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Výroční zpráva o činnosti sekce boby v sezoně 2010/2011 

 

Na úvod je třeba zmínit fakt, že s ohledem na aktuální situaci ohledně 

financování oblasti sportu v ČR, technickou a tedy i finanční náročnost bobů a 

zároveň mimořádné náklady v souvislosti s vystoupením českých bobových posádek 

na ZOH 2010 ve Vancouveru (nákup konkurenceschopného 4bobu a následné 

částečné splacení půjčky v roce 2010), nebylo možné zabezpečit potřebné zdroje pro 

absolvování optimálního průběhu sezony. Konkrétně nebylo možné absolvovat celou 

sérii závodů SP, zvláště její první část v zámoří. To se projevilo jak v celkovém 

umístění v rámci SP, tak i ve startovních pozicích českých posádek, zejména na MS, 

což s ohledem na již jarní charakter počasí mělo podíl i na celkovém umístění. 

První část sezony byla tedy zahájena sérií závodů EP, kde i přes vysokou 

konkurenci (cca 10 posádek ze SP, popř. účastníků ZOH 2010) byly zaznamenány 

solidní výsledky, zejména v závodech 4bobů (5., 6., 7. místo – pilot Vrba, CZE I). 

Po Novém roce se CZE I účastnila 3 závodů SP (4. závod v italské Cesaně 

byl z finančních důvodů vypuštěn), kde bylo dosaženo opět velmi dobrých výsledků, 

a to zejména se 4bobem (Igls-13. místo, Winterberg-10. místo, St. Moritz-13. 

místo). Nejlepšího umístění s 2bobem bylo dosaženo v Igls – 13. místo.  

Závod SP ve Winterbergu byl zároveň ME, kde bylo dosaženo výborných 

výsledků: 4bob – 9. místo, 2bob - 16. místo.  

Závěrečným podnikem sezony bylo MS v Königssee, kde bylo dosaženo 21. 

místa v závodě 2bobů a 17. místa ve 4bobech. S ohledem na chybějící body 

z první části sezony a tedy startovní číslo, jarní charakter počasí, který se projevil 

v kvalitě dráhy v průběhu závodu a zastaralou technickou vybavenost, byla patrná 

limitovanost výsledku, nespočívající v kvalitě posádky. I tak lze hovořit s ohledem na 

počet účastnících se posádek (31, resp. 33) hovořit ve srovnání s výsledkem na ZOH  

o výkonnostním progresu. 

 

 

 

 



Shrnutí výsledků 2010/2011: 

 

MS: 2bob – 21. místo, 4bob – 17. místo 

ME: 2bob – 16. místo, 4bob – 9. místo 

celkové pořadí SP: 2bob – 23. místo, 4bob – 18. místo  
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