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Před 40ti lety na 1. ME v moderní gymnastice v roce 1978 v Madridu se 
soutěžilo pouze v seniorské kategorii. Z několika následujících ME včetně 
Madridu 1978 jsme tehdy ještě několikrát přivezli i medaili... 
 
 Letošní ME 2018 mělo v soutěžním programu již juniorskou kategorii 
jednotlivkyň. Českou republiku reprezentovaly V. Wunschová, N. Šebková a 
náhradnice N. Pochylá. Na startu se sešlo 73 gymnastek.  
 
 První den se našim gymnastkám nevydařil.  
Obruč: 50. N. Šebková 12,35 b. a V. Wunschová 10,90 b. (60.) 
Míč: 51. W. Wunschová 11,95 b. a N Šebková 11,40 b. (54.) 
Samozřejmě, že do druhého dne šly gymnastky se snahou zacvičit bezchybně a 
získat vyšší body a tím lepší umístění. To znamená do poloviny startovního pole 
nebo do 2/3 startovního pole. To jsou požadované výkonostní cíle pro ME a MS 
jak pro juniorky, tak pro seniorky. 
 
 Druhý závodní den.  
Kužele: 51. W. Wunschová 11,275 b. a N. Šebková 8,2 b. (69.) 
Stuha: 49. W. Wunschová 11,30 b. a N Šebková 11,00 b. (52.) 
 
 Z výše uvedených výsledků se do 2/3 startovního pole zařadila pouze V. 
Wunschová 49. Místem v sestavě se stuhou známkou 11,30 b. Je těžké dělat 
srovnání výsledků z předešlých MEJ (2010, 2012, 2014 a 2016). Lze pouze 
srovnávat umístění, jelikož neplatila stejná pravidla. Do 1. Poloviny startovního 
pole: 2010 – 9. Místo A. Šebková, 2012 – 9. Místo E. Kupyrová, 2014 – 29. Místo 
B. Konigová, 2016 – 19. Místo A. Chamzina, 28. Místo A. Chamzina 
 
 Z tohoto právě ukončeného ME v Guadalajaře bychom si měli položit 
otázky. Proč nemáme dobrou techniku náčiní? Proč neprovádíme prvky, které 
umíme v tréninku v plném rozsahu na závodním koberci? Proč nemáme 
v sestavách 100% souznění hudby s pohybem? Proč tréninkem nezískávají 
gymnastky jistotu bezchybného provedení svých sestav na ME a MS? Proč 
nemáme v sestavách obtížnost rovnající se evropské a tím vlastne i světové 
špičce? A když ano, tak proč neumí trenérky připravit gymnastky k výkonu, který 
je zapotřebí pro umístění do poloviny závodního pole? Po tomto MEJ musíme 
hodně přidat také vzhledem k tomu, že se v červnu v roce 2019 bude konat 1. MS 
juniorek v obou kategoriích. 
 
 Milionové dotace Z MŠMT zajišťovala dlouhá léta činnost 3 SCM a 6ti SpS 
jejichž účelem je příprava budoucí reprezentace. Na základě sestupného trendu 
výsledků na ME a MS byla příprava od letošního roku 2018 soustředěna pouze 
do 2 reprezentačních center při SCM v Praze a Brně. Nabízí se také otázka, zda se 
nevrátit zpět do systému dřívější Rudé Hvězdy Praha a vložit všechny síly a 
prostředky do jednoho reprezentačního centra všech kategorií. 
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