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Výroční zpráva o činnosti ČSBS v sezoně 2014/2015 
 

1. Úvod 
 
Uplynulá sezona znamenala pro české bobisty a skeletonisty jistý přelom. V dubnu 2014 se 
konala volební valná hromada ČSBS, na níž bylo zvoleno nové vedení. Po dvaceti letech 

vystřídal nestora našich sportů v novodobé historii Milana Sejkoru v čele ČSBS dosavadní 
místopředseda pro sekci bobového sportu Martin Bohman (blíže: http://www.bobteam.cz/o-
nas/vedeni). Významným počinem bylo též získání Mgr. Ivo Danileviče (po jeho zahraničním 
angažmá), coby šéftrenéra a hlavního mechanika pro reprezentační tým.  

Dost podstatnou událostí se jevilo pro uplynulou sezonu vyrovnání se s blamáží kolem 
neinvestičních dotací (situace se paradoxně opakuje i v roce 2015), což do jisté míry 
limitovalo naplnění plánů nového managementu ČSBS. Naopak pozitivem bylo získání 
investičních dotací po zhruba deseti letech ignorance požadavků ČSBS (pořízení dvou sad 
závodních nožů a zánovní dodávky MB Sprinter pro transport sportovního náčiní).  
Na tomto místě se patří poděkovat předsedovi ČOV Ing. Jiřímu Kejvalovi a ČUS.  

 
Členská základna i v roce 2014 posílila, a to na 309 členů sdružených  
v 9 oddílech (2013 - 229 členů v 9 oddílech, 2012 – 139 členů v 6 oddílech). Znatelný byl  
i nárůst kvantity i kvality mládeže (dle pravidel mezinárodní federace FIBT pro rok 2014 

evidováno 70 členů mládežnických kategorií), a to jak v národním (mj. na MČR 2014 poprvé 
závodila i ktg. dorostenců, která je FIBT zavedena právě od roku 2014), tak mezinárodním 
měřítku (seriálu EP se zúčastnily 3 juniorské posádky, 3násobná byla i česká účast na MSJ). 
Od května do října se pořádaly na bobových trenažérech v Liberci a v Praze (nově zřízeném 
Bob Klubem Slavia Praha) pravidelné tréninky sportovců z celé ČR, jakož  
i výkonnostní testy a oblastní přebory. Vrcholem národních klání bylo Mezinárodní MČR 
v bobových a skeletonových startech v Liberci, které se konalo v říjnu 2014, a jehož 

organizátorem byl aktuálně nejprogresivnější oddíl Bob Klub Slavia Praha. 
 
Na reprezentační úrovni byl zaznamenán zřetelný výkonnostní posun (celkové 3. místo 

v seriálu EP, 6. místo na MSJ, 9. místo na ME, 10. místo na MS), rozšíření a zkvalitnění 
reprezentačního kádru, zlepšení sportovně-technického zázemí i lékařského zabezpečení. 
 
I v sezoně 2014/2015 byla upevňována spolupráce s partnery z veřejného sektoru (ČOV, 

ČUS, Centrum sportu MV, ASC Dukla, MŠMT), občanského sektoru (zejm. s ASK Slavia 
Praha) i se sponzory (Mercedes-Benz ČR, ATEX Sportswear, LULA, Frodl Group aj.). Všem 
uvedeným patří naše poděkování za podporu. 

 
2. Sportovní výsledky 
 
Uplynulá sezona byla zahájena již tradičně v Liberci počátkem října 2014 mezinárodním 
MČR v bobových a skeletonových startech (výsledky viz níže) s rekordní účastí závodníků 
od roku 2005. Juniorská reprezentace měla v tomto roce na mezinárodních závodech 
dokonce trojnásobné zastoupení (Matoušek, Dvořák, Šindelář). Dva prvně jmenovaní si 
následně vyjeli účast na MSJ (Altenberg, SRN), kde posádka Radka Matouška dosáhla 
povzbudivého výsledku. A to když se v závodě 4bobů umístila v TOP 6 startujících, což je 
nejkvalitnější umístění na MSJ v juniorských složkách za posledních zhruba 13 let, resp. 
vyrovnaný nejlepší výsledek v této kategorii vůbec. V závodě 2bobů brala CZE I 12. místo, 
CZE II místo 13. Druhý juniorský pilot Dominik Dvořák se mimo solidního 13. místa na MSJ 

coby pilot blýskl i několika zajímavými výsledky v rámci EP. Navíc byl vyhlášen na bobové 
škole FIBT jedním ze dvou potenciálně špičkových pilotů světové úrovně. Jako brzdař byl 
členem posádky juniorské 4ky, jakož i seniorského A týmu na MS. 

http://www.bobteam.cz/o-nas/vedeni
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Především však měla Česká republika své dvojnásobné zastoupení v obou bobových 
disciplínách na mistrovství světa 2015 v německém Winterbergu. Čtyřbob Jana Vrby se 
zde opět po 7 letech umístil v nejlepší světové desítce, a to jednak díky skvělým startům 
v rozmezí 5.-10. místo startovního pole (což lze vnímat jako dobrý signál směrem 
k obnoveným letním MS ve startech), zlepšenému materiálnímu zázemí a skvělé činnosti 
šéftrenéra I. Danileviče. Junior Matoušek na své seniorské premiéře dosáhl taktéž se 
čtyřbobem na solidní 21. místo. V závodě 2bobů, kde naše posádky trpí zastaralým 
závodním materiálem, Matoušek (26. místo) Vrbu (29. místo) dokonce porazil.  
V celkovém pořadí EP obsadil čtyřbob Jana Vrby 3. místo, což lze také považovat za 

kvalitní výsledek i historicky dlouhodobější perspektivy. Opět se čtyřkou si Vrba dojel pro 
solidní 9. místo i na letošním ME (La Plagne, FRA). 
 
Skeleton je od roku 2002 nově zařazenou olympijskou disciplínou, která se v ČR, díky 
finančnímu a materiálnímu nedostatku, ale i zájmu ze strany sportující veřejnosti, aktuálně 
drží nad vodou zejména díky úseku žen. Naši sportovci se od roku 2002 (účast J. Chuchly 
na ZOH) zúčastňují převážně závodů EP a SP.  
Po solidní účasti závodníků na MČR se mezinárodních závodů zúčastnila pouze Michael 
Glaesser, která se umístila v rámci EP mj. na skvělém 5. a 6. místě a nominovala se na 
MS, kterého se však z osobních a finančních důvodů nemohla zúčastnit.  

 

2.1 Výsledková část 
 
Mezinárodní MČR 2014 v bobových startech, Liberec (vítězové jednotlivých ktg.): 
BOBY 

Individuální starty: 

Dorostenci: 1. David Letáček (součet 2 jízdy - s a bez dovážení – 11,52 s.)  
Junioři: 1. Dominik Dvořák (11,05) 
Muži: 1. Jakub Havlín (10,67) 
2boby: 1. Dvořák-Nosek (5,03) 
4boby: 1. Vrby-Stokláska-Suchý-Havlín (5,03) 

 
SKELETON 
muži: 1. Richard Růžička (5,58) 
ženy: 1. Daniela Mačalová (7,22) 

 
 
Vybrané výsledky sportovců ČSBS v sezoně 2014/2015 na mezinárodních soutěžích: 
EP: 2bob - 9. místo (Matoušek, Winterberg) 

       4bob - 4. (Vrba, Igls), 4. (Vrba, Igls), 2. (Vrba, La Plagne), 8. (Matoušek, Winterberg),  
                    3. (Vrba, celkové pořadí v seriálu) 
        skeleton – 5. (Glaesser, Königssee), 6. (Glasser, Königssee) 
SP: 4bob - 11. (Vrba, Altenberg), 10. (Vrba, St. Moritz), 10. (Vrba, La Plagne),  
ME: 2bob -15. (Vrba) 

        4bob - 9. (Vrba) 
MSJ: 2bob – 12. (Matoušek), 13. (Dvořák) 
         4bob – 6. (Matoušek) 
MS: 4bob - 10. (Vrba), 21. (Matoušek) 

 
 
Kompletní výsledky: http://www.fibt.com/races-results/results.html 
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Umístění pilotů reprezentace ČR v rámci FIBT rankingu 
 
Jan Vrba  
sezona 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

body 
(umístění) 

491 (49.) 555 (50.) 1316 (22.) 1391 (23.) 1904 (18.) 1166 (35.) 1504 (23.) 

 
Radek Matoušek 
sezona 2012/13 2013/14 2014/15 

body 
(umístění) 

125 (77.) 687 (58.) 820 (40.) 

 
Dominik Dvořák 
sezona 2014/15 

body 
(umístění) 

221 (71.) 

 
Michaela Glaesser 
sezona 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

body 
(umístění) 

329 (42.) 466 (42.) 481 (40.) 556 (31.) 443 (40.) 387 (48.) 354 (47.) 115 (64.) 

 
 

3. Finance 
 
ČSBS hospodařil v sezoně 2014 (/2015) s vyrovnaným rozpočtem. Vedení svazu se podařilo 
s poměrně velkým vypětím pokrýt nejnutnější náklady na tréninkovou a závodní činnost. 
Bohužel nebyla možná účast českých posádek v zámořské části SP. Omezení se týkalo  
i třetí juniorské posádky, dorosteneckých posádek a posádek žen ve skeletonu (ženské boby  
a mužský skeleton v současnosti nejsou na mezinárodním poli zastoupeny).  
 
Pozitivem byla situace v oblasti investic, kde bylo možné zakoupit celkem 3 sady nožů  

a dodávku. Podařilo se také pronajmout na celou sezonu kvalitní čtyřbob, se kterým Jan 
Vrba dokázal vybojovat velmi dobré výsledky.  
 
Došlo také ke splacení další části dluhu ČSBS vůči ČUS (100 000,- Kč) pocházejícího 
z roku 2008, jehož výše k 31.12.2014 činí 375 490 Kč. S pravidelnými splátkami se počítá  

i pro následující léta, a to až do roku 2018.  
 
Na rok 2015 byly opětovně podány žádosti na investiční granty (2bob).  
 
 

4. Sportovci ve střediscích 
 
CS MV (pro 2015): 1 + 2x ½ úvazek; 1x SMLS, 1x DPČ (trenér); bude upřesněno na 
oponentuře 21.4. 
ASC Dukla (pro 2015): 2x ½ úvazek. 
 
 

5. Priority a výkonnostní cíle pro sezonu 2015/2016 
 
- Finančně pokrýt potřeby sportovní přípravy a závodní činnosti bobového sportu v mužských 
složkách všech věkových kategorií. 
- Intenzivní práce s mládeží (dorost, junioři). 
- Zkvalitnit zdravotní péči o sportovce, s důrazem na fyzio a rehabilitaci. 
- Další obnova materiálně-technického zázemí (nože, 2bob). 



 
Výkonnostní cíle:  

ME 2016 – do 8. místa 4bob, do 14. místa 2bob;  
MS 2016 – do 9. místa 4bob, do 20. místa 2bob; 
MSJ 2016 – do 10. místa 2 i 4 bob; 
MS 2015 v letních startech – do 3. místa 4bob,do 5. místa 2bob;  
 
 

   Martin BOHMAN 

předseda ČSBS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BOBY – SPORT S TRADICÍ 
(fotopříloha) 

 
 

 
 
Česká republika měla na MS 2015 osazeny dvojnásobně závod 2 i 4bobů. Jan Vrba s posádkou 
Suchý-Dvořák-Nosek, která mj. předvedla velmi působivé starty i v top 5, obsadil kvalitní 10. místo. Se 
ctí obstál i junior Radek Matoušek (Stokláska-Šindelář-Kopřiva-Vacek), který na své seniorské 
premiéře potrápil řadu zkušenějších borců a získal 21. místo. Český tým byl ve městě Winterberg 
ubytován jako již po čtyři desetiletí v rodinném pensionu Haus Butz. 

 
 
 

 
 
 
Radek Matoušek ve své třetí závodní sezoně coby pilot předvedl opět výkonnostní progres 
korunovaný 6. místem na MSJ na velmi tvrdé dráze v Altenbergu. V kombinovaném rankingu FIBT mu 
náleží v sezoně 2014/15 40. příčka. Velmi dobře si vedl i novopečený pilot Dominik Dvořák, který 
spolu s Kubou Noskem a Jardou Kopřivou tvořil mj. i Radkovu posádku. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Český svaz bobistů a skeletonistů (ČSBS) 
 

Počet členů/počet oddílů: 309 členů / 9 
Sídlo a korespondenční adresa: Zátopkova 100/2, PS 40,160 17 Praha 6 – Strahov 
e- mail: info@boby-skeleton.cz  
web: www.boby-skeleton.cz, www.bobteam.cz 
FB: https://www.facebook.com/CeskaBobovaReprezentace 
 
předseda svazu: Martin Bohman, Ph.D.  
M: 732 952 706 
E: bohman@bobteam.cz 
generální sekretář: Ing. Jan Mottl, MBA 
šéftrenér a hlavní mechanik: Mgr. Ivo Danilevič 
 
Název mezinárodní federace, zkratka, sídlo a počet členských zemí:  
Fedération Internationale de Bobsleigh et de Tobbogganing (FIBT)  
Via Piranesi, 44/B-I 20137 Milán, Itálie, 65 zemí  
web: www.fibt.com  
http://www.youtube.com/user/bobskeletv 
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