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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 2017 do srpna 2018.  

 
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 informace související přímo s prací Výkonného výboru a sekretariátu 
České gymnastické federace.  
 
 
2. Finanční situace  

 
Hospodaření ČGF je v posledních letech stabilní. Hlavní část příjmů České gymnastické 
federace tvoří dotace MŠMT a do počátku roku 2017 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.   
 
Loňský rok 2017 byl v oblastí dotací poznamenám kauzou policejního vyšetřování 
rozdělování investičních dotací MŠMT, která ovlivnila financování ČGF. Přes negativní 
důsledky se podařilo vedení ČGF v loňském roce podařilo zajistit činnost bez toho, aby to 
mělo zásadní vliv na rozsah zajišťovaných činností.  
 
Vzhledem k událostem na MŠMT a následujícím krokům vedení MŠMT, došlo v roce 2017 
k novému vypsání dotačního řízení pro PROGRAM III a PROGRAM V, přičemž došlo 
k významným úpravám metodiky čerpání dotací, což vedlo k výraznému zvýšení 
administrativy a v některých oblastech i k omezení čerpání nebo přímo nemožnosti čerpání 
dotací u některých nákladových položek. Tento stav se nepodařilo zásadně změnit ani                  
u dotačních programů MŠMT v roce 2018.  
 
Pro rok 2018 byla výše dotací v jednotlivých dotačních programech MŠMT zveřejněna                    
na přelomu měsíce března a dubna letošního roku. ČGF letos obdržela v druhé polovině 
dubna dotaci na Sportovní reprezentaci ČR (PROGRAM REPERE) ve výši 2.528.000 Kč                 
a dotaci na Sportovně talentovanou mládež (PROGRAM REPRE) ve výši 8.524.000 Kč, což 
představuje u tohoto dotačního programu oproti roku 2017 nárůst o cca 16%.  
 
Výše dotace u PROGRAMU - Organizace sportu (bývalý Program 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.   
Díky výši finanční dotace 10.598.000 Kč v rámci PROGRAMU – Organizace sportu (bývalý 
Program V), která byla navýšená oproti loňskému roku o 107.000 Kč pokračuje rozhodnutím 
Výkonného výboru ČGF také systém dotací na činnost registrovaným oddílům ČGF. 
V letošním roce 2018 bude  rozděleno celkem 1.065.000,- Kč.  
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České gymnastické federaci se podařilo v roce získat od MŠMT finanční dotaci na pořádání 
významných sportovních akcí, Mezinárodní závod Přátelství ve skocích na trampolíně              
a Prague Aerobic Open. Tyto finanční prostředky doputovaly na bankovní účet v květnu 
2018.   
 
ČGF stále pokračuje 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..  
 
V oblasti zahraničních plateb ČGF využívá nadále služeb společnosti Western Union 
Business Solution, které přinášejí úsporu na nižších poplatcích a příznivějších směnných 
kurzích oproti klasickým bankovním převodům.  
 
Pokračuje 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 6 měsících kalendářního roku. Podrobnější údaje o výsledcích hospodaření za rok 
2017 a návrhu rozpočtu pro rok 2018 naleznete v podkladových materiálech pro jednání 
letošní valné hromady. 
 
 
3.  Směrnice a řády ČGF 
 
Došlo k aktualizacím některých směrnic týkajících se hospodaření s finančními prostředky              
a úpravě Metodických a prováděcích pokynů pro Sportovní střediska.  
 
Připravuje se úprava Kvalifikačního řádu 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, nově také trenérů parkouru            
a měla by také reflektovat možné budoucí začlenění moderní gymnastiky do struktury České 
gymnastické federace. 
 
 
4. Mezinárodní akce 
 
Mezi nejvýznamnější mezinárodní akce uplynulého období patřil v říjnu 2017 45. Ročník 
Mezinárodní závodu Přátelství ve skocích na trampolíně, kterého se zúčastnilo více než 250 
trampolinistů z 12ti zemí. 
 
Úspěšně pokračuje také tradice Závodu olympijských nadějí ve sportovní gymnastice juniorů 
a juniorek pořádaného klubem Gymnastika Liberec. Na loňském 12. ročníku proběhlo 
druhým rokem také finále na jednotlivých nářadích, což je pozitivně přijímáno ze strany 
zúčastněných zemí. Mohli jsme vidět špičkovou sportovní gymnastiku v podání juniorů                  
a juniorek z Polska, Vietnamu, Maďarska a Velké Británie. V této konkurenci se neztratily ani 
naše juniorky, které obsadily třetí místo za Velkou Británií a Maďarskem. Dominika 
Ponížilová navíc získala další bronzovou medaili ve finále na přeskoku. V silné mezinárodní 
konkurenci se neztratili ani naší junioři, kteří obsadili v soutěži družstev třetí místo za Velkou 
Británií a Polskem a ve finále na jednotlivých nářadích získali 2 zlaté medaile (Ondřej Kalný), 
1 stříbrnou medaili (Martin Fiala) a 1 bronzovou medaili (Jindřich Šafran).    . 
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Tradiční místo má v kalendáři FIG také mezinárodní závod v aerobiku „Czech Aerobic Open“ 
pořádaný klubem Aerobic Sport Centrum Zlín, jehož 12. 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 
organizovaný oddílem SG při T.J. Sokol Brno I za finanční podpory  ústředí České obce 
sokolské, města Brno a Jihomoravského kraje.    
 
 
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 se udržovat spolupráci s tradičními oddíly/kluby ochotnými organizovat domácí 
mistrovské soutěže. Zárukou kvalitní organizace 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.  
 
Začátkem června 2018 proběhlo v Černošicích ve Sportovní hale Věry Čáslavské  MČR              
ve sportovní gymnastice mužů  a žen, která organizačně zajišťovala Česká gymnastická 
federace ve spolupráci s místními členy T.J..Sokol Čenošice a v těsné spolupráci s vedením 
sportovní haly a vedením Městského úřadu v Černošicích. Po organizační stránce to nebylo 
příliš vydařené MČR. Z průběhu tohoto mistrovství je zapotřebí vzít si ponaučení a připravit 
opatření, aby se podobnému průběhu MČR podařilo v budoucnu vyvarovat. Pozitivní byla 
přítomnost řady bývalých reprezentantů, účastníků OH, MS a ME a významných osobností 
veřejného života. 
 
Uprostřed června  tohoto roku se uskutečnilo v Praze ve Sportovní hale Slavia MČR            
ve sportovní gymnastice družstev jednotlivců, v rámci kterého proběhlo také mezistátní 
utkání juniorů CZE-AUT-GER-POL. Obě akce byly součástí akcí pořádaných u příležitosti 
XVI. Všesokolského sletu.   
 
Velice kladně bylo ze strany účastníků i přítomných diváků hodnoceno MČR v sportovní 
gymnastice žen výkonnostních stupňů, které se uskutečnilo koncem letošního června 
v Městské sportovní hale ve Znojmě. Organizátoři z KSG Znojmo pod vedením Ivany 
Křístelové připravili závodnicím, jejich trenérům a rozhodčím výborné podmínky. 
.   
Oddíl akrobatické gymnastiky při TJ Bohemians Praha je tradičním pořadatelem MČR 
v akrobatické gymnastice, které je pořádáno jako MČR s mezinárodní účasti.  
 
Ve skocích na trampolíně se o pořadatelskou roli podzimních soutěží 2017 podělily kluby 
Trampolíny Liberec (MČR družstev) a T.J. Sokol Olomouc Labem (MČR žákovských 
kategorií). TJ Aero Odolena Voda měla letos v červnu premiéru jako pořadatel Mistrovství 
ČR ve skocích na trampolíně juniorů, juniorek, mužů a žen. Vše proběhlo pod její taktovkou 
na výbornou.      
 
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 šestým rokem v Obchodním centru Harfa 
v Praze a stejně tak tomu bude i letos v prosinci.   
MČR 2018 TeamGym a TeamGym Junior bylo druhým rokem pořádáno v Praze, tentokrát 
ve sportovní hale „Desítka“ v pražské části Chodov. Mistrovství proběhlo i letos                             
ke spokojenosti všech zúčastněných, na které měl největší podíl Michal Šotola pod jehož 
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vedením členové TK TeamGym, pracovníci sekretariátu ČGF, členové oddílu SG TJ Sokol 
Horní Počernice zajišťovali přípravu a průběh letošního mistrovství. Také v letošním roce                       
ke zdárnému průběhu pomohla významná finanční podpora ze strany Magistrátu hl.m. Prahy 
v celkové výši 200.000 Kč. 
 
Všechny kluby a oddíly pořádající mistrovské soutěže 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 2017 
 
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 / Olomouc / T.J.  Sokol Olomouc  
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 2018 
 
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 / Praha / ČOS a .TJ. Sokol Praha Všovice  
MČR ve sp. gymnastice kadetů, juniorů a mužů / Černošice / ČGF  
MČR ve sp. gymnastice kadetek, juniorek a žen / Černošice / ČGF  
MČR ve sp. gymnastice výkonnostních stupňů žen / Znojmo / KSG Znojmo  
MČR juniorů a seniorů ve skocích na trampolíně  / Odolena Voda / TJ Aero Odolena Voda  
 
6. Nová gymnastická disciplína - Parkour  
 
V prosinci 2017 rozhodla Mezinárodní gymnastická federace (FIG) o přijetí disciplíny parkour 
do rodiny gymnastických sportů. Vedení ČGF nezahálelo a zřídilo pracovní komisi                      
pod vedením George Sarticheva, která má zmapovat „parkourové hnutí“ v České republice                 
a zahájit případně rozhovory o spolupráci a budoucím možném začlenění organizací 
věnujících se parkouru do organizační struktury České gymnastické federace. 
 
V dubnu 2018 proběhla jednání se zástupci České asociace parkouru z.s, na kterém byla 
diskutována možná spolupráce při pořádání soutěží, odborných seminář, trenérských kurzů 
a v neposlední řadě také účasti na soutěžích v zahraničích pořádaných FIG. 
 
Prvním praktickým výsledkem spolupráce byla v květnu 2018 účast Tomáše Tarana                      
na Světovém poháru ve francouzském Montpellier, kde obsadil 4. Místo v kategorii „Speed 
Run“. Do Montpellier ho doprovázel George Sarichev, který navázal kontakty s osobami 
zodpovědnými v FIG za parkour a zástupci zúčastněných zemí.    
 
7. 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 v roce 2016 a také v loňském roce 2017. 
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 a také 
se společností KPMG, a.s., která se podílela na přípravě studie proveditelnosti pro MŠMT. 
 
Členové pracovní skupiny absolvovali během let 2016 a 2017 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 v neposlední řadě také se zástupci Mezinárodní 
gymnastické federace (F.I.G.) včetně jeho prezidenta Moriho Watanabeho. Největší díl práce 
na přípravě kandidatury ležel na bedrech Kateřiny Machů a Marcely Malivánkové.    
 
 
Všechna jednání směřovala k jedinému cíli: získat vládní garanci na pořádání MS                            
ve sportovní gymnastice v roce 2022 nejpozději do konce října roku 2017. V opačném 
případě visel nad podáním kandidatury velký otazník. 
         
Z MŠMT přišla koncem září 2017 oficiální žádost o akceptaci navržené dotace na pořádání 
MS 2022 v maximální výši 70.000.000 Kč. Nabízená a potvrzená výše dotace je pro 
pořádání MS ve sportovní gymnastice nedostatečná. Pracovní tým provedl úpravu 
předpokládaného rozpočtu akce na základě upřesněných vstupních informací a zvážil 
možnost pořádání MS 2022 v jiném městě (Brno nebo Ostrava). Minimální dotace ze strany 
státu by se musela pohybovat okolo 120.000.000 Kč. Zvažovala se možnost podání 
kandidatury s tím, že do konce dubna 2018 by bylo možné jednat o zvýšení vládní garance 
s novou Vládou ČR   po říjnových volbách. Naše případná kandidatura musela být podána 
v sídle  Mezinárodní gymnastické federace (FIG) nejpozději 10.12. 2017. 
 
Na základě již známých a dále zjištěných faktů ohledně nemožné návratnosti zaplacené 
kauce ve výši v CHF v případě stažení kandidatury, rozhodl Výkonný výbor České 
gymnastické federace nepodávat kandidaturu na pořadatelství MS 2022 ve sportovní 
gymnastice. Riziko případné ztráty vzniklé pořádáním MS 2022 v Praze, jehož výše by 
mohla být pro Českou gymnastickou federaci likvidační, se nám jevilo jako příliš vysoké.  
 
8. 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 2017               
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. 
 
Probíhala jednání, které 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, která 
byla v červnu 2018 doplněna o Vladimíra Zemana.  
 
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. Počítá se také s dalšími prostory (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. 
 
V červnu 2018 proběhlo na půdě MŠMT jednání zainteresovaných stran, kde padl návrh              
na výstavbu Národního tréninkového centra ve stávajících prostorách Rezortního 
sportovního centra Ministerstva vnitra (Olymp) v pražské Stromovce z investičních finančních 
prostředků státu alokovaných v rozpočtu MŠMT. S tímto záměrem vyslovilo souhlas vedení 
Olympu, Ministerstva vnitra, Magistrát hl.m. Prahy a samozřejmě také Česká gymnastická 
federace. 
 
V současné době se pracuje na přípravné studii, která bude sloužit k rozhodnutí o změně 
územního pláno, aby se v příštím roce mohlo pracovat již na samotném projektu a žádosti              
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o vydání stavebního povolení. Cílem je dokončení stavby Národního tréninkového centra                        
nejpozději v 1.polovině roku 2022.  
 
Česká gymnastická federace získala souhlas dcery Věry Čáslavské Radky s užitím jména 
naši historicky nejúspěšnější gymnastky pro pojmenování Národního tréninkového centra.  
 
Věřme tedy, že nyní již vše půjde tak, aby nejpozději počátkem roku 2022 mohlo dojít               
k otevření Národního tréninkového centra Věry Čáslavské v areálu Olympu - Resortního 
sportovního centra Ministerstva vnitra v pražské Stromovce. 
 
 
9.  Závěr 
 
Zpráva o činnosti není vyčerpávající a 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 nebo ji budou ovlivňovat v období budoucím  a budou mýt vliv 
na další rozvoj a směřování gymnastických sportů v České republice.  

 
Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval 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 poděkování patří také rovněž pořadatelům soutěží a všem dobrovolným pracovníkům, 
kteří se podíleli na jejich přípravě a samotném průběhu.. 
 
Můj velký respekt a úcta patří všem trenérům a rozhodčím, kteří se věnuji gymnastice ať už 
profesionálně nebo na dobrovolné bázi ve svém volném čase. Bez těchto lidí by práce 
výkonného výboru, jejich sportovně-technických komisí a nakonec ani samotná existence 
České gymnastické federace neměla smysl.  

 
 

V Praze dne 30.8. 2018  
 
 
 
          Roman Slavík, v.r. 
                předseda ČGF 
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TECHNICKÁ KOMISE SPORTOVNÍ GYMNASTIKY ŽEN 
 
TK SGŽ si stanovila následující cíle a úkoly: 
 Vytvořit podmínky pro nový OH cyklus 2016 – 2020 (pro zlepšení reprezentace 

směrem OH 2020) 
 Zabezpečit účast závodnic na MEJ, ME, MS se vzornou reprezentací ČR a splnění 

požadovaných kritérií uvedených v plánu přípravy  
 Účast na EYOF 2017 a 2019 se splněním požadovaných kritérií a umístnění viz plán 

přípravy  
 Vytvářet podmínky na přípravu mladých závodnic – s výhledem k zařazení                   

do reprezentace -NZP 
 Vypracovat kritéria pro nominaci na vrcholné závody ( MEJ, ME, MS, EYOF…) Plán 

činnosti 
 Vypracovat plán k realizaci nového Závodního programu (utvořeného na základě 

programu FIG) s implementací k 1.1.2018  
 Vytvořit podmínky pro kvalitní přípravu reprezentantek (VT, nominační závody, 

mezinárodní utkání, pomoc klubům s materiálním vybavením a jiné motivační akce) 
 Spolupráce s trenéry mládeže a juniorské sekce v jednotlivých oddílech 
 Vydávat metodické materiály pro trenéry ve spolupráci s Metodickou komisí ČGF 
 Připravovat VT, školení a semináře pro trenéry a rozhodčí ve spolupráci s Metodickou 

komisí ČGF 
 Zajistit nové reprezentační dresy a teplákové soupravy  

 

Od října 2017 pracovala TK SGŽ ve složení: Miloš Miškovic, Ján Žifčák, Lenka Šotolová, 
Hana Liškářová, Jan Vejrosta. 
Od začátku bylo prioritou komise sladit všechny sekce činnosti. Hlavním úkolem bylo 
připravit plány činnosti pro reprezentační týmy seniorek a juniorek včetně limitů pro účast              
na ME, MEJ a MS v souladu s novými pravidly.  Důležitou činností TK SGŽ byla                              
i implementace a realizace nového ZP pro všechny kategorie jak vertikálně tak horizontálně, 
kterému předcházela školení, semináře a zavádění do praxe v klubech a oblastech                       
a zkouška „na ostro“ na krajských přeborech a MČR. 
TKSGŽ kooptovala nového člena Petrou Cenkovou, která má za úkol plán činnosti                     
pro žactvo s návazností na vyšší věkové kategorie juniorky a seniorky formou VT, silových 
testů, školení trenérů.  
Juniorský sektor komise posílila od 15.6.2018 Jana Novotná a zároveň  byl odvolán Jan 
Vejrosta z důvodu neplnění svých úkolů v komisi. 
Nová členka, Petra Kailová má na starosti posílení české rozhodcovské oblasti,                             
ve spolupráci s Hankou Liškářovou. 
Za Realizační tým fungují od léta v komisi také Zdenka Tcholakova a Kateřina Vlková. 
Všichni noví i staří členové proběhli schvalováním VV. 
Na schůzi VV dne 29.8. 2018 byl jednohlasně odvolán reprezentační trenér seniorek Ján 
Žifčák. 
Celá činnost, plán i realizace  TK SGŽ je prezentována též na oficiálních webových 
stránkách ČGF. 
Zrealizovali jsme spolupráci s paní Koutnou a Světem gymnastiky, výsledkem čehož je 
podpora a prezentace reprezentantek pro širší veřejnost i na stránkách ČGF www.gymfed.cz 
v sekci Gymnastika ženy – viz medailonky jednotlivých gymnastek. 
Nedá mi připomenout přípravu na MS v kanadském Montrealu na podzim roku 2017.                  
Ke kompletní přípravě se TK SGŽ podařilo zajistit aklimatizační soustředění v USA                
(u kanadských hranic) bez navýšených nákladů na účast na MS. 
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Posloupnost činnosti komise dle jednotlivých období: 
       
                                                                                                                                                 
LEDEN - ÚNOR 2018 
Na  schůzi  v  lednu  jsme  projednali  NZ  na  ME,  MEJ a  MS  a termíny  závodů  MČR                               
v Černošicích, MČR družstev (Liga)  dne  8-9.12.2018  v Černošicích a NZ  na OHC dne 
29.11.-1.12.2018  
 
TK SGŽ odsouhlasila termíny seminářů k NZP (nový závodní program): 

- 27.1.2018 Počernice 
- 24.2.2018 Ostrava 
- 25.2.2018 Brno 
- 4.3. 2018 České Budějovice 
- 22.4.2018 seminář pro rozhodčí v Praze 

Přednášejícím na všech seminářích byla Lenka Šotolová za částečné pomoci Jána Žifčáka – 
bradla a smyčky 
Všechny semináře proběhly s bohatou účastí trenérů a rozhodčích z celé republiky. 
 
BŘEZEN-DUBEN 2018 
TK SGŽ v měsících březen, duben dle zápisů z porad projednávala a dolaďovala připomínky 
ze seminářů a školení trenérů a rozhodčích k novému závodnímu programu. 
Projednávalo se technické zabezpečení na smyčky a hrazdovou tyč a byly vydány 
VYSVĚTLIVKY k NZP. 
 
KVĚTEN 2018 
Proběhly závody níže uvedené závody a oblastní kola na M-ČR 

- 8.5.2018    Brno 
- 13.5.2018  Počernice 
- 19.5.2018  Praha- Široká 
- 26.5.2018  Ostrava- Kojdecký 
- 27.5.2018  přebor Prahy 

ČERVEN 2018 
1.-3.6.2018  MČR Mistrovská třída a žákyně VS3A (bývalé žákyně A) v Černošicích 
23.-24.6.2018 MČR VS0 – VS2 a VS4B – VS6B ve Znojmě 
Zvláště MČR ve Znojmě bylo hodnoceno velmi kladně, byť tento oddíl připravoval takto 
velkou akci poprvé. 
8.-10.6. 2018 se děvčata - v čele s reprezentací juniorek a seniorek, pro které to byl                  
2. nominační závod, zúčastnila klasického mezinárodního utkání Gym Festival Trnava, 
Slovensko. 
 
Všechny výsledky jednotlivých závodů najdete na oficiálních webových stránkách ČGF 
www.gymfed.cz 
 
ČERVENEC 2018 
 
6.-7.7.2018 Se uskutečnilo MU CZE-HUN-AUT-SVK juniorek i seniorek v maďarské 
Budapešti, které mělo za úkol jak stmelit děvčata jako týmy před ME, tak rozhodnout                 
o 5. člence juniorského týmu a i seniorského týmu. Zde byla vybrána dle výsledku a kritérií 
uvedených v plánu přípravy Natálie Riantová - juniorka a Sabina Hálová - seniorka.  
 
16.-20.7.2018 proběhl VT juniorek před ME v Brně, kde se bohužel zranila nejlepší juniorka 
Natálie Klaková a proto byla nahrazena Natálií Brabcovou. 
 
Seniorky absolvovaly VT před ME v Praze v tělocvičně TJ Bohemians od 23.-27.7.2018. 
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Z klubové přípravy, výcvikových táborů, výsledků nominačních závodů a zdravotního stavu 
gymnastek a nominace TKŽ SG vyplynulo následující složení delegace: 
Vedoucí:  Zuzana Vojáčková 
Seniorky:  Aneta Holasová (TJ Bohemians Praha) 

Lucie Jiříková (TJ Sokol Brno I) 
Dominika Ponížilová (TJ Prostějov) 
Kristýna Brabcová (TJ Bohemians Praha) 
Sabina Hálová (TJ Sokol Kampa) 

Trenéři:  Zdenka Tcholakova (TJ Bohemians Praha), Veronika Lukášová (TJ 
Prostějov), Stanislav Vyzina (TJ Sokol Brno I) 

Juniorky: Jasmína Hnilicová (TJ Sokol Brno I) 
  Tamara Kalašová (TJ Sokol Brno I) 
  Magdaléna Coufalová (TJ Sokol Kampa) 
  Natálie Riantová (SK Hradčany Praha) 
  Natálie Brabcová (TJ Bohemians Praha) 
Trenéři: Anita Vyzinová (TJ Sokol Brno I), Jiří Fiřt (TJ Bohemians) 
Rozhodčí:  Pavla Varmužková, Renáta Řehořová 
Lékař:   Mudr. Luboš Hrazdíra 
Fyzioterapeutka: Martina Metlická 
 
Mistrovství Evropy se konalo od 30.7.-13.8.2018 ve skotském Glasgow (30.7.-6.8.2018). 
Zhodnocení ME a výsledky jednotlivých družstev a jednotlivkyň najdete v článcích                        
viz oficiální web ČGF. 
 
SRPEN - ZÁŘÍ 2018 
 
Koncem srpna se část seniorek již připravuje na SP v Paříži a SP v Szombathely, které               
se konají koncem září a samozřejmě i na nominační závod na MS, který se uskuteční               
22.9. 2018 v tělocvičně TJ Bohemians Praha za přítomnosti mezinárodních rozhodčích. 
 
MS se letos koná v katarském Dauhá od 19.10.- 4.11. 2018, s tím, že česká ženská 
reprezentace odjíždí již 15.10.,  protože využije nabídky katarské strany na výcvikový tábor 
na závodním nářadí na 4 dny zdarma. 
 
TK SGŽ  v tomto roce realizovala svou činnost ve dvou směrech. 
Domácí- nový Závodní program, inovace TK SGŽ, organizační postupy při organizování 
závodů se zrychlily – u určitých kategorií odpadlo organizované rozcvičení přímo                 
před závodem na daném nářadí.  
I touto cestou chci poděkovat Všem členům, kteří se podíleli na tvorbě a realizaci NZP                 
a práci v TK SGŽ 
Reprezentace - věřím že rozšířením TK SGŽ o zástupce z Realizačního týmu a zástupce 
SCM se zlepší přenos vzájemných informací a komunikace mezi TK SGŽ a RT. 
Všechny hodnotící zprávy aktivit a zprávy z jednání TK jsem shrnul ve zprávě činnosti TK 
SGŽ 2018. 
 
V Praze dne 28.8.2018 
                                                                                                                                            
 
Dle podkladů Miloše Miškovice, předsedy TK SGŽ upravila Zuzana Vojáčková. 
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TECHNICKÁ KOMISE SPORTOVNÍ GYMNASTIKY MUŽŮ 
 
 
Z důvodu včasného nedodání informací, bude zpráva přednesena na Valné hromadě ČGF. 
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TECHNICKÁ KOMISE SKOKŮ NA TRAMPOLÍNĚ 
 
Komise pracovala ve složení: Vladimír Zeman - předseda, Radek Hanáček - člen, Jiří Kotrba 
- člen, Miroslav Patrman - člen, Jana Štefaniková - členka. 
 
Komise pracovala v těsné spolupráci především s reprezentačními trenéry Petrem Dufkem             
a Marcelou Šefrovou a také i 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 (13.01.2018) setkali                 
na valné hromadě oddílů skoků na trampolíně, která pojednávala a připravovala především: 

 zprávu o činnosti za rok 2017 a záměry činnosti komise skoků na trampolíně na rok 
2018 

 zhodnocení za rok 2017 a záměry přípravy reprezentačních výběrů ČR a talentované 
mládeže a účastí reprezentantů ČR v mezinárodních soutěžích pro rok 2018 

 sportovní kalendář pro rok 2018 
 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) 

Dalšími tématy valné hromady byla příprava 46. ročníku Mezinárodního závodu Přátelství 
v roce 2018 a zařazení soutěží ve skocích na trampolíně do programu Letní Olympiády dětí 
a mládeže v roce 2019 v Liberci. 
 
Činnost komise skoků na trampolíně byla zaměřena především na : 

 koordinaci přípravy a činnost reprezentačních výběrů ČR, závodníků ve sportovních 
centrech mládeže (SCM) 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 

 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, dalších členů reprezentačních výběrů ČR a týmu přípravy 
na MEJ 2018 byla zajišťována především pod vedením oddílových a osobních trenérů 
v mateřských klubech závodníků. Příprava v klubech a oddílech byla doplněna systémem 
víkendových soustředění. V létě 2018 se opět vybraní nejlepší mladí trampolinisté zúčastnili 
tréninkového kempu UEG, kde se závodníky a jejich trenéry spolupracují experti - předních 
evropští trenéři.  
 
Zita Frydrychová (Trampolíny Liberec) a Adam Sült (Sokol Kampa) jsou i v roce 2018 
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 2018 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 2018. V roce 2018 Česká televize pro nás jako 
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v minulých letech připravuje sestřihy také z mistrovství České republiky jednotlivců                        
a družstev. 
 
Červnové mistrovství České republiky jednotlivců a synchronních dvojic proběhlo v Odolene 
Vodě, domácí oddíl mistrovství uspořádal poprvé a velmi dobře. Mistry České republiky se 
stali Zita Frydrychová z oddílu Trampolíny Liberec a Martin Pelc ze Sokola Žižkov I. Praha             
a juniorskými mistry Klára Milerová a David Pilpach (oba ze Sokola Kampa Praha). 
Synchronní tituly vybojovali Denisa Lichtágová / Karolína Sikorová ze Sokola Kampa Praha  
a kombinované páry Ladislav Riedl / Adam Sült (Trampolíny Liberec / Sokol Kampa). 
Juniorský synchronní titul získaly Natálie Huslarová / Aneta Hrudová (Sokol Kampa / 
Trampolíny Liberec). 
 
Na mezinárodním sportovním poli v období od minulé Valné hromady ČGF proběhly dva 
významné vrcholy, Mistrovství světa 2017 v Sofii v Bulharsku (Zita Frydrychová 39. místo 
výkonem 97,475 bodů a Adam Sült 56. místo výkonem 101,540 bodů) a Mistrovství Evropy 
2018 v Baku v Azerbajdžánu (Zita Frydrychová postoupila do semifinále výkonem 97,690 
bodů a v něm obsadila celkové 15. místo. Adam Sült obsadil 41. místo výkonem 101,605 
bodů a Ladislav Riedl 46. místo výkonem 97,035 bodů). Na ME 2018 Zita Frydrychová 
vybojovala kvalifikační místo na Evropské hry 2019 v Minsku v Bělorusku. 
Vrcholem víceleté přípravy juniorů bylo Juniorské mistrovství Evropy 2018 v Baku 
v Azerbajdžánu. Nejlepších výsledků dosáhli Aneta Hrudová (48. místo), David Pilpach             
(52. místo) a Aneta Hrudová / Natálie Huslarová 20. místo. Družstvo českých juniorek 
obsadilo 13. místo. 
Ve srovnání s ostatními závodníky mají čeští senioři a junioři zejména v provedení svých 
sestav, výjimkou byla Zita Frydrychová, kterou právě vysoké známky za provedení vynesly 
až do první patnáctky mezi evropskými ženami. 
 
Velkým domácím mezinárodním závodem pro naše závodníky byl 45. ročník Mezinárodního 
závodu Přátelství 14.10.2017 v Jablonci nad Nisou, ve kterém startovalo 228 závodníků              
a 64 synchronních párů ze 12ti zemí. Nejlepších výsledků dosáhli Aneta Hrudová (žákyně 
11-12 let, 5.místo), Matyáš Novák (žáci 11-12 let, 5.místo), Adéla Pretlová (žákyně 13-14 let, 
8.místo), Jonáš Brodský (žáci 13-14 let, 9.místo), Klára Milerová (juniorky, 6.místo), Zbyněk 
Bartoš (junioři, 7.místo), Kateřina Zwingerová (ženy, 6.místo), Adam Sült (muži, 6.místo), 
Anežka Urbanová / Natálie Vavřinová (žákyně 11-14 let synchronní dvojice, 3. místo), Klára 
Milerová / Anna Tyllerová (juniorky synchronní dvojice, 2.místo), Josef Drtina / Pavel Věchet 
(junioři synchronní dvojice, 1.místo) a Naim Ashhab / Adam Sült (muži synchronní dvojice, 
2.místo). 
 
Další významné mezinárodní soutěže letos naše nejlepší závodníky ještě čekají. V říjnu 
2018 budou startovat v závodě Světového poháru v Portugalsku a v listopadu proběhne 
mistrovství světa Světové hry věkových skupin v Petrohradu v Rusku. 
 
46. ročník Mezinárodního závodu Přátelství 2018 proběhne 12.-13. října v Jablonci                   
nad Nisou. Již dnes je přihlášeno přes 150 závodníků a 45 synchronních dvojic z 12ti zemí. 
Zkrácený záznam závodu pak uvede ve svém vysílání ČT4 Sport. 
 
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 27.8.2018 

 

 

Ing. Vladimír  Zeman 

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 sportovní gymnastiku, olympijský 
šplh a pohybové skladby. Subkomise olympijský šplh se od roku 2018 jmenuje šplh na laně. 
 
Komise pracovala v hodnoceném období ve složení: Josef Bučko, Miroslav Zítko, Petr 
Svoboda, Slávek Povondra, Pavol Niezgodský, Šárka Panská, Jitka Rosenbaumová, Oldřich 
Kadlec, Renáta Řehořová. S komisí VG úzce spolupracoval  sportovní manažer ČGF Michal 
Šotola.  
 
2. Činnost komise v období  září 2017 - srpen 2018 
 
V tomto období se komise VG zabývala přípravou účasti českých sportovců na akcích 
pořádaných jak na tak mimo území ČR. 
 
V září 2017 se uskutečnil 2. Gymnastický kemp v Prostějově za účasti 9-ti chlapců,  
53 děvčat a 17 trenérů z Čech, Moravy a Slovenska. Poděkování patří pořadateli akce TJ 
Prostějov v čele s Milošem Musilem a všem lektorům Veronice Lukášové, Janě Všetečkové, 
Renátě Řehořové a zvláště manželů Zdeně a Honzovi Komrskovým a jejich dceři Janě.  

 
Komise v prosinci 2017 opětovně uspořádala Festival pódiových skladeb, tentokrát 
v Ostravě, kde celou organizaci zajišťovala ČOS. Pořadatelsky se o akci postarali členové    
T.J. Sokol Rychvald. Přehlídky se zúčastnilo 305 účastníků z toho 8 skupin z Čech, Moravy  
a Slovenska.  

 
V prosinci 2017 se uskutečnil již tradičně závod MČR v olympijském šplhu v OC 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 lednu 2018 se uskutečnil 3. Gymnastický kemp v Kolíně jen pro chlapce. Kempu              
se zúčastnilo 19 gymnastů a 5 trenérů z 5-ti oddílů Čech a Moravy. Velké poděkování patří 
kolínským organizátorům a lektorům, Jaroslavu Chybovi, Martinovi Taftlovi a Václavu 
Barešovi za perfektní tréninkové jednotky a celý program kempu. Na základě této zkušenosti 
připravuje komise VG tento kemp pro chlapce v Kolíně na leden 2019. 

 
V lednu 2018 se uskutečnil 4. Gymnastický kemp v Dobřichovicích za účasti 45 gymnastek   
a 14 trenérů. I zde patří velké poděkování organizátorům kempu, dále všem lektorům 
(Kateřina Kolbová, Gábina Machová, Zuzana Miková, Šárka Panská, Renáta Řehořová                
a Miroslav Zítko). 

 
Komise VG se průběžně zabývala přípravou účasti českých sportovců na EUROGYM 2018 
v Belgii, na tuto akci nakonec žádná zastřešující organizace nevyslala své sportovce. Bylo to 
dáno tím, že se sportovci připravovali a zúčastnili největší gymnastické akce v ČR               
na přelomu června a července 2018, a to Všesokolského sletu v Praze.  
                 
Komise VG pokračovala v přípravě na Světovou gymnaestrádu 2019 v Rakousku, které se 
zúčastní cca 900 sportovců. Komise vybrala výrobce společného oblečení a dvě firmy              
pro dopravu sportovců do Dorbirnu. O konečném dopravci komise rozhodne v listopadu 
2018. Dále byla vybrána pojišťovna k pojištění účastníků WG – 2019. 
  
Komise VG připravila za minulé období několik seminářů a školení jak rozhodčích,                    
tak trenérů, a to v oblasti sportovní gymnastiky.   
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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  28.8. 2018            
 
 
 
                                                      

Josef Bučko, v. r.  

předseda komise VG      
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TECHNICKÁ KOMISE TEAMGYM 
 
Technická komise TeamGym (dále jen TK) se skládá ze šesti členů (v současné době 
uvažujeme o navýšení počtu členů vzhledem k narůstajícím aktivitám a úkolům): 
I 
ng. PETR GRYGA   předseda 
Bc. LIBOR PEČENKA  sekretář, zástupce ČASPV 
JUDr. NATÁLIE NAVRÁTILOVÁ člen 
Ing. BOHUSLAV POVONDRA člen, zástupce ČOS 
Ing. EVA ŠALBABOVÁ  člen 
ANNA MAJEROVÁ   člen 
 
Technická komise TeamGym pracuje na celorepublikové úrovni, tj. bez dalších regionálních 
či krajských struktur, což se v budoucnu může změnit v závislosti na zvyšující se členské 
základně a potřebách organizace soutěží či vzdělávacích akcí. 
V rámci koordinace našich aktivit se scházíme 3-4x ročně (formálně či neformálně), 
v mezidobí pak řešíme záležitosti s využitím aplikace Skype, jakožto velmi efektivního 
nástroje z hlediska času a nákladů na cestování. 
Pod dohledem TK je ustanovena komise rozhodčích (dále jen KR), jejíž náplní je zajištění 
kvalifikovaných rozhodčí pro soutěže v ČR a rovněž metodická a lektorská práce: 
 
JUDr. NATÁLIE NAVRÁTILOVÁ předsedkyně 
ANNA MAJEROVÁ   člen 
Mgr. ZUZANA ČELEDOVÁ  člen 
Bc. HANA KLINEROVÁ člen (přerušila činnost z důvodu mateřských povinností           

a nemožnosti se zúčastnit mezinárodního školení) 
 
V souladu s prioritami stanovenými pro rok 2018 si dovolím shrnout činnost TK TeamGym 
v uplynulém období: 
 
1. Komunikace 

Pro snadnější komunikaci využíváme generických mailových adres: Technická komise 
(tk.tg@gymfed.cz) a komise rozhodčích (kr-tg@gymfed.cz), a to jak pro naši práci, tak             
pro sportovní veřejnost. 
Nepodařilo se dotáhnout do fáze realizace konceptu tzv. Newsletter („věstník“), který by 
pravidelně (2 krát ročně) informoval o dění v TeamGym a práci technické komise. 
 
2. Vzdělávání a výcvikové tábory (VT) 

V letech 2017 a 2018 jsme pokračovali v započaté cestě a zorganizovali celkem pět VT 
v Praze a Třebíči, jejichž cílem bylo kromě podpory talentů rovněž předávání znalostí              
a zkušeností trenérům. Pravidelně se těchto akcí účastní v průměru 30 gymnastek/gymnastů 
a trenéři z více než 10 oddílů. Do konce roku bychom rádi uskutečnili další VT; s touto 
aktivitou počítá TK i pro příští rok. 
V září 2017 se uskutečnila Speciální část školení trenérů TeamGym III. třídy. Děkuji Anně 
Majerové za přípravu a vedení školení a Mgr. Janu Chrudimskému, Ph.D. za konzultace                
a cenné připomínky, které umožnily tento důležitý úkol dotáhnout do úspěšného konce. 
V letošním roce se další plánované školení trenérů III. třídy neuskutečnilo vzhledem 
k absenci lektorky (zvyšuje si své znalosti TeamGym studiem na sportovní škole v Dánsku)               
a rovněž vzhledem k tomu, že ČGF letos neplánovala organizovat Obecnou část školení 
trenérů. 
V příštím roce bychom ve spolupráci s metodickou komisí zrevidovali podmínky 
Kvalifikačního řádu s cílem uskutečnit další školení trenérů III. třídy, výhledově i pro                  
II. trenérskou třídu TeamGym. 
V letošním roce UEG z organizačních důvodů nepořádalo každoroční úspěšný trenérský 
kurz Level 1 (základní úroveň) a tréninkový kemp, kterého se pravidelně účastnili gymnastky 
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a gymnasté z České republiky. Věříme, že v příštím roce bude opět možnost se zúčastnit, 
s podporou ČGF. 
 
3. Pravidla a řády 

Na základě aktualizace a změn pravidel TeamGym UEG (přiblížení se strukturálně pravidlům 
FIG) stál před TK a KR nelehký úkol. Vzhledem k posunu schválení pravidel UEG, termínu 
školení mezinárodních rozhodčích a časovému plánu závodů Českého poháru bylo nutné 
posoudit realizaci všech změn, poskytnout informace trenérům a proškolit všechny rozhodčí! 

Nesmírně si vážíme podpory a přístupu trenérů, kteří věnovali úsilí a čas při úpravě svých 
pohybových skladeb a soutěžního programu na akrobacii a trampolíně! TK je přesvědčena, 
že realizace nových pravidel byl správný krok pro budoucí rozvoj našeho sportu! 

Neméně důležitou aktivitou byla adaptace pravidel UEG pro nižší výkonnostní a věkové 
kategorie v rámci Českého poháru, do které se zapojila aktivně celá TK s přispěním trenérů 
oddílů TeamGym v rámci zpětné vazby a konzultací. 

V následujících měsících čeká TK a KR revize všech dokumentů, včetně aktualizace změn 
pravidel UEG z letošního léta, a příprava rozpisu Českého poháru pro rok 2019. 

4. Rozhodčí 

V letošním roce proběhla série školení rozhodčích I., II a III. třídy, a to vzhledem ke změně 
mezinárodních pravidel TeamGym a jejich překladu do češtiny. Celkem zvládlo úspěšně 
zkoušky téměř 50 rozhodčích. Děkuji všem lektorům za úsilí při přípravě a vlastní organizaci 
školení! 
V září se uskuteční další potřebné školení rozhodčích III. třídy; začátkem roku 2019 pak KR 
uvažuje o dalším školení I. a II. třídy. 
Školení mezinárodních rozhodčích UEG proběhlo v říjnu a listopadu 2017, doplňující školení 
pak v květnu 2018. Všem našim pěti mezinárodním rozhodčím gratulujeme! 
Na konci května letošního roku pak naše dvě rozhodčí (Natálie Navrátilová, Zuzana 
Čeledová) odcestovaly na základě pozvání a s podporou TK na závody do Švédska. 
 
5. Soutěže a poháry 

V letošním roce probíhá další cyklus Českého poháru TeamGym, který se skládá z pěti 
individuálních závodů včetně MČR (3 závody již proběhly v Třebíči, Praze a Brně, další          
2 závody v Příbrami a Trutnově nás čekají na podzim). Je třeba vyzdvihnout ochotu a úsilí 
organizátorů, bez které by nebylo možné uskutečnit již několikátý ročník Českého poháru 
jakožto nejvyšší soutěže u nás. Systém pravidelných závodů je nezbytným předpokladem 
motivace závodníků a trenérů, potažmo dalšího rozvoje TeamGym u nás. 

V rámci partnerství s firmou Euro Gymnastic Equipment (Dánsko) máme k dispozici                
pro závody Českého poháru špičkovou trampolínu, na které se rovněž připravuje česká 
reprezentace a využívá se i pro výcvikové tábory pořádané TK TeamGym. 

Pro Mistrovství ČR se v letošním roce podařilo zajistit vhodné prostory pražské haly 
Jedenáctka (Chodov). S podporou hlavního města Prahy se zde uskutečnil rovněž první 
závod letošního ročníku mezinárodní série International Cup of Clubs. Rád bych touto cestou 
poděkoval členům TK a ČGF za podporu a úsilí, bez kterého by se takto velká akce nemohla 
konat. Nemohu jmenovat všechny, ale zejména úloha Ing. Michala Šotoly byla pro letošní 
mistrovství zásadní (získání grantu, zajištění nářadí a technické zabezpečení). 
 
Pro Mistrovství ČR v roce 2019 se snažíme již nyní najít ve spolupráci s potenciálními 
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organizátory vhodné prostory a termín. Zejména otázka rozměrů tělocvičny a dostatečného 
zázemí pro závodníky, rozhodčí a diváky bývá často velmi omezující při výběru. 
 
Soutěží v zahraničí se pravidelně a na vlastní náklady účastní i naše týmy. Gymclub Třebíč 
absolvoval druhý závod International Cup v italském Cesenaticu. Zmíněný pohár zahrnuje 
šest závodů pořádaných po celé Evropě. 
 
V příštím roce bychom se rádi znovu ucházeli o pořadatelství International Cup. 

 
6. Reprezentace 

Detailní plán přípravy reprezentace pro podzimní ME 2018 v portugalském Odivelas je 
zveřejněn na webových stránkách ČGF. 
Celá příprava začala v říjnu 2017, kdy v Praze proběhlo testování téměř 50 gymnastů                   
a gymnastek. Na základě stanovených kritérií výkonnosti byl reprezentačními trenéry 
nominován širší reprezentační výběr pro přípravu na ME v kategoriích ženy Junior                  
(17 gymnastek) a Senior (15 gymnastek). 
První reprezentační sraz se uskutečnil v prosinci 2017 a následovaly reprezentační srazy 
jednou měsíčně (vždy sobota a neděle) až do července 2018. Mezi tím došlo k plánovanému 
zúžení obou výběrů na základě výkonnosti, rovněž přirozeně z časových či finančních 
důvodů. Většina reprezentačních srazů se uskutečnila v tělocvičně TJ Bohemians;                      
bez podpory oddílu gymnastiky bychom řádnou přípravu uskutečnit nemohli! 
Na začátku července se reprezentace účastnila vystoupení na Sokol Gala, což byla velká 
příležitost prezentovat TeamGym jako jeden z rodiny gymnastických sportů. Děkuji za tuto 
možnost Mgr. Petru Syrovému a za technické zabezpečení Ing. Michalu Šotolovi. 
Na přelomu července pak proběhlo hlavní týdenní soustředění ve špičkových podmínkách 
dánského Helsinge. V České republice takovéto tréninkové zázemí v současné době chybí! 
Před námi nyní stojí závěrečná fáze přípravy a rovněž hodnocení výkonnostních cílů týmů                  
a jednotlivých gymnastek před ME. 
 
Závěrem bych rád poděkoval ČGF a VV za podporu a Ing. Romanu Slavíkovi za aktivní 
pomoc při hledání zdrojů pro financování našich aktivit. 
 
 
 
V Praze dne 28.8.2018 

 

 

Ing. Petr Gryga 

předseda TK TeamGym ČGF 
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TECHNICKÁ KOMISE AEROBIKU 
 
1.    Úvod 
V průběhu roku 2018 působila komise gymnastického aerobiku ve složení:  
Barbora Svatošová (předsedkyně) 
Andrea Višňová (člen) 
PaedDr. Marta Muchová (člen)  
Mgr. Hana Melounová (člen) 
Mgr. Pavlína Radičová (člen) 
 
2.    Činnost komise aerobiku v období 1.1.2018 – 1.8.2018 

 organizace domácích mistrovských a pohárových soutěží 
 organizace VT a soustředění reprezentace 
 pokračující spolupráce se SGF - společná pohárová soutěž Pohár Federací 

CZE/SVK, 13. ročník  
 podpora přípravy závodníků z řad talentované mládeže, podpora sportovních 

středisek v jednotlivých klubech 
 starty reprezentantů na mezinárodních závodech a především na MS v aerobiku                 

na přelomu května a června 2018,Guimaraes (POR), účast závodníků z jednotlivých 
klubů na MZ 

 organizace M MČR a 12th Czech Aerobic Open 2018 ve Zlíně 
 sledování vývojových tendencí aerobiku v celosvětovém měřítku 
 zajišťování 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 a Dance aerobik, které jsou zaměřeny na získání širší 
základny cvičenců 

 
3.    Nejvýznamnější mezinárodní závody v aerobiku v období 1.1.2018 – 1.8.2018 a  
bilance medailových a finálových umístění našich závodníků na těchto závodech: 
 
12th Czech Aerobic Open, M MČR v aerobiku, 9.-11.3.2018, Zlín 
3. místo Barbora Kalíková, kat. SEN IW 
7. místo Tereza Kočová, kat. SEN IW 
1. místo Kristýna Bernátová, Tereza Kočová, Barbora Karlíková kat. SEN TR 
3. místo Dita Hanzalová, Šárka Dousková, Adéla Misárová kat. SEN TR 
2. místo  Kristýna Bernátová, Tereza Kočová, Dita Hanzalová, Adéla Misárová,  
               Tereza Kudláčková  SEN GR 
8. místo Markéta Kosejková, kat. AG2 JUN 
9. místo Simona Vykoukalová, kat. AG 2 IW 
2. místo  Markéta Kosejková, Simona Vykoukalová, Tereza Otevřelová, kat. AG2 TR 
 



20 
 

MS v aerobiku, 28.5.-5.6.2018, Guimaraes (POR) 
36. místo Barbora Karlíková, kat. SEN IW 
39. místo Tereza Kočová, kat. SEN IW 
22. místo Barbora Karlíková,Tereza Kočová, Kristýna Bernátová kat. SEN TR 
32 místo Dita Hanzalová, Šárka Dousková, Adéla Misárová kat, SEN TR 
13. místo Tereza Kočová, Kristýna Bernátová. Dita Hanzalová, Adéla Misárová,  
                Tereza Kudláčková kat. SEN GR 
33. místo Simona Vykoukalová, kat. JUN IW 
39. místo Markéta Kosejková, kat. JUN IW 
33. místo Simona Vykoukalová,Markéta Kosejková, Tereza Otevřelová, kat. JUN TR 
 
4. Nejdůležitější úkoly pro následující období 
 

 I 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 

 I v dalších letech bychom chtěli zachovat tradici mezinárodního závodu v aerobiku 
Czech Aerobic Open, který by měl proběhnout v březnu 2019 ve Zlíně, přičemž 
posledního 12. ročníku se zúčastnilo cca 500 závodníků ze 14 zemí světa.  

 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 CZE/SVK, 14. ročník  

 Pracovat na možnosti zajištění on-line přenosů z mistrovských i pohárových soutěží 
pořádaných TK AER 

 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 2019, 
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 
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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.  
 
 
 
 
V Liberci dne 29.8.2018     

 

 

 

Barbora Svatošová 

Předsedkyně TK AER 
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TECHNICKÁ KOMISE AKROBATICKÉ GYMNASTIKY 
 
1. Úvod 
 
Komise pracovala od září 2017 do srpna 2018 ve složení:  
  
Anna Malá - předsedkyně 
Markéta Stíbalová - členka 
Jana Smolíková - členka 
Zuzana Telcová - členka  

 
2. Činnost komise v období září 2017 - srpen 2018 
 
Hlavním úkolem komise byla aktualizace pravidel pro nejmladší, pro republikový šampionát -  
kategorie Youth, 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).   
 
3. Vzdělávání  
 
Trenérský kurz - v lednu  2018  proběhl víkendový kurz trenérů akrobatické gymnastiky 
v hale TJ Bohemians Praha. 
V současné době se v ČR zabývají akrobatickou gymnastikou 3 oddíly, TJ Bohemians 
Praha, T.J. Sokol Brandýs nad Labem a Akrobat Batelov. Jen prvně jmenovaný oddíl je 
v současné době registrovaným oddílem ČGF. Věříme, že po sérií seminářů se počet oddílů 
rozroste. 
 
V termínu od 30. července do 6. srpna se výběrové družstvo akrobatů zúčastnilo 
tréninkového kempu, pořádaného Evropskou gymnastickou federací. Do bulharského 
letoviska Kamchia, kde se kemp konal, odjely celkem tři dívčí trojice a jeden chlapecký pár 
v doprovodu tří trenérek. Přes 120 akrobatů z několika zemí Evropy bylo rozděleno do šesti 
skupin, přičemž každé byl přidělen jeden expert z řad zkušených trenérů z Ruska, 
Portugalska, Německa, Ukrajiny či Velké Británie. Naši akrobaté strávili týden pod vedením 
Vladimira Makarchenka, dlouholetého trenéra britské reprezentace. 
 
 
4. Přehled domácích a mezinárodních soutěží 
 
V hodnoceném období se závodníci akrobatické gymnastiky zúčastnili několika domácích            
a zahraničních závodů: 
V říjnu 2017 se v polském Řešově konalo Mistrovství Evropy. V kategorii Age group 11-16 let 
se zúčastnila trojice dívek Jana Kinštová, Lucie Neuschlová a Anna Hamříková. Společně               
s vedoucí delegace a trenérkou Petrou Filsakovou a rozhodčí Markétou Stíbalovou. Děvčata 
obsadila celkové 20. místo s 50,100 body z 33 účastníků z 22 zemí. 
Vrcholem sezóny bylo ve dnech 4. až 10. dubna Mistrovství světa. Šampionát, který se koná 
s pravidelností jednou za dva roky, se letos uskutečnil v belgických Antverpách. Českou 
republiku na něm reprezentovala opět dívčí trojice Anna Hamříková, Lucie Neuschlová              
a Jana Kinštová, která na závod odcestovala v doprovodu trenérky Petry Filsakové, 
mezinárodní rozhodčí Jany Smolíkové a vedoucí delegace Markéty Stíbalové. I přes velké 
zdravotní obtíže děvčata kvalifikaci zvládla na výbornou a obsadila konečné 32. místo. 
Kromě sportovních výsledků si však česká delegace odvezla z mistrovství i skvělou novinu. 
Naše rozhodčí byla na základě svých rozhodcovských výsledků nominována jako oficiální 
rozhodčí pro Youth Olympic Games, které se uskuteční letos na podzim v Buenos Aires. 
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Druhou listopadovou sobotu se v gymnastické tělocvičně TJ Bohemians Praha odehrálo 
tradiční Mistrovství České republiky v akrobatické gymnastice s mezinárodní účastí. 
Letošního šestnáctého ročníku se zúčastnilo celkem 186 závodníků z 18 klubů šesti 
evropských zemí. Během celého dne ohodnotila dvacítka mezinárodních rozhodčích přes 
115 sestav sportovců z Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Švýcarska a samozřejmě              
z Čech. O titul mistrů republiky bojovalo 27 akrobatů z pořadatelského oddílu TJ Bohemians 
Praha a ze Sokola Brandýs nad Labem. 
 
Další soutěže: 
Budapest Acro CUP - Budapešť (HUN) 
TuG Pokal - Lipsko (GER)  
Zwinger Acro Cup - Drážďany (GER) 
Klokan Cup - Praha (CZE) 
Chmielewskeho Tourmanent - Svidnice (POL) 
 
 5. Závěr 
 
V příštím roce plánujeme rozšířit počet školení trenérů. Závěrem mi dovolte poděkovat všem 
členům TK AG ČGF, dále trenérům, závodníkům, rozhodčím i pořadatelům soutěží.  
 
 
 
 
V Praze dne 26.8.2018     

 

 

 

Mgr. Anna Malá, v.r. 

předsedkyně TK AKR 
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METODICKÁ KOMISE 
 
Komise od Valné hromady České gymnastické federace konané dne 23. září 2017 pracovala 
ve schváleném složení Výkonným výborem ČGF: Jan Chrudimský (předseda), členové: 
Gustav Bago, Jiří Buben, Roman Farana a Petra Šrámková.  
 
Členové komise se podíleli na organizaci a výuce na vzdělávacích akcích.                                 
Za nejvýznamnější považuji uspořádání školení II. třídy trenérů sportovní gymnastiky mužů          
a žen konané ve Zlíně. Děkuji všem zúčastněným lektorům i oddílu Gymnastika Zlín,                 
kde školení proběhlo. Prioritou činnosti bylo a nadále i zůstává vzdělávání trenérů. 
 
Oproti předchozímu období bohužel nedošlo k zásadnímu posunu ve zpracování 
elektronických studijních opor nutných pro dokončení přípravy e-learningového vzdělávání 
trenérů III. a II. třídy. Zdržení jsou způsobena především významnou vytížeností autorů textů. 
V souvislosti s novým modelem vzdělávání se připravuje novelizace Kvalifikačního řádu, 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, 
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 VV ČGF 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 15.8.2018        

 

 

 

Jan Chrudimský, v.r. 

předseda Metodické komise 
 
 
 
 
 
 


