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ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU SKFČR 2013 

Ing. Martin Jebas 
Místopředseda Svazu kulturistiky a fitness České republiky 

Předseda Ekonomické komise SKFČR 

Předseda Sportovně-technické komise SKFČR 

 

Následující text byl určen pro delegáty Valné hromady Svazu kulturistiky a fitness České republiky, 

která se konala 16. března 2013 v Praze. 

 

Vážené dámy, vážení pánové, 

 

od chvíle konání poslední Valné hromady v roce 2011 v Jihlavě dnes uplynuly bez deseti dnů dva 

roky. V následujících chvílích bych Vás rád seznámil alespoň s hlavními událostmi, které se od té 

doby staly jak ve Svazu kulturistiky a fitness České republiky jako celku, tak také v jeho Ekonomické 

komisi a Sportovně-technické komisi, které vedu. O ostatních komisích pak podrobně promluví moji 

kolegové. 

 

Mé povídání bych začal u národních soutěží. Na jaře roku 2011 se už tradičně konala šestice 

mistrovských soutěží, té největší v kategorii mužů, žen, párů a masters - mistrovství České republiky v 

Uherském Hradišti - se zúčastnilo 114 závodníků, republikového klání dětí, dorostu a juniorů v Brně 81 

závodníků - z toho 9 v kategorii fitness dětí. Pro lepší porovnání přeskočím hned o rok dál, do jarní 

mistrovské sezóny 2012, kdy se mistrovství republiky ve Žďáru nad Sázavou zúčastnilo 116 

závodníků, republiky dětí, dorostu a juniorů v Rumburku 85 závodníků, z toho 24 v kategorii fitness 

dětí. 

 

Podzimní sezóny roku 2011 i 2012 přinesly vždy 4 soutěže pohárové a 4 soutěže kondiční. U těch 

kondičních bych se zastavil. V roce 2011 se totiž začalo zdát, že počet závodníků na těchto soutěžích, 

které jsou určeny především pro začínající závodníky, začíná klesat - postupně se jich zúčastnilo 16 

(Krnov), 13 (Ostrava), 21 (Brno) a 20 (Březnice) závodníků. Tyto počty pak odpovídají tomu, že 

některé kategorie byly na hranici uvažování, zda je na soutěži otevřít či nikoli. Celé platilo např. i o 

soutěži v Ostravě, která měla pouze zmíněných 13 závodníků. Abychom počtu závodníků pomohli, 

odstartovala v září 2012 určitá „mediální" kampaň, kdy jsme začali výrazněji upozorňovat fanoušky 

kulturistiky na možnost zúčastnit se kondičních soutěží, mimo jiné (společně se Slávkem) jsme na 

internetu podle fotografií, co si lidé zveřejňují, necelé dvě desítky lidí přímo oslovili, některým se 
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následně podařilo zajistit trenéry, jiným drobné sponzory nebo jinou výpomoc, nemohu nezmínit i 

srazy, které pro tyto závodníky uspořádal Lukáš Roubík - výsledkem bylo to, že se soutěží zúčastnilo 

25 (Krnov), 37 (Ostrava), 32 (Brno) a 35 (Kutná Hora) závodníků. Tyto počty jsou o 50 a více procent 

vyšší než v roce 2011 a to do nich nepočítáme 20 závodnic, které navíc startovaly na soutěži fitness 

dětí, která byla zařazena v Brně. Věřím, že tento nárůst počtu závodníků nebude jediným a že v roce 

letošním na něj opět navážeme. Nakonec, pokud jste viděli poslední číslo časopisu Muscle & Fitness, 

ten věnoval několik stránek kondičním soutěžím a jejím úspěšným závodníkům, v uplynulých týdnech 

jsme jako Výkonný výbor předali ocenění závodníkům, kteří v celkovém žebříčku získali přední 

umístění, ocenění ale dostaly také oddíly, které tyto závodníky vyslaly (nejúspěšnější byl Fitness 

Factory Jihlava). Vše mimo jiné proto, aby všichni zúčastnění cítili i po soutěžích zpětnou vazbu a to, 

že tyto soutěže mají velký význam a aby byla co nejvyšší pravděpodobnost, že letošní sezóna bude 

ještě úspěšnější. 

 

K dětem a obecně ke kategorii fitness bych se nyní ještě vrátil. Závodníků (resp. především závodnic) 

fitness dětí u nás velmi výrazně přibývá, v roce 2012 se 4 naše malé závodnice poprvé zúčastnili i 

Mistrovství světa fitness dětí, které se konalo v Srbsku. Zde je určitě nutné zmínit, že pro kategorii 

fitness dětí nemají pochopení úplně všichni příznivci našich sportů, někteří namítají, že děti nemají na 

našich soutěžích co dělat, někteří například rozhodčí pak namítají, že si s hodnocením těchto kategorií 

nevědí rady a podobně. Abych na tyto výtky odpověděl, začnu nejdříve obecně významem samotné 

kategorie fitness - Rafael Santonja, prezident světové federace a s ním i celá mezinárodní IFBB, 

kladou v posledních letech na fitness enormní důraz. Důvod je ten, že kategorie fitness je jedinou 

kategorií, která má reálnou naději, aby se v budoucnu stala olympijským sportem. Možná si teď říkáte, 

že to je naivní myšlenka, ale není tomu tak. Ta šance tam je, jednání mezi IFBB a Olympijským 

výborem se vedou neustále a v případě, že fitness bude mít dostatečnou základnu závodníků, 

podporu národních federací a podporu diváků, skutečně může o zařazení mezi olympijské sporty 

uvažovat. Kdyby se to povedlo, byl by to pochopitelně výrazný impuls nejen pro kategorii fitness, ale i 

pro všechny kategorie ostatní. Zde je potřeba zmínit, že Český svaz tělesné výchovy se postupně 

cíleně transformuje jen do jakési „servisní organizace" a jednotlivé svazy se budou přesouvat pod 

Český olympijský výbor. Tam budeme nyní jako neolympijský sport v určité nevýhodě, byť se to vyváží 

výrazným posunem ve vztazích s nadřazenými orgány včetně Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy - ale o tom až později. Fitness je tak naší naději pro přestup k olympijským sportům a 

jednou z věcí, co pro to na národní úrovni můžeme dělat, je klást na fitness dětí a fitness obecně 

maximální důraz. Proto se od letošního roku poprvé bude konat samostatné mistrovství České 

republiky ve fitness (dětí, juniorů i dospělých), které bude pořádat Martina Hamáčková a Luboš 

Koumal v Brně. Možné výtky na nejasnost hodnocení jsme pak vyřešili následujícím způsobem - v 
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nových pravidlech, která Vám představím za chvíli, je hodnocení fitness věnováno mnohem více 

prostoru než v minulosti, jsou perfektně zpracována hodnocení jednotlivých prvků volných sestav (díky 

Lubošovi Koumalovi) a pro rozhodčí, kteří budou chtít tyto kategorie rozhodovat, je přichystáno 

speciální školení nad rámec běžného semináře rozhodčích. Věřím tedy, že fitness všech kategorií, 

včetně fitness dětí, u nás bude na vzestupu. Zde jenom doplním, že od letošního roku by se měl zpět 

do SKFČR vrátit oddíl Fitness Ave Přerov, který měl v těchto kategoriích vždy mnoho zástupců. 

 

K soutěžím ještě v pár slovech - v loňském roce na podzim se jedna z kondičních soutěží konala v 

novém místě a se zcela novými pořadateli - v Kutné Hoře nachystali soutěž Petr Richtár a Pavel 

Cháma. Letos na jaře budeme mít další dva nové pořadatele - ve Frenštátu pod Radhoštěm uspořádá 

Mistrovství Moravy a Slezska dorostu a juniorů p. Šrubař a v Rokycanech Mistrovství Čech p. Florián.  

 

V uplynulém povídání jsem nakousnul otázku pravidel a rozhodčích, nyní tedy trochu podrobněji. V 

závěru loňského roku vznikla Komise rozhodčích - na prvním setkání mezi vánočními svátky v Brně se 

sešli Pavel Rašín, Jiří Řehůřek, Martin Louda, Luboš Koumal a já, abychom jednak připravili jasná 

pravidla, která musí splnit noví žadatelé o rozhodcovskou licenci, především ale abychom upravili 

pravidla stávající. Tato úprava byla dokončena v minulém týdnu a týkala se následujících okruhů: 

 byla upravena pravidla kategorií bodyfitness a bikiny fitness tak, aby korespondovala se 

skutečnými současnými trendy, 

 byla výrazně rozpracována část pravidel, které se věnují kategoriím fitness a fitness dětí, 

 byla kompletně doplněna pravidla nové kategorie atletického fitness (které se představí u nás 

poprvé na M ČR v Brně), 

 a výrazně jsme zapracovali na přehlednosti pravidel, odstranění duplicit a celkové logické 

návaznosti jednotlivých kapitol. 

Pravidlům se bude podrobně věnovat Seminář rozhodčích, který se koná za 14 dní v Brně (na stejném 

místě jako v minulém roce). 

 

Ve svém povídání jsem už zmínil mezinárodní federaci IFBB a jejího prezidenta Rafaela Santonju, 

nyní bych se k tomuto tématu ještě vrátil. Vztahy mezi jím a naším Výkonným výborem jsou v 

současnosti nadstandardní. Poprvé jsme se pracovně vzájemně sešli neplánovaně v Chorvatsku na 

jaře minulého roku, od té doby jsme spolu mluvili na řadě mezinárodních soutěží ale také při jeho 

návštěvách České republiky, kterých bylo, pokud se nepletu, minimálně pět. Rafael Santonja oceňuje 

mimo jiné náš přístup k fitness a fitness dětí, našli jsme u něho maximální podporu při žádání o 

profesionální licence pro závodníky (Dalibor Hájek, Jana Stöckelová a Jan Kubík), společně s Pawlem 

Fillebornem, který Českou republiku v uplynulém roce také několikrát navštívil, nám pak umožnili 



Svaz kulturistiky a fitness České republiky www.skfcr.cz
sekretariát: Svahová 1537/2, 101 00  PRAHA 10 

tel.: 244 401 041, e-mail: sekretariat@skfcr.cz 
 

    
 
 

 
 

Svaz kulturistiky a fitness České republiky, Valtínovská 1571/4, 140 00  PRAHA 4  
 IČ: 62931440 • bankovní spojení: 1724606504/0600 

 

vyškolit nové mezinárodní rozhodčí - Vladimíra Pajiče a Luboše Koumala s tím, že další by měli v 

letošním roce následovat. 

 

Nemohu nezmínit, že velkou zásluhu na návštěvách obou vrcholných představitelů světové federace v 

České republice i jejich maximální vstřícnost vůči celému našemu svazu, má Eva Sukupová. Ta, jako 

jedna z jednatelek společnosti EVL’s uspořádala na podzim uplynulého roku v Praze profesionální 

soutěž EVL’s Prague Pro spojenou se soutěží Mr. Olympia Amateur. Tato soutěž měla pro celou 

kulturistiku a fitness a v České republice obrovský pozitivní význam a velmi výrazně nám pomohla, ať 

už co se mediálního obrazu týče, tak při jednáních s partnery či státními orgány - a vzhledem k tomu, 

že se budou konat minimálně další dva ročníky, i pomáhat bude.  

 

Přejděme nyní k otázkám ekonomickým. V roce 2011 činily výdaje SKFČR 904 tis. Kč, příjmy pak byly 

1,24 mil. Kč. Nenechte se ale zmást výší uvedených čísel, vycházejí z výsledovky zpracované 

účetním oddělením na ČSTV na Strahově a v příjmech jsou započítány všechny příspěvky závodníků, 

kteří odjížděli nebo odlétali na mezinárodní soutěže a náklady s tímto spojené hradili z vlastních 

prostředků. Účetní výsledek za rok 2011 zůstal v plusu a to ve výši 340 tis. Kč. 

 

Rok 2012 operoval s čísly ještě vyššími - celkové příjmy byly ve výši 1,55 mil. Kč, celkové výdaje 1,84 

mil. Kč, opět vše se započítáním částek, kterými závodníci přispívali na svoje výjezdy v zahraničí. 

Úmyslně říkám „přispívali", protože část nákladů už díky lepší finanční situaci jim pomáhal hradit svaz. 

Celý rok 2012 skončil „v mínusu" ve výši 291 tis. Kč (ale s ohledem na některé částky, které za chvíli 

ještě zmíním). 

 

Oba rekapitulované roky tedy skončily v mírném přebytku a to necelých 50 tis. Kč, nezmínil jsem ale, 

že se nám podařilo i vrátit v plné výši půjčku z let minulých od ČSTV ve výši 100 tis. Kč.  

 

Mluvím-li o financích, musím zmínit i státní dotace pro naše občanské sdružení. Svaz kulturistiky a 

fitness České republiky byl za dlouhodobé problémy v oblasti dopingu a za nespolupráci s 

Antidopingovým výborem České republiky vyloučen na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 

ze svazů, které jsou příjemci běžných státních dotací. Kvůli tomu jsme v roce 2011 dostali pouze 

zvláštní příspěvek na činnost ve výši 454 tis. Kč, v roce 2012 na prvotních plánech ministerstva byla 

úplná nula. Od začátku roku 2012 až vlastně do února letošního roku jsme měli řadu jednání, jak tento 

stav zvrátit. Několikrát jsme se sešli s šéfem exekutivy ADV ČR panem doktorem Chlumským, 

abychom nastavili podmínky vzájemné spolupráce, které od sportovních svazů vyžadují. V 

současnosti věřím, že jsou naše vzájemné vztahy na velmi dobré úrovni a spolupráce s ADV ČR je 
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bezproblémová a velmi seriózní. V průběhu roku 2012 a začátku roku letošního jsme pak dělali vše 

proto, abychom co nejvíce zlepšili vztahy i s Českým svazem tělesné výchovy. Vjačeslav Vinogradov 

se pravidelně zúčastňuje všech setkání svazových sekretářů na Strahově, já pak všech setkání 

předsedů, kromě toho jsme absolvovali především v první polovině roku 2012 řadu dalších jednáních 

s jinými sportovními svazy, i jedno přímé jednání z předsedou ČSTV panem Janstou, což vše mělo 

výsledek ten, že v roce 2012 byly výsledné státní dotace pro náš svaz ve výši 760 tis. Kč. 

V ekonomických otázkách ještě chvíli zůstanu. V uplynulém roce jsme totiž měli i další příjmy krom 

zmíněných. Podařilo se nám totiž zajistit nové svazové partnery. Prvním byla společnost NUTREND, 

největší český výrobce sportovní výživy, který poskytl v roční smlouvě od září minulého roku do září 

roku letošního finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč (ty v mém přehledu příjmů nebyly započteny, 

protože budou na náš účet připsány až letos), plnění ve formě sportovní výživy pro závodníky ve výši 

250 tis. Kč a další významné plnění mediální. Další z nových sponzorů byla značka sportovního 

oblečení REEBOK. Ten nám zdarma oblékl reprezentanty podzimní soutěžní sezóny a jeho 

spolupráce bude pokračovat i v roce letošním. Mimochodem, abych zde reprezentanty shrnul - ti 

dostali v uplynulém roce jednak přímé finanční příspěvky na letenky a/nebo registrační poplatky, dále 

pak zdarma sportovní oblečení (většinou v kompletu triko, kalhoty, bunda) a na reprezentačních 

srazech i sportovní výživu.  

 

Poslední věcí, kterou v příjmech našeho svazu zmíním, je vlastní činnost, kdy jsme od začátku 

školního roku 2012/2013 otevřeli ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy 

první ročník Trenérské školy pro školení trenérů první třídy, vzhledem k dosavadnímu zájmu dalších 

studentů věřím, že další první ročník otevřeme i v novém školním roce. Ekonomické otázky celé 

Trenérské školy jsou nastaveny tak, že by měly přinést přímý finanční zisk našemu svazu ve výši 

dosahující několika desítek tisíc Kč ročně. Není to sice ve svazovém rozpočtu rozhodující položka, 

pokud se nám ale podaří Trenérskou školu více medializovat a zpopularizovat, mohl by se z ní stát 

relativně významný zdroj svazových příjmů (mnou výše uvedený příjem opět není ve výsledné 

rozvaze, kterou jsem zmiňoval).  

 

Na závěr bych zmínil ještě jednu ekonomickou drobnost a to zajišťování výhod členům našeho 

občanského sdružení. V uplynulém roce jsme zajistili možnost využití slev pro všechny členy svazu 

pro všechna školení výživových poradců Nutris, osobních trenérů II. třídy ve škole Pavla Provázka, 

připraveno je spuštění využití slev při nákupu oblečení značky Reebok, sportovní výživy Nutrend, 

čerpání slev při sjednávání povinného ručení, možnost úrazového pojištění zdarma a také zdarma 

poskytování pojištění odpovědnosti trenérů - to vše je ale navázáno na jeden fakt a tím je perfektně 

vedená členská základna svazu. Tu máme nyní jmenovitě evidovanou pro cca polovinu členů (zhruba 
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10.000 lidí), pro motivaci oddílů při zasílání členské základny jsme připravili mnou uvedené výhody, 

přesto v této souvislosti považujeme za nezbytnou i drobnou změnu stanov, ze které by měla 

vyplynout pro oddíly pro zasílání členské základny povinnost. Více se k tomuto bodu ale dostaneme v 

některém z dalších bodů dnešní valné hromady. 

 

Na závěr se omlouvám za délku svého povídání, zároveň i za to, že jsem v něm nemohl zmínit ani 

zdaleka vše, co náš svaz v uplynulém období potkalo. Věřím ale, že pečlivě sledujete svazové webové 

stránky, kde jsme velmi výrazně zvýšili množství informací a kde krom důležitých věcí mnohdy 

informujeme o i úplných maličkostech, zároveň v závěrečné diskusi, budete-li chtít, se mě můžete na 

cokoliv zeptat. 

 

Děkuji za pozornost. 

 

…………………………………… 

Ing. Martin Jebas 


