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Vážení přátelé gymnastických sportů, 
 
 
1.  Úvod 
 
Za obvyklých okolností bychom v době vydání této zprávy o činnosti bilancovali výsledky 
našich sportovců na olympijských hrách v Tokiu, těšili se z případných úspěchů anebo 
hledali příčiny neúspěchu. 
 
Ale letošní rok 2020 nám všem přinesl jinou výzvu. Pandemie nemoci COVID-19 ochromila 
postupně celý svět a zastavila také veškeré sportovní dění. Poprvé v historii se termín 
olympijských her posouvá. Hry, i nadále Tokio 2020, se uskuteční až v letních měsících 
následujícího roku 2021. Došlo nejen k přesunutí letošních olympijských her, ale také ke 
zrušení nebo přesunutí vrcholných mezinárodních gymnastických soutěží včetně ME, MEJ 
a MS. 
 
Šířící se pandemie nemoci COVID-19, a s tím související opatření českých státních orgánů, 
poznamenala také činnost České gymnastické federace (ČGF). Bezprostředním výsledkem 
těchto opatření bylo dne 2. dubna 2020 rozhodnutí Výkonného výboru České gymnastické 
federace (VV ČGF) zrušit v 1. pololetí všechny soutěže a akce v působnosti ČGF. Ještě před 
tímto rozhodnutím byla nucena ČGF zrušit 2. Gymnastický ples (14.3. 2020, Praha) 
a mezinárodní závod v aerobiku Czech Aerobic Open (20.-22.3. 2020, Praha). Ve druhém 
případě mělo zrušení mezinárodní akce, týden před jejím konáním, pro ČGF také finanční 
dopady, ztrátu ve výši cca 107.000 Kč.  
 
Další finanční ztráty hrozily ČGF zrušením řady soutěží v zahraničí včetně ME, MEJ ve 
sportovní gymnastice mužů (27.-31.5. 2020, Baku / AZE, sportovní gymnastice žen  
(30.4.-3.5. 2020, Paříž / FRA), skocích na trampolíně (3.-10.5. 2020,  Göterborg / SWE), MS 
v aerobiku (8.-16.5. 2020, Baku / AZE) a MS v akrobatické gymnastice (20.-31.5. 2020, 
Ženeva / SUI. ČGF měla na tyto akce již zaplaceny zálohy na ubytování, stravování, 
startovné a v případě ME ve skocích na trampolíně a MS v akrobatické gymnastice také 
letenky. Naštěstí především díky pochopení a vstřícnosti pořadatelů, vedení hotelů a také 
trpělivému „vyjednávání“ s leteckými společnostmi, jsou finanční ztráty minimální (viz návrh 
rozpočtu ČGF na rok 2020).  
 
Od 11.5. 2020 docházelo ze strany Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví k postupnému 
uvolňování opatření. Přesto však v současné době stále platí určitá omezení pro pořádání 
veřejných sportovních akcí spočívajíc zejména v počtu osob přítomných na sportovišti. Pro 
ČGF to znamená přizpůsobit organizaci přesunutých mistrovských soutěží těmto platným 
opatřením. Sekretariát připravil soubor základních hygienických opatření a doporučení pro 
pořádání jednotlivých typů soutěží v závislosti na počtu osob přítomných na sportovišti 
a v závislosti na typu opatřeních Ministerstva zdravotnictví a Krajských hygienických stanic, 
která mohou platit v době pořádání soutěže pro daný kraj či okres. 
 
S ohledem na „zahuštění“ termínové listiny to znamená pro pracovníky sekretariátu ČGF 
a jednotlivé technické komise gymnastických sportů zvýšené nároky na koordinaci zajištění 
soutěží. I přes snahu najít vhodné termíny přeložených soutěží dojde bohužel, v některých 
víkendech, ke kumulaci mistrovských soutěží. V jednom případě se ČGF dokonce nevyhne 
pořádání tří mistrovských soutěží ve stejném termínu (6.-8.11. 2020). Nelehká je letošní 
situace, také pro KSK a KGS, které zajišťují pořádání krajských přeborů ve sportovní 
gymnastice. V náročné situaci se ale nacházíme všichni, protože sportovní kalendář soutěže 
jak v ČR, tak v zahraničí se neustále mění. Soutěže se přesouvají nebo ruší a nikdo zatím 
nemá jistotu, jak bude vypadat. 
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2. Činnost technických komisí 
 
I přes pandemii COVID-19 stihli některé z technických komisí počátkem roku 2020 
zorganizovat několik akcí a po uvolnění opatření od konce května připravuji soutěže a akce 
pro zbývající část roku. 
 
- Technická komise sportovní gymnastiky mužů (TK SGM) 

 
K 1. lednu 2020 došlo ke změně na pozicích reprezentačních trenérů. Juniory nyní vede 
Martin Taftl (TJ Sokol Kolín). Jeho asistentem je Jaromír Labonek (SK Hradčany Praha). 
Naopak reprezentační výběr mužů vede Jaromír Labonek, jehož asistentem je Martin Taftl. 
Účelem tohoto obsazení postů reprezentačních trenérů je společná příprava členů 
reprezentačních výběrů juniorů a mužů. Hlavním cílem je získat na odloženém ME (prosinec, 
Baku / AZE) přímé postupové místo na OH Tokio 2020. 
 
Do uzavření sportovišť a gymnastických tělocvičen proběhly počátkem roku pohárové 
soutěže v Brně a Poděbradech. Po uvolnění opatření byl Přebor ČOS v Brně (21.6. 2020) 
první uskutečněno soutěží.  Další gymnastickou soutěží byl závod, který je pravidelně 
pořádán na LVT Soboňky. Závodu na otevřeném prostranství v areálu tábora se zúčastnilo 
celkem okolo 140 dětí, chlapců i dívek.   
 
V letních měsících se uskutečnily první zahraniční soustředění talentované mládeže 
v Chorvatsku (Osijek a Neděliśće) a společné soustředění vybraných gymnastů TJ Sokol 
Brno a SK Hradčany ve specializované gymnastické tělocvičně v Praze na Dlabačově. 
 
Z důvodu nedostatků vodných termínů rozhodla TK SGM o zrušení letošního MČR 
v povinných sestavách. Na základě rozhodnutí vedení ČGF a libereckých pořadatelů se letos 
neuskuteční bohužel ani tradiční mezinárodní soutěž Závod OH nadějí, který je určen 
talentovaným sportovním gymnastům juniorského věku.  
 
I když pandemie nedovolila uskutečnit řadu plánovaných akcí, chtěl by Vilém Kocián, 
předseda TK SGM, vyzvednout práci našich oddílů, které pravidelně připravují soutěže pro 
mládež, bez kterých by činnost ČGF byla velmi ochuzená. 
 
- Technická komise sportovní gymnastiky žen (TK SGŽ) 

 
Komise rozhodčích TK SGŽ zorganizovala v lednu seminář k pravidlům sportovní 
gymnastiky žen určený pro rozhodčí (mezinárodní i národní) a trenéry. Seminář byl zaměřen 
na nejčastější chyby v bodování a chyby v provedení a skladbě sestav.  
 
Do uzavření sportovišť a gymnastických tělocvičen proběhly počátkem roku pohárové 
soutěže ve Všetatech, Horních Počernicích, Ostravě, Říčanech, Poděbradech a Trutnově. 
 
V rámci přípravy na jarní ME a MEJ ve sportovní gymnastice žen v Paříži proběhl 7. března 
v Praze první nominační závod, kterého se zúčastnilo celkem 13 adeptek na start na ME 
a MEJ. Další přípravu reprezentace zastavila na téměř tři měsíce pandemie COVID-19. Díky 
zařazení v Olympu (RSC MV) mohla na své kondiční přípravě pracovat reprezentantka, 
kvalifikantka OH 2020,  Aneta Holasová, která v průběhu měsíce dubna oznámila ukončení 
spolupráce se svou osobní trenérkou Zdeňkou Tcholakovou. Trenérské vedení přípravy 
Anety Holasové převzal Jiří Fiřt. 
 
Dne 30. dubna rezignovala za poněkud nešťastných okolností Zdeňka Tcholakova na funkci 
předsedkyně TK SGŽ a související funkce vedoucí realizačního týmu reprezentačních 
družstev juniorek a žen. Vedením TK SGŽ byla pověřena Petra Drtílková Cenková, stávající 
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členka TK SGŽ, která byla dne kooptována do funkce předsedkyně TK SGŽ. Petra Drtílková 
Cenková převzala také funkce vedoucí realizačního týmu reprezentačních družstev juniorek 
a žen. 
 
Hlavním cílem TK SGŽ je zajištění podmínek pro přípravu a důstojnou reprezentaci na ME 
a MEJ ve sportovní gymnastice žen, které bylo přeloženo na prosinec do Baku (AZE). Stejně 
jako TK SGM byla nucena TK SGŽ zrušit pro nedostatek termínu Extraligu, I. ligu a II. ligu ve 
sportovní gymnastice žen a neuskuteční se také Závod OH nadějí jak už bylo uvedeno výše. 
 
TK SGŽ připravuje na 2. pololetí roku 2-3 video on-line semináře. 
 
Jménem stávající předsedkyně a jménem svým děkujeme všem členkám TK SGŽ za ochotu 
pracovat za nelehkých podmínek, za jejich čas a úsilí, které věnují této činnosti ve svém 
volném čase a snaží se dělat vše pro zlepšení stavu české sportovní gymnastiky žen. 
Děkujeme Zdeňce Tcholakové za vedení, práci a stabilizaci TK SGŽ  a za směr, který TK 
SGŽ nastavila a přejeme ji hodně zdraví a spokojenosti v bez gymnastiky, které tolik 
obětovala.    
 
- Technická komise skoků na trampolíně (TK TRA) 

 
Jak je již tradicí, proběhla 11. ledna v Praze na Strahovském stadionu Valná hromada oddílů 
skoků na trampolíně. Byly projednány a  schváleny úpravy Soutěžního programu ve skocích 
na trampolíně pro rok 2020 došlo také k mimořádné volbě členů TK TRA. Pozici předsedy 
TK TRA obhájil Vladimír Zeman, který neměl protikandidáta. Složení komise se však výrazně 
obměnilo. Kromě Radka Hanáčka, který rovněž svou pozici v komisi obhájil, se novými členy 
komise staly Martina Řehořová a Petra Juříčková se Zitou Frydrychovou (obě dvě bývalé 
reprezentantky a účastnice OH). 
 
Do uzavření sportovišť a tělocvičen proběhl koncem února první kontrolní a přípravný 
výcvikový tábor juniorské a seniorské reprezentace. Na první závody už nedošlo. 
 
ME  a MEJ 2020, které se mělo konat v květnu ve švédském Göteborgu, bylo zrušeno 
a přesunuto na jaro 2021 do ruského letoviska Soči. 
 
Stejně jako TK SGM a TK SGŽ, TK TRA nucena v letošním roce zrušit Český závod 
věkových skupin jede ze závodů Českého poháru v Praze z důvodu nedostatku vhodných 
termínu v 2. pololetí. Ze stejného důvodu je také odložena premiéra nového typu soutěže 
Czech Elite Masters. 
 
Poděkování Vladimíra Zemana, předsedy TK TRA, patří všem trampolinistů, závodníkům, 
trenérům, rozhodčím, pořadatelům a všem příznivcům skákání na trampolíně, kteří se 
podílejí na činnosti a sportovních, organizačních a společenských úspěších. 
 
 
- Technická komise aerobiku (TK AER) 

 
Vrcholem letošního roku měl být květnový start na MS a Světovém závodu věkových skupin 
(WAGC)v ázerbajdžánském hlavním městě Baku. Tyto soutěže byly přesunuty o rok na 
květen 2021.  
 
Do uzavření sportovišť a tělocvičen stihli závodnice a závodnice absolvovat koncem února 
mezinárodní závod v Eisenbergu (GER). Mezinárodní závod Czech Aerobic Open, jehož 
součástí mělo být také Mistrovství ČR (20.-22.3. 2020) byl s vyhlášením mimořádných 
opatření Vlády ČR souvisejících se snahou omezit šíření nemoci COVID-19 zrušen týden 
před jeho konáním. Závod je přesunut na termín 30.10.-1.11. 2020. 
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TK AER byla nucena po dohodě s pořadateli zrušit bez náhrady také 1. a 2. kolo Poháru 
Federací. O pořádání zbývajících dvou kol bude rozhodnuto na základě aktuální situace 
v 2. polovině roku. 
 
TK AER má do budoucna v plánu pokračovat v rozvoji struktury národních soutěží a jejich 
propagaci, a to nejen v rámci nejvyššího výkonnostního stupně soutěží v gymnastickém 
aerobiku, ale také soutěžních kategorií Mistry s mistry (II. výkonnostní třída gymnastického 
aerobiku). Chce se  aktivně podílet na podpoře sportovní přípravy závodníků z řad 
talentované mládeže, pokračovat v podpoře sportovních středisek aerobiku v jednotlivých 
klubech, navázat na organizaci sportovních kempů pro širší výběr reprezentace a vytvořit 
pokud možno co nejoptimálnější podmínky k výkonnostnímu růstu těchto talentovaných 
závodníků směrem ke státní reprezentaci ČR.  
 
- Technická komise akrobatické gymnastiky (TK AKR) 

 
Vrcholem letošního roku měl být pro „akrobaty“ start na Světovém závodu věkových skupin 
(WAGC) ve švýcarské Ženevě (2020). Stejně jako v případě aerobiku byla tato soutěž 
přesunuta o rok na červen 2021.   
 
Od uvolnění mimořádných opatření koncem května začaly pomalu tréninky a započala také 
dlouhodobá příprava členů juniorského reprezentačního výběru. Poslední srpnový týden 
proběhne v rekreačním zařízení Pařez v Mladějově v Českém ráji letní výcvikový tábor, 
v rámci kterého byla nabídnuta volní místa novým zájemcům o akrobatickou gymnastiku. 
 
V současné době pokračují přípravy Mezinárodního Mistrovství ČR, které je plánováno na 
7.11. 2020  v Praze ve Sportovní hale TJ Bohemians Praha (ul. Slovenská). 
 
TK AKR připravuje úpravu mezinárodních pravidel pro domácí soutěže předškolní 
a žákovské kategorie a pracuje na aktualizaci české verze pravidel pro následující olympijský 
cyklus 2022-2024 s ohledem na avizované změny včetně zrušení věkové kategorie 11-16 let. 
 
- Technická komise TeamGym (TK TG) 

 
Letošním vrcholem pro TK TG měla být účast týmu juniorek a žen na podzimním ME a MEJ 
v Kodani (DEN). Svou účastí měly završit svou téměř dvouletou přípravu a měly tentokrát 
ambice vybojovat si v kvalifikaci start ve finálovém závodě. Bohužel v červnu přišla z Dánska 
zpráva, že s ohledem ne nepředvídatelný vývoj pandemie COVID-19 se pořadatelé rozhodli 
přesunout pořádání ME a MEJ na duben 2021.  
 
I v návaznosti na zrušení letošního ME a MEJ a vyhodnocení celkové situace ohledně 
možností tréninků, rozhodla následně TK TG nepořádat v letošním roce ani Mistrovství ČR. 
TK rozhodla také zrušit letošní soutěž Českého poháru pro předpokládaný nízký počet 
uskutečněných soutěží zařazených do Českého poháru. 
 
Do uzavření tělocvičen stihla TK TG připravit a zorganizovat v Praze v  období od 1.1. 2020 
do 13.3. 2020 celkem tři výcvikové tábory, z toho dva pro vyšší výkonnostní úroveň a jeden 
pro nižší výkonnostní úroveň. Další výcvikový tábor byl s ohledem na situaci pořádán 
v červnu. 
 
Členky reprezentačního výběru a žen absolvovaly v lednu a v únoru společné soustředění. 
K obnovení reprezentačních soustředění došlo v červnu po uvolnění opatření. 
 
TK TG připravovala na březen školení rozhodčích I.-III. třídy a seminář k pravidlům pro 
trenéry. Ze známých důvodů musela být školení a seminář zrušeny. V současné době se 
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komise snaží nalézt vhodné termíny ve 2. polovině roku, popř. se uskuteční na začátku roku 
2021. 
 
Poděkování Petra Grygy, předsedy TK TG, patří ČGF a VV ČGF za podporu, pochopení 
a aktivní pomoc při hledání zdrojů pro financování aktivit TK TG. 
 
- Technická komise parkouru (TK PAR) 

 
Vrcholem pro parkouristy měla být účast na historicky prvním MS, které mělo proběhnout ve 
dnech 3.-5.4. 2020 v Hirošimě (JPN). Parkouristi se stali první obětí pandemie onemocnění 
COVID-19. Stejně jako v případě jiných gymnastických sportů rozhodla FIG o přeložení MS 
na  rok 2021. 
 
Zrušen byl také květnový závod Světového poháru v Montpellier (FRA) a zcela logicky také 
prezentace parkouru jako ukázkového sportu na OH 2020 v Tokiu. 
 
K podobným opatřením, tedy rušení soutěží, museli přistoupit také pořadatelé v ČR. Zrušeny 
bez náhrady byly soutěže Českého poháru ve Zlíně, Vysokém Mýtě a v Ostravě. Závody 
V Praze a v Plzni byly přesunuty na podzim. V současné době pokračují přípravy na druhé 
Mistrovství ČR, které, jak doufáme, proběhne ve dnech 6.-8.11. 2020 opět v Brně 
v prostorách Výstavište. 
 
Naopak dobrou zprávou je obdržení investiční dotace ze strany MŠMT na pořízení sady 
mobilních překážek pro soutěže v parkouru v hodnotě 1.028.990 Kč. 
 

-    Komise Všeobecné gymnastiky (KVG) 
 

Komise Všeobecné gymnastiky (KVG) stihla do ochromení sportovní činnosti uspořádat dva 
v lednu dva gymnastické kempy. Jeden z nich, určený chlapcům, proběhl v sokolovně TJ 
Sokol Kolín a druhý, určený dívkám, proběhl v Ostravě ve specializované gymnastické 
tělocvičně GK Vítkovice. Oba kempy absolvovalo 108 účastníků včetně trenérů cvičenců 
a cvičenek. 
 
U zahraničních aktivit došlo tak jako u všech gymnastických sportů k přesunutí plánovaných 
akcí. Gymnastický mládežnický festival Eurogym, který měl proběhnout v červenci na Islandu 
(12.-16.7. 2020, Reykjávík) byl přesunut na léto 2021, stejně jako Golden Age Gym Festival 
(4.-11.10. 2020, Rethymno / GRE) na říjen 2021. 
 
Josef Bučko, předseda KVG děkuje všem zastřešujícím organizacím (ČOS, ČASPV, ČAUS, 
ČSMG) a jejich zástupcům v komisi  za aktivní přístup na přípravě společných akcí a věří, že 
se i v budoucnu podaří navázat na přínosnou spolupráci v oblasti všeobecné gymnastiky, 
která by měla být součástí každodenního života lidí aktivně trávicích svůj volný čas.  
 
- Metodická komise (MK) 

 
Členové komise se podíleli na organizaci a výuce na vzdělávacích akcích.  V lednu proběhlo 
v Třinci ve spolupráci s TK SGM, Moravskoslezským gymnastickým svazem a oddílem SG 
TJ TŽ Třinec školení trenérů sportovní gymnastiky  I. a II. třídy a v únoru ve Znojmě ve 
spolupráci s Jihomoravskou KSK a KSG Znojmo školení trenérů sportovní gymnastiky III. 
třídy.  
 
Od 1. června vstoupil v platnost aktualizovaný Kvalifikační řád České gymnastické federace. 
V rámci novely řádu byly doplněny nové kvalifikace trenérů i rozhodčích pro parkour. Dále 
byla vytvořena nová kvalifikace Asistent trenéra, která je první trenérskou kvalifikací určená 



 7 

pro zájemce o trenérskou práci. Novela kvalifikačního řádu rovněž umožňuje využití 
distančních forem vzdělávání všeobecné části vzdělávacího kurzu. 
 
Poděkování Jana Chrudimského, předsedy MK, patří všem spolupracovníkům za jejich práci 
a odbornou činnost a členům VV ČGF za spolupráci, podněty a podporu. 
 
3.  Závěr 
 
Tato zpráva o činnosti není vyčerpávající a je samozřejmě poznamenaná především 
omezeními a opatřeními souvisejícími s pandemii nemoci COVID-19. Současná situace 
včetně odložení, přesunů nebo zrušení plánovaných sportovních, vzdělávacích 
a společenských akcí zásadním způsobem ovlivňuje činnost a rozvoj České gymnastické 
federace nejen v letošním roce, ale bude ovlivňovat činnost i v následujícím období a může 
mít v tuto chvíli nepředvídatelný vliv na další rozvoj a směřování gymnastických sportů 
v České republice.  
 
Odložení a rušení mistrovských soutěží a dalších sportovních, vzdělávacích a společenských 
akcí v takové míře jako letos nastalo v rámci historie fungování ČGF vůbec poprvé. Dodnes 
není jasné, jestli se všechny, v tuto chvíli jen odložené, soutěže a akce nakonec uskuteční. 
Zcela jistě bude znamenat pro ČGF zrušení a odložení soutěží a akcí A zvýšené finanční 
náklady. Za pracovníky sekretariátu mohu slíbit, že udělají vše pro zdárné uspořádání 
a zajištění toho nejlepšího servisu a bezpečí pro účastníky odložených soutěží a akcí. 
   
Dovolte mi, abych poděkoval členům výkonného výboru, všem členům sportovně-
technických a odborných komisí, reprezentačním trenérům ČR a také pracovníkům 
sekretariátu ČGF za jejich spolupráci, konstruktivní přístup, vstřícnost, obětavost 
a pochopení v této, pro sport nelehké době. 
 
Moje poděkování patří všem trenérům, rozhodčím a samozřejmě sportovcům, kteří se věnuji 
gymnastice ať už profesionálně nebo na dobrovolné bázi ve svém volném čase. Bez těchto 
lidí by existence České gymnastické federace neměla smysl.  

 
 

V Praze dne 21.8. 2020  
 
 

Roman Slavík 
předseda ČGF 

 


