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

 

Vážené dámy a pánové, vážení delegáti, vážení hosté, 

 

bez jednoho dne to je rok, kdy proběhla v Brně volební Valná hromada Svazu kulturistiky a fitness 

České republiky, která zvolila na další čtyřleté období nové členy Výkonného výboru a jednotlivých 

komisí. Já bych Vás nyní rád ve stručnosti seznámil se vším podstatným, co se od té doby událo a to 

jak z pohledu předsedy svazu kulturistiky, tak z pohledu předsedy ekonomické komise.  

 

Začal bych ekonomikou. Finanční zdroje svazu kulturistiky v minulosti z největší části závisely na 

dotacích od státu, jejich vývoj byl od roku 2007 ale velmi nepříznivý. Ostatně můžete se na to podívat 

na grafu, který jsem ukazoval už vloni a ze kterého vyplývá, že zatímco v letech 2002 – 2006 byly 

příjmy ve vyšších milionových částkách, postupně spadly z důvodu vysokého počtu dopingových 

případů a nespolupráce s Antidopingovým výborem České republiky na hodnoty pod úrovní 500 tisíc 

korun ročně. To s sebou přináší samozřejmě řadu negativ, kdy má svaz prostředky skutečně jen na ty 

nejnutnější věci, na druhou stranu nás to dostalo do pozice, kdy jsme se museli o to více snažit být 

soběstační a na jedné straně maximálně šetřit a zbytečně neutrácet, na straně druhé pak nacházet 

jiné zdroje příjmů.  

 

V uplynulém roce byly státní dotace ve výši 529 tisíc korun. Zhruba polovinu z toho tvořila standardní 

dotace na činnost, druhou polovinu (přesně 279 tisíc Kč) pak tvořila dotace v rámci povinných odvodů 

loterijních společností. Tato dotace má velmi přísně vymezené možnosti použití a to výhradně směrem 

ke sportovcům do 23 let věku. Zároveň koordinátor dotace, což je Český olympijský výbor, velmi 

pečlivě dohlíží nad tím, na co přesně jsou tyto peníze vynaloženy. Svaz kulturistiky v uplynulém roce 

z těchto prostředků částečně podpořil některé pořadatele jarních soutěží, uhradil náklady na seminář 

pro začínající závodníky, který se konal na podzim, zajistil vše potřebné pro soustředění talentované 

mládeže v srpnu, nakoupil podložky na pódium, které se používají při volných sestavách fitness dětí a 

zajistil drobné ceny pro vítěze právě soutěží fitness dětí na některých podzimních soutěží. Na 

speciálním bankovním účtu, který je pro tyto dotace vyhrazen, i tak nadále zůstává zhruba 190 tisíc Kč 

– což koresponduje s tím, co jsem zmiňoval před chvílí, že se obecně snažíme šetřit a zbytečně 

neutrácet.  

 

Jak to bude s dotacemi letos, zjistíme až v průběhu letošního roku, ostatně i ta loňská dotace na 

činnost v roce 2014 přišla až na úplném konci prosince 2014, mezi vánočními svátky. Osobně zatím 

z jednáních, která ohledně dotací vedeme, předpokládám, že by mohly být o cca 30 % vyšší jak 

v uplynulém roce, ale je to jen předpoklad. 
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Jak jsem ale zmínil, nejsou to jen dotace, co tvoří svazové příjmy. Příjmy další plynou z poplatků 

nových oddílů, z nových a prodlužování stávajících registrací závodníků a také z trenérské školy a to 

jak II. třídy tak třídy I. U toho bych se trochu zastavil.  

 

Trenérskou školu I. třídy provozujeme ve spolupráci s FTVS UK, jedná se o dvouleté studium, kde 

zhruba polovinu výuky zajišťuje fakulta a zhruba polovinu svaz. Jen pro zajímavost, výuka probíhá 

vždy od října do května a to celkem 15 víkendů, tzn. většinou dva víkendy v každém měsíci. Je tedy 

co se týče organizace, zajištění lektorů a koordinace témat a výuky docela hodně náročná. 

Mimochodem, zrovna tento víkend – resp. pátek, sobotu i neděli – výuka zase probíhá. Ze studentů, 

kteří zahájili studium na podzim 2012, dokončilo či dokončuje své studium 8 lidí (dva už získali 

diplomy trenérů I. třídy, další trojice absolvovala závěrečné zkoušky tento týden – dva úspěšně a 

jeden bohužel neúspěšně), ze studentů, kteří nastoupili do prváků na podzim 2013 v současnosti 

studuje také 8 studentů (tři mezitím studium ukončili), na podzim 2014 nastoupilo do prváků 15 

studentů. Provozování trenérské školy nám v roce 2014 vydělalo 67 tisíc Kč. 

 

Vedle provozování Trenérské školy I. třídy jsme získali od Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy i akreditaci pro školené trenérů II. třídy. Za to patří poděkování Pavlovi Provázkovi, který 

veškerou (navíc dost náročnou) nutnou administrativu s ministerstvem zajistil. Provozovat kompletní 

školení trenérů II. třídy není v současnosti v našich silách, nicméně praxe probíhá tak, že studenti 

trenérské školy Pavla Provázka mohou nad rámec jeho kurzů absolvovat další výukový víkend se 

zaměřením čistě na kulturistiku a fitness, kdy veškeré čisté příjmy tohoto víkendu náleží svazu 

kulturistiky. Tímto způsobem svaz v uplynulém roce vydělal zhruba 52 tisíc Kč.  

 

V neposlední řadě, mluvím-li o příjmech, musím zmínit i svazové sponzory a to především společnost 

Nutrend, která nám jednak pomáhá částečně finančně a jednak i formou doplňků sportovní výživy. 

Přímým sponzorem svazu je i moje společnost Ronnie.cz. Mimochodem, mluvím-li o společnosti 

Nutrend a jejich sportovní výživě, tu dostávají jednak závodníci chystající se na soutěže mistrovství 

Evropy i mistrovství světa a také pořadatelé jednotlivých soutěží, pokud se jim nedaří zajistit dostatek 

cen pro jimi pořádané závody a to jak v rámci jarní, tak i podzimní soutěžní sezóny.  

 

Co se týče výdajů, pak zde platí to, co jsem zmínil před chvílí, tzn. že se snažíme maximálně šetřit. O 

některých číslech hospodaření jsem už mluvil, teď bych je zmínil o kousek podrobněji. 

(prezentace na projektoru) 

Rozpis všech příjmů a výdajů vidíte v tabulce, zatímco minulý rok jsem zmiňoval, že jsme skončili 

v roce 2013 v drobném účetním mínusu, za rok 2014 jsme skončili v příjemném plusu a to lehce přes 

210 tisíc Kč. To odpovídá i tomu, co jsem zmiňoval před chvílí, že jen na tom novém speciálním účtu 
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s dotacemi z loterií stále „leží“ cca 190 tis. Kč. Mimochodem, z těch peněz bychom rádi realizovali 

nějaké projekty, které pomohou k rozšiřování členské základny dětí, dorostenců a juniorů. Kdybyste 

někdo měl konkrétní návrhy či nápady, budeme jenom rádi. 

 

Co se týče výhledu na rok 2015, ten je velmi podobný a vidíte ho v následující tabulce: 

(prezentace na projektoru) 

Nicméně je tam samozřejmě zase velkou neznámou výše státních dotací, kterou zjistíme až v průběhu 

roku – doufám, že ne v prosinci jako v roce minulém.  

 

Tolik k ekonomice a svazovým partnerům. 

 

Když jsem před chvílí mluvil o penězích, mohlo to v některých chvílích vyznívat třeba i pesimisticky, na 

druhou stranu peníze nejsou pro rozvoj svazu kulturistiky a fitness tím nejdůležitějším. Mnohem více 

znamená reálná práce pro svaz a to na všech úrovních – od trenérů a majitelů oddílů a fitness center, 

přes samotné závodníky až k pořadatelům soutěží, rozhodčím či členům vedení svazu kulturistiky. 

Osobně se mi totiž zdá, že v posledních letech je na všech těchto úrovních řada aktivit, které vedou 

k tomu nejpodstatnějšímu – k výrazně vyššímu počtu závodníků na soutěžích. Ještě než se k němu 

dostanu, shrnul bych nejdříve soutěže jako takové.  

 

Těch se v uplynulém roce konalo v České republice opravdu hodně – na jaře 7 mistrovských soutěží 

(kromě 3 juniorských a 3 pro muže/ženy/masters i samostatné mistrovství ČR ve fitness), na jaře 

navíc proběhla i 1 soutěž pohárová – na  podzim pak 3 soutěže pohárové a 5 soutěžní kondičních. 

Vedle toho tu byla i jarní Olympia Amateur a podzimní profesionální EVLs Prague Pro. Celkem 18 

soutěží v České republice. Pro porovnání, třeba v roce 2011 to bylo 14 soutěží. Všem pořadatelům 

bych za jejich práci na pořadání soutěží chtěl velmi poděkovat! 

 

Nyní bych chtěl zmínit to, co jsem už částečně nakousnul, totiž počty závodníků. Možná pamatujete 

graf, který jsem ukazoval na minulé valné hromadě, ze kterého   museli mít všichni radost. 

 

(prezentace na projektoru) 

 

V roce 2011 startovalo na jarních soutěžích 217 závodníků, na podzimních 145 závodníků, za celý rok 

tak startovalo v rámci České republiky 338 „unikátních“ závodníků (tím slovem „unikátních“ myslím, že 

pokud jeden závodník startoval na třech soutěžích, v mých počtech je to stále závodník jeden jediný).  
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V roce 2012 přišel mírný nárůst, 235 závodníků na jaře, 179 závodníků na podzim a celkem 380 

závodníků za celý rok. To bylo o 42 závodníků více jak v předešlém roce. Mimochodem, pokud se 

divíte, proč čísla jaro + podzim nedávají dohromady čísla za celý rok, je to proto, že někteří závodníci 

z jara startovali i na podzim.  

 

Pak přišel rok 2013 a to jsou i čísla, která jsem zmiňoval vloni a která byla výrazně optimistická – 302 

závodníků na jaře, 256 na podzim, celkem za celý rok 511! To je meziroční nárůst o 131 závodníků! 

 

Pojďme se ale nyní podívat na rok uplynulý, tzn. rok 2014. V jeho jarní části se na soutěžích 

představilo 407 závodníků. To je meziročně o 105 více, v porovnání s rokem 2011 pak téměř 

dvojnásobek! Velmi silný byl i podzim, v rámci kterého startovalo 329 závodníků! A to mluvím jenom o 

závodnících z českých oddílů, v rámci pohárových soutěží a v rámci zmíněné Olympie Amateur se 

soutěží zúčastnili další desítky zahraničních závodníků, které ale do těchto čísel samozřejmě 

nezahrnuji. Podíváme-li se na výsledek za celý rok 2014, pak v rámci České republiky startovalo za 

celý rok 662 českých závodníků! Pokud jsme tedy vloni měli radost z čísla „511“ za celý rok 2013, pak 

nyní v roce 2014 to bylo o 151 závodníků více! 

 

Tady se nabízí otázka, jaký bude rok letošní? Zatím je na odhady příliš brzy, každopádně Slávek 

Vinogradov k dnešnímu dni vyřídil zhruba 250 žádosti o platný registrační průkaz a to vzhledem 

k tomu, že do prvních soutěží zbývá ještě více než měsíc a že závodníci nechávají většinou řešení 

registraček na poslední chvíli, vypadá velmi dobře. Ale uvidíme.  

 

Na závěr k rekapitulaci soutěží bych rád ještě jednou mluvil o pořadatelích. Jednak bych jim chtěl ještě 

jednou poděkovat, protože pořádání soutěží je jednak náročná, jednak v mnoha případech i ztrátová 

záležitost (mluvíme-li o penězích), každopádně zájem pořadatelů o pořádání soutěží je čím dál vyšší. 

Pro letošní jaro jsme museli řadu žadatelů bohužel odmítnout a už teď máme v seznamu několik 

pořadatelů, kteří se hlásí pro rok 2016. Navíc to vypadá, že letos na podzim nebudou tři pohárové 

soutěže jako v uplynulém roce, ale s jistotou soutěže čtyři a možná i soutěží pět. 

 

Na závěr bych rád zmínil ještě několik drobností – i když „drobností“ spíš v uvozovkách. 

 

Už jsem zmínil, že v uplynulém roce proběhly v České republice dvě významné soutěže – Olympia 

Amateur a EVLs Prague Pro. Ty se budou konat i v roce 2015, tentokrát ale v rámci jediného 

soutěžního víkendu a to na začátku října.  
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Vedle toho a vedle zmíněných českých soutěží mohou čeští závodníci startovat i na dlouhé řadě 

mezinárodních klání, kterých máme jen pro letošní jaro v kalendáři devět, na kterých plánují čeští 

sportovci účast, a další postupně přibývají.  

 

A to by bylo všechno... Moje povídání bylo dlouhé, určitě jsem ale nemohl shrnout vše, co se uplynulý 

rok v kulturistice a fitness událo. Řadu dalších věcí shrnou moji kolegové z jednotlivých komisí, řadu 

věcí pak najdete na svazových webových stránkách, které se snažíme v maximální možné míře 

doplňovat o aktuální informace. 

 

Děkuji Vám za pozornost. 

 

       Ing. Martin Jebas 

       předseda SKFČR 

 


