzorských finančních prostředků, nutných pro účast našich 
závodníků na zahraničních soutěžích včetně ME a MS, 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 
 

 spolupráce s regionálními mediálními centry, snaha o rozsáhlejší prezentaci a propagaci 
aerobiku pod ČGF 

 
 

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 24.8. 2017 
 

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

1. Úvod 
 
Technická komise akrobatické komise pracovala od září 2016 do srpna 2017 ve složení:
   
Anna Malá (předsedkyně) 
Markéta Stíbalová (členka) 
Jana Smolíková  (členka) 
Zuzana Telcová (členka)  

 
 

2. Činnost komise v období září 2016 - srpen 2017 
 
Hlavním úkolem komise byla aktualizace pravidel pro nový olympijský cyklus pro Žákovskou 
a Předškolní třídu, sestavení plánu soutěží a plánů reprezentace.   
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). V roce 2016 se závodu zúčastnil rekordní počet závodníků, jak domácích, tak 
zahraničních (celkem přes 250 sportovců). 
   
 
 
3. Vzdělávání  
 
1) Trenérský kurz s experty UEG - Praha / CZE (1.- 4.9. 2017) 

 
Naši i zahraniční trenéři a naši cvičenci, se zúčastnili kurzu akrobatické gymnastiky 
s experty UEG Galinou Kovalchuk a Dmitrim Vinnikovem. 
 

2) Mezinárodní kurz rozhodčích - Lilleshall / GBR (1.- 6. 2. 2017) 
 
Všechny tři účastnice (Anna Malá, Jana Smolíková, Markéta Stíbalová) úspěšně 
absolvovaly mezinárodní kurz rozhodčích.  

      
Nadále pokračujeme s kurzy akrobatické gymnastiky v úzké spolupráci s ČOS. 
 
V současné době se v ČR zabývají akrobatickou gymnastikou 4 oddíly: TJ Bohemians 
Praha, Sei Gym Praha, T.J. Sokol Brandýs nad Labem a Akrobat Batelov. Pouze 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:  
 
 Rzeszow International Acro Cup - Rzeszow / POL  (5.-10.10. 2016) 
 Mistrovství ČR v akrobatické gymnastice - Praha / CZE (12.11. 2016) 
 TuG Pokal - Lipsko / GER (3.12. 2016) 
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 Klokan Cup - Praha / CZE (4.3. 2017) 
 Traditional turnier - Ottendorf-Okrilla / GER (15.4. 2017)  
 Turnier H. Chmielewski - Swidnica / POL  (29.-30.4. 2017) 
 Waldviertel Cup - Waidhofen an der Thaya / AUT (6.-7.5. 2017) 
 Geneva International Acro Cup - Ženeva / SUI (25.-27.5. 2017)  
 Klokánek - Praha (/ CZE (28.5. 2017) 
 
 

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. 2017 

 

 

 

                             Anna Malá, v.r. 
                       předsedkyně TK AKR 
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METODICKÁ KOMISE 
 
 

Komise od volební Valné hromady České gymnastické federace konané dne 24. září 2016 
pracovala ve složení schváleném Výkonným výborem ČGF:  
 
Jan Chrudimský (předseda) 
Gustav Bago (člen) 
Jiří Buben (člen) 
Roman Farana (člen) 
Petra Šrámková (členka) 
 
V uplynulém období  od konání poslední valné hromady jsme dále pokračovali ve stabilizaci 
činnosti komise. Členové  komise se  podíleli  na organizaci a výuce na vzdělávacích akcích.  
 
Prioritou činnosti bylo a nadále i zůstává vzdělávání trenérů. 
 
Pokračujeme v přípravách nového modelu vzdělávání, a to prostřednictvím e-learningových 
kurzů, které budou zaměřeny na teoretické znalosti. Charakter praktické části bude i nadále 
zachován. V souvislosti s novým modelem vzdělávání se připravuje novelizace 
Kvalifikačního řádů, kdy je nutné reagovat na měnící se podmínky vzdělávání, udělování 
trenérských kvalifikací včetně dalšího vzdělávání trenérů. 
 
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. 
 
Závěrem bych rád poděkoval všem spolupracovníkům za jejich práci a odbornou činnost. 
Děkuji i všem členům Výkonného výboru České gymnastické federace za spolupráci 
v uplynulém období.  
 
Zároveň přeji všem aktivním členům České gymnastické federace mnoho úspěchů, sil a 
správných kroků při naplňování účelu České gymnastické federace. 
 
 
 
V Praze dne 15.7. 2017         

 
 
 
 
       Jan Chrudimský, v.r. 
předseda Metodické komise 

 

 

 

 

 

 


