
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, Svahová 1537/2, 101 00  PRAHA 10 

 IČ: 62931440 • bankovní spojení: 1724606504/0600 

 

Zpráva pro Valnou hromadu SKFČR konanou dne 28. 3. 2015 v Praze 

 

Vážené dámy, vážení pánové 

 

dovolte mi, abych Vás seznámil s činností Sportovně-technické komise SKFČR za rok 2014. 

 

Rok 2014 znamenal pro svaz další pokračování trendu navyšování celkového počtu aktivních 

závodníků na soutěžích. Tento trend se projevil jak při jarních mistrovských soutěží, tak také při 

podzimních soutěží kondičních kulturistů. Projevil se také trend navyšování počtů diváků na soutěžích, 

kdy většinu soutěží sledovaly zcela naplněné sály. 

 

Jarní část soutěžní sezóny přinesla celkem 7 mistrovských soutěží a jednu pohárovou soutěž. 

Mistrovské soutěže se konaly tři pro juniory a dorostence, tři pro muže, ženy a masters a samostatné 

Mistrovství České republiky ve fitness. Mistrovství Čech mužů a žen v Kutné Hoře se před 

vyprodaným sálem divadla zúčastnilo 110 závodníků a přímý přenos na internetu sledovalo dalších 

více než 14 tisíc diváků. Mistrovství Moravy a Slezska mužů a žen v Přerově se opět před 

vyprodaným sálem zúčastnilo 97 závodníků a k přímému přenosu si našlo cestu více než 11 tisíc 

diváků. 

 

Vrcholem první části sezóny bylo Mistrovství České republiky mužů, žen, párů a masters v Praze, 

kterého se zúčastnilo 162 závodníků a které se může pyšnit nejvyšší návštěvností mistrovské soutěže 

za řadu posledních let, kdy si do Arény Sparta na Praze 9 našlo cestu více než 750 diváků. Spolu s 

nimi pak internetový přímý přenos sledovalo rekordních více než 17800 fanoušků kulturistiky. V sále 

byly také přítomny kamery České televize i FTV Prima. 

 

Mistrovství Moravy a Slezska dorostu a juniorů v Ostravě se zůčastnilo přes 90 soutěžících a 

mistrovství Čech v Rokycanech se zůčastnilo přes 80 učastníků. Obě soutěže proběhly také před 

plnýmy sály.  

 

Vrcholem mládežnických soutěží bylo Mistrovství České republiky dorostu a juniorů ve Frenštátě pod 

Radhoštěm, kterého se zůčastnilo přes 70 soutěžících. Tečku za jarními mistrovskymi soutěžemi 

udělalo Mistrovství České republiky ve fitness konané v Čelákovicích, kde se na pódiu představilo 40 

soutěžících. 

 

Největší jarní událostí pak byla soutěž Olympia Amateur Europe 2014, která se konala v Praze. V 

rámci této akce se také konal velmi zajímavý a poučný seminář s Pawlem Fillebornem, 
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vicepresidentem evropské federace a především mužem, který stojí v čele všech rozhodčích na 

nejvýznamnějších mezinárodních amatérských soutěžích. 

 

Na podzim proběhly tři pohárové soutěže – Grand Prix Fitness v Brně, Partners Cup 2014 v 

Čelákovicích a Grand Prix Pepa Opava. Na každé soutěži byl překonán počet soutěžících z loňského 

roku, ale největší příjemný šok zažila Opava, kdy se na sotěž GP Pepa prezentovalo 159 soutěžících. 

Zároveň na podzim také proběhlo pět, už tradičních, soutěží v kondiční kulturistice, physique a 

bodyfitness – Grand Prix Ostrava, Grand Prix Jalex Krnov, Smartlabs Cup Brno, Golem Classic v 

Kutné Hoře a Grand Prix Ronnie.cz v Březnici.  

 

Všechny tyto soutěže byly doslova zahlceny přihláškami soutěžících, kde vrcholem byla soutěž v Brně 

s celkem 118 soutěžícími a Kutná Hora se 104 převážně začínajícími soutěžícími. 

 

Všechny tyto soutěže také provázel velký zájem diváků jak přímo v sálech tak také na internetu. 

Největší domácí podzimní událostí pak byla profesionální soutěž EVL’s Prague Pro, která se konala v 

Praze. Velké poděkování patří všem pořadatelům těchto soutěží, kteří se zhostili tohoto úkolů se ctí a 

elánem a velice nás těší zájem nových zájemců o pořádání soutěží. 

 

Svaz na podzim uspořádal pro všechny začínající závodníky předsoutěžní seminář. O seminář byl 

velký zájem, účastnilo se ho na 120 účastníků, které státní trenéři a úspešní závodníci seznamili s 

úskalím soutěžní přípravy. Jelikož se tento seminář setkal s velkým zájmem, budeme tyto semináře 

pořádat i v letošním roce (první proběhl již v únoru). 

 

Na závěr je mi ctí vám oznámit, že v loňském roce se podařilo získat pro svaz po delší době nového 

profesionálního rozhodčího IFBB, stal se jím Vjačeslav Vinogradov, dlouholetý reprezentant ve fitness 

a klasické kulturistice, ale také stávající národní i mezinárodní rozhodčí. 

 

Dovolte mi vyjádřit naději, že i v roce 2015 udržíme stoupající trend v počtech závodníků na soutěžích 

a také diváků a fanoušků, kteří tyto soutěže sledují. Sportovně-technická komise se pro to bude snažit 

udělat maximum. 

 

Děkuji Vám za pozornost.     

 

       Martin Louda 

       předseda Sportovně-technické komise SKFČR 


