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Výroční zpráva o činnosti sekce boby v sezoně 2012/2013 
 
1. Úvod 
 
V úvodu hodnocení je zcela jistě třeba vyzdvihnout několik dobrých výsledků dosažených A týmem 
pilotovaným Janem Vrbou. Za všechny uveďme např. historicky nejlepší umístění českého čtyřbobu 
– 5. místo ve SP v Altenbergu. Pozitivem byla jistě i premiérová účast CZE I v rámci NAC (5násobné 
vítězství), která přinesla významný bodový zisk do rankingu FIBT, či další progres v umístění na MS 
(16. místo 2bob, 12. místo 4bob). Po 3 letech měla ČR také svou bobovou posádku na MSJ 
(Matoušek-Carda). ČSBS-sekce boby má také pro období 12/2012-02/2014 svého olympijského 
stipendistu (Matoušek). 
 
Sezona 2012/13 znamenala po dvou letech konečně možnost hospodaření sekce s rozumným 
objemem finančních prostředků. Jejich převážná většina byla využita na rapidně zvýšený objem 
tréninkových jízd(rekordní množství v posledních cca 10 letech)a absolvování všech závodů SP a EP, 
jakož i MSJ, ME a MS. Částečně došlo i k obnově závodního materiálu (2bob zn. Singer). 
 
Počínaje rokem 2013 jsou ze strany MŠMT požadovány, coby součást žádostí o dotace, výkazy 
členské základny. Poměrně složitým procesem (obtížná komunikace až apatie některých oddílů) bylo 
zjištěno, že ČSBS měl k 30. září 2012 139 členů, z nichž registrovaných sportovců je 54. Členové jsou 
registrováni v celkem 6 oddílech (BK Czech Republic, BK Slavia Praha, SKBS Liberec, SK Izoprosper, TJ 
Vesko Nová Ves nad Nisou, USK). V této sezoně tedy byly formálně zrušeny 2 oddíly (Slovan 
Mariánské Lázně a BK Teplice) a vznikl aktuálně nejdynamičtější bobový oddíl Bob Klub Slavia Praha, 
který sdružuje na 30 členů, z nichž cca 25 je závodících, včetně většiny reprezentantů. 
Sekce doporučuje podporu oddílů, jejichž hlavní náplní by měl být zejm. nábor nových členů. 
 
Je nastavena standardní komunikace s partnery z veřejného sektoru i se sponzory. Významným 
pozitivem je potvrzená sponzorská spolupráce i pro olympijskou sezonu 2013/14. 
 
Boby byly tuto sezonu i velmi často vidět v TV (ČT, Sport 1, Sport 2 – přenosy 2. části SP, vč. ME, ,MS 
aj.) a dalších médiích (tisk,  www.youtube.com aj.). 
 
Od 24. ledna 2013 byl spuštěn velmi zdařilý web českého bobového sportu www.bobteam.cz, který 
mj. obsahuje právě i odkazy na mediální prezentaci sekce. 
 
2. Sportovní výsledky 
 
Příprava v sezoně 2012/13 byla organizována dle Plánu přípravy 2012, mj. se uskutečnilo  
7 tréninkových kempů v ledovém korytě (Königssee, L. Placid, Calgary, 2x Altenberg, Sochi, La 
Plagne) a celkem české posádky absolvovaly40 dvoj- a čtyřkových závodů (2x MS, 15 x SP, 1x MSJ, 6x 
AP, 16xEP).  
 
Závodů se letos zúčastnily celkem 3 posádky (piloti Vrba, Hladík, Matoušek).A tým vynechal kvůli NAC 
závody SP ve Winterbergu a La Plagne. Svou premiéru ve SP si tak mohl odbýt Vladimír Hladík. 
V závodě SP vKönigssee CZE I nestartovala s ohledem na zdravotní stav pilota. MS a ME se zúčastnila 
pouze CZE I. CZE III reprezentovala na MSJ v Igls.  

http://www.bobteam.cz/


Piloti a posádky: 
 
Jan Vrba (2bob-824 b.-20., 4bob-1080 b.-14., komb.-1904 b.-18.) – zaznamenal pravděpodobně svou 
nejlepší sezonu (5násobné vítězství v NorthAmericanCupu, 5. (4bob) a 9. místo (2bob) v závodě SP  
v Altenbergu či 12. místo (4bob) a 16. místo na MS v St. Moritz, rekordní bodový zisk i umístění 
v rankingu FIBT. Byť se v posádce 4bobu odehrála řada změn (brzda-Vacek, Stokláska přesun na levé 
křídlo, v průběhu sezony celkem 3 pravá křídla-Suchý, Dvořák, Bohman),bylo možné registrovatjistý 
výkonnostní posun oproti předchozím sezonám. Byť umístění se starty je stále okolo 15. pozice 
startovního pole, došlo ke zmenšení odstupu od nejlepších. Na stabilizaci a dalším zlepšení je třeba  
i nadále pracovat, zejména pak s ohledem na zvyšování váhy posádky. 
 
ME 

- v závodě2bobůbylo dosaženo 9. startu a celkově 16. jízdy, přičemž se projevila zejm. 
nesprávná volba nožů na závod (viz mezičasy:9.-10.-12.-13.-15.-16.) 

- v závodě 4bobů bylo dosaženo 11. a 10. startu a 11. a 13. jízdy, celkově 11. místo. S ohledem 
na změny v posádce na poslední chvíli lze toto považovat pravděpodobně za maximum 
možného v dané chvíli. 

MS  
- závod2bobů – starty 13.-17.; jízdy 19., 20.,16., 16., celkově 16. místo. 
- závod 4bobů – starty 13.-18., s tím, že čtvrtý start byl 8 setin od nejrychlejšího startu  

a 2 setiny od startu vítězů MS. Jízdy 14., 12., 3.,12.; celkově 12. místo. 
 
Slabší výsledek se českému týmu tedy nevyhnul při ME (2bob-volba kudel), při SP ve 
Whistleru(pilotáž) a v Soči (2bob-volba kudel, možnosti výpravy). Za relativní neúspěch lze považovat 
i umístění 4bobu na ME v Igls, kdy 11. místo znamenalo po dvou letech absenci české posádky v TOP 
10. Důvodem byla zdravotní indispozice 2 členů posádky (Vrba – zápal průdušek, Suchý – zranění 
kolene) a následná nutná změna v posádce v den závodu. Umístění v závodech 4bobů (SP, ME, MS) 
bylo vždy o 4-10 umístění lepší než v závodech 2bobů. 
Aktuálním limitem posádky je váha jejích členů, občasné zdravotní indispozice, popř. absence 
závodních nožů u 2bobu na „teplý“ led či technické nedodělky na 2bobu. 
Lze předpokládat, že po odstranění těchto nedostatků může A tým pravidelně atakovat nejlepší 
desítku startovního pole SP. Je třeba, aby si posádka, jakož i realizační tým, uvědomil, že při atakování 
TOP 10 již záleží na každé maličkosti (setině), která může dopomoci k takovému umístění, a to 
zejména při tradičním zostření a neuvěřitelné vyrovnanosti konkurence před ZOH. 
 
MS 

 Sv. Mořic 

2bob 16. 

4bob 12. 

 
ME 

 Igls 

2bob 16. 

4bob 11. 

 
SP 

 L. Placid Park City Whistler Altenberg Igls Sochi 

2bob 18. 23. 25. 9. 22. 28. 

4bob 14. 17. 20. 5. 12. 18. 

 
 



NAC 

 Calgary 1 Calgary 2 Calgary 3 

2bob 2. 1. 1. 

4bob 1. 1. 1. 

 
FIBT komb. ranking 

 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 
komb. ranking 491 (49.) 555 (50.) 1316 (22.) 1391 (23.) 1904 (18.) 

 
Vladimír Hladík (2bob–240 b., 64., 4bob–254 b., 59., komb.-494 b.-61.) – letos absolvoval všechny 
závody EP, popř. místo závodu EP premiérově 2 závody SP (Winterberg, La Plagne). Slušné výsledky 
zaznamenal na EP v Igls (2bob) a v závodě EP ve Winterbergu (finálová TOP 20).Jako podprůměrné lze 
označit vystoupení při závodu EP v Königssee.Negativně lze hodnotit fakt, že se posádce nepodařila 
kvalifikace na MS, resp. do seriálu SP. Nelze však při celkovém hodnocení pominout fakt, že Vladimír 
Hladík učinil oproti minulé sezoně v pilotáži (otázkou je zda i ve fyzické připravenosti) jistý pokrok, 
který lze dokladovat např. 10násobným bodovým ziskem oproti sezoně 2011/2012. 
Místa pro zlepšení lze spatřovat ve: zvládnutí psychického předzávodního stresu a dalším 
zkvalitňování a tmelení posádky (v duchu hesla – výsledek udělá jedině posádka jako celek), zejm. ve 
vztahu ke 4bobu, což by mělo vést ke zlepšení startů na úroveň A týmu, jako tomu bylo před ZOH ve 
Vancouveru u posádky CZE II J. Vrby; kruciálním úkolem je kvalifikace CZE II na ZOH. 
 
SP 

 Winterberg La Plagne 

2bob 26. 29. 

4bob 25. --- 

 
EP 

 Igls 1 Igls 2 Winterb.1 Winterb.2 Winterb.3 Königssee1 Königssee2 

2bob 19. 17. 21. 19.  31.  

4bob 21. 21. 20. 19. 20. 24. 23. 

 
FIBT komb. ranking 

 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 
komb. ranking 195 (67.) 274 (65.)  265 (54.) 50 (80.)  494 (61.) 

 
Radek Matoušek (2bob–125b., 72., komb.–77.) –pro Matouška toto byla první sezona, přičemž hned 
od počátku projevil jistý cit pro řízení (2. místo v závěrečném závodě bobové školy, zvládnutí dráhy 
v Altenbergu, bodový zisk ve všech absolvovaných závodech EP). Progres je patrný i ve fyzické 
připravenosti. Nesporným pozitivem je i zařazení pilota do olympijského stipendijního programu, 
z čehož je možné velmi zkvalitnit přípravu nejen stipendisty, ale části celého reprezentačního týmu. 
Místem pro zlepšení je jistě další práce na pilotáži, ale zejména pak atletická(běžecká) a silová 
průprava, kterou začal pilot zlepšovat hned po konci sezony. R. Matoušek si bude muset také pro 
budoucí sezonu sehnat kvalitní a stabilní posádku a to i pro 4bob. 
 
MSJ 

 Igls 

2bob 19. 

 
EP 

 Igls 1 Igls 2 Winterb.1 Winterb.2 Königssee 

2bob 29. 28. 27. 28. 27. 



Obecná doporučení: 
- Každý pilot si kolem sebe musí vytvořit skupinu 4-5 stálých členů posádky. 
- V průběhu přípravy musí být kladen důraz na nácvik startůkompletní posádky 2 i 4bobu, 

popř. samostatných křídel, nikoli na sólo starty. 
- I letos bude příprava probíhat dle Plánu přípravy 2013/14 (rozeslán 25.3.2013). 

 
3. Finance 
 
Jak již bylo řečeno v úvodu, sezona 2012/13 znamenala po dvou letech konečně možnost 
hospodaření s rozumným objemem finančních prostředků (MŠMT cca 2,7 mil. Kč, ČOV cca 540 tis. Kč, 
sponzoring privátními subjekty cca 700 tis. Kč). Bylo možné dokonce renovovat 2bob (zn. Singer). 
Došlo také ke splacení cca 10 % dluhu ČSBS vůči ČSTV z roku 2008, jehož aktuální výše k 1.1.2013 činí 
cca 555 500 Kč, byť od této instituce Svaz neinkasuje žádné prostředky, ze kterých původně půjčka 
měla býti splácena. S další splátkou se počítá i pro rok 2013.Po jednáních předsedy ČSBS 
s představiteli ČSTV v únoru 2013 bylo dojednáno, že dluh musí být ze strany ČSBS uhrazen do konce 
roku 2018. 
 
Za vynikající výsledky bylo možné závodníkům, obdobně jako tomu bylo v loňské sezoně, vyplatit 
drobné finanční odměny (umístění v rámci NAC, SP v Altenbergu). 
Počítá se s renovací dalšího 2bobu (kapota koncepce „Mingeon“) a se zakoupením nové sady (sad) 
závodních nožů (záleží na výši případné dotace). 
 
Bohužel se nepodařilo získat grant na nový 2bob, resp. závodní nože a užitkové vozidlo na přepravu 
materiálu.  
Na rok 2013 byly opětovně podány granty na závodní nože (MŠMT, ČOV) a užitkový vůz (MŠMT).  
I nadále byla realizována rozumná úsporná režijní opatření. 
 
4. Sportovci ve střediscích 
 
CS MV – Vrba-instruktor sportu (HPP), Vacek-IS (½ úvazek), Bohman, Hladík, Dvořák-sml.sportovci; 
výkonnostní cíle na sezonu 2013/14 pro všechny zařazené  - 8. místo na ME, 10. místo na ZOH Sochi. 
Dukla – Stokláska-IS (1/2 úvazek), Suchý-IS (1/2 úvazek); výkonnostní cíl 8. na ME, 10. na ZOH. 
 
5. VV 
 
Primárně je třeba konstatovat směrem k činnosti VV-boby v sezoně 2012/13 následující:  

- hospodář Jan Stokláska byl zároveň člen A týmu, 
- Ivo Danilevič, Jan Sieber a Lenka Vorlovábyli limitováni ve své aktivitě vůči VV-boby svými 

časovými možnostmi.  
Náročnost administrativy (zpracování a podávání grantů, dokladace výsledků a činnosti Svazu, včetně 
členské základny, organizační zajištění SP – zejména závodu v Sochi, EP, NAC, MS, MSJ, tréninkových 
kempů), komunikace s partnery, včetně FIBT, a sponzory, údržba webových stránek, 
provozuschopnost sportovního materiálu atd., tak klade extrémní nároky na vedoucího VV, který je 
mj. zároveň členem B (A) týmu. 
Pominout nelze v této souvislosti ani fakt, že vedoucí VV zajistil pro činnost sekce na rok 2012 též 
sponzoring ve výši bezmála 300 tisíc Kč (smlouvy o reklamě jsou v obdobném rozsahu připraveny 
k podpisu i v roce 2013), další úspory byly zajištěny ve spolupráci s J. Stokláskou a I. Danilevičem díky 
„výběrovým řízením“ na transport bobů do Severní Ameriky a Ruska (cca 100 tisíc Kč), popř. v podobě 
odškodného za poškození beden při transportu ze zámoří.  
 
Vedoucí VV proto předsedovi ČSBS a VV-boby předložil na schůzi VV-boby č. 1/2013 dne 24.3.2013 
k projednání návrh odměňování za tuto činnost a zároveň návrh na odměňování hlavního trenéra  



I. Danileviče. Tento návrh byl přijat, přesná podoba bude známa nejpozději do prvního VV-boby 
konaného po VH ČSBS (1.6.2013). 
Zároveň vedoucí VV navrhujena nejbližším schůzi sekce ustanovení sekretáře VV-boby, a to 
jmenovitě Jana Mottla, bývalého závodníka a zdatného manažera, který se na výše uvedených 
činnostech od ledna 2013 již podílí. 
 
Další oblastí k diskuzi je činnost (a následně míra podpory) sekce skeletonového sportu a komunikace 
mezi oběma sekcemi uvnitř i navenek, viz komunikační šumy kolem FIBT Development programu, 
svévolné jednání s MŠMT ohledně SCM apod., na základě čehož byl vedoucí VV-boby ustanoven 
generálním sekretářem ČSBS oprávněným, spolu s předsedou, komunikovat s FIBT.  
Domníváme se, že využívání finančních prostředků v současném rozsahu pro potřeby skeletonového 
sportu, které jsou navíc generovány výhradně činností VV-sekce boby, je sporné a vyzýváme 
předsedu ČSBS k revizia vyjasnění věci. 
 
6. Priority pro sezonu 2012/2013 
 
Z priorit pro sezonu 2011/2012 se podařilo zrealizovat:  
- absolvovat veškeré závody EP v základním, resp. rozšířeném složení (2 piloti 2bob, 1 pilot 4bob), 
- zajistit 1-2 piloty do bobové školy ve věku okolo 20 let (Radek Matoušek), 
- rozšířit kvalitní jádro závodníků (Michal Vacek, Dominik Dvořák, Jan Carda), 
- obnovit technické prostředky sekce (2bob zn. Singer). 
 
Naopak nebylo dosaženo priorit: 
- v závodech SP a EP zajistit bodovým ziskem stálou účast 2 posádek ve SP a MS (CZE II byla první 
nepostupující posádkou na MS), 
- umístění do 8. místa na ME (11.) a do 10. místa na MS (12.). 
 
Pro následující sezonu byly tedy identifikovány následující priority: 
- 2 piloti na ZOH, 
- A tým se 4bobem na ZOH v TOP 10, 
- v sezoně 2013/14 disponovat 3 piloty 2 a 4bobu + dalším 1 (až 2) pilotem v zácviku, 
- vytvoření Koncepce materiálně-technického rozvoje pro střednědobý horizont (rozesláno 2.4.2013), 
- další posílení kádru brzdařů-posílit odpovědnost pilotů za své týmy (není možné, aby brzdaře 
draftoval pouze vedoucí VV, jak tomu je v posledních cca 3-4 letech), 
- pokusit se zajistit (placeného) hlavního trenéra a mechanika, 
- pečlivá údržba sportovních prostředků (zejm. závodních nožů), 
- zdravotní péče o závodníky – jarní komplex. zdravotníprohlídka (absolvováno 9. a 10. dubna 2013) + 
podzimní imunizace, 
- nová sada (sady) závodních nožů (záleží na výši případné dotace), 
- renovace dalšího 2bobu (kapota Mingeon), popř. částečná renovace (uvedení do provozu) třetího 
4bobu.  
 
 
 
 
 

   JUDr. Martin Bohman, Ph.D. 
vedoucí VV ČSBS-sekce boby 

 
 
 
 



BOBY –SPORT S TRADICÍ 
 
 

Český bobový tým Jana Vrby si letos zasloužil i státní hymnu, a to 5násobným vítězstvím na 
NorthAmericanCupu v Calgary. 

 
 
Stupňů vítězů se posádka Vrba-Suchý-Stokláska-Vacek dočkala i při závodě SP v Altenbergu. 5. místo 
je historicky nejlepším umístěním českého 4bobu. 

 
Svou premiéru ve světovém poháru si letos odbyl i Vladimír Hladík, kvalifikace na MS, resp. do SP pro 
příští rok, se mu však o jedno jediné místo nepodařila. 

 
 
 
 



ČSBS-sekce boby má pro období 12/2012-02/2014 svého olympijského stipendistu. Spolu s čerstvou 
olympijskou nadějí Matouškem podepisoval smlouvu s ČOV též místopředseda ČSBS Bohman. 

 
 
Po 3 letech měla ČR také svou bobovou posádku na MSJ (Matoušek-Carda).  

 
 
A svou premiéru na olympijské dráze v Sochi měl v únoru 2013 i český bobový A tým ve složení Vrba-
Bohman-Stokláska-Vacek. 

 
 

 
"On the hard road to Sochi" 

 
 

 


