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Výroční zpráva o činnosti ČSBS v roce 2016 (/2017) 
 
Úvod 
Výroční zpráva je zpracována za období 5/2016 – 5/2017 (hospodaření 1.1.-31.12.2016) na 
základě vyhodnocení činnosti ČSBS a její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání 
Valné hromady ČSBS konané dne 26. května 2017. 
 
Obsah: 
1) Obecné informace o organizaci   
2) Hlavní a vedlejší činnost organizace 
3) Struktura organizace  
4) Členská základna 
5) Sportovní činnost 
6) Hospodaření organizace 
7) Priority a cíle na sezonu 2017/2018 
 
Ad 1) 
Český svaz bobistů a skeletonistů, z.s. (dále jen „ČSBS“), založen 10.05.1990 je 
dobrovolným sdružením oddílů, klubů, zájmových skupin a fyzických osob, jejichž 
předmětem činnosti je bobový anebo skeletonový sport. ČSBS na základě pověření 
Mezinárodní federace bobového  
a skeletonového sportu (dále jen „IBSF“) jako jediný subjekt organizuje a zajišťuje 
provozování bobového a skeletonového sportu na území České republiky, dále vykonává na 
území České republiky působnost svěřenou IBSF a zastupuje tato sportovní odvětví na 
mezinárodní úrovni. 
 
ČSBS je zapsaným spolkem pod označením IČ: 60432756, sp. zn. L 190 vedená u 
Městského soudu v Praze. Sídlem ČSBS je Zátopkova 100/2, 160 17 Praha.  
 
Ad 2)  
Hlavní a vedlejší činností (posláním) ČSBS je: 
1) Základním posláním a účelem ČSBS a tedy hlavní činností ČSBS je organizování 

bobového a skeletonového sportu na území České republiky a vytváření podmínek pro 
jeho provozování a rozvoj, reprezentace České republiky v bobovém a skeletonovém 
sportu v zahraničí a vytváření materiálních a tréninkových podmínek pro uvedené 
činnosti. 

2) ČSBS je oprávněn vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo 
jiné výdělečné činnosti, přičemž účel vedlejší hospodářské činnosti spočívá v podpoře 
hlavní činnosti spolku, tedy podpoře provozování a rozvoje bobového a skeletonového 
sportu v České republice, a v hospodárném využití spolkového majetku.  

3) Zisk z vedlejší hospodářské činnosti je ČSBS oprávněn použít pouze pro spolkovou 
činnost včetně správy ČSBS. 

 
Ad 3) 
Orgány ČSBS jsou: 

 valná hromada, 

 předseda, 

 výkonný výbor,  

 kontrolní inspektor. 
 
Ad 4)  
Členská základna i v roce 2016 posílila, a to na 328 členů sdružených v 9 oddílech. Důležité 
bylo také udržení kvality mládeže (dle pravidel mezinárodní federace FIBT pro rok 2016 
evidováno 58 členů mládežnických kategorií, z toho do 19 let 19 členů), a to jak v národním, 
tak mezinárodním měřítku. Je však třeba říct, že byť bobový a skeletonový sport nebude 



nikdy masovou záležitostí, náboru mládeže se musí v následujících letech věnovat zvýšené 
úsilí. 
 
Ad 5) 
Velkým úspěchem skončilo pro české barvy MS v letních bobových a skeletonových 

startech 2016, kde naše posádky obsadily v závodě 2 bobů 1. místo (Dvořák, Havlín)  

a v závodě 4 bobů 2. místo (Dvořák, Egydy, Šindelář, Nosek).  

EP: 
- 2x medailové umístění (Königssee – Dvořák-Nosek, Winterberg – Dvořák-Šindelář), 
- 4x umístění do 6. místa (3x Dvořák, 1x Vrba) 
- Dvořák 6. v celkovém pořadí EP 2boby. 

 
ME 2017 (Winterberg) 
2bob - 15.místo Dvořák, Nosek, 18. místo Vrba, Suchý 
4bob – 13. místo Vrba, Egydy, Suchý, Nosek, 15. místo Dvořák, Šindelář, Stokláska, Záleský 
 
MSJ 2017 (Witerberg) 
2bob - 3.místo Dvořák, Šindelář 
4bob - 9.místo Dvořák, Šindelář, Kopřiva, Záleský 
 
SP 2016/17: 

 Königssee 
4bob – 10. místo Vrba, Egydy, Suchý, Nosek 

 Igls 
2bob - 6.místo Dvořák, Nosek 
4bob - 14.místo Vrba, Suchý, Stokláska, Nosek 

 Pyeongchang 
2bob - 15.místo Dvořák, Nosek 

MS2017 (Königssee): 
2bob - 18.místo Dvořák, Nosek, 30. místo Vrba, Suchý 
4bob –18. místo Vrba, Egydy, Suchý, Nosek, 25.místo Dvořák, Šindelář, Stokláska, Havlín 
 
Kompletní výsledky mezinárodních závodů: http://www.fibt.com/races-results/results.html 
 
 

Umístění pilotů reprezentace ČR v kombinovaném rankingu: 
 
Dominik Dvořák 
sezona 2014/15 2015/16 2016/17 

body 
(umístění) 

221 (71.) 987 (36.) 1396 (26.) 

 
Jan Vrba  
sezona 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

body 
(umístění) 

491 
(49.) 

555 
(50.) 

1316 
(22.) 

1391 
(23.) 

1904 
(18.) 

1166 
(35.) 

1504 
(23.) 

1208 

(27.) 
1125 

(34.) 

 
Radek Matoušek 
sezona 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

body 
(umístění) 

125 (77.) 687 (58.) 820 (40.) 661 (47.) 420 (56.) 

 
 

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


Philipp Moelter 
sezona 2015/16 2016/17 

body 
(umístění) 

280 (56.) 215 (69.) 

 
Umístění českých pilotů v sezoně 2016/2017 v rankingu IBSF po disciplínách: 

jméno/ranking kombinovaný rank. 2boby 4boby 

Dominik Dvořák 26. (9. jun.) – 1396 b. 22. (6. jun.) – 836 b. 37. – 560 b. 

Jan Vrba 34. – 1125 b. 50. – 357 b. 23. – 768 b. 

Radek Matoušek 56. – 420 b. 65. – 254 b. 57. – 166 b. 

 

Ad 6) 
Rok 2016 skončil z pohledu hospodaření ČSBS účetní ztrátou ve výši -129 027,- Kč, přičemž 
náklady představovaly částku 3 661 663,- Kč a výnosy částku 3 532 636,- Kč. Hlavní náklady 
přitom byly tvořeny tzv. ostatními službami, tzn. ubytování, stravování, pronájmy koryta, 
startovné. Zisky plynuly primárně ze státních dotací, příspěvků IBSF a sponzorů. 
 
Ad 7)  

 Finančně pokrýt potřeby sportovní přípravy a závodní činnosti bobového sportu 
v mužských složkách ve věkové kategorii junioři a muži.  

 Intenzivní práce s mládeží (junioři), vč. náboru. 

 Další obnova materiálně-technického zázemí (bob, závodní nože). 

 Vědecko-výzkumný pokrok. 
 
Výkonnostní cíle 2017/18:  

 ME 2018 – do 10. místa 2bob i 4bob, 

 ZOH 2018 – do 12. místa 2bob i 4bob, 

 MSJ 2018 – do 5. místa 2bob i 4bob. 
  
 

   Martin BOHMAN 
předseda ČSBS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 
 

 

Bronzové medaile z MS juniorů 2016 a 2017 v německém Winterbergu na krku posádky Dvořák, 
Kopřiva, Šindelář, Nosek, resp. Dvořáka a Šindeláře - historický úspěch juniorské české bobové 
reprezentace. 

 

Dvořák s Havlínem se na MS v letních startech 2016 v rumunské Mamaie stali v disciplíně 2bobů 
mistry světa. Stříbro pak přidal mužský kvartet Dvořák, Egydy, Šindelář a Nosek. 

 

 
 

Český svaz bobistů a skeletonistů, z.s. se v uplynulé sezoně zúčastňoval i celé řady sportovních  

a mediálních akcí, včetně desítek vysílacích přenosů závodů SP a MS bobů a skeletonu na ČT Sport 

(kdy sledovanost dosahovala v reachi i téměř 400 tisíc diváků), kde funkci odborného komentátora 

plnil např. bývalý místopředseda ČSBS Petr Horn či předseda Martin Bohman. 

 

 

 

 



 

Název svazu, zkratka, počet členů:  Český svaz bobistů a skeletonistů, z.s. (ČSBS) 

Sídlo a korespondenční adresa:Zátopkova 100/2,  PS 40,160 17 Praha 6 – Strahov 

e- mail: boby@boby-skeleton.cz 

Internet: www.bobteam.cz 

Předseda svazu: JUDr. Martin Bohman, Ph.D.  

Mobil: 732 952 706 

Generální sekretář: Ing. Jan Mottl, MBA 

Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí:  

International Bobsleigh and Skeleton Federation (IBSF), Maisondu SportAvenue de Rhodanie 54, 

CH - 1007 Lausanne, 70 zemí, internet: www.ibsf.org  

 


