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1 Úvod 

Moderní gymnastika je ryze ženským sportovním odvětvím, které právem zaujímá 

jedno z předních míst mezi estetickými sporty. Během své šedesátileté historie 

zaznamenala ve svém vývoji řadu zásadních změn, které podstatně změnily pojetí a 

obsah sestav moderních gymnastek. Neexistuje však žádná publikace, která by vývoj 

pravidel a s nimi souvisejících změn uceleně zpracovala. Rozhodla jsem se tedy, že se 

tohoto úkolu zhostím v rámci své diplomové práce. 

A proč právě pravidla moderní gymnastiky? Jedenáct let jsem se tomuto sportu 

věnovala závodně. Když jsem naposledy odcházela ze závodního koberce, věděla jsem, 

že chci u tohoto sportu zůstat, a tak již desátým rokem působím jako trenérka a rozhodčí 

v jednom malém jihočeském sportovním klubu. Moderní gymnastika je tedy součástí 

mého každodenního života už přes dvacet let. Sama pamatuji řadu podstatných změn, 

kterými toto sportovní odvětví za poslední dvě desetiletí prošlo, neustále srovnávám 

současnou gymnastiku s tou, kterou jsem jako závodnice zažila já. Zajímalo by mne 

tedy, jaké vůbec byly počátky tohoto sportu a jak se moderní gymnastika a její pravidla 

vyvíjela v době, kterou já nepamatuji. Také proto jsem zvolila toto téma diplomové 

práce. 

V práci se tedy snažím přehledně srovnat vývoj některých aspektů pravidel moderní 

gymnastiky od úplného počátku až po současnost. Původně jsem se chtěla zabývat i 

soutěžemi společných skladeb a dotknout se také národního programu moderní 

gymnastiky, ale po pročtení všech dostupných materiálů jsem zjistila, že by práce byla 

příliš obsáhlá a utrpěla by pravděpodobně její přehlednost. Zaměřila jsem se tedy jen 

na mezinárodní program soutěží jednotlivkyň. 



2 Cíl práce 

Cílem práce je vytvořit komplexní přehled vývoje pravidel moderní gymnastiky 

od počátků až po současnost, postihnout nejdůležitější změny ve vývoji některých 

aspektů pravidel moderní gymnastiky a tyto změny popsat a přehledně uspořádat. 

r 

3 Úkoly práce 

Z vymezení cíle práce vyplývají tyto úkoly: 

1. Charakterizovat období vzniku moderní (umělecké) gymnastiky od základů 

až do roku 1962. 

2. Rozdělit vývoj pravidel moderní gymnastiky na jednotlivá období, která 

budeme srovnávat. 

3. Popsat nejdůležitější změny v pravidlech v jednotlivých obdobích let 1962 -

2006. 

4. Stručným komentářem shrnout nejvýraznější změny v pravidlech v každém 

srovnávaném období. 

5. Hlavní znaky a důležité změny pravidel uspořádat do přehledných tabulek. 
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4 Metody 

Při tvorbě diplomové práce jsem používala tyto metody práce: 

Indukce a dedukce 

- metodu indukce jsem používala v případech empirického studia jevů, kdy jsem 

postupovala od jednotlivých faktů k obecnějším údajům o skutečnosti 

- metodu dedukce jsem využívala tehdy, když byl nahromaděn empirický faktografický 

materiál a v daném materiálu bylo nutné se zorientovat 

Synchronní 

- tuto metodu jsem použila při sledování určitého jevu odehrávajícího se na mnoha 

místech v téže době 

Diachronní a progresivní 

- metodu diachronní jsem využívala při zkoumání jevu v závislosti na časovém vývoji 

- současně jsem používala i metodu progresivní, sledovala jsem události tak, jak po sobě 

následovaly od doby starší k době novější 

Obsahová analýza 

- vlastní informace jsem získávala z primárních a sekundárních pramenů, pracovala 

jsem s písemnými prameny povahy osobní, veřejné (internetové stránky), institucionální 

(soutěžní programy, klasifikační řády), literární (odborná literatura); pokud se některé 

prameny nedochovaly, použila jsem metodu řízeného rozhovoru s pamětníky 
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5 Teoretická část 

5. 1 Současné pojetí moderní gymnastiky 

Krása, pohyb, ladnost, pružnost, výjimečný zážitek... Takovými slovy můžeme popsat 

moderní gymnastiku, jedinečný olympijský sport, v němž soutěží výhradně ženy. 

Před více jak půlstoletím se moderní gymnastika oddělila jako nová větev 

gymnastického kmene. Akcentovala estetiku, učila se od baletu a tance a přitom rostla 

jako svébytný sport. V Československu byla nejprve označována jako „umělecká 

gymnastika", po roce 1969 pak jako „moderní gymnastika". Pro přesnost a jasnost budu 

dále v celé práci používat pouze současného názvu moderní gymnastika. Soudobá 

angličtina dnes preferuje název „rhythmic gymnastics". 

Moderní gymnastiku řadíme mezi koordinačně - estetické sporty. Je sportem, který 

klade důraz na přesnost a estetičnost pohybového projevu s vazbou na vyjádření 

emocionálního obsahu hudebního doprovodu. Zahrnuje velký počet dovedností 

bez náčiní i s náčiním, zpravidla necyklické pohybové struktury, které jsou náročné 

na nervosvalovou koordinaci v prostoru i v čase a které jsou prováděné v maximálním 

kloubním rozsahu. Výrazným znakem jsou kombinace těchto dovedností, jejich vysoká 

automatizace a vhodné zařazení do pohybových skladeb. Značné požadavky jsou 

kladeny na úroveň motorického učení a kreativitu gymnastky. 

Gymnastky při soutěžích předvádějí sestavy s jednotlivými náčiními. V současné 

moderní gymnastice je to švihadlo, obruč, míč, kužele a stuha. Závodištěm je čtvercový 

gymnastický koberec o rozměrech 13 x 13 m. 

Podle mezinárodních pravidel se v moderní gymnastice vypisují soutěže jednotlivkyň a 

soutěže společných skladeb. Jednotlivkyně soutěží v kategorii juniorek a seniorek 

ve čtyřboji volných sestav s náčiním. O tom, která čtyři z pěti náčiní to pro daný 

olympijský cyklus budou, rozhoduje Mezinárodní gymnastická federace. Ve společných 
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skladbách soutěží gymnastky také v kategorii juniorek a seniorek. Seniorky závodí 

ve dvou společných skladbách, juniorky v jedné. Společnou skladbu tvoří pět 

gymnastek a jedna náhradnice. Kromě mezinárodních pravidel a soutěžního programu 

existují také národní pravidla a soutěžní programy, které si ustanovují gymnastické 

svazy jednotlivých zemí. Tato národní pravidla určují kategorie a obtížnosti sestav 

gymnastek, které ještě nedosáhly věku juniorek či seniorek nebo které zvolily cestu 

jednoduššího programu. Náš národní program rozděluje gymnastky do tří kategorií 

nadějí - naděje nejmladší, naděje mladší a naděje starší. Po kategorii naděje starší volí 

gymnastka buď juniorské a seniorské kategorie podle mezinárodního programu, nebo 

zjednodušené kategorie kadetek a dorostenek podle národního programu. 

Protože je moderní gymnastika estetickým sportem, klade se také důraz na vzhled 

cvičenky. Gymnastky mají upravené vlasy, většinou vyčesané do drdolu, jsou lehce 

nalíčené a cvičí v zajímavých gymnastických dresech. Mohou cvičit naboso či 

v gymnastických špičkách. 

Sestavy gymnastek, které trvají 1: 15 až 1: 30 min., jsou doprovázeny hudebním 

doprovodem, který netvoří pouhou kulisu. Charakter hudby by měl odpovídat pohybu 

gymnastky, jejímu výrazu, zvolenému oblečení a náčiní. V dnešní moderní gymnastice 

je povolen hudební doprovod tvořený jakýmikoli hudebními nástroji, musí ale být 

nezpívaný. 

Cvičení gymnastek hodnotí sbor minimálně 7 rozhodčích, který každou sestavu 

ohodnotí počtem bodů dle pravidel. Známka se v moderní gymnastice skládá ze tří 

částí: obtížnosti (D), artistiky (A), provedení (E). Výsledná známka se vypočítává podle 

vzorce (D + A) : 2 + E. Maximální hodnota celkové známky za jednu sestavu je 20,00 

bodů. 

Obtížnost (D) 

Maximální hodnota známky za obtížnost je 10,00 bodů. Rozhodčí, které tvoří známku 

D, hodnotí v sestavě prvky obtížnosti. Ty se dělí do čtyř skupin: skoky, rovnováhy, 

ohebnosti a obraty. Každý prvek má podle obtížnosti přiřazenou určitou hodnotu: A = 
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0,1 b., B = 0, 2 b., C = 0, 3 b. až do J = 1 bod. Každá skupina prvků obtížnosti musí 

splňovat určitá kritéria. Pro skoky je například důležitá výška, pro všechny prvky 

přesný a zafixovaný tvar. Seniorky mohou mít v sestavě maximálně 18 prvků 

obtížnosti, juniorky 14 prvků obtížnosti. 

Artistika (A) 

Maximální hodnota známky za artistiku je 10,00 bodů. Body jsou rozděleny 

následovně: 1,00 bod pro hudbu, 2,00 body pro základní kompozici a 7,00 bodů 

pro speciální umělecké charakteristiky (manipulace s náčiním). 

Provedení (E) 

V současné době má ve výsledné známce největší váhu právě známka za provedení. I 

zde je maximum 10,00 bodů. Rozhodčí ve skupině E udělují srážky za chyby v technice 

cvičení bez náčiní a s náčiním. Součet srážek pak odečítají z 10,00 bodů, výsledkem je 

známka za provedení sestavy. 

Podrobnější informace o hodnocení sestav jednotlivkyň v současné moderní gymnastice 

uvádím v kapitole 5. 7 Pravidla moderní gymnastiky po roce 2000. 

Obr. č. 1 Kateřina Kopáčová 

11 



5. 2 Období vzniku moderní gymnastiky (do roku 1962) 

5. 2. 1 Vznik základů rytmické gymnastiky 

Na počátku vzniku moderní gymnastiky stála rytmická gymnastika. Základy rytmické 

gymnastiky se vytvářely jako součást vývoje společnosti koncem 19. století a v první 

polovině 20. století. Na samém začátku její historie stál zájem o balet, o tanec při hudbě, 

o zdravotní, účelovou a estetickou gymnastiku. Po celém světě vznikaly školy, jejichž 

systémy byly ovlivněny poznatky francouzského fyziologa G. Déményho (1850 - 1917) 

a estetickou gymnastikou pro přípravu herců Fr. Delsarta (1811 - 1871). 

Vznik rytmické gymnastiky ovlivnily zejména tyto osobnosti a jejich pohybové školy: 

MUDr. Bess Mensendiecková (1864 - 1958, USA) vycházela z anatomických a 

fyziologických zákonitostí. Pohyb prováděla uvědoměle, na základě rozvinutého 

svalového smyslu a bez křečovitosti. Zaměřila se na správné držení těla v závislosti 

na postavení pánve. Cílevědomě vedla v prostoru pohyby paží a trupu s použitím 

svalových tahů do určitých směrů a protisměrů. 

Isadora Duncanová (1878 - 1927), tanečnice amerického původu, rozvinula harmonické 

pohyby v tanečním projevu ve spojení s lyrickým výrazem. Její tanec vytvořil protipól 

klasickému tanci použitím odlišného pohybového rejstříku, který vycházel z vnitřní 

potřeby pravdivého vyjádření emocí, nálad a myšlenek. Hudbu považovala 

za inspirující zdroj. Jako prvá používala vlnovitých pohybů paží a trupu. 

Emil J. Dalcroze (1865 - 1914) vytvořil systém rytmické gymnastiky, jímž vychovával 

u svých žáků smysl pro jednotlivé složky hudby - rytmus, tempo a dynamiku. 

Rudolf Bode (1881 - 1970) je představitelem německé rytmické gymnastiky. Jeho 

výrazovou rytmickou gymnastiku charakterizují požadavky udržování zdraví, 

formování postavy, správného držení těla, kultivace a půvabu pohybu. Bode vypracoval 

metodu celistvých pohybů těla se švihovým charakterem. 
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Dalším představitelem západní rytmické gymnastiky je Hinrich Medau (1891 - 1974). 

Gymnastika mu nebyla cílem, ale prostředkem prožití bohatého, plného života. Forma 

pohybu je ustálena (chůze, běh, skoky, pérování, švihy), nepřipouští stylizaci ani 

výrazovou techniku při ztvárnění hudební předlohy. Konkrétním přínosem H. Medaua 

bylo rozpracování pohybových možností při cvičení s obručemi, které použil 

v gymnastickém systému jako první. Medau sám se díval na závodní gymnastiku jako 

na módní směr, který doplňuje tradiční gymnastické formy, ale není přitažlivý 

pro dívky, které hledají v pohybu spíše jednoduchost než obtížnost, nikoliv tvrdý 

trénink, ale možnost vyrovnání denní námahy. 

Z uvedeného nástinu začátku vývoje moderní gymnastiky jako sportovního odvětví 

vyplývá, že západoevropská rytmická gymnastika a gymnastické školy podstatně 

ovlivnily vývoj tohoto sportovního odvětví. 

Současná moderní gymnastika jako sportovní odvětví převzala tyto formy techniky: 

1. formy plastických pohybů Duncanové, jejich lyrický výraz 

2. pohybové formy Bodeho gymnastiky (švihy, pérování, vlny) 

3. techniku náčiní západoevropské moderní gymnastiky (základy švihové techniky 

a centrálních pohybů trupu s míčem, obručí, švihadlem a kuželi) 

4. pohybové formy klasického tance 

5. formy gestických pohybů (pantomima, výrazový tanec) 

6. pohybové formy lidových tanců různých národů 

7. techniku výrazové plasticity těla 

8. pohybové formy akrobacie a cvičení prostných 
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5. 2. 2 Světový vývoj moderní gymnastiky do roku 1962 

Po ukončení druhé světové války zesílilo hnutí o rozvoj ženské gymnastiky. 

Západoevropské gymnastické a rytmické školy zabývající se moderní gymnastikou 

usilovaly o zlepšení vzájemného spojení a předávání zkušeností. 

Roku 1952 tedy byla založena Mezinárodní liga moderní gymnastiky (LIGYM), která si 

při svém vzniku vytyčila několik hlavních úkolů: 

1. vymezit všeobecnou linii (moderní gymnastika vychází z motivace hygienické a 

zdravotní, ne výkonnostní) 

2. organizovat mezinárodní školení pro instruktory 

3. pořádat mezinárodní soutěže jednotlivců a skupinových vystoupení (obsahem 

cvičení bez náčiní a s náčiním bez použití nářadí, bez použití akrobacie a dalších 

obtížných prvků) 

4. pravidelně vydávat časopis „Moderní gymnastika" 

LIGYM se tedy stala protipólem Mezinárodní gymnastické federace (FIG), která 

existovala od r. 1881 a která sdružovala organizace sportovní gymnastiky. Zatímco se 

FIG zaměřovala na závodní činnost a organizovala světové soutěže (MS, ME, účastnila 

se OH), LIGYM s postupem doby téměř odbourala soutěže. 

Trochu odlišně ve srovnání se západoevropskou gymnastikou probíhal v téže době 

vývoj moderní gymnastiky v tehdejším SSSR a dalších socialistických státech. I zde 

vývoj moderní gymnastiky ovlivnily gymnastické, rytmické a taneční školy Déményho, 

Delsarteho, Dalcroze a Duncanové. Od roku 1947 se v SSSR formovala moderní 

gymnastika jako prostředek tělesné výchovy, utvářel se zde systém moderní 

gymnastiky. Již v roce 1947 se v Talinu konala první soutěž (formou konkurzu). Od té 

doby se soutěže konaly každoročně, soutěž v roce 1949 již byla mistrovstvím 

jednotlivkyň a družstev ve čtyřboji (povinná sestava bez náčiní s akrobatickými prvky, 

volná sestava bez náčiní, dvě sestavy s libovolným náčiním). 
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Velkou roli v rozšíření moderní gymnastiky v SSSR sehrál první klasifikační program, 

který zde vyšel tiskem už v roce 1950. Obsahoval některé normativy, které určovaly 

obsah a způsob práce, dal jednotnou linii pojetí povinných sestav. Základ růstu 

sportovní výkonnosti pak dal program pro mistrovskou třídu, který byl určen v roce 

1954. 

Další zemí vedle SSSR, ve které šel vývoj moderní gymnastiky jako sportovního 

odvětví rychle kupředu, bylo Bulharsko. Již v začátku 20. století byly v Bulharsku 

některé prvky moderní gymnastiky zařazovány do osnov ve školách jako cvičení 

bez náčiní i s náčiním a základy tance. Při masových gymnastických cvičeních žen a 

při spartakiádách používali autoři skladeb různého náčiní (míče, kužele, věnečky, 

obruče, stuhy). V roce 1922 byly vydány popisy cvičení bez náčiní, cvičení s praporci, 

obručemi a stuhami pro spartakiádu, která se konala v témže roce v bulharském 

Plovdivu. 

Na Vysoké škole pro tělesnou výchovu v Bulharsku byly v období po roce 1945 

organizovány kurzy pro rytmickou gymnastiku s hudebním doprovodem, moderní 

gymnastika tu ale byla spojována s baletem. V roce 1951 byla v Bulharsku ustanovena 

komise moderní gymnastiky při sekci sportovní gymnastiky, o rok později se v Burgasu 

uskutečnil první závod v sestavách III. třídy ve čtyřech disciplínách - bez náčiní, míč, 

kužele, skok přes provaz. Tento závod byl prvním mistrovstvím Bulharska za účasti tří 

družstev (13 účastnic). Vedení bulharské tělesné výchovy začalo tento pro ženy 

nejvhodnější sport podporovat jako protipól mužských sportů, a tak se mistrovství 

konala pravidelně každý rok. Čtvrtého mistrovství v roce 1955 se zúčastnilo již osm 

družstev s 60 jednotlivkyněmi v I. výkonnostní třídě a v tomto roce byla také vydána 

první pravidla moderní gymnastiky. 
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5. 2. 3 Vznik moderní gymnastiky v ČSSR 

Vývoj moderní gymnastiky v Československu byl ovlivněn jednak vývojem gymnastiky 

v tehdejším SSSR, jednak také západoevropskými gymnastickými, rytmickými a 

tanečními školami. Propagátory sokolské rytmiky, která byla založena na systémech 

Déményho a Dalcroze, byli K. Pospíšil a A. Otčenášek. Následovnicí Duncanové byla 

Jarmila Jeřábková, gymnastiku Mensendieckové propagovala dr. Helena Vojáčková. 

Roku 1953 byla pověřena sekce sportovní gymnastiky zajištěním podmínek 

pro rozšíření nového sportu pro ženy - moderní gymnastiky. V říjnu tohoto roku se také 

sešla pracovní skupina ve složení J. Matlochová, M. Burianová, M. Švábová a D. 

Páclová, aby objasnila obsah a organizaci budoucí moderní gymnastiky. Z této skupiny, 

která byla ještě rozšířena o další členy, vznikla v prosinci 1953 první komise moderní 

gymnastiky v čele s předsedkyní M. Burianovou. 

Na podzim roku 1954 se konala soutěž pódiových skladeb, vypsaná komisí moderní 

gymnastiky. Byla směsí nejrůznějších tanečních, rytmických, baletních a akrobatických 

skladeb. Byly proto vypracovány první povinné sestavy pro žákyně, dorostenky a ženy, 

které usměrnily pojetí moderní gymnastiky. 

V následujícím roce se uskutečnila první celostátní soutěž jednotlivkyň. Zúčastnila sej í 

jako divák předsedkyně Všesvazové komise moderní gymnastiky SSSR M. G. 

Jegorovová, která u nás vedla šestitýdenní kurz základů sovětského systému moderní 

gymnastiky. V roce 1956 se konala první soutěž jednotlivkyň také na Slovensku. 

V průběhu tohoto období se ustálily tyto závodní disciplíny: sestava bez náčiní, sestava 

s náčiním, akrobatická sestava a skok. 

Třetí celostátní soutěž v roce 1957 byla ovlivněna nácvikem na II. gymnaestrádu. Ta se 

konala v jugoslávském Záhřebu a československé moderní gymnastky tam předvedly 

skladbu bez náčiní a s kuželi autorky S. Levé. Moderní gymnastika nebyla v tomto 

období tak rozšířená, aby se mohlo bojovat o její uznání v mezinárodním měřítku. 
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Pro tyto první soutěže nebyla vydána žádná pravidla. V sestavách byly pouze stanoveny 

prvky obtížnosti, byla stanovena jejich hodnota a povolené srážky. V roce 1957 byl 

uveřejněn první oficiální závodní řád moderní gymnastiky. 

První mistrovství ČSSR žen ve II. výkonnostní třídě se uskutečnilo v roce 1958, další 

rok pak přibylo i mistrovství v I. výkonnostní třídě, v roce 1960 i v mistrovské třídě. 

Rok 1960 byl také pro československou moderní gymnastiku významný setkáním 

našich gymnastek s nejlepšími gymnastkami SSSR. První setkání proběhlo při II. 

celostátní spartakiádě, kdy se naše moderní gymnastky představily samostatnou 

skladbou s využitím náčiní. Sovětské gymnastky předvedly skladbu se širokými šálami 

a obručemi s vystoupením sólistek. Druhé setkání proběhlo na podzim formou prvního 

mezinárodního závodu v moderní gymnastice v Bulharsku SSSR - Bulharsko - ČSSR. 

Závod ukázal, že přestože v tomto roce dospěly naše gymnastky k soutěži v mistrovské 

třídě, ke skutečným mistrovským výkonům mají ještě daleko. Z československých 

gymnastek jediná D. Šťastná konkurovala soupeřkám. 

V období let 1958 - 1962 došlo k velkému nárůstu členské základny a k velmi rychlému 

vývoji moderní gymnastiky. V roce 1962 vyšla první Pravidla moderní gymnastiky a 

klasifikační program. V tomto roce vyšla tiskem také první učebnice Základy umělecké 

gymnastiky autorek D. Fůrlové, B. Petrové a H. Livorové. Československá moderní 

gymnastika dosáhla v tomto období hranice relativně vysoké výkonnosti. 

Od počátku vzniku moderní gymnastiky existovaly tyto speciální skupiny cvičení: 

CVIČENÍ BEZ NÁČINÍ 

- pohyby trupu, hlavy a paží 

kroky 

skoky 

- rovnovážné tvary 

obraty 
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CVIČENÍ S NÁČINÍM 

(do roku 1963 byla používána tato náčiní: švihadlo, obruč, míč, stuha, kužele, 

závoj, praporce, tenisový míček) 

a) speciální skupiny cvičení pro všechna náčiní 

- základní držení, předávání 

- švihy, kruhy, osmy, komíhání 

- vyhazování a chytání (kromě švihadla a stuhy) 

b) speciální skupiny cvičení pro jednotlivá náčiní 

švihadlo - přeskoky přes rozložené a různým způsobem složené švihadlo 

obruč - kroužení 

- proskakování, přeskakování 

- klopení, vztyčování, přetáčení, roztáčení na zemi 

- kutálení po zemi 

míč - kutálení po zemi 

- odrážení od země 

kužele - mlýnky, rytmické údery 

stuha - procházení, proskakování kresby 
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5. 3 Vývoj systému soutěží a pravidel moderní gymnastiky v letech 1963 - 1972 

5. 3. 1 Mezinárodní vývoj soutěží a pravidel 

Eru mezinárodních soutěží zahájil rok 1963. Mezinárodní gymnastická federace 

vyhlásila I. mistrovství světa, které se konalo v Budapešti za účasti 28 závodnic z 10 

zemí. Toto mistrovství bylo přehlídkou různých gymnastických směrů zúčastněných 

států od lidových tanců až po moderní gymnastiku v různých stupních vývoje. Pro toto 

I. mistrovství světa nebyla vydána speciální pravidla, přesto v hodnocení nedošlo 

k žádným výrazným sporům. 

II. mistrovství světa se konalo v Praze roku 1965. Na jaře tohoto roku schválila 

technická komise žen sportovní gymnastiky FIG první závodní, organizační a technická 

pravidla moderní gymnastiky a prvky obtížnosti pro volné sestavy bez náčiní, 

se švihadlem, s obručí a míčem. Byl také určen závodní prostor - bez koberce a 

s kobercem. Současně byl schválen popis, půdorys, hudba a kresby povinné sestavy 

bez náčiní. V roce 1964 byla bez náhrady zrušena disciplína - skok. Vývoj ukázal, že 

skok jako samostatná disciplína není pro moderní gymnastiku typický, a tak ho 

v závodním programu nahradily zvýšené nároky na přeskoky přes švihadlo. 

Druhému mistrovství světa předcházel mezinárodní seminář, který se konal v únoru 

1965 v ČSSR. Jako demonstrátorky působily na tomto semináři československé 

závodnice I. a mistrovské třídy. Jednoznačně byla zvýrazněna linie západní moderní 

gymnastiky (určeny požadavky přirozeného výrazu, zamítnuta baletní technika). 

V roce 1967 byly určeny požadavky pro mistrovství světa 1967 a byla ustanovena 

mezinárodní subkomise pro moderní gymnastiku. O rok později byl uspořádán i 

mezinárodní kurz rozhodčích. Nejprve byly pořádány tyto kurzy jako světové, 

s postupným rozšířením moderní gymnastiky ve světě jako kurzy kontinentální, 

v Evropě rozdělené na oddělení podle čtyř světových jazyků. Na základě absolvování 

mezinárodního kurzu rozhodčích a hodnocení určitého počtu mezinárodních závodů 
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byly od roku 1969 vydávány FIG průkazy kategorie mezinárodních rozhodčí (brevety). 

Jako první československá rozhodčí jej získala v roce 1970 Blažena Petrová. 

Hlavním úkolem subkomise moderní gymnastiky bylo zpracovat do IV. mistrovství 

světa, které se mělo konat v roce 1969 v Bulharsku, závodní řád. Subkomise úkol 

splnila a roku 1969 byl vydán závodní řád, v kterém již nebyl prosazován požadavek 

přirozeného pohybu. Všechny sestavy by podle tohoto řádu měly být přizpůsobeny 

povaze a temperamentu závodnic. Skladba také musela odpovídat charakteru a rytmu 

zvoleného hudebního díla. Nesměla se opírat o folklór ani klasický balet. Délka 

hudebního doprovodu pro sestavy jednotlivkyň byla určena na 1:30 - 2:00 min. 

Zvláštním vývojem prošla akrobatická cvičení, která sloužila jako tréninkový 

prostředek a současně také jako disciplína moderní gymnastiky socialistických států. 

V prvních letech tohoto období byly akrobatické prvky v sestavách úplně zakázány. 

V tomto období vývoje moderní gymnastiky se také ustálilo používání pěti náčiní -

švihadla, obruče, míče, stuhy a kuželů. 

5. 3. 2 Vývoj národních soutěží a pravidel do roku 1972 

Po celá šedesátá léta se česká moderní gymnastika řídila pravidly vydanými v roce 

1962. Protože se ale žádný výtisk těchto pravidel nedochoval, uvádím jen stručný 

přehled vývoje soutěží a přehled rozšíření techniky cvičení s náčiním, které popsala 

ve svých Dějinách moderní gymnastiky Čížková. 

Vletech 1964 - 1967 dosáhla československá moderní gymnastika velkých úspěchů 

ve světových soutěžích. Československé gymnastky měly požadavkům odpovídající 

vhodnou choreografii sestav s předepsanou technikou náčiní. Absolutní mistryní světa 

v roce 1965 v Praze a v roce 1967 v Kodani se stala H. Sitnianská - Mičechová. 

Co se týče národních soutěží, stabilizovaly se soutěže klasifikačního programu 

podle výkonnostních tříd. Celostátní soutěže se konaly v nejvyšších výkonnostních 
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třídách - mistrovství ČSSR v mistrovské třídě, přebor ČSSR v I. výkonnostní třídě a 

I. výkonnostní třídě mládeže. V II. a III. výkonnostní třídě byly konečnými soutěžemi 

soutěže krajské. Aby závodnice získala určitou výkonnostní třídu, musela na krajském 

přeboru dosáhnout počtu bodů, který byl stanoven pro splnění dané výkonnostní třídy 

klasifikačním řádem. V povinném klasifikačním programu moderní gymnastiky byla 

také zařazena jako samostatná disciplína akrobacie. Dříve ve formě akrobatické sestavy, 

od roku 1969 v akrobatických řadách, které byly spojením několika vazeb 

akrobatických prvků v plynulou pohybovou řadu. 

V šedesátých letech byla také rozšířena technika cvičení se švihadlem, obručí a míčem 

o tato speciální cvičení: 

švihadlo - vyhazování složeného i rozloženého švihadla 

- vypouštění jednoho konce 

- vypouštění jednoho konce švihadla s kresbou švihadla po různých 

křivkách 

obruč - všechny typy vyhazování do výše 6 - 10 m 

- roztáčení v jedné ruce 

- kutálení po těle 

míč kutálení po těle 

Pravidla vydaná v roce 1962 byla v roce 1964 doplněna tak, aby odpovídala novému 

rozdělení výkonnostních tříd z roku 1961 (zrušeny byly kategorie žákyň a dorostenek a 

vytvořeny tři výkonnostní třídy mládeže). Další pravidla byla vydána v roce 1973. 

Od 1. ledna 1969 přijala československá umělecká gymnastika nový název moderní 

gymnastika podle tehdejšího oficiálního francouzského názvu „Gymnastique modeme". 

Název moderní gymnastika byl u nás zachován i po roce 1974, kdy byl oficiální název 

změněn na rytmickou sportovní gymnastiku (Gymnastique rythmique sportive). 
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5. 4 Pravidla moderní gymnastiky v letech sedmdesátých 

Sedmdesátá léta byla ve vývoji moderní gymnastiky obdobím charakteristickým 

výrazným vydělováním vrcholové gymnastiky. Od roku 1973, kdy se na mistrovství 

světa v Rotterdamu jednoznačně prosadily do první poloviny závodního 

pole gymnastky socialistických států, začalo ve světě převládat jejich pojetí gymnastiky. 

V následujících letech už probíhaly mezinárodní soutěže pouze ve volných sestavách 

s náčiním. V západních zemích se výrazně oddělila moderní gymnastika závodní a 

nezávodní. V roce 1974 došlo ke změně názvu moderní gymnastiky v rámci FIG 

na rytmickou sportovní gymnastiku. Tato změna měla vyjádřit sportovní a závodní 

charakter tohoto odvětví. V roce 1978 bylo uspořádáno I. mistrovství Evropy a bylo 

ustanoveno, že v lichých letech se budou pořádat mistrovství světa a v sudých letech 

mistrovství kontinentální. 

Pro českou moderní gymnastiku byl v tomto období důležitý rok 1973, kdy vyšla tiskem 

nová pravidla, kterými se řídila česká moderní gymnastika po celá sedmdesátá léta. 

První vydání pravidel z roku 1962 bylo přepracováno tak, aby odpovídalo nové 

organizační struktuře Československého svazu tělesné výchovy a novému pojetí 

moderní gymnastiky u nás i ve světě. Vyšla tedy nová Pravidla moderní gymnastiky 

platná od 1. ledna 1973, která měla přispět nejen ke zkvalitnění organizace soutěží, ale i 

k hodnocení těchto soutěží. 

Pro zmapování vývoje pravidel moderní gymnastiky v jednotlivých obdobích jsem 

vybrala několik aspektů, které budu v každém daném období srovnávat. Jednak to 

budou aspekty, které moderní gymnastiku charakterizují (závodiště, úbor závodnic, 

náčiní, hudební doprovod), dále to budou aspekty, které se týkají organizace soutěží 

(rozdělení soutěží, kategorií, rozhodčích), a v neposlední řadě budu porovnávat vývoj 

hodnocení sestav (určení známky za sestavu, prvky obtížnosti bez náčiní a prvky 

obtížnosti pro jednotlivá náčiní, hodnotu prvků). 
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Soutěže 

Oficiálními mistrovstvími FIG byla následující: 

a) mistrovství jednotlivkyň 

b) mistrovství ve společných skladbách 

Podle počtu účastnic a charakteru byly celostátní soutěže rozděleny na soutěže: 

a) jednotlivkyň 

b) družstev 

c) jednotlivkyň a družstev 

d) společných skladeb 

e) pódiových skladeb 

Kategorie 

Co se týče rozdělení kategorií, nepřinesly klasifikační programy z let sedmdesátých 

žádné zásadní změny. Soutěžilo se tedy i nadále v III., II. a I. výkonnostní třídě mládeže 

a v III., II., I. a mistrovské třídě dospělých. 

Závodiště 

Závodiště mělo v této době tvar čtverce o rozměrech 12 x 12 m. Muselo mít 

samozřejmě rovnou plochu (parkety, palubovou podlahu), závodní prostor byl vymezen 

bílou 5 cm širokou páskou. Závodiště také mohlo být přikryto kobercem o rozměrech 

12 x 12 m, zvláště když podlaha neodpovídala předepsaným požadavkům. Kolem 

závodiště musel být volný prostor 1 - 2 m. Strop nad závodištěm měl být dostatečně 

vysoko, aby nebránil závodnicím při vyhazování náčiní. Závodní prostor musel být 

dostatečně osvětlen neoslnivým světlem, teplota místnosti měla být minimálně 18 °C. 
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Hudba 

Sestavy moderní gymnastiky byly v sedmdesátých letech doprovázeny klavíristou. 

Povinností pořadatele soutěží tedy bylo zajistit dobrý klavír nebo pianino. Nástroj musel 

být dobře naladěn a musel být na závodišti umístěn tak, aby klavírista dobře viděl na 

celou plochu závodiště, na vrchní rozhodčí a aby měl kolem klavíru dostatek volného 

prostoru. Hudební doprovod povinných sestav byl pro všechny závodnice jednotný, 

v soutěžích, kde byly v programu zařazeny volné sestavy, měly závodnice nárok 

na svého klavíristu. Hudební doprovod mohl být nahrán i na magnetofonový pásek, 

muselo to ale být oznámeno v přihlášce, aby mohl pořadatel zajistit vhodný 

magnetofon. V případě hudebního doprovodu na magnetofonovém pásku musely být 

dodrženy tyto požadavky: 

a) každá sestava musí být na samostatném magnetofonovém pásku 

s cívkou 

b) nahrávka může být pouze na jedné straně 

c) nahrávka musí být označena jménem závodnice a závodní disciplínou 

Náčiní 

Z typizovaných náčiní se pro sestavy moderní gymnastiky používala tato: švihadlo, 

obruč, míč, stuha na tyčce (lenta), kužele, závoj, praporce, paličky 

Normy: 

švihadlo - konopné švihadlo, uprostřed zesílené v délce 50 cm, bez držátek, 

ukončeno uzlíky; délka je individuální, váha a způsob zesílení vzhledem 

ke koncům nejsou stanoveny 

obruč - dřevěná, vnitřní průměr 80 - 90 cm (u mladších kategorií může být 

průměr menší); příčný řez dřevem kulatý nebo hranatý; obruč může být 

přírodní barvy nebo natřena barvou s výjimkou barvy stříbrné, zlaté a 

bronzové 
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míč - gumový míč o průměru 1 8 - 2 0 cm, libovolné barvy vyjma stříbrné, 

zlaté a bronzové; váha nebyla stanovena 

stuha - délka 6 m (zdvojení lm); při použití dvou stuh je délka stuhy 5 m; šířka 

4 - 6 cm, materiál - satén libovolné barvy; stuha je upevněna na tyčce 

silonovou nití; tyčka je ze dřeva (bambus) 50 - 60 cm dlouhá, průměr 

není stanoven, omotání konce tyčky nejvýše do 10 cm 

kužele - dřevěné, tvar je typizovaný, mohou být přírodní barvy dřeva nebo 

natřené libovolnou barvou 

závoj - z velmi lehkého materiálu (padákové hedvábí, jemný silon apod.), 

obdélníkového tvaru 1, 5 m délky a 0, 75 šířky nebo 2 m délky a 1 m 

šířky 

praporce - skládají se z tyčky a látky lehkého materiálu, tyčka má dvě části -

držadlo a otočnou žerď; látka je upevněna k tyčce na volných čepech, 

otáčí se kolem tyčky, mohla mít obdélníkový nebo trojúhelníkový tvar 

paličky - kovová tyčka 50 - 60cm dlouhá je ukončená hlavicí; koule z umělé 

hmoty o průměru 10 - 15 cm je upevněna na tyčce tak, že tyčka prochází 

středem koule 

•líná náčiní v soutěžích moderní gymnastiky 

V moderní gymnastice, popř. v soutěžích volných sestav se mimo typizované náčiní 

používalo i jiných náčiní. Byly to: tyče, míče všech velikostí, obruče různých velikostí, 

míče s poutkem, kroužky, krátké tyčky, pevná švihadla, bubínky i s bicími paličkami, 

široké stuhy, lenty s více stuhami apod. Jejich norma - tvar, velikost, váha, materiál a 

barva byla libovolná. Na mezinárodních soutěžích se používalo pouze typizované 

náčiní. 
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Gymnastka si mohla zvolit náčiní dle svého uvážení, mohla použít jak náčiní 

typizované, tak netypizované. Možnost použití libovolného náčiní ale musela být 

uvedena v rozpisu soutěže. Pokud se netypizovaná náčiní použila ve volné sestavě, 

musely se dobře zvážit prvky obtížnosti, aby sestava odpovídala obtížnosti rozpisu 

soutěže. Prvky obtížnosti bylo nutno aplikovat na prvky obtížnosti s příbuzným 

typizovaným náčiním. Hodnocení sestav muselo být provedeno se zřetelem na zvolené 

náčiní. 

Úbor závodnic 

Pro soutěže v moderní gymnastice byl předepsán přiléhavý gymnastický trikot 

s libovolným odstínem barvy, s rukávem nebo bez rukávu, ale neprůsvitný. Hloubka 

předního výstřihu nesměla být větší než 12 cm pod klíční kost a vykrojení nohaviček 

nesmělo přesáhnout přední výčnělky pánevních kostí. Jakékoli ozdoby připevněné 

na trikot byly nepřípustné. V soutěži jednotlivkyň měly závodnice možnost měnit barvy 

trikotu. Vlasy musely mít dobře upevněny a z estetických a zdravotních důvodů 

nesměly cvičit bosy. 

Obr. č. 2 Gymnastický dres v 70. letech 
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Rozhodčí 

JÍŽ v sedmdesátých letech se rozhodčí moderní gymnastiky dělily podle kvalifikace 

na rozhodčí III., II. a I. třídy a rozhodčí mezinárodní (brevetované) a rozdělení 

rozhodčích podle těchto kvalifikací platí dodnes stejně jako rozdělení sboru rozhodčích 

na hlavní rozhodčí, vrchní rozhodčí, rozhodčí, počtářky, časoměřičku a pomocné 

rozhodčí (u závodiště). Povinné a volné sestavy moderní gymnastiky i akrobatické řady 

hodnotily čtyři rozhodčí, které musely být při celostátních soutěžích nominovány 

z různých kraj u. V nižších soutěžích mohla být skupina rozhodčích i tříčlenná a 

dvoučlenná. 

Délka sestav 

Délka volných sestav byla stanovena u všech sestav kromě sestavy se švihadlem 

na 1: 30 až 2: 00 min. Kratší byl limit pro sestavu se švihadlem (1: 00 - 1: 30). Na konci 

sestav vždy zaznívaly dva údery gongu, jeden 5 sekund před vypršením limitu délky 

sestavy, druhý přímo v momentu dovršení limitu. Délka sestavy se měřila od okamžiku, 

kdy závodnice provedla první pohyb, nikoli od počátku hudebního doprovodu. 

Bodové srážky: 

sestava delší - jednorázově 0, 30 bodu, 

sestava kratší - za každou chybějící vteřinu 0, 05 bodu. 

Určení známek v sestavách jednotlivkyň MG 

»Hodnocení sestav bylo tajné a výsledek se vypočítal takto: 

Při čtyřech rozhodčích: nejvyšší a nejnižší známka se škrtla a výsledná známka se 

stanovila jako průměr dvou středních známek. Rozchod mezi dvěma středními 

známkami nesměl být větší než: 

0, 3 bodu pro známky od 10 do 9, 50, 

0, 5 bodu pro známky od 9, 45 do 8, 50, 

1, 00 bod pro známky nižší než 8, 45 bodu. 

Při třech rozhodčích platil průměr ze všech tří známek. 
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Při dvou rozhodčích platil průměr obou známek." (Pravidla moderní gymnastiky 1973) 

Všeobecné chyby v sestavách MG 

Podle velikosti byly chyby v sestavách odstupňovány takto: 

malá chyba 0, 10 - 0, 20 bodu (např. nedostatečné propínání chodidel) 

střední chyba 0, 30 - 0, 40 bodu (např. ztráta rovnováhy jedním krokem) 

velká chyba 0, 50 bodu a výše (např. hrubé porušení jistoty a rovnováhy) 

Známka musela být vyjádřena v desetinách (nikoli v setinách) bodů. Chyby, které se 

během sestavy opakovaly, se hodnotily vždy znovu. 

Překročení závodiště, pád na závodišti 

„Za překročení závodiště se považoval dotek země za bílou páskou ohraničující 

závodiště a pohyb za ohraničením závodiště 

a) jednou nebo oběma nohama 

b) částí těla (trupu, paže, ruky apod.). 

Penalizace: za kratší dobu 0, 1 b. 

za delší trvání 0, 3 b. 

Dotek země náčiním za bílou páskou ohraničující závodiště nebo přesáhnutí náčiním 

při pohybu se nepenalizoval, pokud závodnice stála na závodišti. Překročení závodiště 

kontrolovala pomocná rozhodčí, popř. vrchní rozhodčí, která penalizaci udělovala. 

Penalizace za překročení závodiště se odpočítávala z výsledné známky a poznačila se 

v zápisu bodového hodnocení. 

Pád cvičenky na závodišti se penalizoval následovně: 

lehký dotek závodiště rukou cvičenky 0, 3 b. 

zřetelné opření o závodiště 0, 5 b. 

pád cvičenky na závodišti 1 bod. 

Pád cvičenky na závodišti srážely jednotlivé rozhodčí." (Pravidla moderní gymnastiky 

1973) 
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Hodnocení povinné sestavy (bez náčiní i s náčiním) 

Povinná sestava se hodnotila 0 - 1 0 body; ty byly rozděleny takto: 

A. Provedení sestavy 8 bodů 

1. Zvládnutí sestavy po pohybové stránce 5 bodů 

a) přesnost pohybu podle popisu 

b) jistota cvičení 

c) pohybový rozsah 

d) koordinace pohybů 

2. Přesnost orientační a půdorysová 1 bod 

3. Soulad pohybu s danou hudbou 2 body 

B. Celková harmonie 2 body 

= patřičný pohybový výraz a projev včetně dodržení specifických 

požadavků pro techniku cvičení bez náčiní i s náčiním 

Povinné sestavy moderní gymnastiky musely být provedeny přesně podle popisu. Bylo 

možné provádět je i na opačnou stranu, ale vždy jen vcelku. Provedení části sestavy na 

opačnou stranu bylo nepřípustné." (Pravidla moderní gymnastiky 1973) 

Akrobatické řady 

„Akrobatické řady se hodnotily 0 - 1 0 body s tímto rozdělením: 

Bodové srážky za chybné provedení akrobatických prvků mohly být větší než 1 bod. 

Za opakované provedení akrobatického prvku se sráželo 0, 50 bodu. 

Akrobatické řady se prováděly na plstěném pásu nebo koberci, a to bez hudby. 

Skupinu rozhodčích tvořily čtyři rozhodčí a jedna vrchní rozhodčí. Rozhodčí byly 

rozestavěny v jedné řadě v patřičných vzdálenostech od sebe." (Pravidla moderní 

gymnastiky 1973). 

technika akrobatických prvků 

jistota, lehkost, elegance a rozsah 

8 bodů 

2 body 

Dopomoc trenérky nebyla povolena - srážka 1 bod. 
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Hodnocení volných sestav 

.Volné sestavy byly hodnoceny 0 - 1 0 body, ty byly rozděleny takto: 

Skladba sestavy 

A. Technická hodnota a obtížnost 

B. Vlastní kompozice (choreografie) 

celkem 7 bodů 

5 bodů 

1 bod 

1 bod C. Hudba 

Provedení sestavy 

Technické provedení sestavy 

Celkový dojem 

celkem 3 body 

2 body 

1 bod" 

(Pravidla moderní gymnastiky 1973) 

Prvky obtížnosti volných sestav (bez náčiní i s náčiním) 

1. Prvky obtížnosti byly rozděleny na prvky vyšší a nižší obtížnosti. Prvky vyšší 

obtížnosti vyžadovaly větší kloubní rozsah, vyšší počet rotací nebo náročnější 

manipulaci s náčiním. 

2. V soutěži jednotlivkyň musela volná sestava bez náčiní i s náčiním obsahovat 

nejméně 8 prvků obtížnosti, a to 6 prvků nižší obtížnosti a 2 prvky vyšší 

obtížnosti. 

Prvek nižší obtížnosti měl hodnotu 0, 5 bodu. 

Prvek vyšší obtížnosti měl hodnotu 1 bodu. 

3. Srážky za chybějící prvek obtížnosti byly: 

prvek nižší obtížnosti 0, 5 bodu, 

prvek vyšší obtížnosti 1 bod. 

Např. prvek nižší obtížnosti - úklon nebo záklon v kleku přednožném, 

trup při záklonu rovnoběžně se zemí 

prvek vyšší obtížnosti - úklon nebo záklon v kleku přednožném, 

trup níže než vodorovně nebo s dotykem země jednoruč 
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4. Prvky obtížnosti musely být vybrány ze všech speciálních skupin uvedených 

v tabulce prvků obtížnosti. Za chybějící prvek některé z uvedených skupin 

byla stanovena srážka 0, 50 bodu. 

5. U sestav s náčiním musely být z 8 prvků obtížnosti nejméně 3 provedeny 

opačnou paží, jinak následovala penalizace: za jeden chybějící prvek 0,3 b., 

za dva 0,6 b., za všechny tři 1 bod. 

6. Prvek vyšší obtížnosti mohl nahradit prvek nižší obtížnosti, ale dva prvky nižší 

obtížnosti nemohly nahradit jeden prvek vyšší obtížnosti. Tabulky prvků 

obtížnosti nebyly vyčerpávající, proto se hodnota obtížnosti prvku, který nebyl 

uveden v tabulce, stanovila podle podobného prvku uvedeného v tabulce. 

Sestava hez náčiní 

Volná sestava bez náčiní měla dokázat tělesnou zdatnost závodnice (rychlost, obratnost, 

sílu, pružnost, ohebnost, smysl pro koordinaci), dále její smysl pro hudební vnímání, 

cítění i kulturu pohybu. 

Speciálními skupinami prvků pro sestavy bez náčiní byly: 

1. Klony 

2. Centrální pohyby (osmy, vlny trupem) 

3. Rovnováhy 

4. Obraty 

5. Skoky 

Sestava se švihadlem 

V sestavách se švihadlem mohlo být švihadlo využito po celé své délce (tj. volně 

rozložené v držení jednoruč nebo obouruč), složené na polovinu nebo čtvrtinu (v držení 

jednoruč nebo obouruč). 
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Speciálními skupinami prvků pro sestavy se švihadlem byly: 

1. Přeskoky 

2. Komíhání, kruhy, osmy (švihové pohyby) 

3. Házení a chytání 

Sestava s obručí 

V sestavách s obručí bylo nutné dodržovat zásadní požadavek cvičení s náčiním, tj. 

stálý pohyb obruče. Obruč by měla bez přerušení pokračovat v pohybu z jedné ruky 

do druhé. 

Speciálními skupinami prvků pro sestavy s obručí byly: 

1. Kruhy, komíhání, osmy (švihové pohyby) 

2. Přetáčení (točení, roztočení, převracení, překlopení) 

3. Kroužení 

4. Házení a chytání 

5. Kutálení a převalování 

6. Proskoky a skoky přes obruč 

Sestava s míčem 

Kulatý tvar míče a jeho váha vyžadovaly specifickou techniku. Pohyb s míčem musel 

být v dokonalé souhře s centrálním nebo celostním pohybem těla. 

Speciálními skupinami prvků pro sestavy s míčem byly: 

1. Kutálení, převalování a roztáčení 

2. Odrážení 
3. Házení a chytání 

4. Vyvažování míče (statická poloha míče) 
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Sestava s kuželi 

Při technice cvičení s kuželi bylo důležité dbát na to, aby pohyby s kuželi nebyly 

izolované, i zde byl důležitý soulad náčiní s pohyby těla. 

Speciálními skupinami prvků pro sestavy s kuželi byly: 

1. Kruhy, oblouky, osmy, provedení švihové, soudobě i nesoudobě 

2. Kroužení s kuželi - malé a střední kruhy soudobé i nesoudobé 

3. Házení a chytání 

Sestava se stuhou 

Technika cvičení se stuhou vyžadovala přesnou, čistou, a plynulou kresbu stuhy 

ve všech rovinách, směrech a křivkách. Stuha musela být stále v akci, nesměl nastat tzv. 

„mrtvý konec", zamotání stuhy kolem těla, zauzlení apod. Volná paže musela být stále 

aktivní. Střídání velkých kruhů s pohyby vlněním a spirálou musely být v dokonalé 

koordinaci s pohybem celého těla. 

Speciálními skupinami prvků pro sestavy se stuhou byly: 

1. Oblouky, kruhy, osmy (švihové pohyby) 

2. Spirály a vlnovky 

3. Házení a chytání 

4. Přeskoky stuhy 

Sestava se závojem 

Správné držení závoje bylo jednoruč za roh závoje, nebo obouruč na užší straně závoje 

za rohy, na širší straně závoje za okraj asi 10 cm od rohů. Závoj musel být držen lehce, 

dvěma nebo třemi prsty za okraj nebo roh závoje. 

PH technice cvičení se závojem bylo důležité koordinovat měkký pohyb závoje 

s pohybem těla. Závoj více než ostatní náčiní klad. zvýšené nároky na hudbu. 
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Vyžadoval hudbu adekvátní specifickým zvláštnostem cvičení se závojem. Při všech 

pohybech musel být rozprostřen volně ve vzduchu a pomalu, celou plochou se musel 

snášet dolů. Nesměl se zkroutit, zmuchlat, dotknout těla či země. Při změně držení nebo 

při uchopení padajícího závoje bylo nutné prvním hmatem uchopit závoj lehce za okraj 

nebo roh. Penalizovalo se přehmatávání a posouvání prstů po okraji závoje. 

Speciálními skupinami prvků pro sestavy se závojem byly: 

1. Kruhy, oblouky, osmy 

2. Vlnovky 

3. Házení a chytání 

Sestava s praporci 

Technika cvičení s praporci byla téměř shodná s technikou cvičení s kuželi. Navíc bylo 

nutno hodnotit i pohyby látky. Praporec se musel „vznášet", nesměl práskat a motat se 

na tyčku. Při vyhazování, přehazování a vypouštění praporců bylo nutné čisté uchopení 

a plynulé navázání na další pohyb. 

Speciálními skupinami prvků pro sestavy s praporci byly: 

1. Velké oblouky, kruhy, osmy - provedeno soudobě i nesoudobě 

2. Kroužení - soudobě i nesoudobě 

3. Spirály a vlnovky 

4. Házení a chytání 

Sestava s paličkami 

Ve srovnání s kuželi byly paličky lehčí, což umožňovalo rychlé, rytmizované pohyby 

moderního charakteru, kterými se obohacovala kuželová technika. Základem techniky 

cvičení s paličkami byly pohybové tvary stejné jako cvičení s kuželi v kombinaci 

s Pohyby rytmizovanými, ráznými, ťukání o tyčky i koule, o tělo gymnastky apod. 
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Speciálními skupinami prvků pro sestavy s paličkami byly: 

1 .Kruhy, oblouky, osmy v kombinaci s doprovodnými pohyby, ťukání apod. 

2. Kroužení - soudobě i nesoudobě 

3. Házení a chytání 
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Shrnutí 

Jak už jsem zmínila v úvodu této kapitoly, stala se moderní gymnastika v letech 

sedmdesátých výkonnostním sportem. Rok od roku byl pořádán větší počet soutěží, 

při kterých gymnastky srovnávaly své výkony nejen v národním měřítku, ale i v měřítku 

celosvětovém. Organizování soutěží mělo svá pravidla daná Soutěžním řádem, ustálilo 

se také rozdělení kategorií podle výkonnostních tříd, které popisoval Klasifikační řád. 

Pravidla z roku 1973 sjednotila charakter moderní gymnastiky a jasně vymezila pojetí a 

obsah sestav. Mezi naše nejúspěšnější gymnastky v tomto období patřily Daniela 

Bošanská, Iveta Havlíčková a Zuzana Záveská. 

Zpočátku sedmdesátých let byly ještě závodními disciplínami povinné sestavy, 

akrobatické řady a volné sestavy. Zhruba od druhé poloviny sedmdesátých let už to byly 

ve vyšších soutěžích jen volné sestavy. Bylo přesně prostorově vymezeno závodiště a 

pravidly byly dány požadavky na hudební doprovod a úbor závodnic. Jistá libovolnost 

stále zůstávala ve výběru náčiní. Gymnastky mohly cvičit své sestavy jak s náčiním 

typizovaným, tak i s náčiním netypizovaným, muselo to být ale předem uvedeno 

v přihlášce na soutěž. 

Pravidla také jasně ustanovila hodnocení povinných sestav, akrobatických řad a volných 

sestav. Popsala systém výpočtu výsledné známky za jednotlivé disciplíny, stanovila 

maxima výsledných známek. Určila také výši srážek za malé, střední a velké chyby a 

výši penalizací za opuštění závodiště nebo nedodržení časového limitu pro délku volné 

sestavy. 

V neposlední řadě pravidla vymezovala obsah sestav. Povinné sestavy musely být 

zacvičeny přesně podle popisu, odchylky se penalizovaly. Choreografie volných sestav 

byla zcela v rukou trenérky či závodnice, do sestavy ale muselo být zařazeno 8 prvků 

obtížnosti. Prvky musely být vybrány ze všech speciálních skupin pro dané náčiní. 

Speciální skupiny prvků byly rozšířeny u všech náčiní o házení a chytání. 
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5. 5 Pravidla moderní gymnastiky v letech osmdesátých 

Během osmdesátých let se moderní gymnastika jako sportovní odvětví rozšířila 

ve všech státech Evropy, v mnoha státech Ameriky, v několika státech Asie (Japonsko, 

KLDR, Čína, Izrael) a v Austrálii. Vyvíjela se v jednotné mezinárodní linii 

podle vnitřních organizačních možností každého státu s některými menšími národními 

odlišnostmi. Kromě světových soutěží, pořádaných FIG, se konal velký počet 

mezinárodních turnajových soutěží, jejichž organizaci zajišťovaly pořádající národní 

svazy. V osmdesátých letech tedy výrazně vzrostla úroveň vrcholové moderní 

gymnastiky, důkazem bylo zařazení tohoto sportovního odvětví do olympijského 

programu. Premiéru měla moderní gymnastika na LOH v Los Angeles v roce 1984 

(bez české účasti). 

Česká moderní gymnastika se dále rozvíjela masově, výkonnostně a vrcholově. 

Klasifikační program byl utvořen tak, aby byl umožněn paralelní rozvoj všech těchto tří 

složek. Mimo klasifikační program byl vytvořen systém soutěží pro masovou složku 

s jednoduchým závodním programem. 

Pravidla moderní gymnastiky byla přepracována tak, aby plně vyhovovala významu a 

funkci soutěží v moderní gymnastice v dalším období výkonnostního a vrcholového 

sportu. V roce 1980 tedy vyšla tiskem v pořadí již třetí pravidla moderní gymnastiky, 

kterými se řídila česká moderní gymnastika v letech osmdesátých. Text těchto pravidel 

odpovídal pravidlům mezinárodním, která vydala technická komise RSG v roce 1976. 

Pravidla měla ještě více zkvalitnit organizování soutěží, prohloubit jejich hodnocení a 

Přispět k vyššímu mistrovství a k masovému rozšíření tohoto ženského sportu. 

Během osmdesátých let pak vyšla ještě jedna pravidla moderní gymnastiky 

(Pravděpodobně po LOH v Los Angeles), originál těchto pravidel se nám ale ani 

Po intenzivním hledání nepodařilo získat. V charakteristice let osmdesátých tedy 
vycházíme pouze z pravidel z roku 1980. 
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Nová pravidla z roku 1980 přinesla následující změny: 

Soutěže 

Oficiální mistrovství FIG zůstala až do současnosti rozdělena na mistrovství 

jednotlivkyň a mistrovství ve společných skladbách. 

Podle počtu závodnic a podle charakteru zůstaly celostátní soutěže i po celá osmdesátá 

léta rozděleny na soutěže: 

a) jednotlivkyň 

b) družstev 

c) jednotlivkyň a družstev 

d) společných skladeb 

e) pódiových skladeb 

Kategorie 

V dělení kategorií došlo v pravidlech ke změnám. V rozdělení podle věku vznikly místo 

dvou původních skupin skupiny tři: 

a) žactvo 

b) dorostenky 

c) ženy 

Dělení podle výkonnostních tříd zůstalo, jen se výkonnostní třídy mládeže (VTM) 

Přejmenovaly na výkonnostní třídy žactva (VTZ). 

Závodiště 

Požadavky pro úpravu závodiště zůstaly stejné, tedy palubová podlaha či gymnastický 

koberec o rozměrech 12 x 12 m. 
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Hudba 

Shodné s požadavky minulých pravidel byly i nároky na hudební doprovod. Gymnastky 

při cvičení i nadále doprovázel klavírista, postupně se ale stále častěji používaly 

nahrávky na magnetofonových páskách interpretované jedním nástrojem. Povinně 

muselo být cvičení gymnastek doprovázeno pouze klavíristou jen na mistrovských 

soutěžích. 

Náčiní 

Nová pravidla ustanovila jako typizované náčiní švihadlo, obruč, míč, kužele a stuhu. 

Závoj, paličky a praporce uváděla spolu s dalšími už jako netypizované náčiní, které se 

používalo především v pódiových skladbách. Navíc pravidla upřesňovala normy 

typizovaného náčiní. Původní normy uvedené v pravidlech z roku 1973 byly doplněny 

o následující údaje: 

švihadlo - mohlo být nejen z konopí, ale i z plastického materiálu odpovídajícího 

vlastnostem konopí; nově také bylo povoleno omotání uzlíků 

obruč - i obruč mohla být kromě dřeva z umělé hmoty; byla stanovena 

hmotnost nejméně 300g; v národních soutěžích bylo poveleno 

závodnicím menším než 140 cm použít obruče s vnitřním průměrem už 

od 70 cm 

míč . byla už stanovena minimální hmotnost míče 400 g; gymnastkám 

do výšky 140 cm bylo povoleno používat v národních soutěžích míče 

o průměru do 15 cm 

kužele . kužele také mohly být kromě dřeva z umělé hmoty; pravidla vymezila 

přesnou délku kužele na 40 - 50 cm a hmotnost na minimálně 150 g; 

průměr hlavice (kuličky) mohl být maximálně 3 cm 

39 



- stuha mohla být nově i vícebarevná - melírovaná; byl stanoven průrně 

tyčky na konci maximálně 10 mm 

Úbor závodnic 

Požadavky na úbor závodnic zůstaly stejné, gymnastka mohla cvičit nejen obuta (bílé 

cvičky, ťapky), ale i bosa. Obutí bylo povinné pouze na slavnostní nástup a zakončení 
soutěže. 

Obr. č. 3 Gymnastický dres v 80. letech 

Povidla uváděla několik nových zajímavých upřesnění. 

• táž žena nesměla zastávat funkci rozhodčí sportovní gymnastiky a 

moderní gymnastiky 

• trenérka nemohla vykonávat funkci rozhodčí v soutěži, jíž se 

zúčastnily závodnice, které trénovala 

• v moderní gymnastice mohly být rozhodčími pouze ženy 
P v Cet rozhodčích hodnotících povinné a volné sestavy i akrobatické řady se nezměnil. 
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Délka sestav 

V tomto bodě pravidel došlo k velké změně. Časový limit pro volné sestavy byl zkrácen 

o půl minuty, délka sestavy se švihadlem zůstala stejná. Časové limity volných sestav se 

tudíž sjednotily na 1: 00 až 1: 30 min. 

Na konci sestav měly stále zaznívat dva gongy, toto pravidlo se ale v průběhu 

osmdesátých let odbouralo. Stopky se uváděly do chodu při prvním pohybu závodnice a 

zastavovaly se při posledním pohybu závodnice (na konci pohybu). Bodové srážky 

za nedodržení časového limitu se nezměnily. 

Určení známek v sestavách jednotlivkyň MG 

Hodnocení sestav bylo podle pravidel stále tajné, od roku 1982 už ale veřejné. Všechna 

cvičení jednotlivkyň se hodnotila známkami od 0 - 10 bodů. Známka se vypočítávala 

stejným způsobem jako v předchozím období. 

Všeobecné chyby v sestavách MG 

Odstupňování chyb podle velikosti a jejich penalizace zůstaly stejné jako v minulých 

pravidlech.: 

malá chyba 0, 10 - 0, 20 bodu 

střední chyba 0, 30 - 0, 40 bodu 

velká chyba 0, 50 bodu a výše 

Překročení závodiště, pád na závodišti 

Penalizace za překročení závodiště se novými pravidly změnily. Penalizovalo se nejen 

překročení závodnice, ale i pouhé překročení náčiní i v případě, že závodnice stála 

v závodišti. Bodové srážky byly následující: 

a) závodnice jednou nohou nebo oběma nohama, rukou, 

trupem nebo jinou částí těla mimo závodiště - 0, 1 bodu 
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b) pouze náčiní mimo závodiště 

c) závodnice i náčiní mimo závodiště 
- 0, 1 bodu 

- 0, 2 bodu 

Bodové srážky stanovila vrchní rozhodčí na základě písemného hlášení pomezní 

rozhodčí. Vrácení náčiní jinou osobou, i když závodnice stála na závodišti, vrchní 

rozhodčí penalizovala vždy 0, 5 bodu. Jestliže náčiní ve vzduchu překročilo ohraničení 

závodiště a nedotklo se země mimo závodiště, nepenalizovalo se to. 

V penalizacích za pád cvičenky na závodišti došlo k úpravě. Srážky byly zmírněny: 

- 0, 5 bodu pád cvičenky 

- 0, 3 bodu opření rukou nebo lehký dotek ruky 

Hodnocení povinné sestavy 

V osmdesátých letech se pozměnilo hodnocení povinných sestav, protože nová pravidla 

nově přerozdělila body: 

,y4. Shoda sestavy s popisem 4 body 

a) přesnost provedení pohybu podle popisu 2 body 

b) přesnost prostorové orientace a půdorysu cvičení 0, 5 bodu 

c) přesnost rytmu cvičení 

B. Provedení 

a) elegance provedení 

b) jistota provedení 

c) rozsah pohybu 

d) koordinace pohybu 

e) soulad pohybu s hudbou 

1, 5 bodu 

6 bodů 

1 bod 

1, 5 bodu 

1, 5 bodu 

1 bod 

1 bod" 

(Pravidla moderní gymnastiky 1980) 
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Akrobatické řady 

I v pravidlech z roku 1980 byla uvedena akrobatická řada jako jedna z disciplín moderní 

gymnastiky. Její pravidla se ale nijak nevyvíjela. Bodová hodnota akrobatických prvků 

byla stanovena v dílčím hodnocení v klasifikačním programu MG. Hodnocení 

akrobatických řad zůstalo úplně stejné podle pravidel z roku 1973. Postupem času byla 

tato disciplína vypisována jen v soutěžích pro mladší věkové kategorie, koncem 

osmdesátých let pak úplně zanikla. 

Průpravné akrobatické prvky 

V pravidlech nově přibyl odstavec o použití akrobatických prvků ve volných sestavách-

1. Za použití akrobatických prvků typických pro sportovní gymnastiku (např. stoje 

na rukou, přemety do mostu, přemety stranou, salta apod.) se srážel 1 bod. 

2. Povoleny byly pouze tyto průpravné akrobatické prvky: 

a) kotouly ve všech směrech (naskočené kotouly nebyly povoleny) 

b) projití stojem na jedné ruce nebo na obou rukou bez zastavení, nohy ale 

nesměly projít kolmicí 

c) projití rozštěpem (jakýmkoli) bez zastavení 

d) v lehu na břiše zdvih na hrudník nebo na ramena bez opory nebo s oporou 

rukou, nohy mohly přesáhnout kolmici a dojít až na zem 

3- Z uvedených čtyř skupin mohla závodnice provést ve volné sestavě pouze tři, 

za každý prvek navíc se sráželo 0, 5 bodu. 

Týž prvek se mohl opakovat za sebou nebo odděleně, ale každé opakování se 

Počítalo zajeden prvek. 

S- Povolené průpravné akrobatické prvky se musely provádět bez zastavení a 

závodnice se musely stále dotýkat země a být v dotyku s náčiním. 
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6. Povolené průpravné akrobatické prvky nemohly být zařazeny do úvodu nebo 

do závěru sestavy. Za porušení tohoto ustanovení se sráželo 0, 5 bodu. 

Hodnocení volných sestav 

Stejně jako u povinných sestav tak i v hodnocení volných sestav došlo ke změnám 

ve složení známky: 

- rozložení obtížnosti v celé sestavě 

- logická vazba prvků obtížnosti 

- rozličnost prvků různých skupin 

- rozdílnost rytmu nebo tempa 

- využití prostoru závodiště 

- využití různých rovin a směrů 

d) originalita kompozice (skladby) 0, 5 bodu 

- nové prvky - nové vazby 

B. Provedení celkem 3 body 

a) technické provedení 1,5 bodu 

b) celkový dojem 1 . 5 bodu 

-jistota 

- elegance 

- koordinace 

- dynamičnost 

- lehkost provedení 

- rozsah pohybu 

- výraz, osobnost 

- soulad hudby a pohybu" 

,y4. Kompozice (skladba) 

a) hodnota obtížnosti 

b) soulad hudby se skladbou sestavy 

c) technická hodnota kompozice 

celkem 7 bodů 

5 bodů 

1 bod 

0, 5 bodu 

(Pravidla moderní gymnastiky 1980) 
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Dělení známky na dvě části (kompozici a provedení) zůstalo, stejně tak se nezměnilo 

jejich bodové rozdělení. Podrobněji ale bylo přepracováno rozdělení těchto dvou dílčích 

částí známky, přibylo hodnocení originality. Každá rozhodčí hodnotila jak kompozici, 

tak provedení sestavy a odevzdávala celkovou známku za sestavu. 

Co se týče prvků obtížnosti ve volných sestavách bez náčiní i s náčiním, zůstaly stejné 

nároky jako v minulých pravidlech. Volná sestava musela obsahovat 8 prvků, z toho 

muselo být 6 prvků nižší obtížnosti a 2 prvky vyšší obtížnosti. 

Sestava bez náčiní 

Pro sestavy bez náčiní byla pravidly přidána další speciální skupina prvků - kroky 

(rytmické vazby kroků, běhové kroky, poskoky, taneční kroky apod.). Speciálních 

skupin prvků obtížnosti pro sestavu bez náčiní tedy bylo místo pěti šest: 

1. Kroky 

2. Klony trupu 

3. Vlny trupem, osmy, švihové pohyby 

4. Rovnovážné prvky 

5. Obraty 

6. Skoky 

Gymnastka musela mít v sestavě zařazeny prvky ze všech speciálních skupin prvků. 

Prvky a vazby cvičení bez náčiní tvořily základ pohybů, z nichž se skládaly sestavy 
s náčiním. 

ústava se švihadlem 

Pravidla pro cvičení sestavy se švihadlem se nikterak nezměnila. Zůstaly tři stejné 

sPeciální skupiny prvků obtížnosti se švihadlem (1. přeskoky, 2. komíhání, kruhy, 

0 smy, 3. házení a chytání). 
P°kud u prvků obtížnosti nebylo pravidly přesně určeno provedení, mohly se provádět: 

- s rozloženým nebo složeným švihadlem drženým jednoruč nebo obouruč 
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- s předáním z jedné ruky do druhé nebo bez předání 

- v různých směrech a rovinách 

- s pohybem na místě nebo při pohybu z místa 

- s kroužením švihadla vpřed, vzad nebo stranou 

Sestava s obručí 

Do sestav s obručí přibyla vedle stávajících šesti další nová speciální skupina prvků 

obtížnosti - klopení, vztyčování a odrážení. Obruč tedy byla náčiním s největším 

počtem speciálních skupin prvků obtížnosti, technika cvičení s obručí byla tudíž velice 

rozmanitá. 

Sestava s míčem 

Pro cvičení s míčem přinesla nová pravidla zásadnější změny. Některé speciální 

skupiny prvků byly zrušeny a nahrazeny novými. Zůstala skupina házení a chytání, 

která je typická pro všechna náčiní, dále zůstala skupina odrážení a skupina kutálení - ty 

jsou typické pro cvičení s míčem. Úplně byla zrušena skupina vyvažování míče, protože 

statické polohy s míčem nesplňovaly základní požadavek cvičení s náčiním - stálý 

pohyb náčiní. Nově vznikly dvě speciální skupiny: 

a) Švihové pohyby, oblouky, kruhy, osmy, převalování 

b) Roztáčení (na jedné části těla, na zemi, na špičce prstu) 

Sestava s kuželi 

Ke třem stávajícím skupinám prvků s kuželi přibyly dvě nové: 

a) Rytmické ťukání (kuželi navzájem o sebe nebo o zem) 

b) Jiné způsoby pohybů kuželi (kutálení, roztáčení, 

převracení, klopení a vztyčování) 

Do sestav s kuželi tedy byly nově zařazovány prvky obtížnosti s těmito manipulacemi. 
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Sestava se stuhou 

Speciální skupiny prvků obtížnosti se stuhou zůstaly úplně stejné, jen je pravidla 

upřesnila. Bez úpravy zůstala skupina švihových pohybů (oblouky, kruhy, osmy) a 

skupina házení a chytání. Do skupiny přeskoky stuhy přibylo i její překračování, 

skupina vlnovek a spirál byla rozdělena na dvě samostatné skupiny: 

a) Vodorovné a svislé spirály 

b) Vlnovky (hádci) - nejméně 6 vln 

V sestavách tedy přibylo více prvků s drobnou kresbou stuhy. 

Sestava se závojem, s praporci a s paličkami 

Tato náčiní patřila v osmdesátých letech již k náčiním netypizovaným. Používala se 

především v pódiových skladbách, postupem času se úplně přestala používat. 

Pravidla cvičení se závojem, praporci a paličkami se nijak nevyvíjela, technika cvičení 

tedy zůstala stejná podle pravidel z roku 1973. Prvky obtížnosti s praporci a paličkami 

se sestavovaly podle prvků obtížnosti s kuželi. 
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Shrnutí 

V osmdesátých letech se tedy moderní gymnastika dále rozvíjela jak vrcholově a 

výkonnostně, tak i masově. Členská základna byla rozšířena o řadu nových závodnic, 

trenérek a rozhodčích, které se nadchly pro tuto sportovní disciplínu. Na mezinárodních 

soutěžích nejlépe reprezentovaly českou moderní gymnastiku Libuše Mojžíšová, Denisa 

Sokolovská (12. místo na LOH 1988 v korejském Soulu), Lenka Oulehlová (22. místo 

na LOH v Soulu) a Jana Veselá. 

Pravidla z roku 1980 nepřinesla žádné zásadní změny, které by se nějak výrazně dotkly 

obsahu sestav a charakteru cvičení v moderní gymnastice. Vzhledem k nárůstu členské 

základny byly výkonnostní třídy rozděleny ze dvou již do tří kategorií - žactva, 

dorostenek a žen. Zpočátku osmdesátých let byly ještě v nižších soutěžích závodními 

disciplínami akrobatické řady a povinné sestavy bez náčiní a s náčiním, během 

osmdesátých let se ale postupně vrcholová a výkonnostní gymnastika dala cestou 

volného programu a akrobatické řady a povinné sestavy se staly součástí povinného 

programu, který byl ustanoven národními pravidly jako jednodušší program moderní 

gymnastiky pro gymnastky nižší výkonnosti. 

Během osmdesátých let se také v soutěžích moderní gymnastiky přestalo používat 

netypizované náčiní. Soutěže byly vypisovány pouze v sestavách se švihadlem, 

s obručí, s míčem, s kuželi a se stuhou, tedy s typizovaným náčiním. Tato typizovaná 

náčiní se v osmdesátých letech začala vyrábět i ze syntetických materiálů v různě 

barevném provedení. 

Jednou z mála změn oproti předešlým pravidlům bylo zkrácení časového limitu sestav. 

Sestavy s obručí, míčem, kuželi a stuhou byly novými pravidly zkráceny o půl minuty. 

Časový limit pro všechny volné sestavy s náčiním se tedy srovnal na 1: 00 až 1: 30 min. 

Nově se také pravidla zmiňovala o používání akrobatických prvků ve volných 

sestavách. Pravidla přesně popsala povolené akrobatické prvky, které mohly gymnastky 
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v sestavách použít, zakázané bylo používání akrobatických prvků typických 

pro sportovní gymnastiku. 

V hodnocení sestav došlo jen k nepatrným změnám. Nově se penalizovalo nejen 

překročení závodiště závodnicí, ale i překročení závodiště náčiním. Známky zůstaly 

rozděleny na dvě části (kompozici a provedení), přerozdělily se pouze body mezi těmito 

částmi známky. 

Prvky i nadále zůstaly rozděleny na prvky vyšší a nižší obtížnosti. Co se týče prvků 

obtížnosti bez náčiní, zůstaly nároky stejné, sestava musela obsahovat 6 prvků nižší 

obtížnosti a 2 prvky vyšší obtížnosti. Povinně musely sestavy obsahovat různé vazby 

kroků a poskoků, které se staly novou speciální skupinou prvků bez náčiní. 

Do volných sestav také přibyly nové druhy manipulací s náčiním (např. klopení, 

vztyčování a odrážení obruče, roztáčení míče, rytmické ťukání a jiné způsoby pohybů 

kuželi a další). Sestavy s náčiním se tudíž staly v tomto období ještě rozmanitějšími. 

Obr C.TLenka Oulehlová 
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5. 6 Vývoj pravidel v letech devadesátých 

V průběhu devadesátých let zakořenila moderní gymnastika v mnoha dalších zemích a 

stala se sportem, který si našel širokou řadu příznivců a obdivovatelů. Tomu napomohl i 

fakt, že byla moderní gymnastika olympijským sportem, v němž v tomto období rychle 

rostla vrcholová úroveň cvičení. Během devadesátých let se moderní gymnastika 

představila na LOH ve španělské Barceloně (1992) a v Atlantě v USA (1996). 

Česká moderní gymnastika držela krok se světovou moderní gymnastikou. Důkazem 

byla účast české moderní gymnastiky na obou LOH. Na LOH v Barceloně v roce 1992 

zaznamenala dokonce česká moderní gymnastika největší dosavadní úspěch, když 

Lenka Oulehlová vybojovala 8. místo. Naše moderní gymnastky se tedy účastnily řady 

mezinárodních soutěží v zahraničí a naopak mnoho soutěží s mezinárodní účastí bylo 

pořádáno u nás. V roce 1995 dokonce Praha hostila evropský šampionát. 

Pravidla moderní gymnastiky již byla vydávána po olympijských cyklech, to znamená 

s pravidelností každé čtyři roky (vždy následující rok po LOH). V devadesátých letech 

se tedy moderní gymnastika řídila pravidly vydanými v roce 1993 a v roce 1997. 

Změny, které přinesla pravidla z roku 1993: 

Soutěže 

V devadesátých letech se přestaly vypisovat celostátní soutěže družstev a pódiových 

skladeb a republikové soutěže byly rozděleny po vzoru mistrovství FIG pouze 

na soutěže jednotlivkyň a společných skladeb. 
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Kategorie 

Kategorie byly nově rozděleny na kategorii juniorek a kategorii seniorek. Nejmladší 

závodnice byly rozděleny do nižších kategorií, které si stanovovaly jednotlivé 

gymnastické svazy národními pravidly. 

Stále zůstávalo dělení kategorií do tří výkonnostních tříd. 

Závodiště 

Co se týče požadavků na závodiště, nepřinesla pravidla z roku 1993 žádné výrazné 

změny. Závodištěm tedy byl čtvercový gymnastický koberec o rozměrech 12 x 12 m 

jen výjimečně byly zpočátku devadesátých let závodištěm ještě i parkety či palubová 

podlaha. Pravidla ale přinesla už přesné vymezení výšky stropu. Pro mistrovství FIG 

musela hala dosahovat výšky alespoň 8 metrů, pro mezinárodní a republikové soutěže 

mohla být výška haly nižší. 

Hudba 

Velké změny přinesla devadesátá léta v pravidlech o hudebním doprovodu. Sestavy 

mohly být i nadále doprovázeny hudebníkem, stále častěji ale používaly gymnastky 

hudební doprovod prostřednictvím nahrávky na magnetofonové kazetě. Pravidla už totiž 

dovolovala hudební doprovod interpretovaný jedním, nebo dokonce i několika 

hudebními nástroji. Byly povoleny všechny nástroje za podmínky, že vyjadřovaly 

hudbu charakterizovanou dobrou harmonií a melodií. Hlasový doprovod (lidský hlas 

nebo hlas zvířat, reálný nebo napodobovaný nástroji) nebyl povolen. 

Hudba mohla být složena speciálně pro sestavu nebo mohla být použita či obměněna již 

existující skladba. Hudba měla být vždy jednotná a neměla být sestavena z různých 

hudebních úseků bez vzájemné spojitosti. Pohyby cvičenky musely vytvářet jednotu 

se samotnou hudbou, to znamenalo, že pohyby musely projevit velmi úzkou souhru 

mezi obměnami v rytmu, dynamice, energii a intenzitě pohybu. 
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„Podmínky, které se musely dodržovat při nahrávání hudebního doprovodu na kazetu: 

- bylo dovoleno nahrát na začátku zvukový signál 

používat vždy jinou kazetu pro každou sestavu 

- nahrávka musela být pouze na jedné straně pásky a od začátku pásky 

- na kazetě musely být uvedeny následující údaje: 

- jméno cvičenky a 3 hlavní písmena používaná FIG pro označení země 

- kresba označující použité náčiní 

- typ nahrávky (mono nebo stereo) 

- délka hudby" 

(Pravidla moderní gymnastiky 1993) 

Náčiní 

V devadesátých letech se v soutěžích jak jednotlivkyň, tak společných skladeb 

používalo pouze typizované náčiní - švihadlo, obruč, míč, kužele a stuha. 

Normy náčiní zůstaly stejné jako v letech osmdesátých. Stále častěji se používalo náčiní 

ze syntetických materiálů, které výrobci dodávaly v různě barevných odstínech. 

Gymnastky si také samy omotávaly obruče a kužele barevnými páskami a melírovaly 

stuhy tak, aby náčiní barevně ladilo ke gymnastickým trikotům. 

Úbor závodnic 

Kritéria pro gymnastické trikoty zůstala stejná jako v předešlém období. Gymnastické 

trikoty musely být korektní a neprůhledné. Proto trikoty s částmi z krajky musely mít 
v těchto místech podšívku (partie trupu). Barva trikotů byla libovolná, zakázaná byla 

barva zlatá a stříbrná. Trikoty mohly být jednobarevné nebo pestré (různobarevné čáry, 

geometrické kresby, květy). I nadále byly nepřípustné jakékoli dekorace na trikotu 

(květiny, flitry apod.). 
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Nově pravidla povolovala nošení dlouhých jednobarevných punčochových kalhot až 

ke kotníkům na trikotu nebo nošení celého dlouhého jednobarevného trikotu od pasu 

ke kotníkům za podmínky, že přiléhal k tělu a nohám. 

Gymnastky mohly cvičit bosy nebo v gymnastických cvičkách. Musely mít jednoduchý 

a upravený účes, zakázány byly blýskavé předměty, peří či květiny ve vlasech. 

V 

I 
Obr. č. 5 Gymnastický dres v 90. letech Obr. č. 6 Dlouhý gymnastický dres - 90. léta 

Rozhodčí 

Zásadní změny přinesla nová pravidla ve složení sboru rozhodčích. Od roku 1993 

hodnotilo jednu volnou sestavu minimálně 6 rozhodčích. Rozhodčí, které hodnotily 

jednu volnou sestavu, byly rozděleny do dvou skupin. Jedna skupina rozhodčích 

(minimálně tři) hodnotila kompozici sestavy, druhá skupina (také minimálně tři) 

hodnotila provedení sestavy. Známka za kompozici a provedení byla dána střední 

známkou, která eliminovala nejvyšší a nejnižší známku. Konečnou známku tvořil součet 

známky za kompozici a provedení. 
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Délka sestav 

Časové limity pro délku sestav se od osmdesátých let nezměnily, délka sestav byla 

stanovena na 1: 00 až 1: 30 min. pro každé náčiní. Časomíra se spouštěla při zahájení 

pohybu cvičenky a zastavovala se po naprostém znehybnění cvičenky (cvičenka mohla 

zaujmout pouze jednu počáteční pozici). Na začátku sestavy byla povolena krátká 

hudební předehra maximálně na 8 dob. Ukončení sestavy muselo dokonale odpovídat 

konci hudby. 

Srážka: 0, 2 jestliže pohyb neskončil zároveň s koncem hudby (rozhodčí provedení) 

Změněny byly srážky za nedodržení časového limitu pro délku sestavy: 

- 0, 1 za každou vteřinu navíc nebo méně (vrchní rozhodčí) 

Určení známek v sestavách jednotlivkyň MG 

Devadesátá léta přinesla velké změny v hodnocení sestav a určování známek. Každá 

sestava byla posuzována dvěma skupinami rozhodčích a jednou vrchní rozhodčí. Každá 

skupina se skládala nejlépe ze 4 rozhodčích. Rozhodčí už neudělovala celkovou známku 

za sestavu, nýbrž každá rozhodčí hodnotila sestavu jen z určitého hlediska (např. 

z hlediska provedení). 

První skupina rozhodčích (sbor rozhodčích A) hodnotila kompozici, tzn. technickou 

hodnotu sestavy, originalitu a rizika, které sestava obsahovala. Tento sbor rozhodčích 

přiděloval známku 4, 70 bodů (na 1 desetinu bodu). U výjimečných skladeb mohl sbor 

rozhodčích A udělit bonifikaci až do 0, 3 bodu za: rizika 0, 1, originalitu 0, 1, přidané 

prvky obtížnosti 0, 1. Maximální možná známka za kompozici tedy byla 5, 00 bodů. 

Sbor rozhodčích pro kompozici musel udělit svoji známku nezávisle na hodnotě 

za provedení. 
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Druhá skupina rozhodčích (sbor rozhodčích B) hodnotila techniku provedení a 

virtuozitu cvičenky. Tento sbor rozhodčích uděloval známku 4, 90 bodů (na 1 desetinu 

bodu). U výjimečného provedení sestavy mohl sbor rozhodčích B udělit bonifikaci 0, 1 

bodu za „virtuozitu". Maximální možná známka za provedení sestavy tedy byla 5, 00 

bodů. Sbor rozhodčích pro provedení musel udělit svoji známku nezávisle na technické 

hodnotě kompozice. 

Hodnocení sestav bylo veřejné a výsledek se vypočítal takto: 

Při čtyřech rozhodčích ve skupině: nejvyšší a nejnižší známka se škrtla a výsledná 

známka se stanovila jako aritmetický průměr dvou středních známek. Rozchod mezi 

dvěma středními známkami nesměl být větší než: 

0, 1 bodu pro známky od 4, 70 do 5, 00 

0, 2 bodu pro známky od 4, 20 do 4, 69 

0, 3 ve všech ostatních případech. 

U všech soutěží nesměl být rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší známkou 4 rozhodčích vyšší 

než 0, 6 bodu. Při třech rozhodčích platil aritmetický průměr ze všech tří známek. 

U každé sestavy takto získané známky za kompozici a provedení byly sečteny. 

Maximum výsledné známky bylo tedy 10, 00 bodů. 

Všeobecné chyby v sestavách MG 

Ke změnám došlo i v odstupňování chyb. Chyby byly i nadále trestány podle jejich 

závažnosti, stupnice ale byla oproti minulým rokům mírnější. Nově přibyla penalizace 

0, 05 bodu. 

„Srážky byly následující: 

- 0, 05 bodu za drobné nejistoty a nepřesnosti 

- 0, 1 bodu za malé chyby 

- 0, 2 bodu za střední chyby 

- 0, 3 a více za závažné chyby" 
(Pravidla moderní gymnastiky 1993) 
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Překročení závodiště, pád na závodišti 

Penalizace za překročení závodiště a za pád na závodišti zůstaly stejné jako 

v předchozím období. Tyto srážky už žádná z dalších nových pravidel neupravovala, 

zůstaly v platnosti dodnes tak, jak je stanovila pravidla z roku 1980: 

0, 5 bodu pád cvičenky 

0, 3 bodu opření rukou nebo lehký dotek ruky 

Průpravné akrobatické prvky 

Nová pravidla také poupravila vymezení a používání akrobatických prvků. Stále byly 

zakázány akrobatické prvky vlastní sportovní gymnastice. Srážka za jejich použití se ale 

snížila na 0, 5 bodu. 

„V sestavách byly povoleny pouze 3 skupiny průpravných akrobatických prvků: 

a) kotouly vpřed a vzad bez zastavení (výdrže) 

b) přechodné stoje na jedné nebo obou rukou nebo stoje na předloktích 

bez zvýraznění zastavení, bez výdrže, se zvrácením těla 

c) stoj na prsou s oporou nebo bez opory rukou, nohy ve svislé poloze 

Za průpravné akrobatické prvky nebyly považovány a byly povoleny: 

kotouly stranou 

- stoj na lopatkách 

- boční i čelní rozštěp s oporou na zemi bez výdrže v pozici" 

(Pravidla moderní gymnastiky 1993) 

Tyto tři skupiny povolených průpravných akrobatických prvků mohly být součástí 

sestavy, pokud byly prováděny přechodně, bez zastavení v pozici a pokud byly 

Prováděny ve spojení s technickým prvkem cvičení s náčiním. Žádný z těchto prvků 

nesměl být použit ani v počáteční ani v konečné pozici. Srážka za porušení tohoto 

Pravidla se snížila z 0, 5 na 0, 2 bodu. 
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Stejně jako v osmdesátých letech mohla i v devadesátých letech každá sestava 

obsahovat maximálně 3 průpravné akrobatické prvky, jedním z nich ale mohla být i 

série (tři) prvků nebo kombinace prvků a byla počítána pouze jako jeden prvek. I zde 

byla srážka za porušení tohoto pravidla snížena z 0, 5 na 0, 3 bodu. 

Hodnocení volných sestav 

Body za jednotlivou sestavu byly nově rozděleny následovně: 

„A. Kompozice 5, 00 bodů maximálně 

1. Technická hodnota - Rozmanitost - Hudba 4, 70 bodů 

a) technická hodnota kompozice 

- počet a úroveň prvků obtížnosti 

- prvky obtížnosti B provedené s povinnými prvky cvičení bez náčiní 

- přítomnost základních skupin prvků s náčiním 

přítomnost speciálních technických požadavků u náčiní 

- rozložení prvků obtížnosti v celé sestavě 

logické spojování prvků obtížnosti 

využití celého závodiště 

b) Rozmanitost kompozice 

- ve volbě prvků (bez náčiní a s náčiním) 

v dynamice 

- ve využití prostoru 

c) Hudba: vztah mezi hudbou a pohybem 

- mezi charakterem a strukturou hudby a pohybem 

- mezi dynamickými kontrasty hudby a pohybu 

- mezi střídáním intenzity pohybu a hudby 

2. Bonifikace 

a) Originalita 0 ,10 bodu 

- originální sestava (např. nové prvky) 

b) Riziko 0 ,10 bodu 
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2 rizika (riziko: vysoké vyhození náčiní - např. vyhození, 2 nebo 3 kotouly a 

okamžité uchopení na zemi) 

c) Další obtížnosti 0, 10 bodu 

- 2 obtížnosti B, C nebo D 

B. Provedení 5, 00 bodů maximálně 

1. Provedení sestavy 4, 90 bodů 

technika s náčiním 

technika bez náčiní 

rytmické provedení (hudba a pohyb) 

2. Bonifikace 0,10 bodu 

virtuozita - výjimečné provedení bez chyby 

Výsledná známka 

za kompozici 

za provedení 

5, 00 bodů maximálně 

5, 00 bodů maximálně 

Celkem 10, 00 bodů maximálně" 

(Pravidla moderní gymnastiky 1993) 

Prvky obtížnosti volných sestav 

Od roku 1993 byly úplně nově rozděleny prvky obtížnosti. Byly uspořádány do tabulek, 

které popisovaly přesný tvar prvku a jeho obtížnost. Gymnastky mohly do sestav 

zařazovat pouze prvky uvedené v tabulkách, prvek, který v tabulce nebyl uveden, neměl 

žádnou hodnotu. Prvky obtížnosti bez náčiní byly nově rozděleny pouze do čtyř 

základních skupin: 

1. Skoky 

2. Cviky rovnováhy 

3. Obraty 

4. Cviky ohebnosti / vlny (původně klony trupu) 
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Z původních šesti skupin byly tedy ustanoveny pouze tyto čtyři základní. Nová pravidla 

přinesla v rámci těchto skupin řadu nových prvků, takže gymnastky již měly široký 

výběr ve volbě prvků. Např. z původních 6 skoků nižší a vyšší obtížnosti, které uváděla 

předchozí pravidla, bylo nyní na výběr 28 skoků různé obtížnosti. Prvky obtížnosti 

bez náčiní zařazovaly gymnastky do volných sestav s různou manipulací náčiní a 

musely být vybrány z různých skupin prvků bez náčiní. 

Vedle čtyř základních skupin byly jiné skupiny: 

přemísťování 

poskoky 

švihy a kroužení 

obraty 

Tyto prvky bez náčiní, které nepatřily do základních skupin, nebyly považovány 

za prvky obtížnosti, byly pouze vazbami. 

Hodnota prvků obtížnosti: 

Prvky obtížnosti bez náčiní existovaly na 4 různých úrovních obtížnosti: 

- prvky hodnoty A např. dálkový skok 

- prvky hodnoty C (byly složeny ze dvou po sobě následujících prvků hodnoty A a B 

" Prvky hodnoty D (byly složeny ze dvou po sobě následujících prvků hodnoty B) 

Obr. č. 7 Dálkový skok 

- prvky hodnoty B např. dálkový skok se záklonem 

Obr. č. 8 Dálkový skok se záklonem 

- A + B nebo B + A) 

např. dálkový skok + dálkový skok se záklonem 

např. 2 dálkové skoky se záklonem (s jedním mezikrokem) 
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Sestavy jednotlivkyň musely obsahovat 4 libovolné prvky obtížnosti A, 4 prvky 

obtížnosti B a po jednom prvku obtížnosti C a D. Za chybějící prvek obtížnosti A byla 

udělována srážka 0, 3 bodu, za chybějící prvek obtížnosti B, C a D pak 0, 6 bodu. Tři 

ze čtyř prvků obtížnosti B musely odpovídat jedné ze 3 skupin povinných prvků cviků 

bez náčiní: skoky, obraty, cviky rovnováhy. Čtvrtý prvek obtížnosti B byl libovolný. 

Stejný prvek obtížnosti, který gymnastka v jedné sestavě opakovala několikrát stejným 

způsobem, byl započítán pouze jednou. Každý prvek obtížnosti A mohl být nahrazen 

prvkem obtížnosti B, ale 2 prvky obtížnosti A nemohly nahradit jeden prvek obtížnosti 

B. 

Jednotlivé sestavy s náčiním tedy musely obsahovat výše uvedené počty prvků 

obtížnosti bez náčiní, musely mít ale také zařazeny prvky ze základních skupin 

manipulací s náčiním povinných pro jednotlivá náčiní. V sestavách s míčem, obručí a 

stuhou musel být také povinně proveden 1 prvek obtížnosti B levou (nebo pravou) 

rukou. Mimo tohoto povinného prvku musela být sestava z hlediska cvičení pravou a 

levou rukou vyvážená. 

Sestavy s náčiním 

Každá sestava s náčiním tedy musela obsahovat 10 prvků obtížnosti bez náčiní 

ve spojení s ovládáním náčiní. Pro každé náčiní byly dále určeny typické manipulace, 

které tvořily základ sestavy, v sestavě převažovaly. Vedle základních skupin manipulací 

byly vymezeny také jiné skupiny manipulací, které mohly gymnastky zařadit do sestav, 

v sestavě ale nesměly převažovat, nebyly specifickými manipulacemi pro dané náčiní. 

Předešlé rozdělení na speciální skupiny prvků obtížnosti pro jednotlivá náčiní tedy 

přešlo v základní a vedlejší skupiny manipulací pro každé náčiní. 

Sestava se švihadlem 

Základními skupinami manipulací se švihadlem byly: 

1. Přeskoky přes švihadlo držené obouruč při kroužení vpřed, vzad a stranou 
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2. Drobné skoky přes švihadlo držené obouruč při kroužení vpřed, vzad a stranou 

Tyto manipulace byly pravidly z roku 1993 ustanoveny jako typické pro toto náčiní, 

musely tedy v sestavě převažovat. Mohly být prováděny s rozloženým nebo složeným 

švihadlem, v různých směrech, v různých rovinách, vždy v souladu s prvky bez náčiní. 

Jinými skupinami byly: 

- švihy, kroužení, kruhy, osmy, komíhání 

házení 

Tyto pohyby nebyly typické pro toto náčiní, proto v sestavě nesměly převažovat. 

„Kromě výše uvedených požadavků měla dobrá sestava se švihadlem odpovídat 

následujícím požadavkům: 

- série 3 následujících rozsahových přeskoků přes švihadlo (hodnota 0 30) 

- 3 série různých nízkých přeskoků; 2 série musely být povinně s pohybem 

z místa; série = 3 nízké přeskoky minimálně (hodnota 1 série byla 0, 10) 

- různé typy oddělených přeskoků přes švihadlo (minimálně dva) 

- přeskoky a nízké poskoky přes švihadlo s dvojšvihem (hodnota 0, 20) 

- různé druhy vedení švihadla v různých směrech a rovinách 

- různé druhy vyhazování švihadla 

- změny rychlosti v pohybech švihadla 

- změny držení švihadla (držení na konci, uprostřed, atd.) 

- vyváženost cvičení levé a pravé ruky (hodnota 0, 10)" 

(Pravidla moderní gymnastiky 1993) 

V důsledku charakteristických vlastností švihadla (délka a měkký materiál) byly prvky 

se švihadlem sladěné s některými prvky bez náčiní považovány za prvky obtížnosti A a 

B. 

Např. Obtížnost A 

- jestliže během série nízkých přeskoků gymnastka několikrát postupně 

zkřížila a rozkřížila paže 
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Obtížnost B 

- skok úrovně A s dvoj švihem 

Sestava s obručí 

Pro sestavy s obručí byly vymezeny pouze 3 základní skupiny manipulací: 

1. Kutálení - po zemi 

- po těle 

2. Kroužení - okolo ruky nebo jiné části těla 

- kolem osy obruče 

3. Házení 

Tyto manipulace mohly být prováděny v různých směrech a rovinách, se změnou místa 

nebo beze změny, vždy v souladu s prvky bez náčiní. 

Dalšími skupinami manipulací byly: 

přechody obručí nebo přes obruč 

osmy a kruhy, vyhazování obruče 

prvky nad obručí 

Tyto pohyby nebyly typické pro toto náčiní, proto v sestavě nesměly převažovat. 

1 pro sestavy s obručí byly dány požadavky, které měla dobrá sestava s obručí splňovat: 

- „3 různá kutálení - 1 dlouhé na zemi (hodnota 0, 10) 

- 1 kutálení po těle - min. po 2 částech těla (hodnota 0, 20) 

- 1 volitelné kutálení (hodnota 0, 10) 

- různá kroužení, minimálně jedno kolem osy obruče (hodnota 0, 10) 

- 3 různá procházení obručí, min. jedno skokem (hodnota 1 průchodu 0, 10) 

(hodnota průchodu obručí skokem 0, 20) 

- různé typy házení, min. jedno kolem osy obruče (hodnota 0, 10) 

kruhy, osmy 

- různé typy prvků přes obruč (celým tělem nebo částí těla) 
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prvky obtížnosti B levou rukou (pravou) 

rovnováha cvičení pravé a levé ruky 
» (hodnota 0, 20) 

(hodnota 0, 10)" 

(Pravidla moderní gymnastiky 1993) 

Z důvodů charakteristik obruče (velký rozměr a tuhost) byly některé prvky cvičení 

s obručí sladěné s prvky bez náčiní obtížnosti A považovány za prvky obtížnosti B 

Např. Obtížnost B 

dlouhé kutálení po těle během prvku bez náčiní úrovně A 

Sestava s míčem 

Pro sestavy s míčem byly základními manipulacemi: 

1. Volné kutálení po těle nebo po zemi 

2. Odrážení 

3. Házení 

Uvedené manipulace mohly být prováděny jednou nebo oběma rukama, ve všech 

směrech a rovinách, na místě nebo se změnou místa, opět v souladu s prvky bez náčiní. 

Jinými skupinami manipulací s míčem byly: 

kruhy, osmy 

- míč v rovnováze na části těla 

Bylo možné provádět také doprovodná kutálení a pohyby točení míče. Tyto manipulace 

opět nesměly v sestavě převažovat, protože byly netypickými pohyby pro cvičení 

s míčem. 

„Požadavky, které musela splňovat dobrá sestava s míčem byly následující: 

- 3 různá odrážení, jedno z nich musela být série rytmizovaného odrážení 

(série = 3x) (hodnota odrážení 0, 10) 

(hodnota rytmizovaného odrážení 0, 20) 

min. 3 různá házení 
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kruhy, osmy 

- 3 různá volná kutálení, z toho jedno dlouhé po těle (hodnota 0, 10) 

(hodnota dlouhého kutálení po těle 0, 20) 
míč v rovnováze na části těla 

- prvek obtížnosti B levou rukou (pravou) (hodnota 0 20) 

- rovnováha cvičení mezi pravou a levou rukou (hodnota 0 10)" 

(Pravidla moderní gymnastiky 1993) 

V důsledku zvláštní charakteristiky míče (kulatý tvar) a složité synchronizace byly 

některé prvky s míčem považovány za prvky obtížnosti B. 

Např. Obtížnost B 

- dlouhé kutálení míče po těle ve spojení s prvkem bez náčiní obtížnosti A 

Sestava s kužcli 

Základními manipulacemi pro cvičení s kuželi byly: 

1. Mlýnky 

2. Malé kroužky 

3. Přetáčení kuželů během letu 

Prvky mohly být realizovány současným nebo postupným cvičením s kuželi v několika 

směrech a rovinách, musely být v souladu s prvky bez náčiní. 

Vedlejšími skupinami byly: 

- kruhy, švihy, kmihy 

házení 

- asymetrické pohyby 

ťukání 

Bylo možné provádět též pohyby kutálení, klouzání a trčení a pohyby otáčení zápěstí 
s kuželi drženými za tělo nebo za krk. 
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„Dobrá sestava s kuželi musela splňovat následující požadavky: 

- 3 různé mlýnky - z toho min. jednu sérii 3 mlýnků (hodnota 1 mlýnku 0, 10) 

(hodnota série mlýnků 0, 20) 

různé typy malých kroužků (vázaných nebo izolovaných) 

- přetáčení kuželů v letu, z toho 1 série malých házení (hodnota série 0, 20) 

- min. 3 asymetrické prvky (hodnota jednoho prvku 0, 10) 

- různé typy házení s rozmanitostí v uchopení, z toho minimálně 1 vyhození 2 

kuželů v asymetrickém pohybu spojené s prvkem obtížnosti A 

(hodnota 1 házení 2 kuželů v asymetrickém pohybu 0, 10) 

- ťukání - z toho min. 1 série ťukání (hodnota série 0, 10) 

kruhy" 

(Pravidla moderní gymnastiky 1993) 

Vzhledem k tomu, že gymnastka musela povinně cvičit s oběma kuželi, některé prvky 

s kuželi sladěné s prvky bez náčiní úrovně A byly považovány za prvky úrovně B. 

Např. Obtížnost B 

- série mlýnků ve spojení s prvkem obtížnosti A 

V jednom jediném případě byly prvky s kuželi sladěné s prvky bez náčiní považovány 

za prvky úrovně A: 

- série 4 poskoků nebo rytmizovaných kroků sladěných s malými mlýnky, 

kroužky nebo malými postupnými vyhazováními s převracením kuželů 

Sestava se stuhou 

Pro sestavy se stuhou byly základními skupinami manipulací: 

1. Spirály 

2. Vlnovky 

3. Švihy, kruhy 
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Uvedené manipulace mohly být prováděny v různém rozsahu, v různých směrech a 

rovinách, na místě nebo s pohybem z místa, bez předání nebo s předáním do druhé ruky 

a ve spojení s prvky bez náčiní. 

Jinými manipulacemi se stuhou byly: 

osmy 

házení 

házení s návratem - „stahovačky" 

házení tyčky bez švihu - „úniky" 

Tyto manipulace byly nespecifické pro dané náčiní, tudíž nesměly v sestavě převažovat. 

„Dobrá sestava se stuhou musela odpovídat následujícím požadavkům: 

- min. 3 různé vlnovky (hodnota jedné 0, 10) 

- min. 3 různé spirály (1 s obratem B) (hodnota jedné 0, 10) 

(hodnota spirály provedené s obratem B 0, 20) 

různé typy kruhů a švihů 

různé typy házení: 

a) házení celé stuhy 

b) házení tyčky bez švihu - úniky 

c) házení s návratem - stahovačky 

změna rozsahu a rychlosti v ovládání náčiní 

prvek obtížnosti B levou rukou (pravou) (hodnota 0, 20) 

- vyváženost cvičení pravé a levé ruky (hodnota 0, 10) 

Jedna ze tří spirál musela být povinně provedena s obratem obtížnosti B." 

(Pravidla moderní gymnastiky 1993) 

Vzhledem k charakteristickým vlastnostem stuhy (délka, pružnost a lehká hmota) byly 

některé prvky se stuhou sladěné s prvky bez náčiní obtížnosti A považovány za prvky 

obtížnosti. 

Např. Obtížnost B 

- během skoku úrovně A předání stuhy pod nohama a okamžitě házení 

se stažením 
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Pravidla z roku 1997: 

Soutěže 

Republikové soutěže byly již předešlými pravidly rozděleny po vzoru mistrovství FIG 

pouze na soutěže jednotlivkyň a společných skladeb. Toto rozdělení zůstalo beze změny 

až do současnosti. 

Kategorie 

Kategorie zůstaly rozděleny na kategorie juniorek a kategorie seniorek, toto rozdělení 

platí i dnes. Nejmladší závodnice byly dále rozděleny do nižších kategorií, které si 

stanovovaly jednotlivé gymnastické svazy národními pravidly. Stále také zůstávalo 

dělení kategorií do tří výkonnostních tříd. 

Závodiště 

Ve vymezení závodiště přinesla tato pravidla jednu výraznou změnu. Závodiště bylo 

v obou směrech zvětšeno o 1 m. Od roku 1997 tedy byl závodištěm gymnastický 

koberec o rozměrech 13 x 13 m. Vymezení výšky stropu zůstalo stejné, tedy výška haly 

pro mistrovství FIG musela dosahovat 8 metrů, pro republikové soutěže mohla být 

nižší. 

Hudba 

Požadavky na hudební doprovod zůstaly těmito pravidly vymezeny stejně jako pravidly 

z roku 1993. Nároky na hudební doprovod tedy byly po celá devadesátá léta jednotné. 

Sestavy mohly být nadále doprovázeny hudebníkem, toho už se ale využívalo velmi 

zřídka, zpravidla používaly gymnastky hudební doprovod prostřednictvím nahrávky 

na magnetofonové kazetě. Pravidla dovolovala hudební doprovod interpretovaný jedním 

nebo několika hudebními nástroji. Byly povoleny všechny nástroje za podmínky, že 
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vyjadřovaly hudbu charakterizovanou dobrou harmonií a melodií. Zakázány byly tyto 

druhy hudebního doprovodu: 

- vokální doprovod (lidský nebo zvířecí hlas, skutečný či napodobený 

nástroji) 

- hudba s nevhodnými zvuky (motory, sirény, hřmění - skutečné či 

napodobené nástroji) 

Hudba mohla být složena speciálně pro sestavu nebo mohla být použita či obměněna již 

existující skladba. Hudba měla být vždy jednotná a neměla být sestavena z různých 

hudebních úseků bez vzájemné spojitosti. Pohyby cvičenky musely vytvářet jednotu 

se samotnou hudbou, to znamenalo, že pohyby musely projevit velmi úzkou souhru 

mezi obměnami v rytmu, dynamice, energii a intenzitě pohybu. 

Podmínky, které se musely dodržovat při nahrávání hudebního doprovodu na kazetu-

- bylo dovoleno nahrát na začátku zvukový signál 

- používat vždy jinou kazetu pro každou sestavu 

- nahrávka musela být pouze na jedné straně pásky a od začátku pásky 

- na kazetě musely být uvedeny následující údaje: 

- jméno cvičenky a 3 hlavní písmena používaná FIG pro označení země 

- kresba označující použité náčiní 

- typ nahrávky (mono nebo stereo) 

- délka hudby 

- nově muselo být na kazetě uvedeno jméno či jména autorů a název 

použité skladby 

Náčiní 

Od devadesátých let se tedy v soutěžích jak jednotlivkyň, tak společných skladeb 

používalo pouze typizované náčiní - švihadlo, obruč, míč, kužele a stuha. Takto to 

zůstalo až do současnosti. 
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Nová pravidla nepřinesla žádné změny, které by se týkaly norem náčiní. Normy 

(rozměry a váha) náčiní zůstaly v devadesátých letech stejné jako v letech osmdesátých 

a dále se už nevyvíjely, platí tedy i dnes. Drobné změny přinesla ještě další pravidla 

ohledně používání barev a materiálů. 

Pravidla z roku 1997 nepřinesla jedinou změnu v nárocích na gymnastické trikoty. 

Kritéria tedy zůstala úplně stejná jako v pravidlech z roku 1993: 

Gymnastické trikoty tedy musely být stále korektní a neprůhledné. Trikoty s částmi 

z krajky musely mít v těchto místech podšívku (partie trupu, až na prsa). Barva trikotů 

byla libovolná, zakázaná byla stále barva zlatá a stříbrná. Trikoty mohly být 

jednobarevné nebo pestré (různobarevné čáry, geometrické kresby, květy), mohly mít 

rukávy nebo mohly být bez rukávů. Nadále byly nepřípustné jakékoli dekorace 

na trikotu (květiny, flitry apod.). Dále pravidla povolovala nošení dlouhých 

jednobarevných punčochových kalhot až ke kotníkům na trikotu nebo nošení celého 

dlouhého jednobarevného trikotu od pasu ke kotníkům za podmínky, že přiléhal k tělu a 

nohám. 

°br. č. 9 Gymnastický dres na konci 90. let Obr. č. 10 Dlouhý gymnastický dres na konci 90. let 

Úbor závodnic 
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Gymnastky mohly cvičit bosy, většinou ale cvičily v gymnastických cvičkách. Musely 

mít jednoduchý a upravený účes, stále byly zakázány blýskavé předměty, peří či květiny 

ve vlasech. 

Rozhodčí 

S novými pravidly přišlo opět nové přerozdělení skupin rozhodčích. Jednu sestavu 

hodnotilo nejméně 7 rozhodčích. 

Sbor rozhodčích se pro soutěže jednotí i vkyň i nadále skládal ze dvou skupin: 

skupina A - rozhodčí pro kompozici 

skupina B - rozhodčí pro provedení 

Nově se skupina rozhodčích A dále dělila do dvou podskupin: 

podskupina AI - rozhodčí pro technickou hodnotu kompozice 

podskupina A2 - rozhodčí pro uměleckou hodnotu kompozice 

Podskupina rozhodčích AI hodnotila technickou hodnotu sestavy (počet a úroveň prvků 

obtížnosti). 

Podskupina rozhodčích A2 hodnotila uměleckou hodnotu sestavy (volba prvků 

bez náčiní, volba prvků s náčiním, choreografie, hudební doprovod). 

Skupina rozhodčích B hodnotila provedení sestavy (technické chyby, virtuozitu). 

Minimální počet rozhodčích pro jednu skupinu byl 4 rozhodčí pro kompozici (rozdělené 

na 2 podskupiny) a 3 rozhodčí pro provedení. Výsledná známka byla dána součtem tří 

dílčích známek, technické hodnoty, umělecké hodnoty a provedení. Dílčí známky byly 

dány průměrnou známkou, podle počtu rozhodčích po vyloučení nejvyšší a nejnižší 

udělené známky nebo bez vyloučení. Rozhodčí odevzdávaly jednotlivé známky 

na lístečkách k tomu určených (viz příloha č. 1) vrchní rozhodčí. 
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Délka sestav 

Nově také pravidla vymezila časový limit pro délku sestav pro všechna náčiní na 1: 15 

až 1: 30 min. Tento limit už dále pravidla neupravovala a platí od roku 1997 až dodnes. 

Časomíra se beze změn spouštěla při zahájení pohybu cvičenky a zastavovala se 

po naprostém znehybnění cvičenky (cvičenka mohla zaujmout pouze jednu počáteční 

pozici). Na začátku sestavy byla i nadále povolena krátká hudební předehra maximálně 

na 8 dob. Ukončení sestavy muselo dokonale odpovídat konci hudby. Při porušení 

tohoto pravidla zůstala srážka 0, 2 (rozhodčí provedení). 

Se změnou časového limitu pro délku sestav přišly i změny ve srážkách za nedodržení 

tohoto limitu: 

- 0, 05 za každou vteřinu navíc nebo méně (vrchní rozhodčí) 

Určení známek v sestavách jednotlivkyň MG 

Během devadesátých let došlo k velkým změnám v určování známek. Nejprve zásadně 

pozměnila hodnocení sestav pravidla z roku 1993, následně pak byly znovu po čtyřech 

letech přerozděleny skupiny rozhodčích a známky za sestavy pravidly z roku 1997. 

Každá sestava tedy byla posuzována dvěma skupinami rozhodčích a jednou vrchní 

rozhodčí. Skupina A se skládala z minimálně 4 rozhodčích (2 v podskupině Al a 2 

v podskupině A2), skupina B se pak skládala z minimálně 3 rozhodčích. Každá 

rozhodčí hodnotila sestavu jen z určitého hlediska (např. z hlediska technické hodnoty), 

všechny rozhodčí hodnotily sestavu nezávisle jedna na druhé. 

Podskupina rozhodčích AI hodnotila technickou kompozici, tzn. technickou hodnotu 

sestavy (strukturu a úroveň prvků obtížnosti). Tato skupina rozhodčích přidělovala 

známku max. 5, 00 bodů, kterou tvořila tak, že sčítala body za provedené prvky až 

do maximální hodnoty. 
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Druhá podskupina rozhodčích A2 hodnotila uměleckou kompozici, tzn. uměleckou 

hodnotu sestavy (choreografii, hudební doprovod, bonifikace). Maximální známkou 

bylo také 5, 00 bodů. Rozhodčí této skupiny tvořily známku tak, že od výchozí známky 

odečítaly srážky za choreografii, hudbu a přičítaly bonifikace. 

Skupina rozhodčích B hodnotila techniku provedení, virtuozitu a výraz cvičenky. Tento 

sbor rozhodčích uděloval známku 9, 70 bodů. U výjimečného provedení sestavy mohl 

sbor rozhodčích B udělit bonifikaci až 0, 3 bodu za „výraz a vrtuozitu". Maximální 

možná známka za provedení sestavy tedy byla 10, 00 bodů. Sbor rozhodčích 

pro provedení musel udělit svoji známku nezávisle na technické hodnotě kompozice, 

tvořil známku tak, že od výchozí známky odečítal srážky za chybnou techniku 

provedení a přičítal bonifikace. 

Rozhodčí udělovala známku zaokrouhlenou na 1 desetinu bodu. Hodnocení sestav bylo 

veřejné a výsledek se vypočítal takto: 

Při čtyřech rozhodčích ve skupině: nejvyšší a nejnižší známka se škrtla a výsledná 

známka se stanovila jako aritmetický průměr dvou středních známek. „Rozchod 

mezi dvěma středními známkami nesměl být větší než: 

u známek do 5, 00 bodů za uměleckou hodnotu kompozice: 

0, 1 bodu pro známky od 4, 70 do 5, 00 

0, 2 bodu pro známky od 4, 20 do 4, 69 

0, 3 ve všech ostatních případech 

u známek do 10, 00 bodů za provedení: 

0, 1 bodu pro známky od 9, 70 do 10, 00 

0, 2 bodu pro známky od 9, 20 do 9, 69 

0, 3 ve všech ostatních případech" 
(Pravidla moderní gymnastiky 1997) 

Pro technickou hodnotu kompozice nebylo omezení. 

Při dvou a třech rozhodčích platil aritmetický průměr ze všech tří nebo dvou známek. 
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U každé sestavy takto získané známky za kompozici a provedení byly seč 

Maximum výsledné známky bylo tedy od roku 1997 20, 00 bodů. 

Všeobecné chyby v sestavách MG 

Ke změnám v odstupňování chyb nedošlo. Chyby byly i nadále trestány podle jejich 

závažnosti následujícími srážkami: 

0, 05 bodu za drobné nejistoty a nepřesnosti 

- 0, 1 bodu za malé chyby 

- 0, 2 bodu za střední chyby 

0, 3 a více za závažné chyby 

Překročení závodiště, pád na závodišti 

Penalizace za překročení závodiště a za pád na závodišti zůstaly stejné tak, jak je 

stanovila pravidla z roku 1980: 

Překročení závodiště (srážela vrchní rozhodčí): 

a) závodnice jednou nohou nebo oběma nohama, rukou, 

trupem nebo jinou částí těla mimo závodiště 

b) pouze náčiní mimo závodiště 

c) závodnice i náčiní mimo závodiště 

Pád cvičenky na závodišti (srážela rozhodčí provedení): 

- 0, 5 bodu pád cvičenky 

- 0, 3 bodu opření rukou nebo lehký dotek ruky 

Akrobatické prvkv 

K. zásadním změnám došlo ve vymezení používání akrobatických prvků. Aby byly 

sestavy moderních gymnastek ještě atraktivnější, bylo od roku 1997 povoleno zařazovat 

do sestav i některé akrobatické prvky typické pro sportovní gymnastiku. 

- 0, 1 bodu 

- 0, 1 bodu 

- 0, 2 bodu 
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„V sestavách byly tedy povoleny tyto akrobatické prvky: 

a) kotouly vpřed a vzad bez zastavení (bez výdrže, bez letové fáze) 

b) přemety vpřed, vzad nebo stranou bez výdrže na jedné nebo obou rukou, 

bez zastavení ve vertikální poloze 

Za akrobatický prvek „přemet" byl považován každý prvek, při kterém došlo 

k převrácení podélné osy těla, bez ohledu na výchozí a konečnou polohu a na oporu 

během přemetu. 

Povolené akrobatické prvky mohly gymnastky provádět z různé výchozí polohy 

do různé konečné polohy a s různými způsoby opory o zem. 

Byly povoleny a nebyly považovány za akrobatické prvky: 

stoj na prsou s oporou nebo bez opory rukou, nohy ve svislé poloze 

stoj na lopatkách 

boční i čelní rozštěp s oporou na zemi bez výdrže v pozici 

stoj na jedné nebo obou rukou bez dalšího kontaktu se zemí, bez dosažení 

vertikální polohy a bez převrácení těla" 

(Pravidla moderní gymnastiky 1997) 

Povolené akrobatické prvky a prvky, které nebyly považovány za akrobatické, mohly 

být součástí sestavy, pokud byly prováděny přechodně, bez zastavení v pozici a pokud 

byly prováděny ve spojení s technickým prvkem cvičení s náčiním. 

I nadále mohla každá sestava obsahovat maximálně 3 akrobatické prvky, jedním z nich 

ale mohla být i série (tři) prvků nebo kombinace prvků a byla počítána pouze jako jeden 

prvek. Akrobatický prvek, který se v sestavě opakoval několikrát stejným způsobem, 

byl pokaždé předmětem srážek. Srážka za každé opakování akrobatického prvku byla 

0, 20 bodu. Srážka za každý prvek či sérii navíc byla 0, 30 bodu. Tyto srážky udělovala 

rozhodčí pro uměleckou hodnotu kompozice. 
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Hodnocení volných sestav 

Od roku 1997 byly body za jednotlivou sestavu rozděleny následovně: 

„A. Kompozice 

A1 Technická hodnota kompozice 

Obecné požadavky 

• 4 základní izolované prvky obtížnosti max. 2, 00 body 

Další prvky obtížnosti 

• počet a úroveň (nejvýše 8) max. 3, 00 body 

Celkem AI maximálně 5, 00 bodů 

A2 Umělecká hodnota kompozice 

Obecné požadavky 

Choreografie 

• jednotnost sestavy 

• vyváženost mezi pravou a levou rukou 

• volba a rozmanitost prvků s náčiním 

• volba a rozmanitost prvků bez náčiní 

• akrobatické prvky 

• rozmanitost kompozice 

• využití závodiště (během sestavy projití celého prostoru) 

Hudební doprovod 

max. 4, 70 bodů 

Bonifikace 

• choreografická originalita 

• originální hudební doprovod 

• virtuozita 

max. 0, 30 bodů 

0, 10 

0, 10 

0, 10 

Celkem A2 maximálně 5, 00 bodů 

Kompozice sestavy celkem (Al + A2) maximálně 10, 00 bodů 
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B. Provedení 

Obecná technika m a x . 9, 70 bodů 

• technika s náčiním 

• technika bez náčiní 

• rytmické provedení (hudba a pohyb) 

Bonifikace m a x . 0, 30 bodu 

• výraz 0, 10 

• virtuozita 

• provedení s výjimečným rozsahem 0, 10 

• výjimečné provedení bez chyby 0, 10 

Provedení sestavy celkem maximálně 10, 00 bodů 

Celková známka maximálně 20. 00 bodů" 

(Pravidla moderní gymnastiky 1997) 

Prvky obtížnosti volných sestav 

Prvky obtížnosti byly stejně jako v předešlých pravidlech uspořádány do tabulek, které 

popisovaly přesný tvar prvku a jeho obtížnost. Gymnastky mohly do sestav zařazovat 

pouze prvky uvedené v tabulkách, prvek, který v tabulce nebyl uveden, neměl žádnou 

hodnotu. Tato kritéria ohledně prvků obtížnosti platí dodnes. 

Prvky obtížnosti bez náčiní byly beze změny rozděleny do čtyř základních skupin : 

1. Skoky 

2. Cviky rovnováhy 

3. Obraty 

4. Cviky ohebnosti / vlny 

Nová pravidla opět přinesla několik nových prvků, nejvíce jich přibylo do skupiny 

ohebností a vln (např. stoj - unožit povýš - upažit - uchopit kotník - úklon trupu). Prvky 
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obtížnosti bez náčiní musely gymnastky zařazovat do volných sestav s různou 

manipulací náčiní a musely být vybrány z různých skupin prvků bez náčiní. 

Vedle čtyř základních skupin byly i nadále také beze změny vymezeny vedlejší 

skupiny: 

- přemísťování 

poskoky 

švihy a kroužení 

obraty 

Tyto prvky bez náčiní nebyly považovány za prvky obtížnosti, byly pouze vazbami. 

Hodnota prvků obtížnosti: 

Prvky obtížnosti bez náčiní existovaly dále na 4 různých úrovních obtížnosti: 

- prvky hodnoty A např. stoj - unožit povýš - upažit - uchopit kotník - výpon (volná 

noha držena rukou nebo náčiním) 

Obr. č. 11 Velké unožení s dopomocí 

- prvky hodnoty B např. stoj - unožit povýš - upažit - výpon (volná noha na úrovni 

hlavy) 

Obr. č. 12 Velké unožení bez dopomoci 

- prvky hodnoty C (byly složeny ze dvou po sobě následujících prvků hodnoty A a B 

w 

ř. 

- A + B nebo B + A) 

např. velké unožení na výponu s dopomocí (uchopení kotníku) + 

velké unožení na výponu bez dopomoci 
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- prvky hodnoty D (byly složeny ze dvou po sobě následujících prvků hodnoty B) 

např. velké přednožení na výponu bez dopomoci + velké unožení 

na výponu bez dopomoci (volná noha na úrovni hlavy) 

Prvkům obtížnosti bez náčiní byla nově přidělena hodnota: 

A = 0, 10 b. 

B = 0, 30 b. 

C = 0, 45 b. 

D = 0, 65 b. 

Nová pravidla přinesla také nové nároky na kompozici skladeb. „Každá sestava musela 

z hlediska technické hodnoty obsahovat: 

1. 4 základní izolované (samostatné, ne ve vazbě) prvky obtížnosti B 

- výchozí hodnocení 2, 00 body (0, 30 za prvek obtížnosti B + 0, 20 

za požadavek na práci s náčiním) 

2. další prvky obtížnosti B, C nebo D 

- do hodnocení kompozice se započítávalo nejvýše 8 dalších prvků obtížnosti, 

ty mohly být ohodnoceny nejvýše 3, 00 body 

3. 2 typické prvky bez náčiní obtížnosti B, C nebo D 

v případě, že nebyl typický prvek bez náčiní v rámci izolovaných prvků nebo 

dalších prvků obtížnosti proveden, snižovala se hodnota známky o 0, 20 

bodu za každý prvek" 

(Pravidla moderní gymnastiky 1997) 

Nejvyšší počet celkem započítávaných prvků obtížnosti v jedné sestavě mohl být 12 

(4 základní izolované prvky obtížnosti + 8 dalších prvků obtížnosti). Základním 

izolovaným prvkem obtížnosti byl prvek bez náčiní obtížnosti B provedený 

s předepsanými požadavky na práci s náčiním. Každé náčiní totiž mělo pravidly určené 

4 skupiny základních izolovaných prvků, které byly pro dané náčiní typické. Dále mělo 

každé náčiní také pravidly určenou jednu povinnou základní skupinu cvičení bez náčiní: 

- švihadlo - skoky 

- obruč - skoky 

- míč - rovnováhy 
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kužele - rovnováhy 

stuha - obraty 

Z těchto skupin pak musely být do sestav zařazeny dva typické prvky obtížnosti 

bez náčiní. 

Jednotlivé sestavy s náčiním tedy musely obsahovat výše uvedené počty prvků 

obtížnosti. Pravidla také přinesla nové značky základních skupin prvků bez náčiní a 

manipulací s náčiním, které pro jasnost a přehlednost používaly rozhodčí 

při rozhodování: 

Sestavy s náčiním 

Každá volná sestava s náčiním tedy musela obsahovat výše uvedené prvky obtížnosti 

bez náčiní ve spojení s ovládáním náčiní. Každé náčiní mělo určeno pouze základní 

skupiny prvků s náčiním, do kterých byla přiřazena řada prvků z bývalých vedlejších 

skupin. Dále pak měla jednotlivá náčiní určena základní izolované prvky a povinnou 

základní skupinu prvků bez náčiní. 

Sestava se švihadlem 

Základními skupinami manipulací se švihadlem nově byly: 

1. Přeskoky přes rozložené švihadlo držené obouruč při kroužení vpřed, vzad a 

stranou 

2. Drobné přeskoky přes rozložené švihadlo držené obouruč při kroužení vpřed, 

vzad a stranou 

3. Kroužení švihadlem jednoruč 

4. Házení 

např. 

T 

Obr. č. 13 Značka pro rovnováhy Obr. č. 14 Značka pro odrážení míče 
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5. Vypouštění jednoho konce švihadla 

6. Kruhy, osmy, švihy, komíhání 

Prvky se švihadlem uvedené v bodech 1, 3, 5 a 6 byly zároveň základními izolovanými 

prvky obtížnosti B, to znamená, že základní izolované prvky bez náčiní musely být 

provedeny s těmito manipulacemi. Typickou skupinou prvků bez náčiní pro sestavy 

se švihadlem byly určeny skoky. 

Sestava s obručí 

Pro sestavy s obručí byly vedle stávajících skupin vymezeny další základní skupiny 

manipulací: 

1. Kutálení - po zemi 

- po těle 

2. Kroužení - okolo ruky nebo jiné části těla 

- kolem osy obruče 

3. Házení a chytání 

4. Prvky nad obručí 

5. Průchody obručí 

6. Kruhy, švihy, osmy 

Zároveň základními izolovanými prvky obtížnosti B byly prvky s obručí uvedené 

v bodech 1, 2, 5 a 6. Vyhození obruče s rotací vletu nebylo izolovaným prvkem. 

Typickou skupinou prvků bez náčiní pro sestavy s obručí byly také určeny skoky. 

Sestava s míčem 

Jedna nová základní skupina přibyla pro sestavy s míčem, byly tedy čtyři: 

1. Volné kutálení po těle nebo po zemi 

2. Odrážení 

3. Házení a chytání 

4. Kruhy, švihy, osmy, kmihy a převracení 

80 



Všechny tyto skupiny manipulací byly zároveň základními izolovanými prvky 

obtížnosti B. Pro sestavy s míčem byly jako typická skupina prvků bez náčiní určeny 

rovnováhy. 

Sestava s kuželi 

Všechny bývalé vedlejší skupiny manipulací s kuželi byly zařazeny do základních 

skupin, bylo jich tedy nyní šest: 

1. Mlýnky 

2. Kroužky 

3. Házení a chytání s přetáčením kuželů během letu nebo bez něj 

4. Asymetrické pohyby 

5. Ťukání 

6. Osmy, švihy, kmihy, kruhy paží a kruhy náčiní 

Základními izolovanými prvky obtížnosti B byly prvky v bodech 1, 2, 3 a 6. Typickou 

skupinou prvků bez náčiní pro sestavy s kuželi byly stejně jako u sestav s míčem 

rovnováhy. 

Sestava se stuhou 

Pro sestavy se stuhou byly základními skupinami manipulací: 

1. Spirály 

2. Vlnovky 

3. Švihy, kruhy, kmihy, osmy 

4. Házení 

5. Házení tyčky bez švihu - „úniky" 

6. Průchody stuhou nebo přechody nad ní celým tělem nebo jeho částí 

Prvky se stuhou uvedené v bodech 1, 2, 3 a 5 byly základními izolovanými prvky 

obtížnosti B. Typickou skupinou prvků bez náčiní pro sestavy se stuhou byly stanoveny 

obraty. 
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Shrnutí 

V devadesátých letech se dále moderní gymnastika vyvíjela v závislosti na vývoji 

pravidel. Ta kladla vyšší nároky na flexibilitu gymnastek a na rozmanitou manipulaci 

s náčiním. Zpočátku devadesátých let stále patřily mezi naše nejúspěšnější gymnastky 

Denisa Sokolovská, Lenka Oulehlová a Jana Veselá, v druhé polovině devadesátých let 

pak Žaneta Černohlávková, Lucie Bárková a Leona Siswartonová. 

Oproti osmdesátým létům přinesla pravidla z let devadesátých řadu zásadních změn. 

Od roku 1993 se po vzoru mistrovství FIG vypisovaly pouze soutěže jednotlivkyň a 

společných skladeb, nově v kategoriích juniorek a seniorek. Upraveno bylo pravidly 

z let devadesátých také závodiště. V pravidlech z roku 1993 už byla vymezena výška 

stropu závodní haly (8 metrů), dalšími pravidly z roku 1997 pak bylo nově vymezeno 

závodiště na 13 x 13 m. 

Závodními disciplínami moderní gymnastiky byla od konce osmdesátých let volná 

sestava se švihadlem, s obručí, s míčem, s kuželi a se stuhou. Jednotlivá mistrovství a 

republikové soutěže byly vypisovány vždy ve čtyřboji volných sestav. Mezinárodní 

gymnastická federace vždy určila, která čtyři z pěti náčiní to pro daný rok budou. Každá 

země si dále vytvořila svá národní pravidla, kterými upravovala rozdělení kategorií, 

závodní disciplíny a obtížnost sestav pro mladší závodnice. 

Změnami prošly nároky na hudební doprovod. Byl povolen hudební doprovod 

interpretovaný několika hudebními nástroji, ze závodů tedy mizeli klavíristé, kteří dříve 

gymnastky při sestavách doprovázeli. Gymnastky byly doprovázeny prostřednictvím 

nahrávky na magnetofonové kazetě. Limit pro délku sestavy byl pravidly upraven 

na 1: 15 až 1: 30 min. 

Kritéria pro gymnastické trikoty se oproti osmdesátým létům nezměnila, dresy ale byly 

střihově zajímavější a byly stále častěji z různě barevných lesklých látek. Nově bylo 

povoleno nošení dlouhých jednobarevných dresů. 
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Další výraznou změnou bylo zařazování akrobatických prvků do sestav moderní 

gymnastiky. Do roku 1996 byly zakázané akrobatické prvky typické pro sportovní 

gymnastiku. Aby ale sestavy byly pro diváky ještě atraktivnější, mohly být od roku 

1997 zařazeny do sestav i přemety vpřed, vzad a stranou typické pro sportovní 

gymnastiku. 

V devadesátých letech se úplně změnilo hodnocení sestav. Nejprve byl pravidly z roku 

1993 sbor rozhodčích rozdělen na dvě skupiny, na skupinu A (ta hodnotila kompozici 

sestavy) a na skupinu B (ta hodnotila provedení sestavy). Celková známka (max. 10, 00 

bodů) se tedy skládala ze dvou dílčích známek A a B. Další pravidla z roku 1997 pak 

ještě rozdělila skupinu rozhodčích A na 2 podskupiny. Podskupina AI hodnotila 

technickou kompozici sestavy (max. 5, 00 bodů), podskupina A2 hodnotila uměleckou 

kompozici sestavy (max. 5, 00 bodů). Od roku 1997 byla maximální známka za jednu 

sestavu stanovena na 20, 00 bodů (max. 10, 00 bodů za kompozici a 10, 00 bodů 

za provedení). 

Pravidla přinesla řadu nových prvků bez náčiní, které byly rozděleny pouze do čtyř 

základních skupin (skoky, obraty, rovnováhy a ohebnosti). Gymnastky mohly do sestav 

zařazovat pouze prvky, které byly popsány v tabulkách pravidel. Obtížnost prvků byla 

nově rozdělena na prvky hodnoty A a B a jejich kombinace hodnoty B a C. 

Co se týče obsahu sestav, zvýšil se počet prvků obtížnosti z 8 na 10, po roce 1997 bylo 

dokonce započítáváno prvků 12. Pro jednotlivá náčiní byly stanoveny základní a 

vedlejší skupiny prvků. Základní skupiny prvků byly pro dané náčiní typické a musely 

v sestavách převažovat, vedlejší skupiny prvků tvořily vazby a nesměly v sestavě 

převažovat. Od roku 1997 pak byly určeny pouze základní skupiny prvků s náčiním, 

přibylo k nim vymezení základních izolovaných prvků s náčiním a jedné skupiny prvků 

bez náčiní typické pro dané náčiní. 
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Obr. č. 15 Žaneta Černohlávková 



5. 7 Pravidla moderní gymnastiky po roce 2000 

Období po roce 2000 je vlastně obdobím současné moderní gymnastiky. Dnes už se 

po celém světě pořádá řada světových soutěží, které mají několikaletou tradici a kterých 

se pravidelně zúčastňují nejlepší gymnastky světa. Přední místa těchto soutěží vždy 

obsazovaly a i nadále obsazují gymnastky ze zemí, které se staly kolébkou moderní 

gymnastiky, tedy ze zemí bývalého SSSR a z Bulharska. Tyto země jsou doslova 

gymnastickými velmocemi. 

Nejprestižnějšími světovými soutěžemi ale samozřejmě zůstávají olympijské hry. 

V roce 2000 se nám nejlepší světové gymnastky představily na LOH v Sydney 

(Austrálie), v roce 2004 pak na LOH v řeckých Aténách. Přestože se česká moderní 

gymnastika snažila udržet na světové úrovni, nepodařilo se českým gymnastkám 

kvalifikovat se na LOH v Sydney, tyto olympijské hry tedy byly bez české účasti. Vše 

ale napravila o čtyři roky později Dominika Červenková, když na dalších LOH 

v Aténách vybojovala pěkné 20. místo. 

Olympijské hry s sebou v tomto období přinesly nová vydání pravidel. Do roku 2004 se 

moderní gymnastika řídila pravidly vydanými v roce 2001, v současnosti jsou 

v platnosti pravidla vydaná v roce 2005. Tato dvoje pravidla přinesla následující změny 

a upřesnění: 

Pravidla z roku 2001: 

Soutěže 

Republikové soutěže byly dále rozděleny po vzoru mistrovství FIG pouze na soutěže 

jednotlivkyň a společných skladeb. 
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Kategorie 

Kategorie pravidla dělila stejně na kategorie juniorek a kategorie seniorek a v každé této 

kategorii si závodnice nadále plnily tři výkonnostní třídy. Nejmladší závodnice byly 

děleny národními pravidly do nižších kategorií. 

Závodiště 

Ve vymezení závodiště již pravidla nepřinesla žádné změny, závodištěm tedy byl 

gymnastický koberec o rozměrech 13 x 13 m. Minimální výška stropu zůstala 

pro republikové soutěže a mistrovství FIG vymezena na 8 metrů. 

Hudba 

V požadavcích na hudební doprovod přinesla pravidla z roku 2001 drobnou změnu 

Sestavy mohly být nadále doprovázeny hudebníkem, této možnosti už ale žádné 

gymnastky nevyužívaly, používaly hudební doprovod prostřednictvím nahrávky 

na magnetofonové kazetě. S vývojem hudební techniky se pomalu začaly objevovat i 

nahrávky na CD. Hudební doprovod mohl být interpretovaný jedním nebo několika 

hudebními nástroji, nově také i lidským hlasem, pokud byl použitý jako hudební nástroj. 

Hudba mohla být složena speciálně pro sestavu nebo mohla být použita či obměněna 

již existující skladba. Hudba měla být vždy jednotná a neměla být sestavena z různých 

hudebních úseků bez vzájemné spojitosti. Pohyby cvičenky musely vytvářet jednotu 

se samotnou hudbou, to znamenalo, že pohyby musely projevit velmi úzkou souhru 

mezi obměnami v rytmu, dynamice, energii a intenzitě pohybu. I nadále byla zakázána 

hudba s nevhodnými zvuky (motory, sirény, hřmění - skutečné či napodobené nástroji). 

„Požadavky na nahrávku: 

- bylo dovoleno nahrát na začátku zvukový signál 

- používat vždy j inou kazetu pro každou sestavu 

- nahrávka musela být pouze na jedné straně pásky a od začátku pásky 
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- na kazetě musely být uvedeny následující údaje: 

- jméno cvičenky a 3 hlavní písmena používaná FIG pro označení země 

- kresba označující použité náčiní 

- typ nahrávky (mono nebo stereo) 

- délka hudby 

- jméno či jména autorů a název použité skladby" 

(Pravidla moderní gymnastiky 2001) 

Náčiní 

I po roce 2000 se v soutěžích používalo pouze typizované náčiní - švihadlo, obruč, míč, 

kužele a stuha. Normy náčiní už se nijak nevyvíjely, zůstaly v platnosti podle pravidel 

z roku 1980. Nově ale bylo povoleno používání stříbrné a zlaté barvy. 

Úbor závodnic 

Správné gymnastické trikoty musely být stále korektní a neprůhledné. Trikoty s částmi 

z krajky musely mít v těchto místech podšívku (partie trupu, až na prsa). Barva trikotů 

byla libovolná, nově byla povolena barva zlatá a stříbrná. Trikoty mohly mít rukávy 

nebo mohly být bez rukávů. 

Dále bylo povoleno nosit dlouhé punčocháče ke kotníkům přes trikot nebo „celotrikot" 

za podmínky, že byl přiléhavý. První zásadní změnou týkající se úboru závodnic, kterou 

přinesla pravidla z roku 2001, bylo povolení nošení trikotů se sukní. Sukně musely 

Přiléhat k bokům a nesměly přesahovat pánevní oblast trikotů, jejich styl byl 

neomezený. Druhou zásadní změnou bylo povolení zdobení trikotů blýskavými 

dekoracemi (flitry, korálky a kamínky). 

Gymnastky mohly cvičit sestavu bosy nebo v gymnastických cvičkách. Jejich účes 

musel být úhledný a upravený, nově také mohly gymnastky používat blýskavých ozdob 

do vlasů (flitrů, třpytek a lesklých gelů a laků). 



Obr. e. 16 Gymnastický dres se sukní (2003) Obr. č. 17 Dlouhý gymnastický dres (2003) 

Rozhodčí 

Rozdělení rozhodčích se novými pravidly už neměnilo. Jednu sestavu hodnotilo 

nejméně 7 rozhodčích. 

Sbor rozhodčích se pro soutěže jednotlivkyň i nadále skládal ze dvou skupin: 

- skupina A - rozhodčí pro kompozici 

- skupina B - rozhodčí pro provedení 

Skupina rozhodčích A se dále dělila do dvou podskupin: 

- podskupina A1 - rozhodčí pro technickou hodnotu kompozice 

- podskupina A2 - rozhodčí pro uměleckou hodnotu kompozice 

Podskupina rozhodčích AI hodnotila technickou hodnotu sestavy (počet a úroveň prvků 

obtížnosti). 

Podskupina rozhodčích A2 hodnotila uměleckou hodnotu sestavy (hudební doprovod, 

choreografii - volba prvků bez náčiní, volba prvků s náčiním, manipulace s náčiním, 

originality). 
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Skupina rozhodčích B hodnotila provedení sestavy (technické chyby). 

Minimální počet rozhodčích pro jednu skupinu byl stejný, 4 rozhodčí pro kompozici 

(rozdělené na 2 podskupiny) a 3 rozhodčí pro provedení. Výsledná známka byla opět 

dána součtem tří dílčích známek, technické hodnoty, umělecké hodnoty a provedení. 

Dílčí známky byly dány průměrnou známkou, podle počtu rozhodčích po vyloučení 

nej vyšší a nej nižší udělené známky nebo bez vyloučení. Rozhodčí odevzdávaly 

jednotlivé známky na lístečkách k tomu určených (viz příloha č. 1) vrchní rozhodčí. 

Délka sestav 

Vymezení časového limitu pro délku sestav zůstalo pro všechna náčiní na 1: 15 až 1: 30 

min. Časomíra se beze změn spouštěla při zahájení pohybu cvičenky a zastavovala se 

po naprostém znehybnění cvičenky (cvičenka mohla zaujmout pouze jednu počáteční 

pozici). Na začátku sestavy byla i nadále povolena krátká hudební předehra maximálně 

na 8 dob. 

Nedodržení časového limitu pro délku sestav se dále penalizovalo srážkou 0, 05 bodu 

za každou vteřinu navíc nebo méně. 

Určení známek v sestavách iednotlivkvň MG 

Určování známek zůstalo podobné jako v předešlém období. Každá sestava tedy byla 

posuzována dvěma skupinami rozhodčích a jednou vrchní rozhodčí. Skupina A se 

skládala z minimálně 4 rozhodčích (2 v podskupině Al a 2 v podskupině A2), skupina 

B se pak skládala z minimálně 3 rozhodčích. Každá rozhodčí hodnotila sestavu jen 

z určitého hlediska (např. z hlediska technické hodnoty), všechny rozhodčí hodnotily 

sestavu nezávisle jedna na druhé. 

Podskupina rozhodčích AI hodnotila technickou kompozici, tzn. technickou hodnotu 

sestavy (strukturu a úroveň prvků obtížnosti). Nově přidělovala tato skupina rozhodčích 
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známku až do maxima 10, 00 bodů, kterou tvořila tak, že sčítala body za provedené 

prvky až do maximální hodnoty. 

Druhá podskupina rozhodčích A2 hodnotila uměleckou kompozici, tzn. uměleckou 

hodnotu sestavy (hudební doprovod, choreografii - volba prvků bez náčiní, volba prvků 

s náčiním, manipulace s náčiním, originality). Maximální známka byla i zde navýšena 

na 10, 00 bodů. Rozhodčí této skupiny tvořily známku tak, že od výchozí známky 

odečítaly srážky za choreografii a hudbu a přičítaly bonifikace. 

Skupina rozhodčích B hodnotila techniku provedení. Tento sbor rozhodčích uděloval 

maximální známku 10, 00 bodů. Sbor rozhodčích pro provedení musel udělit svoji 

známku nezávisle na technické hodnotě kompozice, tvořil známku tak, že od výchozí 

známky odečítal srážky za chybnou techniku provedení. 

Rozhodčí udělovala známku zaokrouhlenou na 1 desetinu bodu. Hodnocení sestav bylo 

veřejné a výsledek se vypočítal následovně: 

Při čtyřech rozhodčích ve skupině: nejvyšší a nejnižší známka se škrtla a výsledná 

známka se stanovila jako aritmetický průměr dvou středních známek. „Během soutěže 

nesměl být rozdíl mezi známkami, které byly základem pro výpočet, větší než: 

pro maximální známku 10, 00 bodů 

0, 10 mezi známkami 9, 70 až 10, 00 

0, 20 mezi známkami 9, 20 až 9, 69 

0, 30 mezi známkami 8, 20 až 9, 19 

0, 40 ve všech ostatních případech 

0, 80 mezi externími známkami" 

(Pravidla moderní gymnastiky 2001) 

Při dvou a třech rozhodčích platil aritmetický průměr ze všech tří nebo dvou známek. 

U každé sestavy takto získané známky za kompozici a provedení byly sečteny. 

Maximum výsledné známky bylo tedy pro období od roku 2001 30, 00 bodů. 
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Všeobecné chyby v sestavách MG 

Ke změnám v odstupňování chyb nedošlo. Chyby byly i nadále trestány podle jejich 
závažnosti následujícími srážkami: 

- 0, 05 až 0, 10 bodu za drobné nejistoty a nepřesnosti 

0, 2 bodu za střední chyby 

0, 3 a více za závažné chyby 

Překročení závodiště, pád na závodišti 

Penalizace za překročení závodiště se od roku 1980 nezměnila: 

Překročení závodiště (srážela vrchní rozhodčí): 

a) závodnice jednou nohou nebo oběma nohama, rukou, 

trupem nebo jinou částí těla mimo závodiště 

b) pouze náčiní mimo závodiště 

c) závodnice i náčiní mimo závodiště 

Pád cvičenky na závodišti (srážela rozhodčí provedení): 

- 0, 5 bodu pád cvičenky 

- 0, 3 bodu opření rukou nebo lehký dotek ruky 

Akrobatické prvky 

Pro používání akrobatických prvků v sestavách platila stejná kritéria tak, jak je 

vymezila již předešlá pravidla z roku 1997: 

„Byly povoleny následující skupiny: 

a) kotoul vpřed nebo vzad 

b) přemet vpřed, vzad nebo stranou (ne letmo) 

- 0, 1 bodu 

- 0, 1 bodu 

- 0, 2 bodu 
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c) přemet vpřed, vzad nebo stranou s oporou na jedné nebo obou rukou 

bez zastavení ve vertikální poloze, bez letu 

Přemety se považovaly za akrobatické prvky bez ohledu na výchozí a konečnou polohu 

a na oporu během přemetu (hrudník, předloktí, ruce). Povolené akrobatické prvky 

mohly gymnastky provádět z různé výchozí polohy do různé konečné polohy a 

s různými způsoby opory těla. 

Následující prvky byly povoleny a nepovažovaly se za akrobatické prvky: 

- stoj na hrudníku s oporou nebo bez opory rukou, nohy ve svislé poloze 

stoj na lopatkách 

bočný nebo čelný rozštěp na ploše, bez výdrže v této pozici 

- stoj na jedné nebo obou rukou anebo předloktí bez dalšího kontaktu se zemí, 

bez přemetu a zastavení ve vertikální poloze 

Nebylo povoleno toto provedení: 

- kotouly s letovou fází 

přemety vpřed, vzad, stranou s letovou fází 

rozštěpy bočné, čelné s výdrží v pozici" 

(Pravidla moderní gymnastiky 2001) 

Povolené akrobatické prvky mohly být součástí sestavy, pokud byly prováděny 

ve spojení s technickým prvkem cvičení s náčiním. I nadále mohla každá sestava 

obsahovat maximálně 3 akrobatické prvky, jedním z nich ale mohla být i série (tři) 

prvků nebo kombinace prvků a byla počítána pouze jako jeden prvek. Akrobatický 

prvek, který se v sestavě opakoval několikrát stejným způsobem, byl pokaždé 

předmětem srážek. Srážka za každé opakování akrobatického prvku byla 

0, 20 bodu. Srážka za každý prvek či sérii navíc byla také 0, 20 bodu. Tyto srážky 

udělovala rozhodčí pro uměleckou hodnotu kompozice. 
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Hodnocení volných sestav 

Od roku 2001 byly body za jednotlivou sestavu rozděleny následovně: 

A. Kompozice 

AI Technická hodnota kompozice 

Obecné požadavky 

• 10 prvků obtížnosti 

(z toho 5 prvků muselo být zacvičených ze skupiny povinných prvků bez náčiní 

vyžadovaných pro každé náčiní) 

Celkem AI maximálně 10, 00 bodů 

A2 Umělecká hodnota kompozice 

Obecné požadavky 

Hudba 

Choreografie 

• Základní kompozice 

- výběr prvků s náčiním 

- výběr prvků bez náčiní 

- vyváženost levé a pravé ruky 

- akrobatické prvky 

• Speciální umělecké charakteristiky 

- manipulace s náčiním 

(obtížné koordinace prvků bez náčiní s náčiním) 

- prvky bez náčiní 

- mistrovství 

(velká vyhození a chytání z velkých vyhození) 

- originality 

(nové obtížnosti, nové kombinace prvků) 

max. 2, 00 body 

max. 8, 00 bodů 

max. 5, 00 bodů 

max. 3, 00 body 

max. 0, 50 bodu 

max. 0, 50 bodu 

max. 1, 00 bod 

max. 1, 00 bod 

Celkem A2 maximálně 10, 00 bodů 
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B. Provedení 

Obecná technika 

• technika s náčiním 

• technika bez náčiní 

max. 10, 00 bodů 

Provedení sestavy celkem , „ „ • „ , . . v , „ , , 3 maximalne 10, 00 bodů 

Celková známka v , , . 
maximalne QQ bodů 

Prvky obtížnosti volných sestav 

Prvky obtížnosti byly stejně jako v předešlých letech uspořádány do tabulek, které 

popisovaly přesný tvar prvku a jeho obtížnost. Gymnastky mohly do sestav zařazovat 

pouze prvky uvedené v tabulkách, prvek, který v tabulce nebyl uveden, neměl žádnou 

hodnotu. 

Prvky obtížnosti bez náčiní byly beze změny rozděleny do čtyř základních skupin • 

1. Skoky 

2. Rovnováhy 

3. Obraty 

4. Ohebnosti / vlny 

Nová pravidla opět přinesla řadu nových prvků, které byly náročnější na flexibilitu a 

počet rotací. 

Např. 

Obr. č. 18 Záklon ve stoji na předloktích 

Prvky obtížnosti bez náčiní musely gymnastky zařazovat do volných sestav s různou 

manipulací náčiní a musely být vybrány z různých skupin prvků bez náčiní. 
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Jinými skupinami prvků stále byly: 

přesuny 

skoky a poskoky 

švihy a kruhy 

otáčení 

Hodnota prvků obtížnosti: 

Nová pravidla nově přerozdělila hodnotu prvků do 5 skupin: 

- prvky hodnoty A např. stoj - unožit povýš - upažit - uchopit kotník - pomalé otáčení 

ve vysokém unožení o více než 180° 

- prvky hodnoty B např. stoj - unožit povýš - upažit - uchopit kotník - pomalé otáčení 

ve vysokém unožení o více než 360° 

- prvky hodnoty C např. stoj - unožit povýš - upažit - pomalé otáčení ve vysokém 

unožení o více než 180° 

- prvky hodnoty D např. stoj - unožit povýš - úklon trupu - pomalé otáčení o více než 

180° 

- prvky hodnoty E např. stoj - unožit povýš - úklon trupu - pomalé otáčení o více než 

360° 

Prvkům obtížnosti bez náčiní byla nově přidělena hodnota: 

A = 0, 10 b. 

B = 0, 20 b. 

C = 0, 30 b. 

D = 0, 40 b. 

E = 0, 50 b. 
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Gymnastky také mohly spojovat dva nebo tři prvky do kombinací (např. otáčení 

ve vysokém unožení s dopomoci o 360° + výdrž ve výponu ve vysokém unožení 

s dopomoci - prvek B + prvek A = kombinace hodnoty 0, 30 bodu). Maximální hodnota 

kombinace mohla být 1, 00 bod. Aby se daná obtížnost mohla uznat jako obtížnost 

z povinné skupiny prvků bez náčiní, muselo být minimálně 50 % prvků v kombinaci 

z této skupiny. 

Rozhodčí pro technickou hodnotu sestavy započítávaly do výsledné známky 10 prvků 

nejvyšší obtížnosti, které gymnastka v sestavě předvedla. Z těchto 10 prvků obtížnosti 

musela být vždy polovina prvků ze základní skupiny prvků bez náčiní, která byla určena 

jako povinná pro sestavu s daným náčiním. Tyto povinné skupiny prvků bez náčiní 

určila nová pravidla následovně: 

- švihadlo - skoky 

- obruč - všechny 4 skupiny 

- míč - ohebnosti a vlny 

- kužele - rovnováhy 

- stuha - obraty 

Např. sestava se švihadlem tedy musela obsahovat z 10 prvků obtížnosti 5 skoků. 

Úplnou novinkou v pravidlech moderní gymnastiky byly zápisy sestav. Každá 

gymnastka musela před soutěží odevzdat na oficiálním formuláři zápis sestavy. Zvlášť 

byl formulář pro zápis technické hodnoty sestavy (viz příloha č. 2), zvlášť pak i 

formulář pro zápis umělecké hodnoty sestavy (viz příloha č. 3). Pro zápis jak prvků 

obtížnosti, tak i pro manipulace s náčiním byly stanoveny oficiální symboly, kterými se 

prvky v sestavě zapisovaly. 

Např. 

Obr. č. 19 Značka pro dálkový skok se skrčením zánožmo 

X 
Obr. č. 20 Značka pro mlýnky kuželi 
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Každá gymnastka musela předem odevzdat na oficiálním formuláři pořadí (tak jak jdou 

v sestavě za sebou) maximálně 12 nej vyšších obtížností zapsaných oficiálními symboly 

(viz příloha č. 4). Rozhodčí pak zapsaly každý rozdíl mezi zapsanou formou a cvičením 

gymnastky na záznamový lístek. Ze zápisu rozhodčí započetly maximálně 10 prvků 

nejvyšší obtížnosti a utvořily známku za technickou hodnotu sestavy. Podobně tomu 

bylo u zápisů umělecké hodnoty. Na ty se zapisovaly pouze speciální umělecké 

charakteristiky tak, jak je za sebou gymnastka v sestavě cvičila (viz příloha 

č. 5). Rozhodčí umělecké hodnoty nejprve po odečtení případných srážek vypočítala 

známku za hudbu a za základní kompozici, pak přičetla hodnotu speciálních 

uměleckých charakteristik ze zápisu sestavy. 

Sestavy s náčiním 

Každá volná sestava s náčiním tedy musela obsahovat výše uvedený počet prvků 

obtížnosti bez náčiní ve spojení s ovládáním náčiní a každá sestava musela být zapsána 

na dvou formulářích. Pro každé náčiní byla také určena povinná skupina prvků 

obtížnosti bez náčiní, které v sestavě s daným náčiním tvořily minimálně 50 % prvků 

obtížnosti. Základní skupiny manipulací zůstaly téměř stejné jako v předešlém období a 

i nadále musely manipulace ze základních skupin v sestavách převažovat. Nově byly 

popsány a vymezeny speciální umělecké charakteristiky pro jednotlivá náčiní, které 

byly bonifikovány (většinou za 0, 10 nebo 0, 20 bodu) a které se zapisovaly 

do formuláře pro uměleckou hodnotu. 

Sestava se švihadlem 

Základními skupinami manipulací se švihadlem zůstaly: 

1. Skoky přes rozložené švihadlo držené obouruč při kroužení vpřed, vzad a stranou 

2. Nízké přeskoky přes švihadlo držené obouruč při kroužení vpřed, vzad a stranou 

3. Kroužení švihadla 

4. Házení a chytání 

5. Vypouštění jednoho konce švihadla 

6. Manipulace: kruhy, osmy, švihy, komíhání 
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Tyto manipulace musely v sestavách se švihadlem převažovat. Povinnou skupinou 

prvků bez náčiní pro sestavy se švihadlem byly skoky. Nově byly vymezeny 

manipulace s náčiním a mistrovství, které byly bonifíkovány: 

např. manipulace švihadla jinou částí těla bez použití rukou nebo paží 0, 10 bodu 

chycení švihadla z velkého vyhození bez zrakové kontroly 0, 10 bodu 

Sestava s obručí 

Pro sestavy s obručí se základní skupiny manipulací také nezměnily: 

1. Kutálení - po zemi 

- po těle 

2. Kroužení - okolo ruky nebo jiné části těla 

- kolem osy obruče s oporou o zem, o některou část těla nebo 

ve vzduchu 

3. Házení a chytání 

4. Průchody obručí (i prvky nad obručí) 

5. Manipulace: kruhy, švihy, osmy 

Tyto základní manipulace musely v sestavách převažovat. Pro sestavy s obručí byly 

povinnou skupinou prvků bez náčiní určeny všechny 4 skupiny prvků bez náčiní, 

musely být ale v rovnováze. Manipulacemi s náčiním a mistrovstvími, které byly nově 

bonifíkovány, byly: 

např. velké kutálení po těle během skoku obtížnosti 0, 20 bodu 

z velkého vyhození chycení obruče jinou částí těla 0, 10 bodu 

98 



Sestava s míčem 

Také pro sestavy s míčem zůstaly stejné základní skupiny manipulací: 

1. Volné kutálení po těle nebo po zemi 

2. Odrážení 

3. Házení a chytání 

4. Manipulace: kruhy, švihy, osmy, kmihy a převracení s kruhovými pohyby paží 

nebo bez nich 

Opět musely tyto základní manipulace v sestavách převažovat. Povinnou skupinou 

prvků bez náčiní byly pro sestavy s míčem nově určeny vlny a ohebnosti. 

Bonifikovanými manipulacemi s náčiním a mistrovstvími byly: 

např. odbíjení míče nohou nebo nohama během skoku, obratu nebo obtížnosti na zemi 

0, 10 bodu 

z velkého vyhození chycení míče plynule do kutálení po těle 0, 10 bodu 

Sestava s kuželi 

Ve vymezení základních skupin manipulací s náčiním pro sestavy s kuželi došlo 

k drobné změně v přerozdělení: 

1. Mlýnky 

2. Malé kroužky 

3. Házení a chytání jednoho nebo obou kuželů s přetáčením kuželů během letu nebo 

bez něj 

4. Ťukání 

5. Manipulace: osmy, švihy, kmihy, kruhy paží a kruhy náčiním, asymetrické 

pohyby 
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Tyto základní skupiny manipulací musely v sestavách převažovat. Povinnou skupinou 

prvků bez náčiní pro sestavy s kuželi byly rovnováhy. Bonifikovanými manipulacemi 

s náčiním a mistrovstvími pro sestavy s kuželi byly: 

např. asymetrické pohyby během prvku obtížnosti 0, 10 bodu 

z velkého vyhození chycení kužele jinou částí těla bez zrakové kontroly 

0, 20 bodu 

Sestava se stuhou 

V základních skupinách manipulací s náčiním zde došlo k drobným upřesněním: 

1. Spirály (4 nebo 5) 

2. Vlnovky (4 nebo 5) 

3. Házení 

4. Malá házení tyčky bez švihu - „úniky" 

5. Manipulace: švihy, kruhy, kmihy, osmy, průchody stuhou nebo přechody nad ní 

celým tělem nebo jeho částí 

I v sestavách se stuhou musely základní skupiny manipulací s náčiním převažovat. 

Povinnou skupinou prvků bez náčiní byly pro sestavy se stuhou obraty. Bonifikovanými 

manipulacemi s náčiním a mistrovstvími zde byly: 

např. předání stuhy z jedné ruky do druhé během prvku obtížnosti 0, 10 bodu 

z velkého vyhození chycení stuhy ve skoku obtížnosti do proskočení 0, 10 bodu 
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Poslední změny, které přinesla pravidla z roku 2005 (současná pravidla): 

Soutěže 

Republikové soutěže jsou i dnes rozděleny po vzoru mistrovství FIG pouze na soutěže 

jednotlivkyň a soutěže společných skladeb. 

Kategorie 

Stejné zůstalo také rozdělení gymnastek do kategorie juniorek ( 1 3 - 1 5 let) a kategorie 

seniorek (16 let a více). Dodnes si také gymnastky plní výkonnostní třídy v jednotlivých 

kategoriích. Nejmladší závodnice jsou současnými národními pravidly rozděleny 

do kategorií nadějí nejmladších, nadějí mladších a nadějí starších. 

Závodiště 

Od roku 1997 už nebyly žádnými dalšími pravidly změněny nároky na vymezení 

závodiště. Současným závodištěm je tedy čtvercový gymnastický koberec o rozměrech 

13 x 13 m. Při republikových soutěžích a při mistrovstvích FIG musí být výška haly 

minimálně 8 metrů. 

Hudba 

V požadavcích na hudební doprovod nepřinesla pravidla z roku 2005 téměř žádnou 

změnu. Sestavy mohou být nadále doprovázeny hudebníkem, přestože této možnosti už 

žádné gymnastky nevyužívají. Gymnastky používají hudební doprovod prostřednictvím 

nahrávky na magnetofonové kazetě, nově je také povolena nahrávka na CD. Hudební 

doprovod může být interpretovaný jedním nebo několika hudebními nástroji nebo 

lidským hlasem, pokud je použitý jako hudební nástroj. I nadále je zakázána hudba 

s nevhodnými zvuky (motory, sirény, hřmění - skutečné či napodobené nástroji). 
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Požadavky na nahrávku zůstaly stejné: 

- je dovoleno nahrát na začátku zvukový signál 

- používat vždy jinou kazetu nebo CD pro každou sestavu 

- nahrávka musí být pouze na jedné straně pásky nebo CD a od začátku pásky 

- na kazetě či CD musí být uvedeny následující údaje: 

- jméno cvičenky a 3 hlavní písmena používaná FIG pro označení země 

- kresba označující použité náčiní 

- délka hudby 

- jméno skladatele a název použitého motivu 

Náčiní 

V soutěžích používají gymnastky pouze typizované náčiní - švihadlo, obruč, míč, 

kužele a stuhu. Normy náčiní zůstaly v platnosti podle pravidel z roku 1980, povoleny 

jsou dnes všechny barvy náčiní včetně stříbrné a zlaté. 

Úbor závodnic 

Správné gymnastické trikoty musí být stále korektní a neprůhledné. Stále častěji se ale 

v současnosti nosí trikoty, které jsou z velké části ušity ze síťových látek. Tyto trikoty 

pak musí mít v těchto místech podšívku (partie trupu, až na prsa). Barva trikotů je 

libovolná, hodně se dnes používá zlatá a stříbrná barva, která byla dříve zakázána. 

Trikoty se sukní se po roce 2001 tak rozšířily, že dnes už je k vidění klasický trikot 

bez sukně jen zřídka. Dále je povoleno nosit dlouhé punčocháče ke kotníkům přes trikot 

nebo „celotrikot" za podmínky, že je přiléhavý. 

Gymnastky dnes mají na výběr nepřeberné množství lesklých, matných a síťových látek 

ve všech možných barvách, tomu také odpovídají současné trikoty - jsou hodně 

barevné, jsou ušity z několika druhů látek a je na nich našita spousta barevných 

aplikací. Navíc jsou velmi blýskavé, od té doby, co pravidla povolila zdobení trikotů 

dekoracemi, totiž většinu trikotů zdobí stovky broušených kamínků, flitrů a korálků. 
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Gymnastky dle pravidel cvičí sestavu bosy nebo v gymnastických cvičkách. Jejich účes 

je úhledný a upravený, v poslední době také hodně nazdobený třpytkami. 

Rozhodčí 

V rozdělení rozhodčích nepřinesla poslední pravidla žádné výrazné změny. Jednu 

sestavu tedy i nadále hodnotí nejméně 7 rozhodčích rozdělených do tří skupin. Jedinou 

novinkou je nové pojmenování tří dílčích známek a tedy i tří skupin rozhodčích: 

- skupina D - rozhodčí pro obtížnost (dříve technickou hodnotu) 

- skupina A - rozhodčí pro artistiku (dříve uměleckou hodnotu) 

- skupina E - rozhodčí pro provedení 

Skupina rozhodčích D hodnotí obtížnost sestavy (počet a úroveň prvků obtížnosti). 

Skupina rozhodčích A hodnotí uměleckou hodnotu sestavy (hudbu a choreografii). 

Skupina rozhodčích E hodnotí provedení sestavy (technické chyby). 
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Minimální počet rozhodčích pro jednu skupinu je stále stejný, 2 rozhodčí pro obtížnost, 

2 rozhodčí pro artistiku a 3 rozhodčí pro provedení. Novinkou je nový vzorec 

pro výpočet celkové známky za sestavu: (D + A) : 2 + E. Výsledná známka je tedy opět 

dána součtem tří dílčích známek, obtížnosti, artistiky a provedení. Známka za obtížnost 

a artistiku je ale dělena dvěma. Dílčí známky jsou dále dány průměrnou známkou, podle 

počtu rozhodčích po vyloučení nejvyšší a nejnižší udělené známky nebo bez vyloučení. 

Délka sestav 

Současné vymezení časového limitu pro délku sestav zůstalo pro všechna náčiní 

na 1: 15 až 1: 30 min. Časomíra se beze změn spouští při zahájení pohybu cvičenky a 

zastavuje se po naprostém znehybnění cvičenky (cvičenka může zaujmout pouze jednu 

počáteční pozici). Na začátku sestavy je i nadále povolena krátká hudební předehra 

maximálně na 8 dob. 

Nedodržení časového limitu pro délku sestav se dále penalizuje srážkou 0, 05 bodu 

za každou vteřinu navíc nebo méně. 

Určení známek v sestavách jednotlivkyň MG 

V určování známek přinesla pravidla z roku 2005 několik změn. Každá sestava je 

posuzována třemi skupinami rozhodčích a jednou vrchní rozhodčí. Skupina D se skládá 

z minimálně 2 rozhodčích, skupina A také z minimálně 2 rozhodčích a skupina E 

z minimálně 3 rozhodčích. Každá rozhodčí dále hodnotí sestavu jen z určitého hlediska 

(např. z hlediska technických chyb), všechny rozhodčí hodnotí sestavu nezávisle jedna 

na druhé. 

Skupina rozhodčích D hodnotí obtížnost sestavy, tzn. strukturu a úroveň prvků 

obtížnosti. Tato skupina rozhodčích přiděluje známku až do maxima 10, 00 bodů, 

kterou tvoří tak, že sčítá body za provedené prvky až do maximální hodnoty. 
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Skupina rozhodčích A hodnotí uměleckou kompozici, tzn. hudbu a choreografii. I zde je 

maximální známka 10, 00 bodů. Rozhodčí této skupiny tvoří známku tak, že od výchozí 

známky odečítají srážky za choreografii a hudbu a přičítají bonifikace. 

Skupina rozhodčích E hodnotí techniku provedení. Tento sbor rozhodčích uděluje také 

maximální známku 10, 00 bodů. Rozhodčí pro provedení musí udělit svoji známku 

nezávisle na obtížnosti a artistice, tvoří známku tak, že od výchozí známky odečítají 

srážky za chybnou techniku provedení. 

Rozhodčí i dnes uděluje známku zaokrouhlenou na 1 desetinu bodu. Hodnocení sestav 

je veřejné a každá rozhodčí za svoji známku zodpovídá. Známka se vypočte následovně: 

Při čtyřech rozhodčích ve skupině: nejvyšší a nejnižší známka se škrtá a výsledná 

známka se stanoví jako aritmetický průměr dvou středních známek. Během soutěže ale 

nesmí být rozdíl mezi známkami, které jsou základem pro výpočet, větší než: 

„pro maximální známku 10, 00 bodů 

0, 10 mezi známkami 9, 70 až 10, 00 

0, 20 mezi známkami 9, 20 až 9, 69 

0, 30 mezi známkami 8, 20 až 9, 19 

0, 40 ve všech ostatních případech 

0, 80 mezi externími známkami" 

(Pravidla moderní gymnastiky 2005) 

Při dvou a třech rozhodčích platil aritmetický průměr ze všech tří nebo dvou známek. 

Nově pravidla stanovila vzorec pro výpočet celkové známky za sestavu: (D + A): 2 + E. 

Maximum výsledné známky je tedy v současnosti 20, 00 bodů. 

Všeobecné chyby v sestavách MG 

Změny v odstupňování chyb pravidla nepřinesla. Chyby jsou tedy i nadále trestány 

podle jejich závažnosti následujícími srážkami: 
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- O, 10 bodu za drobné nejistoty a nepřesnosti 

0, 20 bodu za střední chyby 

0, 30 a více za závažné chyby 

Překročení závodiště, pád na závodišti 

Nově poslední pravidla stanovila penalizace za překročení závodiště. Srážky jsou vyšší: 

Překročení závodiště (sráží vrchní rozhodčí): 

a) závodnice jednou nohou nebo oběma nohama, rukou, 

trupem nebo jinou částí těla mimo závodiště 

b) pouze náčiní mimo závodiště 

c) závodnice i náčiní mimo závodiště 

Penalizace za pád cvičenky na závodišti se nezměnily (sráží rozhodčí 

provedení): 

- 0, 5 bodu pád cvičenky 

- 0, 3 bodu opření rukou nebo lehký dotek ruky 

Akrobatické prvky 

Pro používání akrobatických prvků v sestavách platí stejná kritéria tak, jak je vymezila 

již předešlá pravidla: 

„Jsou povoleny následující skupiny akrobatických prvků: 

a) kotouly vpřed a vzad bez letové fáze 

b) přemety vpřed, vzad nebo stranou s oporou o jednu nebo obě ruce, bez zastavení 

ve vertikální poloze, bez letu 

Přemety vpřed, vzad a stranou jsou považovány za akrobatické prvky nehledě 

na počáteční či závěrečnou pozici a nehledě na oporu během přemetu (hrudník, 

- 0, 2 bodu 

- 0, 2 bodu 

- 0, 4 bodu 
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předloktí, ruce). Povolené akrobatické prvky je možno provádět z různé výchozí polohy 

do různé konečné polohy a s různými způsoby opory o zem. 

Následující prvky jsou povoleny a nepovažují se za akrobatické prvky: 

- stoj na hrudníku, nohy vysoko zdvižené („kolébka") 

stoj na lopatkách 

- velká čelná či bočná roznožení bez zastavení v této pozici 

- stoj na rukou či na předloktích bez dalšího kontaktu se zemí, bez přemetu a 

bez zastavení ve vertikální pozici 

Nejsou povoleny následující techniky provedení akrobatických prvků: 

Kotouly: 

- provedení s letovou fází 

Přemety vpřed, vzad a stranou: 

- provedení se zastavením ve vertikální pozici 

- provedení s letovou fází 

Čelné a bočné rozštěpy: 

- provedení se zastavením v pozici" 

(Pravidla moderní gymnastiky 2005) 

Povolené akrobatické prvky mohou být součástí sestavy, pokud jsou prováděny 

ve spojení s technickým prvkem cvičení s náčiním. Jedinou novinkou, kterou v této 

oblasti nová pravidla přinesla, bylo povolení používání neomezeného počtu 

akrobatických prvků v jedné sestavě. 

Hodnocení volných sestav 

Od roku 2005 jsou body za jednotlivou sestavu rozděleny následovně: 

D. Obtížnost 

Obecné požadavky 

• maximálně 18 prvků obtížnosti do hodnoty 10, 00 bodů (juniorky 14 prvků) 
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max. 1, 00 bod 

max. 9, 00 bodů 

max. 2, 00 body 

- z toho min. 6 prvků musí být zacvičených ze skupiny povinných prvků 

bez náčiní vyžadovaných pro dané náčiní a max. 2 prvky mohou být z každé další 
nepovinné skupiny prvků bez náčiní 

C e l k e m D maximálně 10, 00 bodů 

A. Artistika 

Obecné požadavky 

Hudba 

Choreografie 

• Základní kompozice 

- výběr prvků s náčiním 

- výběr prvků bez náčiní 

- vyváženost levé a pravé ruky 

- akrobatické prvky 

- rozmanitost (v dynamice, v prostoru) 

• Speciální umělecké charakteristiky 

- manipulace s náčiním 

(obtížné koordinace prvků bez náčiní s náčiním) 

- mistrovství 

(velká vyhození a chytání z velkých vyhození) 

- originality - za každou novou izolovanou obtížnost 0, 30 bodu 

- za každý nový vztah mezi gymnastkou a náčiním 0, 10 bodu 

Celkem A maximálně 10, 00 bodů 

max. 7, 00 bodů 

E. Provedení 

Obecná technika 

• technika s náčiním 

• technika bez náčiní 

Provedení sestavy celkem 

Celková známka (D + A) : 2 + E =. 

max. 10, 00 bodů 

maximálně 10, 00 bodů 

maximálně 20, 00 bodů 
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Prvky obtížnosti volných sestav 

V současnosti jsou prvky obtížnosti stejně jako v předešlých letech uspořádány 

do tabulek, které popisují přesný tvar prvku a jeho obtížnost. Gymnastky mohou do 

sestav zařazovat pouze prvky uvedené v tabulkách, prvek, který v tabulce není uveden, 

nemá žádnou hodnotu. 

Prvky obtížnosti bez náčiní jsou beze změny rozděleny do čtyř základních skupin : 

1. Skoky 

2. Rovnováhy 

3. Obraty 

4. Ohebnosti / vlny 

Pravidla z roku 2005 opět přinesla řadu nových prvků náročnějších na flexibilitu a j 

rotací. Prvky obtížnosti bez náčiní musí gymnastky zařazovat do volných s< 

s různou manipulací náčiní a musí je vybírat z různých skupin prvků bez náčiní. 

Jinými skupinami prvků zůstaly: 

- přemístění 

- skoky a poskoky 

švihy a kruhy 

otáčení 

+ rytmické kroky 

Nově do jiných skupin prvků bez náčiní přibyly rytmické kroky. Z osmdesátých let se 

tak znovu vrátil požadavek na zařazování rytmických kroků do sestav. Podle nových 

pravidel tedy musí každá sestava obsahovat sérii (min. 3) rytmických kroků. 
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Hodnota prvků obtížnosti: 

S novými prvky přinesla pravidla i nové hodnoty prvků. Prvky jsou nyní rozděleny 

podle obtížnosti (flexibility a počtu rotací) do 10 skupin: 

A = 0, 10 b. 

B = 0, 20 b. 

C - 0, 30 b. 

D = 0, 40 b. 

E = 0, 50 b. 

F = 0, 60 b. 

G = 0, 70 b. 

H = 0, 80 b. 

I =0,90 b. 

J = 1 bod 

U některých prvků nová pravidla povýšila hodnotu. Např. dálkový skok měl od roku 

1993 hodnotu A, nyní má podle nových pravidel hodnotu B. Nová pravidla úplně 

zrušila kombinace prvků. V sestavách tedy mohou být nyní zařazeny pouze izolované 

prvky nebo série skoků obtížnosti. Nově také nesmí sestava obsahovat jiné prvky než ty, 

které jsou zapsané ve formuláři. Za prvky navíc se uděluje srážka 0, 50 bodu. Rozhodčí 

obtížnosti tedy započítává max. 18 správně provedených prvků obtížnosti. Z těchto 18 

prvků musí být minimálně 6 prvků z povinné skupiny prvků bez náčiní. Dále pak 

můžou být v sestavě zařazeny maximálně 2 prvky z každé další skupiny prvků 

bez náčiní (např. v sestavě s míčem tedy musí být min. 6 prvků ohebnosti + maximálně 

2 skoky, 2 obraty a 2 rovnováhy). Rozdělení povinných prvků bez náčiní zůstává stejné 

jako v pravidlech z roku 2001 : 

- švihadlo - skoky 

- obruč - všechny 4 skupiny 

- míč . ohebnosti a vlny 

- kužele - rovnováhy 

- stuha - obraty 
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I nadále musí každá gymnastka před soutěží odevzdat na oficiálním formuláři zápis 

sestavy. Nově se po roce 2005 zapisuje sestava na formulář, který je společný 

pro obtížnost i artistiku (viz příloha č. 6). Pro zápis jak prvků obtížnosti, tak i 

pro manipulace s náčiním zůstaly stanoveny oficiální symboly, kterými se prvky 

v sestavě zapisují. 

Na oficiálním formuláři tedy musí být zaznamenáno pořadí (tak jak jdou v sestavě 

za sebou) maximálně 18 obtížností zapsaných oficiálními symboly (viz příloha č. 7). 

Rozhodčí obtížnosti pak do zápisu sestavy zapíší každý rozdíl mezi zapsanou formou a 

cvičením a vytvoří známku za obtížnost. Na tom samém formuláři jsou zapsané i 

speciální umělecké charakteristiky tak, jak je za sebou gymnastka v sestavě cvičí (viz 

příloha č. 7). Rozhodčí artistiky nejprve po odečtení případných srážek vypočítá 

známku za hudbu a za základní kompozici, pak přičte hodnotu speciálních uměleckých 

charakteristik ze zápisu sestavy a vytvoří celkovou známku za artistiku. 

Sestavy s náčiním 

Každá volná sestava s náčiním tedy musí podle pravidel obsahovat výše uvedený počet 

prvků obtížnosti bez náčiní ve spojení s ovládáním náčiní a každá sestava musí být 

zapsána na oficiálním formuláři. Pro každé náčiní je určena povinná skupina prvků 

obtížnosti bez náčiní, ze které musí být v sestavě zařazeno min. 6 prvků. Základní 

skupiny manipulací s náčiním zůstaly téměř stejné jako v předešlých pravidlech, i 

nadále musí manipulace ze základních skupin v sestavách převažovat. Ke stávajícím 

přibyly nové speciální umělecké charakteristiky pro jednotlivá náčiní, které jsou 

bonifikovány a které se zapisují do formuláře do kolonek pro artistiku. V současných 

pravidlech jsou přehledně uspořádány do tabulky podle hodnoty. 

Sestava se švihadlem 

Základními skupinami manipulací se švihadlem zůstávají: 

1. Skoky přes rozložené švihadlo držené obouruč při kroužení vpřed, vzad a stranou 
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2. Nízké přeskoky přes rozložené švihadlo držené obouruč při kroužení vpřed, vzad 

a stranou 

3. Kroužení švihadla 

4. Házení a chytání 

5. Vypouštění jednoho konce švihadla 

6. Manipulace: kruhy, osmy, švihy, komíhání 

Tyto manipulace musí v sestavách se švihadlem převažovat. Povinnou skupinou prvků 

bez náčiní pro sestavy se švihadlem jsou skoky. Nově přibyly další manipulace 

s náčiním a mistrovství, které byly bonifíkovány: 

např. jeden skok obtížnosti přes složené švihadlo vpřed 0 10 bodu 

vyhození ve skoku 0 j 1 0 b o d u 

Sestava s obručí 

Základní skupiny manipulací pro sestavy s obručí se také téměř nezměnily: 

1. Kutálení - po zemi 

- po těle 

2. Kroužení - okolo ruky nebo jiné části těla 

- kolem osy obruče s oporou o zem, o některou část těla nebo 

ve vzduchu 

3. Házení a chytání 

4. Průchody obručí 

5. Prvky nad obručí 

6. Manipulace: kruhy, švihy, osmy 

Opět musí tyto základní manipulace v sestavách převažovat. Pro sestavy s obručí jsou 

povinnou skupinou prvků bez náčiní určeny všechny 4 skupiny prvků bez náčiní, musí 

být v rovnováze. Dalšími novými manipulacemi s náčiním a mistrovstvími, které byly 

nově bonifíkovány, byly: 
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např. kutálení obruče po kruhu po zemi ve stoji či v poloze na zemi 

z velkého vyhození chycení do průchodu náčiním během skoku 

Sestava s míčem 

Také pro sestavy s míčem zůstaly stejné základní skupiny manipulací: 

1. Kutálení po těle nebo po zemi 

2. Odbíjení 

3. Házení a chytání 

4. Manipulace: kruhy, švihy, osmy, odrážení a převracení s kruhovými pohyby paží 

nebo bez nich 

0, 20 bodu 

0, 10 bodu 

V sestavách s míčem musí tyto základní manipulace převažovat. Povinnou skupinou 

prvků bez náčiní jsou pro sestavy s míčem určeny vlny a ohebnosti. Novými 

bonifíkovanými manipulacemi s náčiním a mistrovstvími jsou: 

např. odrážení míče jinou částí těla kromě rukou či paží 0 10 bodu 

z vysokého vyhození chycení pod nohou I g j5qcju 

Sestava s kuželi 

Základní skupiny manipulací pro kužele zůstaly stejné jako v pravidlech z roku 2001: 

1. Mlýnky 

2. Malé kroužky 

3. Házení a chytání jednoho nebo obou kuželů s přetáčením kuželů během letu nebo 

bez něj 

4. Ťukání 

5. Manipulace: osmy, švihy, kmihy, kruhy paží a kruhy náčiním, asymetrické 

pohyby 
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Tyto základní skupiny manipulací musí v sestavách s kuželi převažovat. Povinnou 

skupinou prvků bez náčiní pro sestavy s kuželi jsou rovnováhy. I zde přibyly nové 

případy bonifikací za manipulaci s náčiním a mistrovství: 

např. mlýnek během skoku či obratu A , , 
0, 20 bodu 

z velkého vyhození chycení kužele v průběhu či na konci druhého prvku s rotací 

0, 20 bodu 

Sestava se stuhou 

V základních skupinách manipulací s náčiním zde došlo k drobným změnám, přibyly 

dvě základní skupiny: 

1. Spirály (4 nebo 5) 

2. Vlnovky (4 nebo 5) 

3. Házení 

4. Malá házení tyčky bez švihu - „úniky" 

5. Průchody stuhou nebo přechody nad kresbou stuhy celým tělem či částí těla 

6. „Stahovačky" (vyhození tyčky stuhy a stáhnutí za konec mašle zpět) 

7. Manipulace: švihy, kruhy, kmihy, osmy 

I v sestavách se stuhou musí základní skupiny manipulací s náčiním převažovat. 

Povinnou skupinou prvků bez náčiní jsou pro sestavy se stuhou obraty. Bonifikovanými 

manipulacemi s náčiním a mistrovstvími nově také jsou: 

např. série hádků v různých rovinách koordinovaná s prvkem obtížnosti 0, 20 bodu 

vyhození během prvku s rotací kolem osy těla 0, 10 bodu 
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Shrnutí 

V období po roce 2000 se moderní gymnastika stala sportem, který klade obrovské 

nároky na flexibilitu gymnastek a tato flexibilita se bohužel stává limitujícím faktorem 

sportovního výkonu. Pravidla průběžně od roku 1997 přináší nové prvky obtížnosti, 

které jsou stále náročnější na ohebnost, a tak nárok na úspěch mají jen ty nej ohebnější 

gymnastky, které dokáží tyto náročné prvky provést. Po roce 2000 patřila mezi naše 

nejlepší gymnastky Kateřina Kopáčová, Eva Pavelková a Dominika Červenková. 

V současnosti nejlépe reprezentují českou moderní gymnastiku Iva Mendlíková, Sandra 

Nahálková a Gabriela Hoferová. 

I když je dnes světová moderní gymnastika na vysoké výkonnostní úrovni, snaží se s ní 

česká gymnastika držet krok. Důkazem je pěkné 20. místo Dominiky Červenkové 

na minulých LOH v Aténách. Krokem kupředu české moderní gymnastiky bylo také 

uspořádání I. ročníku GRAND PRIX BRNO v květnu 2006 a zařazení této soutěže 

do světové série Grand Prix. II. ročník se v Brně chystá na konec května 2007. 

Gymnastky se také připravují na ME 2007 v Baku, kde budou bojovat o kvalifikaci 

na LOH 2008 v Pekingu. 

Některé aspekty pravidel se už od devadesátých let nevyvíjely (např. závodiště, normy 

náčiní, základní prvky s náčiním, délka sestav), u některých naopak došlo k největším 

změnám po roce 2000. 

Po vzoru mistrovství FIG se dnes vypisují pouze soutěže jednotlivkyň a společných 

skladeb v kategoriích juniorek a seniorek. Republikové soutěže se ale pořádají i 

v nižších kategoriích, které si určují národní pravidla. Od roku 1997 až do současnosti 

je závodištěm gymnastický koberec o rozměrech 13 x 13 m, doporučená výška stropuje 

8 metrů. 

Závodními disciplínami moderní gymnastiky jsou nadále volné sestavy se švihadlem, 

s obručí, s míčem, s kuželi a se stuhou. Jednotlivá mistrovství a republikové soutěže 
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jsou ale vypisovány vždy ve čtyřboji volných sestav. Mezinárodní gymnastická federace 

vždy určí, která čtyři z pěti náčiní to pro daný rok budou. 

Změnami v tomto období prošly nároky na hudební doprovod. Vedle hudebního 

doprovodu interpretovaného několika hudebními nástroji je povolen také hudební 

doprovod interpretovaný lidským hlasem, pokud je použit jako hudební nástroj. 

S rozvojem hudební techniky také přišla možnost nahrávek hudebních doprovodů 

na CD. 

Další velkou změnou byla v tomto období nová kritéria pro gymnastické trikoty. 

Gymnastky tak mohou cvičit v trikotech se sukní, které jsou zdobené různými 

aplikacemi a dekoracemi. 

Rozhodčí zůstaly dodnes rozděleny do tří skupin, pravidla z roku 2005 ale skupiny nově 

označila (obtížnost, artistika a provedení). K zásadním změnám došlo v hodnocení 

sestav. Každá skupina rozhodčích udělovala maximální známku 10, 00 bodů, součet 

těchto dílčích známek pak tvořil celkovou známku za sestavu. Od roku 2005 pak platí 

nový vzorec pro výpočet celkové známky za sestavu (D + A) : 2 + E. Každá sestava 

navíc musí být zaznamenána na oficiálním formuláři, podle kterého rozhodčí tvoří 

známku za sestavu. 

Pravidla v tomto období také přinesla řadu nových prvků bez náčiní, které jsou i dnes 

rozděleny do čtyř základních skupin (skoky, obraty, rovnováhy a ohebnosti). 

Gymnastky mohou do sestav zařazovat pouze prvky, které jsou popsány v tabulkách 

pravidel. Obtížnost prvků byla nově rozdělena nejprve na prvky hodnoty A, B, C, D a E 

a jejich kombinace, pravidla z roku 2005 pak kombinace prvků úplně zrušila a rozdělila 

hodnotu prvků na prvky A - J. Akrobatické prvky nejsou od roku 2005 limitovány 

počtem. 

Co se týče obsahu sestav, zvýšil se počet prvků obtížnosti na současných 18 prvků. 

Pro jednotlivá náčiní jsou stanoveny povinné skupiny prvků obtížnosti bez náčiní, které 

musí v dané sestavě převažovat. Základní skupiny manipulací pro jednotlivá náčiní 

116 



zůstaly téměř stejné jako vletech devadesátých. Nově v tomto období přibyly 

bonifikace za některé manipulace s náčiním, tyto manipulace se zapisovaly 

do formuláře pro zápis sestavy. 

Protože jsou v současnosti pravidla moderní gymnastiky poměrně složitá, praxe někdy 

ukáže, že je třeba vydaná pravidla i během olympijského cyklu poupravit. K tomu 

slouží tzv. newsletters, které obsahují úpravy a doplňky pravidel. Vydává je 

Mezinárodní gymnastická federace. 

Obr. č. 23 Dominika Červenková 
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6 Přehled vývoje vybraných aspektů pravidel moderní gymnastiky 

v tabulkách 

Sledované aspekty pravidel, u nichž došlo ve vývoji k největším změnám, jsme pro 

přehlednost uspořádaly do tabulek tak, aby byl jasně vidět vývoj v jednotlivých 

obdobích: 

Tab. ě. 1 - Závodiště 

SLEDOVANE 
ASPEKTY 

JEDNOTLIVÁ OBDOBÍ SLEDOVANE 
ASPEKTY 70. léta 80. léta 90. léta po roce 2000 

závodní 
plocha 

palubová 
podlaha či 

gymnastický 
koberec 

palubová 
podlaha či 

gymnastický 
koberec 

gymnastický 
koberec 

gymnastický 
koberec 

rozměr 12 x 12 m 12 x 12 m 13 x 13 m 
(od roku 1997) 13 x 13 m 

Tab. ě. 2 - Náčiní 

SLEDOVANE 
ASPEKTY 

JEDNOTU VA OBDOBÍ SLEDOVANE 
ASPEKTY 70. léta 80. léta 90. léta po roce 2000 

typizované 
náčiní 

švihadlo, 
obruč, míč, 

kužele, stuha, 
závoj, 

praporce, 
paličky 

švihadlo, 
obruč, míč, 

kužele, stuha 

švihadlo, 
obruč, míč, 

kužele, stuha 

švihadlo, 
obruč, míč, 

kužele, stuha 

netypizované 
náčiní 

bubínky, tyče, 
šátky, různé 
míče a další 

závoj, 
praporce, 

paličky, tyče, 
šátky 

v soutěžních 
sestavách se 
nepoužívalo 

v soutěžních 
sestavách se 
nepoužívalo 
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Tab. č. 3 - Hudební doprovod 

SLEDOVANÉ 
ASPEKTY 

JEDNOTLIVÁ OBDOBÍ SLEDOVANÉ 
ASPEKTY 70. léta 80. léta 90. léta po roce 2000 

hudební 
nástroje 

pouze klavírní 
skladby 

pouze klavírní 
skladby 

skladby 
interpretované 
jedním nebo 

několika 
hudebními 

nástroji 
(nezpívané) 

skladby 
interpretované 
jedním nebo 

několika 
hudebními 

nástroji nebo 
hlasem, pokud 
je použitý jako 
hudební nástroj 

beze slov 

nahrávka 

živě klavírní 
doprovod nebo 

nahrávka na 
magnetofonové 

kazetě 

živě klavírní 
doprovod nebo 

nahrávka na 
magnetofonové 

kazetě 

nahrávka na 
magnetofonové 

kazetě 

nahrávka na 
magnetofonové 

kazetě nebo 
CD 

Tab. č. 4 - Délka sestav 

SLEDOVANE 
ASPEKTY 

JEDNOTLI> ̂ A OBDOBÍ SLEDOVANE 
ASPEKTY 70. léta 80. léta 90. léta po roce 2000 

švihadlo 
1: 0 0 - 1: 30 

min. 
1 : 0 0 - 1 : 30 

min. 
1: 1 5 - 1 : 3 0 

min. 
(od roku 1997) 

1: 1 5 - 1 : 3 0 
min. 

ostatní náčiní 
1: 3 0 - 2 : 00 

min 
1: 00 - 1: 30 

min. 

1: 1 5 - 1 : 3 0 
min. 

(od roku 1997) 

1: 1 5 - 1 : 30 
min. 

Tab. č. 5 - Úbor závodnic 

SLEDOVANÉ 
ASPEKTY 

JEDNOTLIVÁ OBDOBÍ SLEDOVANÉ 
ASPEKTY 70. léta 80. léta 90. léta po roce 2000 

barva jednobarevný 
jednobarevný 
i vícebarevný 

jednobarevný 
i vícebarevný 

různě barevné 
lesklé látky 

různě barevný 

barevné ozdoby 
(kamínky, flitry, 

korálky) 

střih 
jednoduchý 

přiléhavý 
jednoduchý 

přiléhavý 

jednoduchý 
nebo 

s dlouhými 
přiléhavými 
nohavicemi 

složitý s různými 
aplikacemi 
(bez nebo s 
nohavicemi) 

nově také s krátkou 
přiléhavou sukní 
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Tab. č. 6 - Akrobatické prvky 

SLEDOVANE 
ASPEKTY 

JEDNOTLIVÁ OBDOBÍ SLEDOVANE 
ASPEKTY 70. léta 80. léta 90. léta po roce 2000 

průpravné 
akrobatické 

prvky 

v sestavách 
zakázány 

povoleny max. 
3 průpravné 
akrobatické 

prvky v jedné 
sestavě 

povoleny max. 
3 průpravné 
akrobatické 

prvky 
(včetně 
přemetu 

typického pro 
SG) 

povoleny bez 
omezení počtu 
(od roku 2005) 

akrobatické 
prvky typické 

pro SG 

v sestavách 
zakázány 

v sestavách 
zakázány 

v sestavách 
povolen 

pomalý přemet 
vpřed, vzad 

nebo stranou 
typický pro SG 

- max. 3 (od 
roku 1997) 

povoleny 
kotouly a 
přemety 

typické pro 
SG, vždy ale 

bez letové fáze 
(od roku 2005 
bez omezení 

počtu) 
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Tab. č. 7 - Prvky obtížnosti bez náčiní 

SLEDOVANE 
ASPEKTY 

JEDNOTLIVÁ OBDOBÍ 
70. léta 80. léta 90.léta po roce 2000 

hodnota 
prvků 

předepsaný 
počet prvků 

v jedné 
sestavě 

prvky nižší 
obtížnosti 

prvky vyšší 
obtížnosti 

prvky nižší 
obtížnosti 

prvky vyšší 
obtížnosti 

prvky A, B 
a jejich kombinace: 

prvky C, D 

od roku 1997 
hodnota: 

prv. A = 0, 10 b. 
prv. B = 0, 30 b. 
prv. C = 0, 45 b. 
prv. D = 0, 65 b. 

8 prvků 
obtížnosti: 

6 prvků nižší 
obtížnosti 

2 prvky vyšší 
obtížnosti 

8 prvků 
obtížnosti: 

6 prvků nižší 
obtížnosti 

2 prvky vyšší 
obtížnosti 

od roku 1993: 
10 prvků 

obtížnosti: 
4 prvky obt. A 
4 prvky obt. B 
1 prvek obt. C 
1 prvek obt. D 
od roku 1997: 
max. 12 prvků 

obtížnosti: 
4 prvky obt. B 

další prvky obt. 
B, C, D 

(max. 8, z toho 2 
typické prvky bez 

náčiní) 

od roku 2001: 
prv. A = 0, 10 b. 
prv. B - 0, 20 b. 
prv. C = 0, 30 b. 
prv. D = 0, 40 b. 
prv. E = 0, 50 b. 

a jejich kombinace 
do max. hodnoty 

1,00 bodu 
od roku 2005: 

prv. A = 0, 10 b. 
prv. B = 0, 20 b. 
prv. C = 0, 30 b. 

atd. až do 
obtížnosti 

J = 1,00 bod 
kombinace prvků 

byly zrušeny 
od roku 2001: 

10 započítávaných 
prvků obtížnosti 

(min. 5 z povinné 
skupiny prvků bez 

náčiní) 
od roku 2005: 
max. 18 prvků 

obtížnosti (z toho 
min. 6 prvků z 

povinné skupiny 
prvků bez náčiní a 

max. 2 prvky 
z každé další 

skupiny prvků bez 
náčiní) 
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Tab. č. 8 - Známka za sestavu 

SLEDOVANE 
ASPEKTY 

JEDNOTLIVÁ OBDOBÍ SLEDOVANE 
ASPEKTY 70. léta 80. léta 90. léta po roce 2000 

maximální 
známka za 

jednu sestavu 

max. 
10, 00 b. 

max. 
10, 00 b. 

max. 20, 00 b. 
(od roku 1997) 

od roku 2001: 
max. 30, 00 b. 
od roku 2005: 
max. 20, 00 b. 

počet skupin 
rozhodčích 

1 skupina 
(min. 4 

rozhodčí) 

1 skupina 
(min. 4 

rozhodčí) 

od roku 1993: 
2 skupiny 
sk. A - kompozice 
(min. 3 rozhodčí) 
sk. B - provedení 
(min. 3 rozhodčí) 
od roku 1997: 
3 skupiny 
sk. AI - tech. hod. 
(min. 2 rozhodčí) 
sk. A2 - um. hod. 
(min. 2 rozhodčí) 
sk. B - provedení 
(min. 3 rozhodčí) 

3 skupiny: 
sk. Al - techn. h. 
(min. 2 rozhodčí) 
sk. A2 - um. hod. 
(min. 2 rozhodčí) 
sk. B - provedení 
(min. 3 rozhodčí) 
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7 Diskuse 

V této práci jsme si kladly za cíl přehledně zpracovat vývoj pravidel moderní 

gymnastiky. Práce vznikala na základě analýzy jednotlivých výtisků pravidel moderní 

gymnastiky a jejich kritického zhodnocení. 

Pokud bychom měly pravidla srovnávat detailně ve všech bodech, které vymezují, byla 

by práce velmi rozsáhlá a utrpěla by jistě její přehlednost. Vybraly jsme tedy několik 

aspektů, u kterých jsme předpokládaly nejvýraznější změny. 

K zajímavým poznatkům jsme dospěly ve srovnávání vývoje závodních disciplín. Na 

počátku závodní gymnastiky byly soutěžními disciplínami nejen volné sestavy, ale 

dokonce i povinné sestavy a akrobatické řady. Během osmdesátých a počátku 

devadesátých let se ale vydělily soutěže volného programu (ve volných sestavách) a 

soutěže v povinném programu (v povinných sestavách), který byl součástí národního 

programu. 

Výraznými změnami prošla i gymnastická náčiní. Ještě během sedmdesátých let mohly 

gymnastky závodit i s jakýmkoli netypizovaným náčiním. Od osmdesátých let ale bylo 

pro soutěže v moderní gymnastice jasně vymezeno typizované náčiní: švihadlo, obruč, 

míč, kužele a stuha. V devadesátých letech se začalo upouštět od používání náčiní 

z přírodních materiálů, dřevo nahradily syntetické materiály v různě barevných 

provedeních. 

Během sedmdesátých a osmdesátých let se začalo upouštět od cvičení na tvrdé palubové 

podlaze, závodištěm už tedy byl pouze gymnastický koberec o rozměrech 12 x 12 m. 

Pro soutěže ve společných skladbách byly ale tyto rozměry nedostačující, během 

devadesátých let tak pravidla upravila rozměry závodiště na konečných 13 x 13 m. 

S vývojem hudební techniky se vyvíjela i kritéria pro hudební doprovod sestav. Nejprve 

gymnastky doprovázeli klavíristé. Takový hudební doprovod byl ale velice nákladný, a 
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tak se začaly používat nahrávky na magnetofonových kazetách, nyní i na CD. Velice se 

změnil i charakter hudby. Zprvu byly hudebním doprovodem pouze klavírní skladby, 

později byly povoleny i nahrávky interpretované několika hudebními nástroji. 

V současné době je povolena i hudba interpretovaná lidským hlasem, pokud je použit 

jako nástroj. 

V sedmdesátých letech byla délka sestav (kromě sestavy se švihadlem) vymezena 

na 1: 30 - 2: 00 min. Sestavy ale byly fyzicky náročné, a tak už v osmdesátých letech 

byl limit pro délku sestav o půl minuty zkrácen. Během devadesátých let pak byla ještě 

zkrácena tolerance délky sestavy na 1: 15 - 1: 30 min. 

Kritéria, která se týkala gymnastických trikotů, držela krok s módními trendy. 

Z jednoduchých jednobarevných dresů z let sedmdesátých a osmdesátých se během 

devadesátých let staly gymnastické trikoty z lesklých látek různých barev. Po roce 2000 

dokonce pravidla povolila dresy s krátkými přiléhavými sukněmi, které dnes nahradily 

klasické trikoty. 

Co se týče prvků, prošly změnami jak prvky obtížnosti bez náčiní a s náčiním, tak i 

akrobatické prvky. Aby se moderní gymnastika jasně oddělila od gymnastiky sportovní, 

byly nejprve akrobatické prvky v sestavách zakázány. Postupně ale byly povoleny 

průpravné akrobatické prvky. Pravidla z roku 1997 nakonec povolila přemety vpřed, 

vzad a stranou typické pro sportovní gymnastiku, výsledkem mají být pro diváky ještě 

atraktivnější sestavy. 

Nová pravidla s sebou vždy přinesla řadu nových prvků. Dělení prvků podle obtížnosti 

se v průběhu vývoje zásadně změnilo. Během sedmdesátých a osmdesátých let byly 

prvky rozděleny podle obtížnosti do dvou skupin (prvky vyšší a nižší obtížnosti, později 

prvky A a B), v devadesátých letech přibyla možnost prvky A a B kombinovat, po roce 

2000 pak byly prvky podle náročnosti rozděleny na prvky hodnoty A až E, 

v současnosti dokonce až do J. Různě se také měnily nároky na počet prvků v jedné 

sestavě. Zpočátku se hodnotilo maximálně 8 prvků, v devadesátých letech 10 prvků a 

dnes se jejich možný počet vyšplhal na číslo 18. 
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V neposlední řadě musíme zmínit změny, kterými během celého vývoje prošlo 

hodnocení sestav. V sedmdesátých a osmdesátých letech hodnotily jednu sestavu 

minimálně 4 rozhodčí. Každá rozhodčí ale sledovala všechna hlediska, které musela 

sestava splňovat. Hodnotila sestavu komplexně maximální známkou 10, 00 bodů. 

Protože ale byla pravidla stále složitější a nároky, které se týkaly obsahu sestav, vyšší a 

vyšší, rozdělila pravidla z roku 1993 rozhodčí do dvou skupin. Skupina A hodnotila 

sestavu z hlediska prvků obtížnosti, skupina B pak z hlediska technických chyb. A 

jelikož je moderní gymnastika estetickým sportem, začala se sestava od roku 1997 

zvlášť hodnotit i z hlediska umělecké hodnoty (hudby, choreografie). Tento způsob 

hodnocení zůstal dodnes. 

Když jsme si jako hlavní cíl práce zvolily vytvořit přehled vývoje pravidel moderní 

gymnastiky, n e t u š i l y jsme, jak těžký úkol jsme před sebe postavily a s jakými úskalími 

se budeme během práce potýkat. Některé studijní materiály jsme získaly bez větších 

problémů, některých jsme se nedopátraly ani po intenzivním hledání. 

První naše kroky vedly nejprve na katedru gymnastiky Fakulty tělesné výchovy a sportu 

Univerzity Karlovy v Praze, kde přednáší dějiny gymnastiky Mgr. Šárka Panská. Ta 

nám ochotně zapůjčila Dějiny moderní gymnastiky od Marie Čížkové, jeden z mála 

dokumentů, který se dějinami moderní gymnastiky zabývá. V místní knihovně jsme 

také získaly výtisk pravidel moderní gymnastiky z roku 1973. 

Dalším místem, které jsme při tvorbě této práce často navštěvovaly, byl sekretariát 

Českého svazu moderní gymnastiky sídlící v Praze na Strahově. Domnívaly jsme se, že 

se zde dostaneme ke všem potřebným výtiskům pravidel. Zklamáním ale bylo zjištění, 

že Český svaz moderní gymnastiky téměř žádné dokumenty nearchivuje. Z první 

návštěvy na Strahově jsme si tedy odvážely pouze současná pravidla a pravidla z roku 

1997. Výtisk pravidel z roku 1980 a 1993 jsme nakonec překvapivě dohledaly 

v knihovně Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 
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Zbývalo tedy najít první pravidla z roku 1962 a pravidla, která vyšla v období let 1981 — 

1992. Po neúspěšné návštěvě sekretariátu Českého svazu moderní gymnastiky jsme 

začaly hledat pamětnice z řad rozhodčích, které by nám v pátrání po výtiscích pravidel 

pomohly. Bohužel jsme se setkaly s neochotou a každá kontaktovaná osoba nás 

odkazovala na Český svaz moderní gymnastiky. 

Poslední možností bylo požádat o pomoc „na místech nej vyšších", tedy na Mezinárodní 

gymnastické federaci. Napsaly jsme tedy dopis, ve kterém jsme žádaly o pomoc 

v hledání posledních dvou výtisků pravidel. Bohužel jsme se ani zde nedočkaly 

odpovědi. 

Na další problém jsme narazily při tvorbě videozáznamu, kterým jsme chtěly tuto práci 

obohatit. Při druhé cestě na Strahov jsme totiž zjistily, že Český svaz moderní 

gymnastiky nearchivuje systematicky ani videozáznamy. V potřebné kvalitě jsme zde 

získaly 4 videokazety. Vytvořily jsme z nich sestřih, který je průřezem vývoje moderní 

gymnastiky a na kterém lze demonstrovat vývoj některých srovnávaných aspektů 

pravidel. 

Můžeme říci, že přes všechny problémy a úskalí práce jsme vytvořily ucelený přehled 

vývoje některých aspektů pravidel moderní gymnastiky. 
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8 Závěry 

Od začátku bylo cílem práce utvořit komplexní přehled vývoje pravidel moderní 

gymnastiky od úplných počátků až po současnost. Moderní gymnastika prošla vývojem, 

který jsme rozdělily na jednotlivá období. Vhodnými mezníky jsou roky 1962, 1973, 

1980, 1993, 1997, 2001 a 2005. 

Nejprve jsme charakterizovaly období počátku vzniku moderní gymnastiky do roku 

1962, dalším obdobím jsme stanovily období let 1963 - 1973, kdy se moderní 

gymnastika stala výkonnostním sportem, dále jsme pak rozdělily období po desetiletích. 

Srovnávaly jsme tedy pravidla v letech sedmdesátých, osmdesátých, devadesátých a 

pravidla od roku 2001 až po současnost. 

Aby byla práce přehledná, stanovily jsme si hned na začátku jednotlivé aspekty 

pravidel, jejichž vývoj jsme pak po obdobích srovnávaly. Nejpodstatnější změny 

v každém období jsme shrnuly v závěrečných komentářích. V poslední kapitole jsme 

vývoj vybraných aspektů pravidel uspořádaly do tabulek. Bohužel se nám nepodařilo 

získat úplně všechna pravidla, která od počátku vývoje moderní gymnastiky vyšla, 

přesto se domníváme, že vytvořený přehled pravidel je ucelený. 

Můžeme konstatovat, že nejvýraznějšími změnami prošla pravidla moderní gymnastiky 

v posledních dvou desetiletích. Pravidla z let devadesátých a pravidla po roce 2000 

přinesla výrazné změny, které nově vymezily charakteristiku cvičení (změnily kritéria 

pro hudební doprovod, upravily hodnoty prvků obtížnosti, určily počty prvků pro 

jednotlivé sestavy, stanovily základní manipulace s jednotlivými náčiními). 

Pro dokreslení představy o vývoji moderní gymnastiky v jednotlivých obdobích 

přikládáme krátký videozáznam, který demonstruje vývoj některých srovnávaných 

aspektů pravidel (viz příloha č. 8). 

127 



A jaká je prognóza dalšího vývoje pravidel moderní gymnastiky? Nová pravidla by 

měla vyjít po LOH 2008 v Pekingu, tedy v roce 2009. Tato pravidla a určitě i ta 

následující přinesou jistě řadu dalších změn hlavně v hodnocení sestav. Podle 

dosavadního vývoje se domnívám, že budou nová pravidla obohacena o další ještě 

náročnější prvky obtížnosti bez náčiní a že bude také znovu poupravena hodnota prvků 

obtížnosti. Největšími změnami jistě projde hodnocení sestav z hlediska artistiky. 

Hodnocení artistiky je totiž poměrně novou nestálou záležitostí, od počátku svého 

vývoje stále prochází velkými změnami. 

V posledních letech přináší každý nový výtisk pravidel moderní gymnastiky změny 

v hodnocení sestav. Hodnocení sestav (hlavně z hlediska artistiky) je tak stále složitější 

a složitější, bohužel ale také méně objektivní. Doufám tedy, že v budoucnu bude mít 

vývoj hodnocení sestav tendenci opačnou, to znamená, že hodnocení sestav bude 

jednodušší, a tedy i mnohem objektivnější. 
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Příloha č. 2 - Původní formulář pro zápis sestav (technická hodnota) 
ČESKÝ SVAZ MODERNÍ 

GYMNASTIKY 
OBTÍŽNOST 

Sestavy jednotlivkyň 

RO / OBTÍŽNOST č. Datum 

Oddíl Jméno gymnastky 

Místo konán] 

Pov. sk. Ost. sk. Rozhodčí Pov. sk. Ost. sk. Rozhodčí Pov. sk. Ost. sk. Rozhodčí 

Hodn. 

Náčiní 

Tělo 

Hodn. 

Náčiní 

Tělo 

Hodn. 

Náčiní 

Tělo 

Hodn. 

Náčiní 

Tělo 

Hodn. 

Náčiní 

Tělo 

Hodn 

Náčiní 

Tělo 

CFI KFM 
Tělo = 

CELKOVÁ 

ZNÁMKA 

O 



ČESKÝ SVAZ MODERNÍ GYMNASTIKY 
ARTISTIKA 

Sestvavy jednotlivkyň 

ROI ARTISTIKA č. Datum 

Oddíl Jméno gymnastky 

Místo konání 

Artistika "RÜ u o •im®. Artistika "RÎT Artistika -RÖ" 
H od nota Hodnota Hodnota 

Hodnota Hodnota Hodnota 

Hodnota Hodnota Hodnota 

Hodnota 

Hodnota 

Hodnota 

Hodnota 

Hodnota 

Hodnota 

Hodnota 

Hodnota 

Hodnota 

Hodnota 

Hodnota 

Hodnota 

Hodnota 

Hodnota 

Hodnota 

Hodnota Hodnota Hodnota 

Hodnota Hodnota Hodnota 

Hodnota Hodnota Hodnota 

Hodnota Hodnota Hodnota 

CELKEM CAP trenérka Art. = 

CELKEM CAP rozhodčí Art. = 

Zákl. kompozice Hudba Zákl. kompozice Rozm. 

CELKOVÁ ROZHODCI Art.= 
ZNÁMKA 

Podpis trenérky Podpis rozhodčí. 



Příloha č. 4 - Příklad vyplněného formuláře pro zápis sestav (technická hodnota) 
ČESKÝ SVAZ MODERNÍ 

GYMNASTIKY 
OBTÍŽNOST 

Sestavy jednotlivkyň 

RO / OBTÍŽNOST č. Datum 

Oddíl 7 7 2W2 tf/imtomtoo gymnastky > T Z ? / V 7 

Místo konání M fol an m 



U t ö l \ Y ÖVAZ. MUUtKNI »jTIVINAO I ll\T 
ARTISTIKA 

Sestvavy jednotlivkyň 

RO / ARTISTIKA č. ^ Datum 

Oddil JJZW2 / / / Z ^ Ž l m é n o gymnastky f ' f l 

Místo konáni H ö®] OD IS Artistika RO Artistika RÖ Artistika KO 

Hodnota c / , 1 Hodnota M2. Hodnota 

T / / A * A 
Hodnota I O / t Hodnota | Hodnota 

/ 
\AAPX k v v ^ x 

Hodnota | č / i J Hodnota | O/ Hodnota 

/ \ f í A 

/ 

K Hodnota ^ Hodnota O/ V Hodnota 

* 
Hodnota | C^/2. Hodnota Hodnota 

A A ^ A oe 
Hodnota | Hodnota Hodnota 

U A A / ^ X 
Hodnota | ^ ^ Hodnota Hodnota 

Hodnota 1 / V / ' V Hodnota Hodnota 

i / v v ^ x 
Hndnntn Hodnota Hodnota 

A 
HnHnnta Hodnota Hodnota iňřž 

1 7*5—7 Hodnota | LS' f 

X 7 a 
Hodnota C t i t e l " ~ ^ 

c t . ^ ) 
CELKEM CAP trenérka Art. -

CELKEM CAP rozhodčí Art. -

Zákl. kompozice Hudba Zákl. kompozice Rozm. 

CELKOVÁ ROZHODČÍ Art.-
ZNÁMKA 

Podpis rozhodčí. 



Příloha č. 6 - Nový formulář pro zápis sestav (obtížnost i artistika) 

ČESKÝ SVAZ MODERNÍ GYMNASTIKY 
artistika a obtížnost 

jednotlivkyné 

zhodčí 

át: 

ARTISTIKA OBTÍŽNOST Roč. Datum: 

Jméno: Ifl O IT 
Obtížnost ROZH. Artistika 

_ 

: : 
| | | | | | | ; l 

p,, I 

_ 
o t a 

H I Bita ! 1 1 1 '» •— 
KXa 

ELKEM TRENÉR 

ELKEM ROZHODČÍ 

Hodnota 

Hodnota 

Hodnota 

Hodnota 

Obtížnost 

HLKOVÁ ZNÁMKA ROZHODČÍ 

ROZH. 

Hodnota 

il-lij 1 

Hodnota 

¥m m§ 
...... i. 

• • 

í r 

11 

• • • . 

•K.. Ř 

i — — -

" v ü : ; -jn*' 

Obtížnost 

• • • W p 
i i i l i i A i l i ! 

jsmmmmmsmm 

S H m 

í l fc».. I — T I 
mmmmmm 

i * * ^ . . - • m 

Trenér: 
Rozhodčí: 



Příloha č. 7 - Příklad vyplněného formuláře pro zápis sestav (obtížnost i artistika) 

ČESKÝ SVAZ MODERNÍ GYMNASTIKY 
artistika a obtížnost 

jednotlivkyně 

>zhodčí ARTISTIKA OBTÍŽNOST 

/ 
á t : Jméno: # A / £ 7 A H A J Č O ^ A 

MAI ď. Auařft/brtáe. 
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Ro č. Datum: ^ f r . V . 2 0 0 % . 

V o iu m 
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1 0,2. J & 

OTš) Shh-

ž l L . 
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*eu /AI1 
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" f t 
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Příloha č. 8 - Videozáznam 

Sestavy v moderní gymnastice v letech 1983 - 2006 

Rok 1983 - MS ve Štrasburku (Francie): 

1. Libuše Mojžíšová - sestava s obručí 

2. Libuše Mojžíšová - sestava s míčem 

3. Libuše Mojžíšová - sestava s kuželi 

4. Libuše Mojžíšová - sestava se stuhou 

Rok 1989 - Mistrovství ČSSR v I. výkonnostní třídě: 

5. Lenka Oulehlová - sestava se švihadlem 

6. Lenka Oulehlová - sestava s obručí 

7. Denisa Sokolovská - sestava s míčem 

8. Jana Veselá - sestava s kuželi 

9. Jana Veselá - sestava se stuhou 

Rok 1995 - Mistrovství ČR seniorek v I. výkonnostní třídě: 

10. Žaneta Černohlávková - sestava se švihadlem 

11. Leona Siswartonová - sestava s obručí 

12. Leona Siswartonová - sestava s kuželi 

13. Leona Siswartonová - sestava se stuhou 

Rok 2006 - Mistrovství ČR seniorek v I. výkonnostní třídě: 

14. Zuzana Kubalová - sestava se švihadlem 

15. Sandra Nahálková - sestava s míčem 

16. Iva Mendlíková - sestava s kuželi 

17 Iva Mendlíková - sestava se stuhou 


