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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 2018 do srpna 2019.  

 
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 2018 byl v oblasti dotací, jak je již poslední roky zvykem, poznamenán 
opožděným zasíláním dotací ze strany MŠMT. Ani v letošním roce 2019 tomu není jinak. 
První finanční prostředky přišly na bankovní účet ČGF v první polovině dubna (Program 
REPRE a ORGANIZACE SPORTU) a další pak v první polovině května (Program TALENT                
a VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE). Negativně se projeví na letošním hospodaření ČGF 
neobdržení dotace na zajištění české účasti na Světové gymnaestrádě v rakouském 
Dornbirnu v rámci dotačního programu POHYB A ZDRAVÍ. Přes tyto negativní skutečnosti  
se podařilo vedení ČGF v loňském roce a v letošním roce daří zajistit činnost ČGF bez toho, 
aby to mělo zásadní vliv na rozsah zajišťovaných činností.  
 
V roce 2019 došlo opět k významným úpravám metodiky čerpání dotací, což vede ve většině 
případů bohužel k dalšímu zvýšení administrativy a v některých oblastech i k omezení 
čerpání nebo přímo nemožnosti čerpání dotací u některých nákladových položek. Tento stav 
se nepodařilo, i přes jednán zástupců sportovního prostředí s vedením Odboru sportu 
MŠMT,  zásadně oproti roku 2018 změnit.  
 
Pro rok 2019 byla výše dotací v jednotlivých dotačních programech MŠMT zveřejněna                 
v průběhu dubna letošního roku. ČGF letos obdržela v druhé polovině dubna dotaci                    
na Sportovní reprezentaci ČR (PROGRAM REPERE) ve výši 2.654.000 Kč (mírný nárůst 
oproti roku 2018) a dotaci na Sportovně talentovanou mládež (PROGRAM REPRE) ve výši 
10.782.860 Kč, což představuje u tohoto dotačního programu oproti roku 2018 další nárůst              
o cca 25%.  
 
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,                                 
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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, OSpS a VSCM apod.   
 
Díky výši finanční dotace 10 992 020 Kč v rámci PROGRAMU – Organizace sportu, která 
byla navýšená oproti loňskému roku o 394.020 Kč pokračuje rozhodnutím Výkonného výboru 
ČGF také systém dotací na činnost registrovaným oddílům ČGF. V letošním roce 2019 bude  
rozděleno celkem 2.490.000,- Kč. A to i přesto, že podmínky pro administraci využití této 
dotace na činnost registrovaných oddílů a klubů jsou oproti roku 2019 zase o něco složitější 
a striktnější a pro ČGF i pro příjemce dotace bude znamená zase o něco složitější 
administrativu..  
  
České gymnastické federaci se podařilo opětovně i pro rok 2019 získat od MŠMT finanční 
dotaci na pořádání významných sportovních akcí, Mezinárodní závod Přátelství ve skocích 
na trampolíně a Czech Aerobic Open. Navíc v roce 2019 obdržela ČGF od hl.m. Prahy díky 
jeho grantové politiky také významnou finanční dotaci na pořádání Czech Aerobic Open              
a Mezistátní utkání ve sportovní gymnastice juniorek a žen.   
 
Pokračuje 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 (zapůjčení auta v cizině, asistence při řešení problémů způsobených zrušením nebo 
zpožděním letů apod.).  
 
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 4-6 měsících kalendářního roku. Podrobnější údaje o výsledcích hospodaření         
za rok 2018 a návrhu rozpočtu pro rok 2019 naleznete v podkladových materiálech               
pro jednání letošní valné hromady. 
 
 
3.  Směrnice a řády ČGF 
 
Opětovně došlo k aktualizacím některých směrnic týkajících se hospodaření s finančními 
prostředky souvisejícími především se změnami podmínek čerpání dotačních programů 
MŠMT a úpravě Metodických a prováděcích pokynů pro Sportovní střediska v souvislosti             
se změnou Závodního programu sportovní gymnastiky žen.  
 
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            
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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 2018 již 46. ročník 
Mezinárodní závodu Přátelství ve skocích na trampolíně, kterého se zúčastnilo více než 200 
trampolinistů z 12ti zemí (AUT, DEN, GBR, GER, HUN, ISR, ITA, LAT, NED, POL, SLO, 
SUI). 
 
Úspěšně pokračuje také tradice Závodu olympijských nadějí ve sportovní gymnastice juniorů 
a juniorek pořádaného klubem Gymnastika Liberec. Na loňském 13. ročníku proběhlo třetím 
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 Číny, 
Francie, Polska, Maďarska a Velké Británie. V této konkurenci se neztratily ani naše juniorky, 
které obsadily třetí místo za Maďarskem a Velkou Británií. 
   
Tradiční místo má v kalendáři FIG také mezinárodní závod v aerobiku „Czech Aerobic 
Open“, pořádaný po celou dobu jeho historie klubem Aerobic Sport Centrum Zlín, jehož 13. 
ročník proběhl letos v březnu v Praze v prostorách Welness Hotelu Step v režii ČGF. Soutěží 
se zúčastnilo cca 450 závodníků a závodnic z 13ti zemí (AUT, CHN, CZE, BLR, GER, HUN, 
KAZ, MDA, LTU, SVK, ROU, RUS, UKR). V rámci tohoto závodu proběhlo tradičně také 
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. Bohužel již po několikáté došlo ze strany 
pořadatele k porušení jednoho ze základních pravidel po pořádání soutěží zařazených 
v kalendáři FIG, a to startu závodníků a závodnic bez platné licence FIG.   
 
 
5. Domácí mistrovské soutěže 
 
Ve spolupráci se sportovně-technickými  komisemi a sekretariátem ČGF se VV ČGF podílí 
také na organizačním 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 
v soutěži TeamGym a MČR ve šplhu na laně.              

 
Daří se udržovat spolupráci s tradičními oddíly/kluby ochotnými organizovat domácí 
mistrovské soutěže. Zárukou kvalitní organizace šampionátů ve sportovní gymnastice mužů 
a žen je vždy oddíl SG při T.J. Sokol Brno I. 
  
Počátkem prosince 2018 proběhla v Černošicích ve Sportovní hale Věry Čáslavské  
Extraliga, I. liga a II liga ve sportovní gymnastice žen, která organizačně zajišťovala Česká 
gymnastická federace ve spolupráci s místními členy T.J..Sokol Čenošice a skupinou 
„ostraváků“, kteří pomohli se zajištěním soutěže po  technické stránce. I díky této pomoci  
proběhly ligové soutěže žen hladce a bez zásadních výhrad k její organizaci a průběhu.. 
 
Velice kladně bylo ze strany účastníků hodnoceno MČR v sportovní gymnastice žen 
kategorií C, které se uskutečnilo koncem loňského října v Městské sportovní hale 
v Jindřichově Hradci. Pořadatelé z oddílu SK při TJ Slovan Jindřichův pod vedením Ivany 
Miroslavy Belšanové připravili závodnicím, jejich trenérům a rozhodčím výborné podmínky. 
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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 2018 podělily kluby 
Trampolíny Liberec (MČR družstev) a pořadatelskou premiéru měl GT Šestajovice v případě 
MČR žákovských kategorií  a svou premiéru jako pořadatel mistrovské soutěže si odbyla 
také T.J. Dvůr Králové nad Labem jako pořadatel Mistrovství ČR ve skocích na trampolíně 
juniorů, juniorek, mužů a žen. A v obou případech dopadly „premiéry“ na výbornou.   
   
 
Mistrovství ČR v olympijském šplhu zajišťoval stejně jako v předcházejících letech  ŠSK 
Palestra při ZŠ Modřanská ve spolupráci s hlavním partnerem, kterým je Česká Pojišťovna, 
a.s.  Mistrovství ČR se konalo již po sedmé v řadě v Obchodním centru Harfa v Praze                 
a stejně tak tomu bude v letošním roce.   
 
Letošního pořádání MČR 2019 TeamGym a TeamGym Junior se ujal oddíl při TJ Chropyně. 
Mistrovství proběhlo  ve sportovní hale univerzity palackého v Olomouci. Mistrovství 
proběhlo p organizační stránce ke spokojenosti všech zúčastněných, na které měli největší 
podíl dobrovolníci a rodiče závodnic TJ Chropyně pod vedením Natálie Navrátilové.         
K úspěšnému průběhu pomohla významná finanční podpora ze strany města Chropyně. 
 
Všechny kluby a oddíly pořádající mistrovské soutěže se zhostily svého úkolu. Poděkování 
patří všem klubům, oddílům, sportovním organizacím a jejich dobrovolným pracovníkům, 
kteří se podíleli na pořádání a zajištění mistrovských soutěží v uplynulém období: 
 
rok 2018 
 
MČR ve sp. gymnastice juniorek C a žen C / Jindřichův Hradec / TJ Slovan J. Hradec 
MČR družstev ve skocích na trampolíně  / Liberec / Trampolíny Liberec 
MČR žactva ve skocích na trampolíně / Olomouc / GT Šestajovice  
MČR v akrobatické gymnastice / Praha / TJ Bohemians Praha 
MČR ve sp. gymnastice mužů v povinných sestavách / Brno / T.J. Sokol Brno I  
Liga družstev ve sp. gymnastice žen / Černošice / ČGF 
MČR v olympijském šplhu / Praha / ŠSK Palestra při ZŠ Modřanská 

   
 rok 2019 
 
MČR v aerobiku, dance aerobiku, step aerobiku a team aerobiku / Praha / ČGF.   
MČR TeamGym a TeamGym Junior  / Olomouc / TJ Chropyně   
MČR ve sp. gymnastice kadetů, juniorů a mužů / Třinec / TJ TŽ Třinec  
MČR ve sp. gymnastice kadetek, juniorek a žen / Třinec / TJ TŽ Třinec  
MČR ve sp. gymnastice žáků a dorostenců / Brno / T.J. Sokol Brno I  
MČR ve sp. gymnastice výkonnostních stupňů žen / Černošice / ČGF  
MČR juniorů a seniorů ve skocích na trampolíně / Dvůr Králové n.L. / T:J. Sokol Dvůr 
Králové  
 
Nakonec si dovolím zmínit také letošní Letní olympiádu dětí a mládeže, kterou pořádal 
Liberecký kraj v úzké spolupráci s Českým olympijským výborem koncem června v Liberci            
a Jablonci nad Nisou.     
 
Na programu této „dětské olympiády“ byly také soutěže ve sportovní gymnastice dívek            
a chlapců a premiéru měly skoky na trampolíně. Soutěže v těchto našich gymnastických 
sportech by nemohly proběhnout díky práci dobrovolníků z řad členů oddílu Gymnastika 
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Liberec pod vedením Dalibora Pietschmanna zajišťující pro organizační stránce soutěže             
ve sportovní gymnastice a členů oddílu Trampolíny Liberec pod vedením Miroslava 
Patrmana, kteří organizačně zajišťovali soutěže ve skocích na trampolíně. 
 
6. Nová gymnastická disciplína - Parkour  
 
V prosinci 2017 rozhodla Mezinárodní gymnastická federace (FIG) o přijetí disciplíny parkour 
do rodiny gymnastických sportů. VV ČGF reagoval na tuto skutečnost zřízením pracovní 
komise pod vedením George Saricheva, který měl za úkol zmapovat prostředí „parkourového 
hnutí“ a zahájit rozhovory o případné spolupráci mezi zástupci tohoto hnutí  a ČGF. Jako 
perspektivní se jevila spolupráce s Českou asociaci parkouru. později se však ukázalo,            
že spolupráce se nikam nevyvíjí a tak VV ČGF rozhodl v lednu 2019 zřídit Technickou komisi 
parkouru, jehož vedením pověřil Jana Pravdu. 
 
Období od ledna do března 2019 bylo především obdobím komunikace mezi ČGF a zástupci 
parkourového hnutí. Cílem bylo vysvětlit zástupcům tohoto hnutí pozici ČGF v rámci FIG, 
přistup ČGF k parkouru a představit a diskutovat možné formy spolupráce a možné směry 
dalšího rozvoje parkouru v České republice.  Výsledkem této, podle mého názoru, úspěšné 
komunikace jsou první registrované oddíly ČGF věnující se parkouru. 
  
Technická komise parkouru pod vedením jejího předsedy Jana Pravdy připravuje na podzim 
letošního roku řadu odborných seminářů a kurzů pro trenéry a rozhodčí určené pro příznivce 
parkouru. V letošním roce proběhly již první soutěže v parkouru. Vrcholem by mělo být   
první oficiální Mistrovství ČR, které se uskuteční počátkem listopadu v Brně na Výstavišti. 
 
Na mezinárodním poli v letošním roce navázal čeští parkouristé na loňský úspěch Tomáše 
Tarana, který na Světovém poháru ve francouzském Montpellier obsadil 4. místo v disciplíně 
„Speed Run“. V 1. polovině roku 2019 se čeští účastníci zúčastnili série závodů Světové 
poháru v Chengdu (CHN), Hirošimě (JPN) a Montpellier (FRA). Na každém závodě měli vždy 
zastoupení ve finále. Na závodě v Montpellier obsadila Adela Měrková dokonce stříbrnou 
příčku.    
 
 
7. Příprava výstavby Národního tréninkového centra v Praze 
 
Národní tréninkové centrum by mělo sloužit přípravě výkonnostních a vrcholových sportovců. 
sportovní gymnastiky, skoků na trampolíně, akrobatické gymnastiky, aerobiku a nově  
parkouru. Nově se zvažuje se také možnost zapojení moderní gymnastiky, které se bude 
odvíjet od prostorových možností plánovaného centra. Samozřejmě, by mělo sloužit 
k přípravě reprezentačních výběrů ČR. Počítá se také s dalšími prostory (sál pro funkční 
přípravu a parkour, dětský sál). Národní tréninkové centrum by se zároveň mělo stát také 
sídlem České gymnastické federace s prostory pro pořádání odborných školení a seminářů. 
Díky zakomponování divácké tribuny by se v Národním tréninkovém centru mohly pořádat 
některé mistrovské soutěže, mezistátní utkání a případně další významnější soutěže.  
 
Přípravou výstavby Národního tréninkového centra se nadále zabývá pracovní skupina            
ve složení Roman Slavík, Vladimír Zeman, Jakub Strakoš a JUDr. Silvie Brandová. 
V pravidelných dvoutýdenních intervalech probíhají koordinační pracovní schůzky v sídle  
RSC MV Olymp vedené jeho ředitelem Jiřím Beranem,  za přítomnosti zástupců společnosti 
M4 Architekti s.r.o., kteří mají na starost studii, přípravu projektu výstavby a přípravu 
podkladů ro územní a stavební řízení. 
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V průběhu května a června 2019 odsouhlasila Rada hl. m. Prahy a následně také 
Zastupitelstvo hl. m. Prahy návrh na změnu Územního plánu hl.m. Prahy, což je základní 
předpoklad pro zahájení výstavby Národního tréninkového centra v areálu Olympu                 
ve Stromovce. 
 
V kontrastu k pozitivním přístupem představitelů Magistrátu hl.m. Prahy vystupuje přístup 
radnice městské části Praha 7, jejíž někteří zástupci nejsou  myšlence výstavby Národního 
tréninkového centra v areálu Olympu ve Stromovce příliš nakloněni. Naopak radnice 
městské část Praha 6 navrhla Olympu přesunutí plánovanou výstavbu  Národního tréninkové 
centra na území Prahy 6 v rámci již odsouhlaseného záměru revitalizace území „na Markétě“ 
určené v územním plánu pro sportovně-rekreačni aktivity.  
 
V současné době se tedy pracuje na studii, která bude sloužit jako podklad pro územní              
a stavební řízení související s výstavbou Národního tréninkové centra na pozemcích                    
ve vlastnictví Ministerstva vnitra v lokalitě „Markéta“ (Praha 6, oblast Vypichu).  
 
 
Doufejme tedy, že v průběhu roku 2022 dojde k dokončení a otevření Národního 
tréninkového centra, které by významným způsobem přispělo k rozvoji gymnastických sportů 
v České republice. Česká gymnastika si, i vzhledem k její bohaté historii, důstojný sportovní 
stánek odpovídající dnešní době zcela určitě zaslouží. 
 
 
8.  Závěr 
 
Zpráva o činnosti nepodává úplný obraz o činnosti výkonného výboru včetně jeho sportovně-
technických a odborných komisí. Ve  zprávě jsem se snažil shrnout  nejdůležitější fakta                
a akce, které významně ovlivnily činnost České gymnastické federace v uplynulém období,    
a které  budou mýt vliv na další rozvoj a směřování gymnastických sportů v České republice.  

 
Na tomto místě bych chtěl poděkoval členům výkonného výboru, členům sportovně-
technických a odborných komisí, reprezentačním trenérům ČR,  pracovníkům sekretariátu 
ČGF za jejich práci, konstruktivní přístup, vstřícnost a spolupráci.  
 
Mé velké poděkování patří také Zuzaně Vojáčkové, bývalé generální sekretářce ČGF, která 
měla po dobu svého působení významný podíl na zajištění  činnosti nejen sekretariátu ČGF, 
ale také na  zajištění široké škály dalších činností ČGF.  
 
Je třeba poděkovat také  pořadatelům soutěží a všem dobrovolným pracovníkům,                 
kteří se podíleli na přípravě a úspěšném průběhu soutěží. V této souvislosti si dovoluji 
vyzdvihnout pracovníky sekretariátu ČGF Michala Šotolu a George Saricheva, kteří se 
v posledním  období věnovali organizačnímu zajištění mistrovských soutěží ve sportovní 
gymnastice žen, aerobiku  a soutěži TeamGym vysoce nad rámec svých pracovních 
povinností.  
 
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 21.8 2019       Roman Slavík 
                        předseda ČGF 
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TECHNICKÁ KOMISE SPORTOVNÍ GYMNASTIKY ŽEN 
 
Technická komise pracovala v uplynulém období ve  složení: 
 
Roman Slavík   pověřený vedením TK SGŽ 
Miloš Miškovic  člen - reprezentační trenér juniorského výběru ČR    
Lenka Šotolová  členka - vedoucí trenérsko-metodického úseku 
Petra Kailová    předsedkyně Komise rozhodčích SGŽ  
Zdenka Tcholakova   členka 
Jana Novotná   členka 
Petra Drtílková Cenková členka zodpovědná za žákovský úsek   
Kateřina Vlková  členka zodpovědná za žákovský úsek  
 
Miloš Miškovic rezignoval dne 18.4. 2019 na funkci reprezentačního juniorského výběru ČR. 
 
 
1. Úvod  
 
Po odvolání předsedy TK SGŽ Miloše Miškovice delegáty VH ČGF v září 2018, jsem byl 
delegáty této VH ČGF pověřený vedením TK SGŽ do 31.12.2019. Předpokládal jsem,                
že do té doby se mi podaří nalézt osobu, která by byla ochotna se ujmout vedení TK SGŽ.   
 
To se mi nepodařilo, což beru jako svou „osobní prohru“. Možná jsem se při hledání vhodné 
osoby snažil málo anebo jen v současné době není na obzoru osobnosti, která by byla 
ochotna za současných podmínek převzít odpovědnost za vedení TK SGŽ a vlastně                        
i budoucí směřování české sportovní gymnastiky žen.  Výsledkem této situace jsou volby 
nového předsedy či předsedkyně TK SGŽ. V době kdy píšu tuto zprávy nevím zda se najde 
nějaký zájemce o tuto beze sporu někdy nevděčnou funkci. 
 
 
2. Hlavní cíle komise  
 
Prvotním cílem bylo do koce roku 2018 stabilizovat komisi, zlepšit vzájemnou komunikaci 
mezi samotnými členy komise a členy širšího realizačního týmu, který je složen z osobních 
trenérů a trenérek závodnic zařazených do reprezentačních výběrů ČR juniorek a žen.  
 
Ve spolupráci s osobními trenérkami a trenéry se podařilo zajistit závěrečnou krátkou 
přípravu reprezentačního družstva žen v samotném dějišti MS 2018 v katarské Dauhá. I tato 
skutečnost měla možná svůj díl na úspěšném vystoupení družstva, které vybojovalo 
Stuttgartu, které je kvalifikačním MS pro OH 2020 v Tokiu. Zde bych chtěl vyzdvihnout roli 
Zdeňky Tcholakové, která se při absenci oficiálního reprezentačního trenéra ujala na základě 
dohody a širokého konsensu v rámci realizačního týmu, ujala „koordinátorky“ závěrečné 
přípravy před MS.        
 
Na přelomu roku 2018 a roku 2019 TK SGŽ připravila plány příprav reprezentačních výběrů 
ČR juniorek a žen na rok 2019, které  vycházely ze skutečnosti, že finanční prostředky, které 
má TK SGŽ jsou limitovány celkovým rozpočtem ČGF a záporným výsledkem hospodaření 
TK SGŽ v posledních dvou letech 2017 a 2018. Hlavní finanční tíže přípravy reprezentantek 
tak byla přenesena  na bedra mateřských oddílů reprezentantek s tím, že v plánu přípravy je 
počítáno s krátkodobými soustředěními v rozsahu 3-5 dní před odjezdem na vrcholné 
soutěže.  
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Díky trenérkám Petry Drtílkové Cenkové a Kateřiny Vlkové se podařilo znovu oživit žákovský 
úsek. Podařilo se zorganizovat dva víkendové výcvikové tábory určené talentovaným 
závodnicím a jejich osobním trenérkám a trenérům. Nicméně není jednoduché v „našlapané“ 
termínové listině najít volný víkend, který by zcela vyhovoval jak zájemcům o výcvikové 
tábory, tak trenérům-lektorům.  
 
 
3. Pravidla a vzdělávání 
 
Pod vedením Lenky Šotolové došlo na základě zkušeností a připomínek od trenérů                          
a rozhodčích k úpravě nového Závodního programu sportovní gymnastiku.  
 
Na základě předcházejících zkušeností uspořádala TKS SGŽ v lednu 2019 seminář 
k úpravám Závodního programu, na kterém byly přítomným trenérů, trenérkám a rozhodčím 
(cca 90 účastníků), změny vysvětleny a zodpovězeny dotazy. 
 
Komise rozhodčích pod vedením Petry Kailové zorganizovala v lednu a únoru 2019 v Praze 
školení rozhodčích I., II. a III. třídy. V kompetenci komise je také nominace rozhodčích                 
na mezinárodní a domácí mistrovské a kvalifikační soutěže. 
 
Důležitou součástí vzdělávání trenérů je tréninkový kemp UEG pořádaný již řadu let TK SGŽ 
UEG v Tirrenii (ITA). V posledních letech má TK SGŽ problém vyslat trenéry na tento kemp. 
Jako limitující se pro účast trenérů se jeví nedostatečná jazyková vybavenost trenérů. Letos 
se nakonec zúčastnily kempu trenérky (Lenka Bezstarosti, Irina Nazarenko)  a gymnastky 
Sofya Artamonova, Ema Strakošová) TJ  Bohemian Praha. 
 
 
4. Domácí soutěže  
 
TK SGŽ se podílí také na přípravě mistrovských soutěží a to především formou přípravy 
rozpisů těchto soutěží, přípravou časového programu a nominací rozhodčích.  
 
V poslední době se příliš nedaří zajistit pořadatele pro všechna MČR. Za hodnocené období 
září 2018 až srpen 2019 se nepodařilo najít pořadatele pro MČR 2018 družstev žen, MČR 
2019 jednotlivkyň a nepodařilo se najít ani pořadatele pro MČR 2019 družstev žen. Všechna 
tato MČR nakonec proběhla nebo proběhnou v Hale Věry Čáslavské v Černošicích.                 
Po organizačně-technické stránce je zajistily pracovníci sekretariátu ČGF nad rámec svých 
pracovních ve spolupráci s „gymnastickými dobrovolníky“ z Ostravy. Bohužel všechna takto 
pořádaná MČR skončila finanční ztrátou, která významně zatěžuje hospodaření TK SGŽ 
s přidělenými finančními prostředky.     
 
 
5. Reprezentační úsek žen 
 
Přes omezené finanční zdroje TK SGŽ na přípravu reprezentace bylo dosaženo v letošním 
roce 2019 řady pozoruhodných výsledků mezi nimiž vyniká nečekané 2. místo Anety 
Holasové (TJ Bohemians Praha) ve finále na prostných na červnových Evropských hrách 
v Minsku !!!. Aneta  na těchto hrách postoupila také do finále víceboje, kde obsadila rovněž 
skvělé místo. Ve finále víceboje startovala také Dominika Ponížilová (18. místo), které 
chybělo k postupu  do šestičlenného finále na přeskoku jen 0,083 b. a zůstala jako první 
náhradnice za branami finále.  
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Těchto mimořádných výsledků bylo dosaženo díky odpovědnému přístupu závodnic a jejich 
osobních trenérek (Zdena Tcholakova, Irina Nazarenko, Veronika Lukášová), jejich 
cílevědomosti a pracovitosti v tréninku a samozřejmě i díky finanční podpoře ze strany jejich 
mateřských oddílů.  
 
 Obě výše jmenované závodnice  tak v Minsku navázali na své výkony z dubnového ME 
jednotlivkyň v polském Štětíně, kde se Aneta Holasová probojovala také do finále víceboje 
z 19. místa v kvalifikaci. Ve finále obsadila 22. místo. Dominika Ponížilová (TJ Prostějov) se 
do finále víceboje ve Štětíně neprobojovala. Nebýt pádu na kladině, pak by postup Dominiku 
neminul. Tuto dvojici závodnic doplnila na ME závodnice L. Jiříková (T.J. Sokol Brno), která 
zacvičila svůj standard. Ale ani ona se nevyvarovala chyby na kladině, která ji posunula                  
ve výsledkové listině víceboje na 44. místo.     
 
Tyto tři závodnice, Aneta Holasová, Lucie Jiříková a Dominika Ponížilová, budou  tvořit 
základ českého družstva žen, které pojede na přelomu září a října na MS do Stuttgartu, které 
je kvalifikaci pro OH 2020. Trojici závodnic s největší pravděpodobnosti doplní Sabina 
Hálová, Anna-Mária Kányai a Sandra Jessen.  
 
Cílem je získat pro českou sportovní gymnastiku žen jedno účastnické místo na OH 2020 
v Tokiu. Největší šanci má Aneta Holasová. Ale jak víme sportovní gymnastika je velmi 
vrtkavá a šanci má určitě také Dominika Ponížilová. Poslední šanci bojovat o účast na OH 
2020 budou mít závodnice na ME 2020.   
 
 
6. Reprezentační úsek juniorek 
 
Přípravu reprezentačního úseku juniorek vedl Miloš Miškovic, který dne 18.4. 2019 
rezignoval na funkci reprezentačního trenéra juniorek ze zdravotních důvodů.  
 
Stejně jako u žen byla hlavní tíha přípravy přesunuta do mateřských oddílů zařazených 
reprezentantek a to včetně finančního zabezpečení. Juniorský úsek nám nepřinesl úspěchy 
obdobné úspěchům žen. A musíme si upřímně přiznat, že vzhledem ke stávající výkonnosti 
juniorských reprezentantek ve věku 14-15 let, jsme ani žádné výraznější úspěchy                          
na mezinárodní scéně nemohli očekávat. 
 
Na základě předem stanovených nominačních kritérií startovala L. Trnková (T.J. Sokol Brno)  
na premiérovém MSJ v Györu (HUN), kde obsadila mezi 108 závodnicemi 78. místo                
ve víceboji. 
 
Koncem července proběhl druhý  letošní vrchol juniorského výběru, kterým byla soutěže 
v rámci EYOF 2019 v Baku (AZE). Na EYOFu mohly startovat stejně jako na MSJ juniorské 
gymnastky ve věku 14-15 let. ČR reprezentovalo družstvo ve složení Natálie Brabcová                
(TJ Bohemians Praha), Daniela Hálová (T.J. Sokol Kampa), Lucie Trnková (T.J. Sokol Brno), 
které vedli trenéři Jiří Fiřt a Anita Vyzinová. Naše juniorky se mezi 27 družstvy umístily                
na 21. příčce. Na postup do finále mezi 24 nejlepších vícebojařek bylo zapotřebí 48.05 bodů, 
na což výkonnostní úroveň našich juniorek zcela objektivně nestačila.  
 
Trojice jmenovaných závodnic doplněných o náhradnici M. Coufalovou (Gymnastika Liberec) 
absolvovala před odletem společnou závěrečnou týdenní přípravu pod vedením Jiřího Fiřta, 
za což mu patří mé poděkování.   
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7. Závěr 
 
Dovolte mi na závěr poděkovat všem členům „mé“ technické komise  za jejich práci, 
konstruktivní přístup, vstřícnost , spolupráci, nezřídka i pomoc a v neposlední řadě i toleranci 
mé „komplikované“ osobnosti. 
 
Nemohu se také nezmínit o závodnicích, trenérech, trenérkách, rozhodčích a příznivcích 
sportovní gymnastiky vůbec. Děkuji za to, že se ať už profesionálně nebo amatérsky 
sportovní gymnastice věnujete. Děkuji , že tady jste, protože bez vás by naše práce ztrácela 
smysl. 
 
Novému předsedovi a předsedkyni TK SGŽ přeji šťastnou ruku při výběrů členů komise, 
pevné nervy při vedení komise, spoustu elánu při přádání plánu do budoucna a samozřejmě 
další úspěchy na domácím i mezinárodním sportovním poli.  
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 20.8 2019       Roman Slavík 
                        pověřený vedením TK SGŽ 
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TECHNICKÁ KOMISE SPORTOVNÍ GYMNASTIKY MUŽŮ 
 
 
Technická komise mužů pracovala ve složení  : 
 
Předseda – Vilém Kocián ( LVT Soboňky ) 
Členové : Jiří Urbánek (SK Hradčany Praha – subkomise rozhodčích , Martin Taftl (Sokol 
Kolín) - reprezentační trenér mužů, Jaromír Labonek (SK Hradčany Praha) - reprezentační 
trenér juniorů, Jan Chrudimský (Sokol Praha Vršovice) - metodická subkomise, Radomír Sliž 
(TŽ Třinec ) a Tomáš Podpěra (Sokol Kladno) - úseky mládeže. 
Naše výsledky jsou známy z hlavní zprávy předsedy ČGF a tak bych chtěl hodnotit pouze 
činnost TKM.   

1. Dlouhodobé zaměření na vyhledávání a podpory talentů. Dobře víme, že velký 
potencionál talentů je také v malých oddílech a ne jen v těch největších. A tak                
se podařilo najít, sledovat a zapojit do systému péče o talenty např. tyto závodníky : 
Miroslav Durák - Sokol Bučovice - nyní člen sokol Brno I, Gustav Bago (Merkur 
České Budějovice - člen SCM Sokol Brno I, který se chystá k přechodu do Brna a tak 
v Brně vedle Milana Neshyby, Jonáše Běhala, Josefa Smitha, je středisko, které se 
nejvíc stará o talenty z jiných oddílů. Také na Kladně trénuje talentovaný Marek Šik 
z Plzně, v Kolíně se starají o 4 další talenty z jiných oddílů.  

2. Zajímavé je také zapojení gymnastů, kteří žijí v zahraničí a mají české občanství              
a vykazují dobré výsledky a lze je považovat za přínos pro českou gymnastiku. Jedná 
se o Bělousova z Anglie ( SK Hradčany), Davida Jesena a Gagamova z Ameriky – 
(Sokol Brno I). 

3. Zlepšení našich výkonů také přispívají nově opravené tělocvičny - ( Kladno - nová 
jáma, Kolín - celková rekonstrukce včetně nové akrobatické podlahy a trampolíny, 
gymnastická tělocvična akademie Praha a Gymnastika Zlín. To jsou především velké 
zásluhy gymnastických trenérů, kteří vychovávají mužskou složku. 

4. Počty gymnastů se zvyšují a letos startovalo téměř 240 gymnastů. Z celkového počtu 
26 oddílů, které startovaly na mistrovstvích České republiky, 15 oddílů získalo 
některou z medailí. TKM vydává přehledy o těchto oddílech a každoročně je 
k dispozici žebříček gymnastů. TKM doporučuje jeho vyvěšování v oddílech. 

5. Aktivita trenérů úseku mládeže zaslouží velkou pochvalu. Na častých soustředěních 
v Třinci, Kolíně, Kladně, Českých Budějovicích se nejenom trénuje, ale pořádají se 
zde semináře pro trenéry. Hodně je využívána zkušenost a poznatky 
z mezinárodního soustředění v Tirrenii v Itálii. 

6. Trenéři plně využívají možnosti startů na mezinárodních soutěžích - Berlín, Linz, 
Liberec, Brno, Praha, Widnau, Nysa. Letos jsme navázali zajímavý kontakt v Gruzii         
a chystáme se na mezinárodní soutěž do Řecka. 

7. Určitě se mnozí zeptají, proč tedy naše výsledky nejsou nijak přesvědčivé. Někdy 
k tomu přispěla zranění (Jessen), někdy slabší ročník, který smí startovat na určité 
soutěži. Osobně vidím velký nedostatek v silové přípravě. Nemáme žádný systém 
v posilování a ten, který je znám, nikdo nedodržuje. Proč neumíme letadla, rozpory ? 
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Nad tím se musíme zamyslet a hledat cetu, jak tuto oblast zlepšit. Zlepšení techniky 
je díky větším znalostem, které trenéři mají. Máme ale malý tlak na zvýšení 
obtížnosti, trenéři obtížnější prvky neradi zařazují. Ale ve zvýšení obtížnosti jako 
jednoho z hlavních hodnotících kritérií, je jediná cesta. Problém vidíme také 
v nedostatečném držení těla (chybí baletní příprava, pohybové průpravy ke zvýšení 
kloubní pohyblivosti).  

8. Trenér, který je placen za svou práci, je profesionální trenér. Je ve všech případech 
zaměstnancem svých oddílů a klubů a jejich přístup ke své práci hodnotí vedení 
oddílů a klubů. Věřím, že se podaří v budoucnu zaměstnat trenéry i gymnastickou 
federací, kteří budou zodpovědní přímo TKm.  

Závěrem chci  poděkovat všem členům TKM za jejich práci a věřím, že se dočkáme stále 
lepších výsledků na mezinárodním poli. 
 
 
 
 
 
  
 
V Praze dne 14.8.2019      Vilém Kocián 

předseda TK SGM 
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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 (12.01.2019) setkali            
na valné hromadě oddílů skoků na trampolíně, která pojednávala a připravovala především : 

 zprávu o činnosti za rok 2018 a záměry činnosti komise skoků na trampolíně na rok 
2019 

 zhodnocení za rok 2018 a záměry přípravy reprezentačních výběrů ČR a talentované 
mládeže a účastí reprezentantů ČR v mezinárodních soutěžích pro rok 2019 

 sportovní kalendář pro rok 2019 
 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, Startovné pro soutěže) 

Valná hromada také vybrala vítěze v anketě o nejlepšího trampolinistu, trampolinistku, 
synchronní pár, družstvo a trenéra roku 2018 a navrhla osobnosti pro zařazení do síně slávy 
ČGF. 
Dalším velkým tématem valné hromady byla také Letní Olympiáda dětí a mládeže 2019              
ve skocích na trampolíně v Libereckém kraji a proběhla také diskuze o rozšíření počtu oddílů 
a zvýšení zájmu diváků a médií o soutěže ve skocích na trampolíně a k dalším aktuálním 
tématům. 
 
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 

 přípravu soutěží na LODM 2019, organizaci kvalifikace a pomoc s přípravou všem 
zájemcům zejména z krajů, kde nebyly specializované oddíly skoků na trampolíně 

 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 
mládeže 2020 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 2019 se opět vybraní nejlepší mladí trampolinisté zúčastnili 
tréninkového kempu UEG, kde se závodníky a jejich trenéry spolupracují experti - přední 
evropští trenéři.  
 



15 
 

Zita Frydrychová (Trampolíny Liberec), Adam Sült a David Pilpach (oba Sokol Kampa) jsou 
v roce 2019 zařazeni do systému podpory Olympu (odboru sportu Ministerstva vnitra ČR), 
který se významnou měrou podílí 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 2019 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 2019. V roce 2019 Česká televize pro nás jako 
v minulých letech připravuje sestřihy také z mistrovství České republiky jednotlivců                       
a družstev. 
 
Červnové mistrovství České republiky jednotlivců a synchronních dvojic proběhlo ve Dvoře 
Králové nad Labem, domácí oddíl mistrovství uspořádal poprvé a velmi dobře. Mistry České 
republiky se stali Zita Frydrychová z oddílu Trampolíny Liberec a David Pilpach ze Sokola 
Kampy Praha a juniorskými mistry Šárka Korbelová ze Sokola Kampa a Pavel Věchet 
(Trampolíny Liberec). Synchronní titul vybojovaly Barbora Ryšavá / Anna Tyllerová                       
ze Sokola Kampa Praha a juniorské synchronní tituly získali Aneta Hrudová / Anna Tyllerová 
(Trampolíny Liberec / Sokol Kampa Praha) a Oliver Červinka / Matyáš Novák (Sokol Kampa 
Praha). 
 
Velmi úspěšně proběhla premiéra skoků na trampolíně na Letní Olympiádě dětí a mládeže, 
ve které startovalo 36 dívek a 33 chlapců z 12 krajů v soutěžích jednotlivců, synchronních 
dvojic a družstev, přičemž do kvalifikace se přihlásilo kolem sta dívek a chlapců. V atletické 
hale v Jablonci nad Nisou se představili nejlepší čeští trampolinisté ve věku 11-15 let                      
a vysokou vyrovnanost výkonů sportovců z různých krajů potvrzuje i skutečnost, že alespoň 
jednu medaili si ze soutěží ve skocích na trampolíně odvezlo celkem 5 krajů. Trampolinisté 
také nezřídka přispěli svým krajům v bodovém hodnocení. Uznání si zaslouží také účastníci 
z gymnastických oddílů, kteří se na ODM důkladně připravovali a v soutěži předvedli velmi 
dobré výkony. 
Na ODM 2019 jsme se připravovali více než jeden rok, oslovili jsme také kraje, kde nemáme 
specializované oddíly, a pomáhali jsme všem zájemcům s jejich přípravou. Velkým 
úspěchem a přínosem pro další rozvoj našeho sportu je, že na ODM startovali sportovci               
z 12 krajů, přičemž specializované oddíly jsme na začátku měli pouze v 7 krajích. Pro 
všechny, kteří se zapojili do přípravy a kvalifikace na ODM to byla jedinečná a úžasná 
zkušenost, pro naše sportovce velká motivace a pro ty, kteří se ODM zúčastnili, 
nezapomenutelný zážitek.  
Historicky prvními vítězi ODM se stali : 

- družstva Libereckého kraje (dívky) a Hlavního města Prahy (chlapci) 
- jednotlivci - Aneta Hrudová (Liberecký kraj) a Lukáš Kubík (Hlavní město Praha) 
- synchronní dvojice - Gabriela Kočí / Apolena Švábíková (Ústecký kraj) a Jan Einšpígl 

/ Filip Křenek (Zlínský kraj) 
Velké zapojení České televize a dalších médií vytvořilo nadstandardní nabídku informací               
o všech sportech, které se ODM účastnily, tedy i o skocích na trampolíně. Zvýšený zájem 
jsme zaznamenali již před vlastní ODM a těší nás, že ve sledovanosti vysílání ČT ze soutěže 
ve skocích na trampolíně jsme si nevedli vůbec špatně. 
Velký dík patří místním pořadatelům z klubu Trampolíny Liberec, který se organizace celé 
akce zhostil na výbornou. 
 
Na mezinárodním sportovním poli v období od minulé Valné hromady ČGF proběhly dva 
významné vrcholy, mistrovství světa 2018 v Petrohradu v Rusku (Zita Frydrychová 38. místo 
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výkonem 93,380 bodů a Adam Sült nakonec pro zranění v tréninku těsně před závodem 
nestartoval) a Evropské hry 2019 v Minsku v Bělorusku (Zita Frydrychová 14. místo výkonem 
94,210 bodu a Adam Sült 24. místo výkonem 53,740 bodu).  
V roce 2019 také začala olympijská kvalifikace ze systému světových pohárů, v únorovém 
světovém poháru v Baku v Ázerbájdžánu a v dubnovém světovém poháru v Minsku 
v Bělorusku startovali Zita Frydrychová a Adam Sült, ale zatím žádné body do olympijské 
kvalifikace nezískali (Zita obsadila v Baku 49. místo / 93,465 bodu a v Minsku 57. místo / 
61,625 bodu a Adam v Baku 58. místo / 87,475 bodu a v Minsku 78. místo / 58,405 bodu).  
Seriál kvalifikačních světových pohárů bude pokračovat závody v Chabarovsku v Rusku                
a ve Valladolidu ve Španělsku a mezinárodní soutěžní sezóna vyvrcholí na konci listopadu 
mistrovstvím světa v dějišti Olympijských her 2020 v Tokiu v Japonsku, ze kterého se na OH 
2020 mohou kvalifikovat pouze finalisté. V Tokiu také proběhnou Světové hry věkových 
skupin. 
 
V květnu 2019 proběhlo v Liberci také tradiční utkání juniorů a žactva s družstvem Hesenska 
a naši reprezentanti zvítězili nejen celkově, ale s výjimkou soutěží chlapců juniorů i ve všech 
jednotlivých soutěžích jednotlivců a družstev. 
 
Velkým domácím mezinárodním závodem pro naše závodníky byl i 46. ročník Mezinárodního 
závodu Přátelství 12.-13.10.2018 v Jablonci nad Nisou, ve kterém startovalo 196 závodníků 
a 59 synchronních párů ze 12ti zemí.  
Nejlepších výsledků dosáhli Michaela Juříčková (dívky 11-12 let, 3.místo), Lukáš Kubík 
(chlapci 11-12 let, 4.místo), Barbora Ryšavá (dívky 13-14 let, 1.místo), Matyáš Novák 
(chlapci 13-14 let, 3.místo), Adéla Pretlová (dívky 15-16 let, 7.místo), Michaela Bendová 
(dívky 17-21 let, 5.místo), Klára Milerová (juniorky, 2.místo), David Pilpach (junioři, 1.místo), 
Zita Frydrychová (ženy, 1.místo), Adam Sült (muži, 1.místo), Michaela Juříčková / Apolena 
Švábíková (dívky synchronní dvojice 11-12 let), Oliver Červinka / Matyáš Novák (chlapci 
synchronní dvojice 13-14 let, 4.místo), Anežka Urbanová / Natálie Vavřinová (dívky 
synchronní dvojice 15-16 let, 3. místo), David Pilpach / Pavel Věchet (chlapci synchronní 
dvojice 15-16 let, 3.místo), Šárka Korbelová / Klára Milerová (juniorky synchronní dvojice, 
1.místo) a Naďa Bártková / Kateřina Solanská (ženy synchronní dvojice, 1.místo). 
 
47. ročník Mezinárodního závodu Přátelství 2019 proběhne 11.-12. října v Jablonci                     
nad Nisou. Již dnes je přihlášeno přes 250 závodníků a 70 synchronních dvojic ze 14ti zemí. 
Zkrácený záznam závodu pak uvede ve svém vysílání ČT 4 Sport. 
 
Významné ocenění za svůj dlouholetý přínos pro rozvoj sportu v roce 2019 obdrželi : 

- Jindřich Kozubek, nestor našeho sportu a dlouholetý a úspěšný trenér, který mimo 
jiné vychoval i naši první olympioničku Petru Vachníkovou (Juříčkovou) a který byl 
uveden do síně slávy Unie trenérů ČOV 

- Ivo Fibiger, zakladatel skoků na trampolíně v Československu, který byl uveden                
do síně slávy ČGF. 

 
V anketě o nejlepšího gymnastu roku 2018 v jednotlivých kategoriích zvítězili : 

- Ženy a juniorky - Zita Frydrychová (Trampolíny Liberec) 
- Muži a junioři - Adam Sült (Sokol Kampa Praha) 
- Synchronní dvojice - Šárka Korbelová / Klára Milerová (Sokol Kampa Praha) 
- Tým / družstvo - družstvo juniorek z Juniorského mistrovství Evropy 2018 ve složení 

Aneta Hrudová (Trampolíny Liberec), Šárka Korbelová, Klára Milerová, Barbora 
Ryšavá (všechny Sokol Kampa Praha) 

a nejlepším trenérem / trenérkou roku 2018 byla vyhlášena Hana Zwingerová ze Sokola 
Kampa Praha. 
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Oceněním práce našich mezinárodních rozhodčích pak byla nominace Martiny Řehořové - 
FIG na Olympiádu mládeže v Buenos Aires v Argentině v roce 2018 a UEG na Evropské hry 
v Minsku v Bělorusku 2019. 
 
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 18.8.2019      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               
a ČSMG. Komise VG má utvořené subkomise pro sportovní gymnastiku, šplh na laně            
a pohybové skladby.  
 
Komise pracovala v hodnoceném období ve složení: Josef Bučko, Miroslav Zítko, Petr 
Svoboda, Slávek Povondra, Pavol Niezgodský, Šárka Panská, Jitka Rosenbaumová, Renáta 
Řehořová a Pavlína Vrchovecká. S komisí VG úzce spolupracoval  sportovní manažer ČGF 
Michal Šotola.  
 
V tomto období přestal s komisí VG spolupracovat zástupce AŠSK pan Oldřích Kadlec. 
 
2. Činnost komise v období  září 2018 - srpen 2019 
 
V tomto období se komise VG zabývala přípravou účasti českých sportovců na akcích 
pořádaných jak na, tak mimo, území ČR. 

 
Komise v listopadu 2018 uspořádala tradiční Festival pódiových skladeb, tentokrát v Praze, 
kde celou organizaci zajišťovala ČASPV v čele s Jitkou Rosenbaumovou. Přehlídky             
se zúčastnilo 23 skladeb, z toho 3 skupiny ze Slovenska. 
 
Akce se konala v rámci oslav 100 let od vzniku Československa. Na konci si zástupci České 
a Slovenské republiky předali poháry a hrála se československá hymna.  

 
V prosinci 2018 se uskutečnil již tradičně závod MČR ve šplhu na laně v OC Harfa v Praze. 
Za vynikající organizační provedení mistrovství je nutno poděkovat subkomisi v čele 
s panem Niezgodským, pořadatelům z Příbrami a Palestry a hlavnímu sponzorovi, kterým 
byla Česká pojišťovna, a.s. 
 
V lednu 2019 se uskutečnil 4. Gymnastický kemp v Kolíně  pro chlapce z Čech i Moravy. 
Velké poděkování patří kolínským organizátorům a lektorům v čele s Jardou Chybou 
a Martinem Taftlem  za perfektní tréninkové jednotky a celý program kempu. Na základě této 
zkušenosti připravuje komise VG tento kemp pro chlapce v Kolíně na leden 2020. 

 
V lednu 2019 se uskutečnil 5. Gymnastický kemp v Dobřichovicích pro děvčata. I zde patří 
velké poděkování organizátorům kempu, Mírovi Zítkovi a Renátě Řehořové s kolektivem 
lektorek. Rovněž v Dobřichovicích proběhne v lednu 2020 další Gymnastický kemp. 
 
V únoru 2019 se zúčastnilo jedenáct sportovců závodů v holanském Utrechtu na  
8 m laně bez přírazu a Amsterdamu na 30 m laně s přírazem. Oba závody naši sportovci 
vyhráli. 

 
Komise VG se průběžně zabývala přípravou účasti českých sportovců na EUROGYM 2020  
na Islandu a přípravou Festivalu pohybových skladeb a M ČR ve šplhu na laně pořádaných 
na závěr letošního roku.  
                 
Komisi VG v roce 2019 nejvíce zaměstnávala  příprava na Světovou gymnaestrádu 2019 
v Rakousku a její samotný průběh. WG - 19  se zúčastnilo od 7. 7. do 14. 7. 2019  cca 900 
sportovců z ČGF, ČASPV a ČOS. WG – 19 se zúčastnilo18 000 sportovců z 65 států a 
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z 5 kontinentů. ČR představila tři hromadné skladby, z toho jedna byla společná se sportovci 
ze Slovenska a dvě pódiová vystoupení. 
  
Komise VG připravila za minulé období několik seminářů a školení jak rozhodčích,                     
tak trenérů, a to v oblasti sportovní gymnastiky a teamgymu.   

 
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 závodní činnosti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Jistebníku  dne  19. 8. 2019               Josef Bučko.  
předseda komise VG      
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TECHNICKÁ KOMISE TEAMGYM 
 
Technická komise TeamGym (dále jen TK) se skládá ze šesti členů: 
Ing. 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 v současné době na celorepublikové úrovni,                   
tj. bez dalších regionálních či krajských struktur. V návaznosti na očekávaný růst členské 
základny a potřeby organizace soutěží či vzdělávacích akcí bude v budoucnu zapojení 
TeamGym do stávajících struktur nezbytné. 
V rámci koordinace našich aktivit se scházíme třikrát až čtyřikrát ročně (formálně                     
či neformálně), v mezidobí pak řešíme záležitosti s využitím aplikace Skype, jakožto velmi 
efektivního nástroje z hlediska úspory 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 
 
V souladu s prioritami stanovenými pro rok 2019 si dovolím shrnout činnost TK TeamGym 
v uplynulých dvanácti měsících: 

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. 
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na nás obrací s konstruktivními podněty a dotazy 
ohledně pravidel či soutěží. 

2. Vzdělávání a výcvikové tábory (VT) 

V uplynulém období jsme ve spolupráci zejména s reprezentačními trenéry pokračovali             
v organizaci výcvikových táborů, jejichž cílem bylo kromě podpory talentů rovněž předávání 
znalostí a zkušeností trenérům. Od podzimu 2018 do léta 2019 se uskutečnilo celkem sedm 
VT (čtyři zaměřené na nižší výkonnostní úroveň a tři na vyšší výkonnostní úroveň                      
s potenciálem pro reprezentační výběr ME 2020). Pravidelně se těchto akcí účastní                      
v průměru 50 gymnastek/gymnastů a trenéři z více než 10 oddílů. Do konce roku jsou 
plánovány dva VT zaměřené na nižší úroveň (listopad, prosinec). 
Pod vedením reprezentačních trenérů se 2.-10.8. v italském centru Accademia Acrobatica 
Cesenatico uskutečnil letní VT, kterého se zúčastnila téměř stovka gymnastů a trenérů z celé 
České republiky. 
V letošním roce TK neorganizovala žádné další vzdělávací akce, nicméně věříme, že se 
podaří na podzim uskutečnit školení trenérů III. třídy v rozsahu, v jakém proběhlo v roce 
2017, dle Kvalifikačního řádu. Připravujeme rovněž návrh pro Metodickou komisi ohledně 
pravidel uznávání trenérských licencí ze školení pořádaných UEG, popřípadě trenérskou 
školou v dánském Ollerupu. 
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Ve dnech 14.-16.6.2019 absolvovalo celkem osm trenérů z České republiky mezinárodní 
školení zaměřené na pohybovou skladbu TeamGym pod vedením špičkového lektora 
Anderse Friska ze Švédska (UEG Floor Course Level 1, Dobřichovice). 
29.8.-1.9.2019 se tři gymnastky z TJ Bohemians Praha a trenér zúčastní výcvikového kempu 
v dánském Gladsaxe pod hlavičkou UEG zaměřeného na vyšší mezinárodní výkonnostní 
úroveň (High Performance Training Camp). 

3. Pravidla a řády 
 
Ve spolupráci s TK TeamGym proběhla aktualizace Pravidel dle změn mezinárodních 
pravidel UEG a rovněž některé korekce upřesnění pro soutěže v rámci České republiky. 
V následujících týdnech a měsících čeká TK a KR revize všech dokumentů, včetně 
aktualizace změn pravidel UEG z letošního léta, a příprava rozpisu Českého poháru pro rok 
2020. 
 
4. Rozhodčí 

Dvě naše rozhodčí (Natalie Navrátilová, Anna Majerová) se zúčastnily ME 2018 
v Portugalsku. Nominace Anny Majerové jako vrchní rozhodčí panelu E na pohybové 
skladbě v kategorii Seniorek (kvalifikace, finále) je dokladem vysoké úrovně našich 
rozhodčích! 
V rámci získávání praxe a díky mezinárodní spolupráci se v říjnu 2018 naše mezinárodní 
rozhodčí (Natalie Navrátilová, Anna Majerová) zúčastnily závodu ve Švédsku a v dubnu 
letošního roku pak Anna Majerová odjela hodnotit Mistrovství Islandu, a to na pozvání                      
a náklady obou gymnastických federací! 
V září 2018 zorganizovala KR doškolení pro kvalifikaci rozhodčích III. třídy (20 účastníků). 
Rovněž letos na podzim je plánované doškolení pro všechny kvalifikační třídy. Tento model, 
kdy oba kurzy I. a II. třídy a III. třídy probíhají paralelně byl již v minulosti úspěšně 
vyzkoušen, což je z hlediska nákladů optimální řešení, zejména v mezidobí pro doškolení 
menšího počtu rozhodčích. 
Anna Majerová se rovněž zúčastnila UEG TeamGym Symposia v estonském Tallinnu                   
9.-11.8.2019. Zástupci federací, rozhodčí a trenéři spolu se členy Technické komise UEG 
diskutovali o budoucnosti TeamGym, jeho rozšíření do dalších zemí Evropy a světa, 
hodnotách, které je třeba zachovat, rozvoji a překážkách jednotlivých členských federací                 
a možnostech vzájemné podpory a pomoci. 

5. Soutěže a poháry 
 
Na podzim 2018 se uskutečnily závěrečné závody Českého poháru TeamGym, v Příbrami            
a v Trutnově, kde byly rovněž vyhlášeny celkové výsledky. V kategorii dle mezinárodních 
pravidel prošly jednotlivým závody nejlépe juniorky z TJ Sokol Příbram a seniorky              
z TJ Bohemians Praha. 
V letošním roce probíhá další ročník Českého poháru TeamGym, který se skládá z pěti 
individuálních závodů včetně MČR (3 závody již proběhly v Třebíči, Olomouci a Brně, další              
2 závody v Příbrami a Trutnově nás čekají na podzim). Je třeba znovu ocenit ochotu a úsilí 
organizátorů, bez kterých by nebylo možné uskutečnit již několikátý ročník Českého poháru. 
Soutěžení na všech výkonnostních úrovních je nezbytné pro udržení motivace závodníků            
a trenérů, potažmo dalšího rozvoje TeamGym. 
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V rámci partnerství s firmou Euro Gymnastic Equipment (Dánsko) máme i pro letošní 
rok dispozici pro závody Českého poháru špičkovou trampolínu, na které se rovněž 
připravuje česká reprezentace a využívá se i pro výcvikové tábory pořádané TK TeamGym. 
Ve dnech 10.-11.5.2019 se v prostorné sportovní hale UP Olomouc uskutečnilo MČR 
organizované poprvé oddílem TJ Chropyně. Vložený závod MicroTeam (menší týmy 3-5 
závodníků, pouze na akrobacii a trampolíně, bez pohybové skladby) v pátek odpoledne byl                
v tomto případě dobrou generálkou pro vlastní MČR. V sobotním hlavním závodním dnu se 
představilo 40 týmů (vice než 400 závodníků), což představovalo pro organizaci a časový 
rozpis velkou výzvu. TK v současné době vyhodnocuje výkonnost jednotlivých týmů              
a zvažuje změny organizace a kritérií pro MČR v rámci ČP. 

Pořadatel připravil podmínky odpovídající úrovni MČR a umožňující hladký průběh celé akce, 
doprovázené slovem Romana Slavíka jakožto moderátora. Rádi bychom touto cestou 
vyjádřili pochvalu a poděkování Natalii Navrátilové, která byla v tomto klíčovou osobou! 
Technická komise oceňuje náročnou a obětavou práci Lenky a Michala Šotolových se 
zajištěním nářadí a výsledkového servisu, bez kterého by MČR nebylo možno zorganizovat ! 
Pro Mistrovství ČR v roce 2020 se snažíme již nyní najít ve spolupráci s potenciálními 
organizátory vhodné prostory a termín. Zejména otázka rozměrů tělocvičny se zvukovou 
aparaturou a dostatečného zázemí pro závodníky, rozhodčí a diváky bývá často omezující 
při výběru. 
 
Soutěží v zahraničí se pravidelně a na vlastní náklady účastní i naše týmy. Oddíl                         
TJ Chropyně absolvoval závod International Cup v italském Cesenaticu. Zmíněný pohár 
zahrnuje vždy několik závodů pořádaných po celé Evropě. Zvažujeme možnost organizace 
International Cup v příštím roce. 
 
6. Reprezentace 

Ve dnech 17.-20.10.2018 se v portugalském předměstí Lisabonu Odivelas konalo Mistrovství 
Evropy TeamGym 2018 za účasti našich týmů Junior-ženy a Senior-ženy pod vedením 
zkušených trenérů (Krakovská Tereza, Salte John-Erik – akrobacie, trampolína, Čermáková 
Kristýna – pohybová skladba a Chrastinová Blanka). Vedoucím výpravy byl Michal Šotola. 
Na základě výsledků a stanovených cílů lze českou účast na ME TeamGym hodnotit jako 
úspěšnou. Seniorkám se podařilo probojovat do finále, kde sice výkonnostně nestačily              
na nejlepší severské týmy, nicméně samotný postup mezi elitu 6 týmů (celkem se kvalifikace 
účastnilo 10 týmů) a porážka silného britského výběru je vzhledem k výsledkům z posledních 
ME velkým úspěchem! Umístění Juniorek na 7. místě těsně před branami finále, bylo rovněž 
příjemné překvapení vzhledem k nižšímu věku, a tedy rovněž i nižší výkonnosti některých 
našich závodnic! Získané zkušenosti bude možné využít v přípravě a účasti na ME 2020            
v Dánsku. 
V současné době se připravuje aktualizace detailního plánu přípravy pro ME 2020 v Dánsku 
vzhledem ke zkušenostem z minulého ME a rovněž ve snaze optimalizovat finanční 
náročnost. Věříme, že v příštím roce bude možné získat opět statut národní reprezentace 
tak, jako v roce 2018, která nám umožnila čerpat finanční prostředky určené pro finální fázi 
přípravy a samotnou účast na ME. 
Celá příprava začíná již v polovině letošního září, kdy v Praze proběhne testování gymnastů 
a gymnastek. Na základě stanovených kritérií výkonnosti reprezentační trenéři nominují širší 
reprezentační výběr. V současné době počítáme s účastí týmu Senior-ženy. Uvažujeme dále 
o týmu Junior-ženy či mix. 
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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 21.8.2019     Petr Gryga 

předseda TK TeamGym 
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TECHNICKÁ KOMISE AEROBIKU 
 
1.    Úvod 
  
V průběhu roku 2018/2019 působila komise gymnastického aerobiku ve složení:  
Barbora Svatošová (předsedkyně) 
Marta Muchová (člen)  
Hana Melounová (člen) 
Pavlína Radičová (člen) 
Tereza Picková (nově zvolený člen) 
Andrea Višňová (člen) 
 
2.    Činnost komise aerobiku v období  2018/2019 
 
 organizace pohárových soutěží - 3.kolo Poháru federací (10/2018, Praha) a 2.kolo PF 

(5/2019, Praha) 
 organizace Mezinárodního MČR v Praze (účast přes 500 závodníků z 13 zemí) 
 organizace sportovních kempů pro širší výběr žákovské a juniorské reprezentace - 

1.kemp 11/2018, Liberec, 2.kemp 12/2018, Liberec, 3.kemp 1/2019, Liberec, 4.kemp 
1/2019, Praha) 

 soustředění reprezentace ČR před ME a EH 2019 (leden-červen 2019, Liberec, Praha) 
 pokračující spolupráce se SGF – společná pohárová soutěž Pohár Federací CZE/SVK,   

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

(Liberec, Praha), podpora jednotlivých klubů 
 starty reprezentantů na mezinárodních závodech a především na ME v aerobiku koncem 

května 2019, Baku (AZE), Na Evropských hrách 2019 - koncem června Minsk (BLR), 
účast závodníků z jednotlivých klubů na MZ - BUL Open, POR Open, GBR Open a SVK 
Open 

 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 

Mistry s Mistry (II:V.T. gymnastického aerobiku), Team aerobik a Dance aerobik,                
které jsou zaměřeny na získání širší základny cvičenců 

 
 

3.    Nejvýznamnější mezinárodní závody v aerobiku v období 1.9.2018 – 1.8.2019,  
bilance medailových a finálových umístění našich závodníků na těchto závodech: 

 
Mezinárodní MČR v aerobiku, 8.-10.3.2019- Praha 

 3. místo Barbora Kalíková, kat. SEN IW 
 7. místo Dita Hanzalová, kat. SEN IW 
 8. místo Tereza Kudláčková, kat. SEN IW 
 2. místo Kristýna Bernátová, Dita Hanzalová, Tereza Kudláčková kat. SEN TR 
 4. místo Veronika Radičová, Lucie Ryštáková, Nela Císařová  kat. SEN TR 
 4. místo Sabina Drapáková, kat. AG2 JUN 
 7.místo Anita Rotheová, kat. AG2 JUN 
 8. místo Kateřina Paulíková, kat. AG 2 IW 
 1. místo  Anita Rotheová, Kateřina Paulíková a Tereza Valentová, kat. AG2 TR 
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 2. místo Natálie Protivánková, Eliška Slámová, Martina Střelcová, kat. AG2 TR 
 3.místo Anna Vitoušová, Veronika Vomáčková, Kateřina Brožová, kat. AG2 TR 

 
ME v aerobiku, 22.-26.5. 2019, Baku (AZE) 

 19. místo Barbora Karlíková, kat. SEN IW 
 14. místo Kristýna Bernátová, Dita Hanzalová, Tereza Kudláčková kat. SEN TR 
 10. místo Tereza Kočová, Kristýna Bernátová, Dita Hanzalová, Barbora Karlíková, 

Tereza Kudláčková kat. SEN GR 
17. místo Sabina Drapáková, kat. JUN IW 

 30. místo Anita Rotheová, kat. JUN IW 
 26. místo Anita Rotheová, Kateřina Paulíková, Tereza Valentová, kat. JUN TR 

 
Evropské hry  21.-26.6.2019, Minsk (BLR) 

6.místo Kristýna Bernátová, Dita Hanzalová, Tereza Kočová, Barbora Karlíková, 
Tereza Kudláčková kat. SEN GR 

 
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, navázat na organizaci sportovních kempů pro širší výběr 
reprezentace, 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 Mistry s mistry (II:V.T. gymnastického aerobiku),Team aerobik,  
a Dance aerobik, které jsou zaměřeny na získání širší základny cvičenců a zapojení 
širší veřejnosti do těchto aktivit 

 
 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, 2020 -15. 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,  podílet se na organizaci školení trenérů a rozhodčích v budoucím období 
 

 Zajistit starty reprezentantů na mezinárodních závodech a především na MS 2020, 
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 17.8.2019    Barbora Svatošová 
    předsedkyně TK AER 
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TECHNICKÁ KOMISE AKROBATICKÉ GYMNASTIKY 
 
1. Úvod 
 
Složení komise:   
Anna Malá - předsedkyně 
Markéta Stíbalová - členka 
Jana Smolíková - členka 
Zuzana Telcová - členka  

 
2. Pravidla 
 
V roce 2018 proběhla revize pravidel pro nejmladší závodníky v rámci rozvoje akrobatické 
gymnastiky v ČR. Nyní máme v České republice ucelený a na sebe navazující systém 
pravidel: Předškolní třída (omezená do 10ti let) a Žákovská třída (omezená do 14ti let). 
V listopadu 2018 na Mistrovství republiky byla také poprvé zařazena nově vznikající 
mezinárodní kategorie Youth, která se celoevropsky stala předstupněm první oficiální 
závodní FIG kategorie Age Group 11-16 let.  
 
3. Vzdělávání  
 
Trenérský kurz - v březnu proběhl víkendový kurz trenérů akrobatické gymnastiky v hale            
TJ Bohemians. 
V současné době se v ČR zabývají akrobatickou gymnastikou 4 oddíly: TJ Bohemians 
Praha, T.J. Sokol Brandýs nad Labem, Akrobat Batelov a nově Gymnastika M&E Havířov. 
Jen prvně jmenovaný oddíl je v současné době registrovaným oddílem ČGF. Věříme,             
že po sérií seminářů se počet registrovaných oddílů rozroste. 
 
4. Přehled domácích a mezinárodních soutěží 
 
V hodnoceném období se závodníci akrobatické gymnastiky zúčastnili několika domácích         
a zahraničních závodů: 
Vrcholem sezóny bylo MS v Antverpách v Belgii. V kategorii Age group 11-16 let se 
zúčastnila trojice dívek Jana Kinštová, Lucie Neuschlová a Anna Hamříková. Společně               
s hlavou delegace a trenérkou Petrou Filsakovou a rozhodčí Janou Smolíkovou. Děvčata 
obsadila celkové 32. místo s 50,1 body z 36 účastníků. 
Největší účast na mezinárodních závodech již tradičně máme v Budapešti a ve Swidnici,            
kde se pravidelně účastní přes 20 soutěžících. 
  
 
 
 
V Praze dne 17.5.2019      Anna Malá  
                        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. Z počtu účastníků, 
kteří se zúčastnili vzdělávacích akcí, je patrný zájem o vzdělávání a to i formou celoživotního 
vzdělávání. Touto cestou děkuji všem zúčastněným lektorům. 
Úkol, který před komisí stojí je zvýšit počet vzdělávacích akcí pořádaných v průběhu 
kalendářního roku, včetně vytvoření nabídky krátkodobých akcí tematicky zaměřených na 
dílčí problémy sportovní přípravy v gymnastických sportech. Zde očekáváme širší součinnost 
sekretariátu svazu, kdy se domníváme, že nejen pro vlastní organizaci, ale hlavně z důvodů 
dlouhodobé udržitelnosti je třeba vzdělávání řešit i prostřednictvím zaměstnance svazu.  
 
V nadcházejícím období do konce kalendářního roku i v souvislosti s rozšiřováním 
gymnastických sportů začleněných v České gymnastické federaci bude novelizován 
Kvalifikační řád České gymnastické federace. V novele bude rovněž zakotven systém 
vzdělávání s využitím e-learnigu, který bude využit zejména pro teoretické části vzdělávání 
trenérů III. třídy.  
 
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 dne 15.8.2019      Jan Chrudimský 
        předseda Metodické komise 
 
 
 
 
 


