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Výroční zpráva o činnosti ČSBS - sekce boby v sezoně 2013/2014 
 

1. Úvod 
 
Uplynulá sezona byla samozřejmě koncetrována primárně na Olympiádu v Soči. Zahájili jsme ji již 
tradičně v Liberci počátkem října mezinárodním MČR v bobových startech s rekordní účastí závodníků 
od roku 2005 a následně bylo uspořádáno 26.-27.10.2013 i mezinárodní MČR na dráze ve 2 a 
4bobech v německém Königssee. Následně bylo možné zajistit, s ohledem na extrémní finanční 
náročnost olympijské sezony, alespoň dvěma českým reprezentačním posádkám, aby absolvovaly 
celou sezonu (třetí posádka se účastnila pouze první části). Došlo k posílení a stabilizaci závodního 
kádru. Juniorská reprezentace s pilotem Radkem Matouškem dosáhla povzbudivých výsledků na 
Mistrovství světa juniorů 2014, když se v závodě 2 i 4bobů se umístila v nejlepší desítce startujících, 
což je nejlepší umístění na MSJ v mužských složkách za posledních zhruba 15 let. Česká republika 
v čele s pilotem Janem Vrbou (s trochou štěstí) také měla své zastoupení v obou bobových 
disciplínách na XXII. Zimních olympijských hrách 2014 v Soči. Umístění však byla nejhorší od ZOH 
1992 v Albertville. 
 
Co se týká členské základny, v roce2013 ČSBS posílil na 9 oddílů, ve kterých bylo sdruženo celkem 
229 členů (oproti 6 oddílům a 139 členům registrovaným v roce 2012). 
 
I v sezoně 2013/2014 byla nadále upevňována spolupráce s partnery z veřejného sektoru (ČUS, ČOV, 
CS MV, ASC Dukla, MŠMT), občanského sektoru (zejm. s ASK Slavia Praha) i se sponzory (Agrofert, 
a.s., Frodl Group, AtexSportswear, Mercedes-Benz ČR aj.).  
 
Boby byly v sezoně velmi často vidět v televizi a dalších médiích. Nejvýznamnější bobové události 
bylo možné on-line či ze záznamu sledovat i na internetovém kanál FIBT:  
http://www.youtube.com/user/bobskeletv 
Počet mediálních odkazů souvisejících s českými bobisty v roce 2013 přesahoval tři desítky, 
viz:http://www.bobteam.cz/media 
 

2. Sportovní výsledky 
 
Příprava v sezoně 2013/14byla organizována dle Plánu přípravy 2013/14. Dlužno dodat, že tréninkový 
proces u některých členů A týmu nebyl optimální. Důvodem byl zejména nadměrný počet případů 
zranění, ale i pracovní vytíženost některých členů. 
 

2.1 MČR a tréninkové kempy 
 
Na „trenažérovém“ MČR v Liberci v kategorii juniorů obhájil loňský titul Michal Vacek (5,50 s.), 
stříbro se dělilo mezi Marcela Kadlece a slovenského závodníka Lukáše Kožienku (oba 5,57 s.), bronz 
bral nováček Jiří Vondráček (5,62 s.). Mezi muži zvítězila absolutně nejlepším výkonem (5,47 s.) další 
nová posila, 116kg obr Jakub Havlín. O druhé a třetí místo se podělil Vláďa Hladík a David Egydy 
(5,67 s.). Samostatnou soutěž pilotů trochu překvapivě vyhrál olympijský stipendista Radek Matoušek 
(5,67 s.), když stejného výkonu dosáhl i Vláďa Hladík. Soutěž 2bobů pro sebe nakonec získala dvojice 
Hladík-Vondráček (5,20 s.), 2. Vrba-Havlín se stejným výkonem, 3. Matoušek s Kadlecem (5,25 s.).  
V závodě 4bobů bralo zlato kvarteto Hladík-Egydy-Vondráček-Suchý (5,21 s.). Těsně v závěsu byla 
posádka Matoušek-Sommer-Kopřiva-Kadlec (5,23 s.). Třetí byl Vrba s improvizovaným týmem Suchý-
Kotůček-Vacek (5,37 s.). 

http://www.youtube.com/user/bobskeletv
http://www.bobteam.cz/media


Po více jak 10 letech se též uskutečnilo mezinárodní Mistrovství České republiky 2bobů a 4bobů 
v ledovém korytě. Stalo se tak o víkendu 26.-27.10 2013, po celotýdenním tréninkovém kempu na 
dráze v německém Königssee.  
 
Výsledky mezinárodního MČR ve 2bobech: 
1.Jan Vrba-Michal Vacek/Jakub Havlín (CZE I) 1:47,90 (53,83+54,07), 2. Vladimír Hladík-David 
Egydy/Jiří Vondráček (CZE II) 1:47,96 (53,81+54,15), 3. Michael Klingler (LIE) 1:49,89, 4. Dawid 
Kupczyk (POL) 1:50,70, 5. Benjamin Maier (AUT) 1:51,14, …Radek Matoušek-Jaroslav Kopřiva/Jakub 
Sommer (CZE III) DNF (53,99+DNF) 
 
Výsledky mezinárodního MČR ve 4bobech: 
1.Jan Vrba-Dominik Suchý-Dominik Dvořák-Michal Vacek (CZE I)1:48,98 (54,65+54,33), 2. Radek 
Matoušek-Jaroslav Kopřiva-Jakub Sommer-Jan Carda (CZE III) 1:51,90 (56,13+55,77), 3. Vladimír 
Hladík-Jiří Vondráček-David Egydy-Kryštof Kotůček (CZE II) 1:52,12 (56,05+56,07), 4. Philipp Mölter 
GER) 1:52,76, 5. Johannes Lochner (GER) 1:53,39 
 
V sezoně 2013/14 bylo uskutečněnotaké několik tréninkových kempů v ledovém korytě (Königssee, 
Altenberg, Sochi, St. Moritz, La Plagne). 
 
Před prvním závodem SP byla v Calgary uskutečněna WorldPushCompetition 2013 na ledovém 
trenažéru. Mezi nejlepších deset se probojoval Havlín (7.), který byl za Kanaďany a Američany 
nejlepším Evropanem, Vacek (8.) a Dvořák (10.). 
 

2.2 Posádky na mezinárodních závodech FIBT 
 
Závodů se letos zúčastnily celkem 3 posádky (piloti Vrba, Hladík, Matoušek).  
 
Jan Vrba (2bob-426b.-46., 4bob-740b.-22., komb.-1166b.-35.) – plný úvazek na CS MV; zaznamenal 
po loňských fantastických výsledcích (v rámci SP a NAC) jistý výkonnostní útlum, zejm. v disciplíně 
2bobů, kde získal jen o něco víc než polovinu bodů v rankingu FIBT. Důvody lze hledat v neúčasti na 
závodech NAC, ve zranění brzdaře Jana Stoklásky a ne zcela optimální formě (tréninkovém nasazení v 
přípravě) Michala Vacka z kraje sezony. To vedlo také v hledání dalších variant na pozici brzdařů 
(Havlín, Suchý, Stokláska ihned po návratu po zranění), které však neznamenaly zlepšení. To přišlo až 
koncem sezony na SP v Igls a Königssee (zároveň ME) a na ZOH (kde byl start s 2 bobem povolen až 
po relokaci kvót), kde byly s Vackem předvedeny velmi dobré starty kolem TOP 10. U 4bobu byly 
vcelku stabilní starty (posádka Dvořák, Suchý, Vacek; na SP ve Winterbergu a v Königssee byl místo 
Dvořáka na křídle Stokláska), tj. kolem 15. místa, jako v předchozí sezoně. Limitem pro výsledky u 
2bobů je též déle trvající deficit v materiálové výbavě (bob i nože). Celkové výsledky v rámci SP ve 
2bobech v rozmezí 20.-27. místo, ve 4bobech 13.-19. Na ME bylo dosaženo 17. (2boby) a 12. (4boby) 
místa, tedy pod očekáváním, s trvajícím výkonnostním regresem.  
Výkon na ZOH byl ovlivněn následně i startovním číslem na konci závodního pole, kdy led v areálu 
Sanki v průběhu závodu s ohledem na vyšší okolní teploty a ne zcela precizní práci ledařů velmi rychle 
ztrácel na kvalitě. V olympijském závodě 4bobů se částečně projevilo lehké natažení krejčovského 
svalu pilota ze závodu 2bobů. Pilotáž byla, až na 1. jízdu, velmi dobrá (2. jízda byla 9. nejrychlejší, 
závěrečný mezičas v této jízdě nejrychlejší z celého startovního pole). Očekávání vycházející z výkonů 
v sezoně 2013/14 byla na OH splněna, původně se však počítalo s o něco kvalitnějším umístěním (20.-
2bob, 12.-4bob).  
 
Posádka: 
Michal Vacek – aktuálně náš nejlepší brzdař. ½ úvazek na CS MV, k tomu občanské zaměstnání. 
Výkonnostní úroveň gradovala směrem k závěru sezony, tj. k ME a zejm. ZOH, kde předvedl jak 
v závodě 2bobů, tak 4bobů velmi dobrý výkon; rezervy v letní přípravě. 



Dominik Suchý – ½ úvazek na ASC Dukla, výkonnost v několika posledních sezonách limitována sérií 
zranění, vč. utržených vazů v koleni na začátku roku 2013. Operace a následná rehabilitace až do 
června 2013. Výkonnost se pozvolna stupňovala směrem k ZOH. Vydrží-li mu v následujících sezonách 
zdraví, měl by být oporou i pro ZOH v Koreji. Deficit v obecně prospěšných aktivitách vůči ČSBS. 
Dominik Dvořák – nejmladší člen. Smluvní sportovec na CS MV a student. Velký výkonnostní vzestup 
v průběhu sezony (2x 10. na MSJ v lednu 2014, povzbudivé starty v rámci EP s R. Matouškem, 
alternoval v 5 ze 7 kvalifikačních závodů J. Stoklásku na pravém křídle). V průběhu Her odvedl stabilní 
a dobrý výkon. Naděje bobového sportu (snad i jako pilot) pro ZOH v Koreji. 
Jan Stokláska – účast ve 3 SP, vč. ME, pro ZOH náhradník. ½ úvazek na ASC Dukla. Náš dlouhodobě 
nejlepší brzdař (6. na MS 2008, 12. a 13. na ZOH 2010) limitován od poloviny roku 2013 zraněním 
(ruptura bicepsu paže, v srpnu 2013 operace). Další zranění (natažení třísla) si přivodil v lednu 2014. 
Vydrží-li zdráv, měl by být významnou oporou českého bobového týmu až do Koreje, kde by měla 
jeho kariéra vrcholit. 
Jakub Havlín – objev roku, náhradník pro část SP v Americe + brzdař v závodě 2bobů v Salt Lake; 
nejlepší Čech (a Evropan) na World Push Competition 2013 v Calgary; obrovský silový a hmotnostní 
potenciál (115 kg), základem pro uplatnění těchto předpokladů v další sezoně bude získání zkušeností 
a vylepšení běžecké formy spolu se zdravím.  
 
ZOH 

 Soči 

2bob 24. 

4bob 16. 

 
ME 

 Königssee 

2bob 17. 

4bob 12. 

 
SP 

 Calgary Park City L. Placid 1 L. Placid 2 Winterb. 1 Winterb. 2 Sv. Mořic Igls Königssee 

2bob 20. 23. 27. 24. 24.  22. 20. 23. 

4bob 19. 14. 13. --- 18. 18. 14. 19. 17. 

 
FIBT kombinovaný ranking 

 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
komb. ranking 491 (49.) 555 (50.) 1316 (22.) 1391 (23.) 1904 (18.) 1166 (35.) 

 
Vladimír Hladík (2bob–108b.-77., 4bob–100 b., 64., komb.-208 b.-71.) – po velmi dobrém vstupu do 
sezony na MČR v bobových startech i na ledě, kde ve dvojkách prohnal i našeho nejlepšího pilota 
Jana Vrbu, bohužel v rámci úvodních závodů EP nepředvedl očekávané výsledky kolem první desítky. 
Naopak při závodě v Königssee dojel se 4bobem 18. a s 2bobem 29. Do dalšího závodu proto již 
nenastoupil. Tato sezona byla Vláďova, coby pilota, poslední. 
 
Posádka: 
Jiří Vondráček – nadějný brzdař, původně dálkař a trojskokan. Bude záležet na jeho preferencích,  
tj. zda u něj zvítězí atletika či boby. Po přibrání váhy a získání zkušeností by mohl být kvalitním 
členem reprezentačních posádek, v jeho prospěch hraje i věk. 
David Egydy – silově disponovaný borec, dále pravděpodobně již jezdit nebude. 
Kryštof Kotůček – nejmladší člen reprezentačního týmu, potenciál ve hmotě, síle i rychlosti; pro další 
sezonu byl předběžně vybrán jako pilot. 
 



EP 

 Alten. 1 Alten. 2 Königs. 1 Königs. 2 

2bob 18. 20. 24. 29. 

4bob 13.  18.  

 
Radek Matoušek (2bob–365b.-53., 4bob-322b.-56.,komb.–687b.-58.),pro kterého byla tato sezona 
teprve druhá (se 4bobem šlo o premiéru) získával i díky olympijskému stipendiu, cenné zkušenosti. 
Výhodou byla i sehraná a stabilní posádka Kopřiva-Carda, která byla na pravém křídle doplňována 
Sommerem, Bohmanem a Dvořákem. Výsledky lze v kontextu zkušeností hodnotit celkově pozitivně, 
zejména pak ty z EP v Königssee a Igls, a to i co do startů posádek. Milým překvapením byla dvě  
10. místa juniorských posádek na letošních MSJ (ve 2bobu s D. Dvořákem, ve 4bobu Dvořák-Kopřiva-
Carda). Všichni uvedení jsou členy BK Slavia Praha a trénují u Petra Šarapatky. Potenciál směrem ke 
Koreji. 
 
Posádka: 
Dominik Dvořák – viz výše. 
Jaroslav Kopřiva – potenciál k dobrým výsledkům, jeho pozitivem a negativem zároveň je 
(pře)motivovanost; pod kvalitním trenérským vedením může nadále výkonnostně růst. 
Jan Carda – kvalitní atlet, velké až překvapivé zlepšení v průběhu sezony, stabilní člen posádky. 
Jakub Sommer – velké rezervy v systému tréninku, časově limitován k účasti na závodech, dobrý 
potenciál, jen ho využít. 
Martin Bohman – motivovaný a stabilní borec, místopředseda, resp. novopečený předseda ČSBS, 
účast jen v závodě EP v Königssee, kterým ukončil 10letou kariéru. 
 
MSJ 

 Winterberg 

2bob 10. 

4bob 10. 

 
EP 

 Alten. 1 Alten. 2 Königs. 1 Königs. 2 Winterb. 1 Winter. 2 Igls 1 Igls 2 Mořic 1 

2bob 24. 15. 18. 12. 24. --- 19. 14. 25. 

4bob 15.  19.  18. 17. 21. 22. 26. 

 
FIBT kombinovanýranking 

 2012/13 2013/14 
komb. ranking 125 (77.) 687 (58.) 

 
Kompletní výsledky: http://www.fibt.com/races-results/results.html 
 

3. Finance 
 
Jak již bylo řečeno v úvodu, sezona 2013/14byla finančně velmi náročná. Navzdory tomuto faktubyla 
oproti předcházející sezoně podpora ze strany MŠMT v celkovém úhrnu nižší (cca o 1/5). Jen 
s pomocí ČOV (olympijské stipendium udělené Radku Matouškovi a urychlené vyplacení finanční 
dotace za kvalifikované sportovce na ZOH počátkem roku 2014) a sponzorů (zejm. AGROFERT, a.s.) 
tak bylo možné odjezdit alespoň se dvěma posádkami kvalifikační závody i počátkem roku 2014.  
Frustrující je také situace v oblasti investic, kde bylo možné, byť se jednalo o olympijskou sezonu, 
pouze částečně renovovat 2bob z konce 90. let 20. století (úprava kapotáže koncepce „Mingeon“),  
a to pro potřeby EP. Na zakoupení závodní sady nožů na „teplý led“ pro potřeby olympijského závodu 
2 i 4bobů bohužel nebyly přiděleny ze strany MŠMT ani ČOV finanční prostředky. 

http://www.fibt.com/races-results/results.html


Došlo také ke splacení dalších cca 14,5 % dluhu ČSBS vůči ČUS (který byl původně využit na závodní 
činnost)pocházejícího z roku 2008, jehož výše k 31.12.2013 činí 475 490 Kč. S pravidelnými splátkami 
se počítá i pro následující léta, a to až do roku 2018, kdy musí být tento dluh nejpozději ze strany 
ČSBS zcela umořen. Ostatní dluhy bývalého vedení Svazu, zejm. za nákup 4bobu zn. Singer v roce 
2009, byly v roce 2013 doplaceny. 
 
Na rok 2014 byly opětovně podány granty na 2bob (ČOV), 4bob, závodní nože a užitkový vůz (MŠMT).  
 

4. Sportovci ve střediscích 
 
CS MV: Vrba – HPP, Vacek – ½ úvazek, Dvořák – SMLS, Matoušek – SMLS; 
ASC Dukla: Stokláska- ½ úvazek, Suchý- ½ úvazek, Carda - SDJ, Kopřiva – SDJ; 
 

5. Činnost výkonného výboru pro bobový sport 
 
Náročná administrativa (zpracování a podávání grantů, dokladace výsledků, členské základny ČSBS, 
závodní licence, organizační zajištění SP – zejména závodů v Sochi), komunikace s partnery, včetně 
FIBT, a sponzory, údržba webových stránek, provozuschopnost sportovního materiálu atd. byla i letos 
zajišťována úzkým týmem (po administrativní stránce: Bohman, Stokláska, Sejkora, Mottl; po stránce 
péče o materiál: Vrchovský, Sieber, Hladík, Danilevič). Všem uvedeným patří velký dík, jelikož bez 
jejich osobního vkladu by již bobů v ČR nebylo. Ocenit je třeba i trenéra jun. repre. P. Šarapatku. 
 

6. Priority pro sezonu 2013/2014 
 
- Zvýšení sportovní výkonosti-úspěšnosti A týmu. 
- Další výkonnostní progres juniorů. 
- Výchova 1-2 nových juniorských pilotů. 
- Finanční optimalizace sezony 2014/15 s ohledem na extrémní snížení státních dotací. 
- Zkvalitnit zdravotní péči o sportovce, s důrazem na prevenci a rehabilitaci. 
- Obnova materiálně-technického zázemí (nože, 2bob). 
- Prohloubit týmovou spolupráci a komunikaci, mezi podpůrným tým a sportovci, jakož i sportovci 
navzájem. 
- Dále posilovat odpovědnost pilotů za jejich tým i materiál. 
- Zajistit hlavního trenéra a mechanika (Ivo Danilevič), který ponese zodpovědnost za celkovou 
přípravu týmu a stav materiálu. 
 
Výkonnostní cíle:  
A tým (Vrba):  
ME 2015 – do 10. místa 4bob, do 14. místa 2bob;  
MS 2015 – do 11. místa 4bob, do 15. místa 2bob 
 
Junioři I (Matoušek): 
ME + MS - účast 
MSJ – do 8. místa ve 2 i 4 bobech 
  
Junioři II, popř. III: 
EP – atakovat třetí desítku 
MSJ - účast 
 

   Martin BOHMAN 
vedoucí VV ČSBS-sekce boby 



BOBY – SPORT S TRADICÍ 
(fotopříloha) 

 
 
 
Česká republika měla na XXII. Zimních olympijských hrách v Sočisvé zastoupení v obou bobových 
disciplínách. Jan Vrba zde se svou posádkou (Dvořák-Suchý-Vacek) zopakoval 16. místo se čtyřbobem 
jako ve Vancouveru. Ve dvojkách s Michalem Vackem vybojovali 24. místo. 

 

 
 

 
 
 
Radek Matoušek ve své druhé závodní sezoně coby pilot předvedl znatelný výkonnostní posun a po 
její první části mohl pomýšlet i na účast v Soči. Nakonec však z toho byla „jen“ dvě 10. místa  
ve 2bobech (s Dominikem Dvořákem) a 4bobech (Dvořák, Kopřiva, Carda) na juniorském Mistrovství 
světa 2014 ve Winterbergu, slibné výsledky v rámci závodů EP a 5ti násobný bodový zisk 
v kombinovaném rankingu FIBT oproti sezoně 2012/13. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


