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ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU SKFČR 2013 

Martin Louda 
Předseda Disciplinární 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, 

 

dovolte mi, abych Vás seznámil s činností Disciplinární komise SKFČR za roky 2011 a 2012. 

 

V roce 2011 bylo řešeno celkem 6 případů: 

- Červený Zdeněk – jmenovaný se dne 4. 3. 2011 nedostavil na mimosoutěžní dopingovou 

kontrolu, jelikož nebyl jednoznačně prokázán kontakt dopingového komisaře s jmenovaným, 

DK zastavila disciplinární řízení. Po sérii odvolání rozhodla Rozhodčí komise ČOV o 

potrestání závodníka. 

- Přívara Radomír – jmenovaný dne 14. 5. 2011 na soutěži Mistrovství České republiky v 

Uherském Hradišti odmítl dopingovou kontrolu, byl udělen trest zákazu činnosti na dobu 2 let. 

- Kotek Patrik – jmenovaný se provinil tím, že dne 14. 5. 2011 při dopingové kontrole na 

Mistrovství  ČR v kulturistice mužů a žen v Uherském Hradišti mu byla ve vzorku nalezena 

zakázaná látka, DK byl udělen trest zákazu činnosti na dobu 2 let. 

- Záruba Petr – jmenovaný dne 13. 10. 2011 při mimosoutěžní kontrole odmítl dopingovou 

kontrolu, jelikož se jednalo již o druhé provinění jmenovaného, DK byl udělen doživotní trest 

zákazu činnosti. 

- Sadílková Dagmar – jmenovaná se dne 2. 11. 2011 podrobila mimosoutěžní dopingové 

kontrole, kde ji byly ve vzorku nalezeny zakázané látky, jelikož jmenovaná v době kontroly již 

nebyla členkou SKFČR (vystoupila dne 15. 5. 2011), DK zastavila disciplinární řízení. 

- Ceradský Zbyněk – jmenovaný se dopustil  porušení pravidel tím, že dne 27. 11. 2011 na 

soutěži GP Ronnie 2011 v kondiční kulturistice v Březnici vykonával funkci moderátora a 

organizátora soutěže, čímž porušil zákaz účasti během Zákazu činnost, DK byl udělen trest 

zákazu činnosti na dobu 2 let. 

 

DK v tomto roce řešila také provinění 3 závodníků, kteří se na podzim zúčastnili soutěže v kondiční 

kulturistice GP Ronnie v Březnici, jelikož tito závodníci nebyli členy SKFČR, rozhodla DK nezahájit 
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disciplinární řízení, ale zároveň doporučila Výkonnému výboru SKFČR pro další ročníky soutěží 

v kondiční kulturistice důsledně tyto soutěže ošetřit z pohledu porušení antidopingových pravidel. 

 

V roce 2012 bylo řešeno celkem 10 případů: 

- Richterová Renata – jmenovaná dne 18. 2. 2012 při mimosoutěžní kontrole odmítla 

dopingovou kontrolu, DK byl udělen trest zákazu činnosti na dobu 2 let. 

- Kalich Miroslav – jmenovaný se provinil tím, že dne 4. 3. 2012 při dopingové kontrole mimo 

soutěž mu byla ve vzorku nalezena zakázaná látka, DK byl udělen trest zákazu činnosti na 

dobu 2 let. 

- Razák Zdeněk – jmenovaný dne 22. 4. 2012 při dopingové kontrole při Mistrovství Čech v 

Nechanicích odmítl dopingovou kontrolu, DK byl udělen trest zákazu činnosti na dobu 2 let. 

- Soukup Petr – jmenovaný se provinil tím, že dne 22. 4. 2012 při dopingové kontrole na 

soutěži Mistrovství Čech v Nechanicích mu byly ve vzorku nalezeny zakázané látky, jelikož se 

jednalo již o druhé provinění jmenovaného, DK byl udělen doživotní trest zákazu činnosti. 

- Kašpar Josef – jmenovaný se provinil tím, že dne 29. 4. 2012 při dopingové kontrole na 

soutěži MČR ve Žďáru nad Sázavou mu byla ve vzorku nalezena zakázaná látka, DK byl 

udělen trest zákazu činnosti na dobu 2 let. 

- Karlíček Daniel – jmenovaný se dne 2. 6. 2012 při Mistrovství ČR juniorů v Rumburku 

nedostavil k odběru vzorku pro dopingovou kontrolu, DK byl udělen trest zákazu činnosti na 

dobu 2 let. 

- Jurák Roman – jmenovaný se provinil tím, že dne 21. 9. 2012 při mimosoutěžní dopingové 

kontrole mu byla ve vzorku nalezena zakázaná látka, DK byl udělen trest zákazu činnosti na 

dobu 2 let. 

- Navrátil Martin – jmenovaný se provinil tím, že dne 14. 10. 2012 při dopingové kontrole na 

soutěži GP v Čelákovicích mu byly ve vzorku nalezeny zakázané látky, DK byl udělen trest 

zákazu činnosti na dobu 2 let a 6 měsíců. 

- Čada Martin – jmenovaný se provinil tím, že dne 14. 10. 2012 při dopingové kontrole na 

soutěži GP v Čelákovicích mu byla ve vzorku nalezena zakázaná látka, tento případ ještě není 

uzavřen, DK navrhuje trest zákazu činnosti na dobu 2 let. 

- Trefil Lukáš – jmenovaný se provinil tím, že dne 14. 10. 2012 při dopingové kontrole na 

soutěži GP v Čelákovicích mu byly ve vzorku nalezeny zakázané látky, DK byl udělen trest 

zákazu činnosti na dobu 2 let. 

 

Na závěr bych chtěl zdůraznit, že DK nemusela za tyto dva roky řešit žádný disciplinární prohřešek 

závodníka reprezentujícího SKFČR na mezinárodním poli.  
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Dovolte mi vyjádřit naději, že v roce 2013 bude mít Disciplinární komise minimum práce, v nejlepším 

případě žádnou. 

 

Děkuji za Vaši pozornost. 

 

…………………………………… 

Martin Louda 


