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Zpráva předsedy Sportovně-technické komise Ing. Martina Jebase  
pro Valnou hromadu Svazu kulturistiky a fitness ČR 

26. března 2011, Jihlava 

 

Vážení delegáti, vážený pane prezidente, vážený výbore, 

 

rád bych Vás seznámil s činností Sportovně-technické komise v uplynulém roce a zmínil i některé 

drobnosti pro rok následující. 

 

V roce 2010 se u nás konalo celkem 16 soutěží, z toho 7 v jarní části a 9 v části podzimní, z čehož 5 

tvořily i oblíbené soutěže v kondiční kulturistice. Zde bych rád zmínil trendy v počtech závodníků – pro 

zajímavost, na mistrovství republiky v roce 2009 startoval stejně jako v roce 2010 stejný počet 

závodníků mužů a to vždy 45, bodyfitnessek bylo v obou letech podobně, v roce 2009 to bylo 23, o rok 

později 21. Ubyli nám junioři, kdy na mistrovství republiky v roce 2010 startovalo jen a pouze 17 

závodníků, o rok dříve to bylo 36. Trochu zklamáním mohly být soutěže v kondiční kulturistice, kdy 

třeba v Ostravě startovalo jen 12 závodníků, na nejvíce obsazené soutěži v Krnově závodníků 23. 

Dlouhodobě ubývá závodnic v kategorii fitness žen, stejně tak se zatím nepodařilo více namotivovat 

závodníky pro účast v soutěžích smíšených párů. 

 

Co z uvedených čísel plyne pro letošní rok? V jarní části zůstává stále stejný počet soutěží, částečně 

se mění kategorie, kde bude nově zařazena kategorie bikiny žen, stále pak udržujeme kategorii 

kulturistiky smíšených párů, vypsáno je samozřejmě i fitness žen. Změna je v organizaci soutěžích, 

kdy bude mistrovství republiky mužů, žen, párů a masters v jednom soutěžním dni v Uherském 

Hradišti. Pro pořadatele pana Podškubku bude nelehký úkol zvládnout v jeden den 21 kategorií, 

každopádně prozatím to vypadá, že soutěž bude velmi dobře připravena a mělo by se vše zvládnout. 

Republika dorostu bude letos v jednom dni s juniory, tzn. je předpoklad, že se nebude opakovat nízký 

počet závodníků juniorských kategorií minulého roku. 

 

Letošní kalendář soutěží pro celý rok jsme vydali už na začátku roku, jsou tedy už známé termíny 

soutěží podzimních. Klasické pohárkovky by měly být čtyři – Vyškov, Čelákovice, Opava a Praha. 

Také čtyři by měly být soutěže v kondiční kulturistice a bodyfitness a to také v tradičních místech v 

Krnově, Brně, Ostravě a v Březnici. 

 

Mluvím-li o soutěžích, musím zde poděkovat za velkou pomoc panu Jiřímu Prudilovi, který připravoval 

podklady pro pořadatele, propozice a smlouvy. 
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Vrátím se na chvíli ještě k soutěži v Uherském Hradišti, která bude, jak jsem zmínil, díky počtu 

kategorií pro pořadatele velmi náročná. Pan Podškubka se na nás brátil s návrhem, zda-li bychom 

jako Výkonný výbor nezvážili možnost zavedení startovného pro závodníky. Na Výkonném výboru 

jsme se touto myšlenkou zabývali a to například v podobě, že by závodníci seniorských kategorií 

hradili 200 Kč a závodníci masters (a na dalších soutěžích junioři) by hradili 100 Kč. Všechny takto 

získané prostředky by zůstávaly pořadateli a sloužily by k nákupu medailí, pohárů a cen. Každopádně 

Výkonný výbor nechal tuto myšlenku jen ve stádiu uvažování, rozhodnutí v takto závažné záležitosti 

by mělo být na Valné hromadě, která se ještě dnes, věřím, k diskusi na toto téma dostane. 

 

U soutěží zmíním ještě jednu věc a to jsou soutěžní barvy. Ve světě se postupně upouští od používání 

barev Dream Tan a to z prostého důvodu, že velmi výrazně špiní a zákulisí v místech konání soutěže 

to dle toho mnohdy vypadá. Dream Tany se nemohou používat na ME ani MS, jejich použití je 

omezeno třeba na Slovensku, zcela zakázáno v sousedním Rakousku a podobně. U nás jsme se 

prozatím rozhodli možnost používání Dream Tanů ponechat a to minimálně ještě pro jarní sezónu 

letošního roku. V případě, že by na podzim už nebylo používání Dream Tanů možné, informovali 

bychom o tom všechny závodníky i trenéry s co největším možným předstihem. Osobně se však 

přikláním ještě stále k variantě, že i na podzim budou Dream Tany povoleny, byť už bude jasně dáno, 

že je to jejich poslední sezóna, aby měli všichni závodníci možnost své zásoby dočerpat a postupně 

přejít na barvy modernější. 

 

Už jsem zmínil před chvílí, letos na jaře budou poprvé na soutěžích kategorie bikiny žen, které se ve 

světě velmi osvědčily. Stejně tak budeme mít na mistrovství republiky (v Brně) kategorii fitness dětí. S 

novými kategoriemi musela přijít i nová pravidla, na kteých jsme v uplynulém roce usilovně pracovali. 

Sice jsem na posledním semináři rozhodčích slíbil rychlejší realizaci, přesto jsme úpravy pravidel 

dokončili až na začátku letošního roku. Na letošním semináři rozhodčích (resp. doufám, že krátce před 

ním) budou k dispozici pravidla aktualizovaná pro rok 2011, ve kterých budou popsány jednak 

všechny nové kategorie a jednak se v nich promítnout i změny z pravidel mezinárodních už v 

zavedených kategoriích, kde se např. mezi bodyfitnesskami upravují plavky pro jednotlivá kola a 

podobně. Ostatně, o tom už jsme informovali na svazových webových stránkách. 

 

Mimochodem, zde musím velmi poděkovat panu Stanislavu Pešátovi a Jiřímu Prudilovi, kteří nad 

novými pravidly strávili obrovské množství času, stejně tak děkuji Jiřímu Řehůřkovi, který nám 

následně zaslal cenné připomínky. 

 

Závěrem bych chtěl pouze dodat, že letošní rok nebude pro pořadatele snadný. Svaz kulturistiky 

dostal od státu historicky vůbec nejnižší finanční podporu, svaz tak nemůže pořadatelům pomoci ani 

finančně ani cenami, bohužel nám chybí také sekretář, který v minulosti administrativně výrazně 

pomáhal. Každopádně i tak věřím, že jsme si mezi sebou ve Výkonném výboru úkoly rozdělili tak, aby 



Svaz kulturistiky a fitness České republiky www.skfcr.cz

 

• sekretariát: 
• kontaktní místo: 
 

Zámecký okruh 8, 746 01  OPAVA; tel.: 724 733 642, e-mail: sekretariat@skfcr.cz 
Svahová 1537/2, 101 00  PRAHA 10, tel.: 244 401 041, e-mail: praha@skfcr.cz 

 
 
se vše zvládlo a z pohledu závodníků i ostatních proběhlo vše bez výraznějších problémů jako v 

minulých letech. 

 

Děkuji Vám za pozornost. 

 

Ing. Martin Jebas 
předseda Sportovně-technické komise SKFČR 


