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Výroční zpráva o činnosti ČSBS v sezoně 2015/2016
1. Úvod
Členská základna i v roce 2015 posílila, a to na 313 členů sdružených v 9 oddílech.
Důležité bylo také udržení kvality mládeže (dle pravidel mezinárodní federace FIBT pro rok
2014 evidováno ca 70 členů mládežnických kategorií, z toho do 19 let ca 40 členů), a to jak
v národním, tak mezinárodním měřítku. Bobový a skeletonový sport však bohužel nebude
nikdy masovou záležitostí, na což v aktuálně nastavených podmínkách financování poměrně
významně doplácí.
Od května do října se pořádaly na bobových trenažérech v Liberci a v Praze (Bob
Klub 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 2015, a jehož organizátorem byl
tradičně Bob Klub Slavia Praha.
Mezi milníky uplynulé sezony patřilo jistě udržení skvělé výkonnosti české bobové
a skeletonové reprezentace ve světové špičce, včetně umístění na MS juniorů 2016, kde
bylo dosaženo, po výtečném 6. místě 4bobu Radka Matouška v roce 2015, historicky
nejlepšího výsledku českého juniorského bobového sportu v podobě bronzových
medailí kvarteta Dominik Dvořák, Jaroslav Kopřiva, Jan Šindelář a Jakub Nosek.
Dvořák s Noskem přidali kvalitní 8. místo navíc v rámci MSJ i ve 2bobech. Posádky v obou
závodních disciplínách navíc předvedly 3. nejlepší starty celého startovního pole.
Skeleton…
Dalším kvalitním výsledkem v uplynulé sezoně bylo rovněž 9. místo čtyřky Jana
Vrby na ME 2016. Za zmínku jistě stojí i skvělé starty zejména v rámci EP, ale i např. na SP
ve Sv. Mořici (2. nejrychlejší start startovního pole; Dvořák-Suchý). Pozitivní je rovněž účast
ženského i mužského skeletonu na zahraničních soutěžích, včetně MS, kde úspěchem byla
kvalifikace českého skeletonisty i skeletonistky. Philipp Möelter na něm obsadil 29. příčku.
Na postu trenéra reprezentace vystřídal Ivo Danileviče, kterého draftoval korejský
bobový tým, bývalý úspěšný polský závodník Dawid Kupczyk. Dawid do týmu vlil zas trochu
jinou atmosféru, tvrdší tréninkové dávky a pomohl nemalou měrou právě k letošním
úspěchům. Poděkování, a nebojím se říci až poklona, patří i nestorovi českého bobování
Vendovi Vrchovskému, který i přes zdravotní peripetie před začátkem sezony byl opět
nezbytnou oporou celého týmu. Je vidět, že bobista je tvrďákem i v pozdním mládí! Svůj
podstatný díl práce odvedl samozřejmě i reprezentační trenér juniorů Pavel Puškár a Petr
Šarapatka, již standardní fyzio posila týmu Čestmír Novák, jakož i stále spolupracující Ivoš
„Pišta“ Danilevič.
Ve výkonném výboru („VV“) Svazu došlo v polovině roku 2015 ke změně, a to po
rezignaci Jana Stoklásky. Do VV byl na řádné Valné hromadě dovolen Jan Šindelář, který
byl následně na nejbližším VV zvolen do funkce hospodáře.
Počátkem roku 2016 vznikla také Česká bobová, s.r.o., jejímž jediným společníkem
je ČSBS (jednatelem J. Šindelář).
Dalším milníkem pro bobový a skeletonový sport byl v sezoně 2015/16 zcela jistě
také fakt, že světový pohár a MS obou odvětví byl vysílán na ČT Sport, a to s velkým
diváckým ohlasem (reach i přes 200 tisíc diváků). S vysíláním našich sportů se počítá

minimálně až do ZOH v Koreji 2018. Mediální stopa našich sportů byla znatelná i v dalších
médiích.
Velkou pomocí pro nás byla podpora MŠMT, ČOV,resortních center CS MV a ASC
DUKLA, ČUS, jakož i sponzorů, v čele s KŠD Legal advokátní kancelář, s.r.o., resp.
v osobách Jana a Petra Šťovíčkových, kteří v uplynulé sezoně našemu sportu pomohli
nejen finančně. Dále poděkování patří ATEX Sportswear, www.LULA.cz, LS2 a dalším.
2. Sportovní výsledky
Uplynulá sezona byla zahájena již tradičně v Liberci počátkem října 2015
mezinárodním MČR v bobových a skeletonových startech (výsledky viz níže).
Před sezonou bylo z finančních důvodů možné absolvovat pouze týdenní soustředění
v Altenbergu. Do mezinárodních závodů se následně zapojily tři posádky bobové a dvě
skeletonové.
České posádky se nezapojily do bojů SP v Zámoří, ale pouze v jeho evropské části
a v podstatě již tradičně sváděly mezinárodní souboje na evropském poháru. Zde se jim
dařilo střídavě, nicméně konstantou byla místa posádek Jana Vrba nejčastěji do 10. místa
(nejlepší na EP v Königssee – 5. místo s posádkou Suchý, Stokláska, Havlín) a Dominik
Dvořák zas se svými brzdaři bez obtíží dosahoval startovních časů kolem TOP 3. Na EP
v Igls juniorská posádka dokonce předvedla nejlepší start celého startovního pole (poprvé
zas od roku 2007). Radkovi Matouškovi se lepila spíše smůla na paty a letos se EP spíše
protrápil.
Velmi dobře se v rámci SP prezentoval se 4bobem již stabilně Honza Vrba, který zrál
jak víno a po krůčcích se posouval seriálem vpřed (15. Altenberg, 14. Winterberg,
11. Königssee, 9. St. Moritz). V rostoucí konkurenci mu za toto patří skutečný obdiv. V SP
nastoupil i Radek Matoušek, kterému vyšel především závod ve Winterbergu (20. místo).
Své „světové“ ostruhy získal počátkem roku 2016 i Dominik Dvořák, který se blýsknul hned
premiérově v St. Moritz, kde bylo zároveň i ME.
Oba české 2boby se v rámci ME probojovaly do TOP 20, když navíc ve světovém
poháru Dominik Dvořák s Dominikem Suchým těžili primárně z fantastického druhého
nejrychlejšího startu a dojeli jako 18. Janu Vrbovi s Jakubem Havlínem závod úplně nevyšel
podle představ a obsadili 19. místo. Všechny chmury však Honza jistě zahnal v nedělním
závodě 4bobů, když se Suchým, Stokláskou a Noskem na ME (i SP) obsadili 9. místo
(v 1. jízdě 5. nejvyšší rychlost, 7. a 10. start), tedy nejlepší výsledek ve světovém poháru
za poslední 3 roky. Dvořák s Kopřivou, Šindelářem a Havlínem při své čtyřkové premiéře ve
SP dokázali 12. start a v cíli dosáhli na 23. příčku (v rámci ME 19. příčku).
Ve dnech 8.-21.2.2016 proběhlo v rakouském Igls, nedaleko Innsbrucku, MS IBSF
2016. V prvním týdnu absolvovali svůj závod mužské a ženské dvojboby a družstva. Česko
mělo své dvojnásobné zastoupení v závodě mužských 2bobů. Posádku Jan Vrba a Jakub
Nosek po solidním startu (5,18s.) a jízdě v 1. kole bohužel při druhém startu potkalo zranění
pilota a tým soutěž nedokončil. CZE II Dominik Dvořák s Dominikem Suchým předvedla stále
zlepšující se starty (5,19-5,13s.) i jízdy (52,49-52,15s.), ale i tak to na finálovou TOP 20
nestačilo a po 3 jízdách tedy obsadila celkově 26. místo z 34 startujících. I tak je to na
premiéru našeho juniora na MS solidní výsledek. Zlato i stříbro putuje do Německa za F.
Friedrichem, resp. J. Lochnerem, bronz bere Švýcar Hefti. Čtvrtý byl fantasticky Brit Tasker,
který pilotuje, stejně jako náš Dvořák, teprve druhým rokem.

Na Dominika navíc po zranění Jana dopadlo břímě A pilota v soutěži 4ek. Se svým
týmem Dominik Suchý, Honza Stokláska, Kuba Nosek se však nakonec dokázal probojovat
do finálové TOP 20 (po 3. závodní jízdě byl CZE I dokonce 17.). Nechal za sebou např.
olympijského vítěze a mnohanásobného mistra světa Stevena Holcomba, Lamina Deena,
5. z loňského MS, švýcarského matadora Meyerhanse a řadu dalších. První čtyřka předvedla
15.-18. starty a 17.-22. jízdu, přičemž markantní byly zejm. propady mezi startovním časem
a prvními mezičasy. Český tým byl zastoupen v závodě 4bobů ještě týmem Radka Matouška
s Jardou Kopřivou, Honzou Šindelářem a Davidem Egydy. CZE II se nejprve nesmazatelně
zapsala do análů MS dramatickým momentem, kdy v první jízdě vyrazila málem pouze
ve 3členném složení. V závodě se pak postupně zlepšovala a celkově to stačilo na 28. místo
(23.-25. starty, 26.-30. jízda), což je pro Radka po loňském ataku na TOP 20 (21. místo)
bohužel výkonnostní ústup.
V závodě skeletonistů mělo ČR opět po mnoha letech svého zástupce, a to v osobě
Philippa Möltera, v době konání MS 54. muže v ratingu IBSF, přičemž své body střádal
především na EP a ICC. Philipp se obdobně jako obě posádky bobistů potýkal v závodě
s virózou, což se neblaze podepsalo zejm. na jeho startech, které byly 32.-33. Celkově pak
Philipp dosáhl na 29. místo. Uvidíme, jak si povede tento junior v následujících sezonách
před ZOH. Právo účasti měla po absolvování několika závodů EP i Míša Glaeser, z osobních
důvodů však toto nevyužila a na MS bohužel nestartovala.
O jeden z historických zlatých hřebů bobového sportu se však zasloužili v uplynulé
sezoně naši junioři, když Dominik "DK" Dvořák, Jan "Šindy" Šindelář, Jaroslav "Jarouš"
Kopřiva a Jakub "Nosán" Nosek v sobotu 23.1.2016 na MSJ IBSF 2016 v německém
Winterbergu se 4bobem obsadili 3. místo! Jde o historicky nejlepší úspěch juniorské bobové
a skeletonové reprezentace! V pátečním závodě 2bobů dosáhl DK s Nosánem, zejména
skvělými druhými starty (stejně jako při závodě 4ek), na celkově 8. příčku. Výborný výsledek
zaznamenal i český juniorský skeleton, když Philipp Mölter obsadil v konkurenci 30 posádek
13. místo (po 1. jízdě byl dokonce 10.).
Z pozice předsedy ČSBS musím při této skvělé události zavzpomínat na období před
zhruba pěti lety, když se po pádu Sazky a seškrtání financí na sport začala obtížně opětovně
budovat juniorská bobová reprezentace od nuly. MSJ 2011-12 bylo tehdy bez české účasti,
v roce 2013 v Igls jsme obsadili 19. místo, v roce 2014 jsme z Winterbergu již přivezli dvě
nadějná 10. místo, vloni v Altenbergu se podařilo dokonce pódiové 6. místo (vše tým Radka
Matouška) a letos si vezeme medaili!
Jsem rád, že to dosavadní snažení mělo smysl. Těší mě i fakt, že jsme udrželi pro SP
v mužských kategoriích v obou disciplínách po dvou kvalifikačních místech. Gratulace
a poděkování posádce i celému týmu!

2.1 Výsledková část
Mezinárodní MČR 2015 v bobových startech, Liberec (vítězové jednotlivých ktg.):
BOBY
Individuální starty:
dorostenci: David Letáček – 5,72 s.
junioři: Jakub Nosek - 5,45 s.
muži: Jakub Havlín - 5,40 s.
piloti: Dominik Dvořák - 5,54 s.
dvojboby: Vrba, Nosek - 4,99 s.

čtyřboby: Vrba, Suchý, Havlín, Nosek - 5,05 s.
SKELETON
muži: Phillip Moelter - 5,23 s.
ženy: Lenka Vorlová - 5,66 s.
Kompletní výsledky mezinárodních závodů: http://www.fibt.com/races-results/results.html

2.2 Umístění pilotů reprezentace ČR v rámci IBSF kombinovaného rankingu
Jan Vrba
sezona
body
(umístění)

2008/09
491 (49.)

2009/10
555 (50.)

2010/11
1316
(22.)

2011/12
1391
(23.)

2012/13
1904
(18.)

2013/14
1166
(35.)

2014/15
1504
(23.)

2015/16
1208
(27.)

Dominik Dvořák
sezona
body
(umístění)

2014/15
221 (71.)

2015/16
987 (36.)

Radek Matoušek
sezona
body
(umístění)

2012/13
125 (77.)

2013/14
687 (58.)

2014/15
820 (40.)

2015/16
661 (47.)

Philipp Moelter
sezona
body
(umístění)

2015/16
280 (56.)

Michaela Glaesser
sezona
body
(umístění)

2014/15
115 (64.)

2015/16
42 (90.)

3. Finance
ČSBS hospodařil v sezoně 2015 (/2016) s papírově vyrovnaným rozpočtem, který se
však s ohledem na podporu maximálního možného počtu mužských bobových posádek
v mezinárodních soutěžích a stále se snižující státní dotační podporu (včetně změn
v průběhu roku) stal počátkem roku 2016 mírně ztrátový. Vedení svazu v tomto vyvíjelo
a nadále vyvíjí nemalé úsilí přes střešní sportovní organizace (ČUS, ČOV). Významně
v tomto ohledu pomohl ČOV a resortní centra CS MV a ASC Dukla. Juniorské reprezentaci
pak byla výrazně podpořena advokátní kanceláří KŠD Legal a též IBSF.
Přes veškerou snahu vedení Svazu a pomoc partnerů v uplynulé sezoně nebyla
možná účast českých posádek v zámořské části SP. Omezení se týkalo i dorosteneckých
posádek a posádek žen ve skeletonu a bobech.
Obdobně nelichotivá situace byla i v oblasti investic. Na rok 2016 byly opětovně
podány žádosti na investiční granty na MŠMT. Svaz se však rozhodl ve spolupráci s Českou
bobovou s.r.o. pro nastávající sezonu nespoléhat pouze na tyto nejisté zdroje a pokrýt
základní požadavek na konkurenceschopné materiálně-technické vybavení juniorské

reprezentace (2bob zn. BTC) s využitím „hazardních dotací“ přerozdělovaných ČOV
(a ČSBS úzkostlivě šetřených) v uplynulých třech letech a darů od sponzorů.
Nutno dodat, že pro rok 2016 byly státní neinvestiční dotace (Program V) opět všem
svazům plošně sníženy (o ca 5 %) a prohlášení o větší finanční podpoře sportu jsou tak jen
prázdnou deklarací.
Došlo také ke splacení další části dluhu ČSBS vůči ČUS (100 000,- Kč)
pocházejícího z roku 2008, jehož výše k 31.12.2015 činí 275 490 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. V dubnu 2016 byl ČUS oficiálně požádán
předsedou Svazu o odpuštění či snížení dluhu s ohledem na aktuální finanční situaci a blížící
se ZOH, avšak tato žádost ani po opakovaných jednáních nebyla naplněna.

4. Sportovci ve střediscích
CS MV: 2 + 1x ½ úvazek; 2x SMLS, 1x DPČ (trenér)
ASC Dukla: 2x ½ úvazek, 1x „SMLS“

5. Priority a výkonnostní cíle pro sezonu 2016/2017





Finančně pokrýt potřeby sportovní přípravy a závodní činnosti bobového sportu
v mužských složkách ve věkové kategorii junioři a muži.
Intenzivní práce s mládeží (junioři).
Udržet zdravotní péči o sportovce, s důrazem na fyzio a rehabilitaci.
Další obnova materiálně-technického zázemí (2bob - BTC).

Výkonnostní cíle:
 ME 2017 – do 8. místa 4bob, do 15. místa 2bob;
 MS 2017 – do 10. místa 4bob, do 20. místa 2bob;
 MSJ 2017 – do 5. místa 2 i 4 bob;
 MS 2016 v letních startech – do 3. místa 2bob i 4bob.
Martin BOHMAN
předseda ČSBS

BOBY –SPORT S TRADICÍ
(fotopříloha)

Bronzové medaile z MS juniorů 2016 v německém Winterbergu na krku posádky Dvořák, Kopřiva,
Šindelář, Nosek - historický úspěch juniorské české bobové reprezentace.
Dominika lze zároveň bez nadsázky označit za skokana roku. Za svou druhou sezonu coby pilot
inkasoval téměř 1000 bodů v kombinovaném rankingu IBSF, což mu stačí na celkovou 36. příčku.

Vrba po náročném vstupu do sezony ukázal, že je stále hrozbou i pro tu nejužší světovou špičku a na
SP a zároveň ME ve Sv. Mořici si se svou posádkou Stokláska, Suchý, Nosek a v inovovaném
čtyřbobu zn. Singer dojel pro skvělé 9. místo, pouhou setinu od vysněné TOP 8. Zaznamenal tak své
nejlepší umístění ve SP v posledních třech letech. Při EP v Königssee vystoupal s posádkou Suchý,
Stokláska, Havlín na pódiové 5. místo. Je škoda, že po zranění na MS v závodě dvojek, nemohl
obhájit fantastickou světovou TOP 10 z loňska.

Radek Matoušek, olympijská naděje pro ZOH v Soči a 6. se čtyřkou na loňském MSJ v Altenbergu,
v letošní sezoně zaznamenal svůj vůbec nejlepší výsledek ve SP, a to ve Winterbergu, kde obsadil
solidní 20. místo. Smůla se mu však lepila na paty v podstatě v každém podniku a tak zůstal jistě za
svým očekáváním.

Česko mělo opět po letech své zastoupení v mezinárodním poli skeletonistů i skeletonistek. Philipp
Moelter na MSJ obsadil slibné 13. místo. Ženy měly své zastoupení v osobě zkušené Michaeli
Glaesser.

Český svaz bobistů a skeletonistů navázal úspěšnou spolupráci s advokátní kanceláří KŠD Legal,
zosobněnou zejména JUDr. Janem Šťovíčkem, Ph.D. a JUDr. Petrem Šťovíčkem, Ph.D., a to na celý
aktuální olympijský cyklus. Tvářemi „projektu“ jsou Dominik Dvořák a Petr Svoboda.

Český svaz bobistů a skeletonistů se v uplynulé sezoně zúčastňoval i celé řady promo a mediálních
akcí, včetně 45 vysílacích přenosů závodů SP a MS bobů a skeletonu na ČT Sport a akcí
s charitativním podtextem, jako např. International Prague Maratonu 2016, kde v rámci ATEX
ALLSTARS týmu podpořil Společnost E a lidi s epilepsií.

Český svaz bobistů a skeletonistů (ČSBS)
Počet členů/počet oddílů: 313 členů / 9
Sídlo a korespondenční adresa:Zátopkova 100/2, PS 40,160 17 Praha 6 – Strahov
e- mail: info@boby-skeleton.cz
web: www.bobteam.cz
FB: https://www.facebook.com/CeskaBobovaReprezentace
předseda:Martin Bohman, Ph.D.
M: 732 952 706
E: MBohman@seznam.cz
generální sekretář: Ing. Jan Mottl, MBA
hospodář: Jan Šindelář
šéftrenér a hlavní mechanik: Dawid Kupczyk
Název mezinárodní federace, zkratka, sídlo a počet členských zemí:
International Bobsleigh and Skeleton Federation (IBSF)
Via Piranesi, 44/B-I 20137 Milán, Itálie, 65 zemí
web: www.ibsf.org
http://www.youtube.com/user/bobskeletv

