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Výroční zpráva o činnosti ČSBS v roce 2018
Úvod
Výroční zpráva je zpracována za období 1.1.-31.12.2018 na základě vyhodnocení činnosti
ČSBS a její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání Valné hromady ČSBS konané
dne 27. dubna 2019.
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Ad 1)
Český svaz bobistů a skeletonistů, z.s. (dále jen „ČSBS“) byl založen 10.05.1990 a 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 v roce 2018, po kontinuálním nárůstu od roku 2011, poklesla, a to kvůli
ukončení činnosti jednoho z oddílů, na 227 členů sdružených v 8 oddílech.

Ad 5)
Co se týká sportovní činnosti ČSBS, tak v roce 2018 se atletům a členům realizačního týmu
ČSBS podařilo hned několik významných počinů:
- Nominace čtyř posádek (2 x 2bob,2 x 4bob) na ZOH byl historicky nejlepší nominační
výsledek českého bobismu! Po třech bobových supervelmocích Německu, Kanadě a
USA jsme se co do počtu kvalifikovaných mužských týmů podělili pro ZOH v Koreji o
čtvrtou pozici spolu s Lotyšskem, Ruskem, Rakouskem a Švýcarskem. Se státy s
vlastními drahami a násobnými rozpočty. Mezi 180 nejlepšími bobisty světa tak bylo
hned 9 Čechů: Dominik Dvořák, Jan Vrba, Jakub Nosek, Jakub Havlín, Dominik
Suchý, Jan Šindelář, David Egydy, Jaroslav Kopřiva, Jan Stokláska; technický
personál: Dawid Kupczyk, Čestmír Novák, Václav Vrchovský, Martin Bohman.
Nejlepším umístěním na Hrách bylo však až 17. místo Dvořáka s Noskem. Dvořák,
Šindelář, Kopřiva, Nosek dosáhli na 21. příčku, Vrba s Havlínem na 23. pozici a Vrba,
Stokláska, Suchý, Egydy dojeli 24.
-

Fantastický byl vstup Dvořákových posádek do nové sezony 2018/19, kde braly ve
SP např. 4. a 6. místo v Siguldě (2bob) či 7. a 8. místo ve Winterbergu (4bob). Stejná
posádka také dokázala zvítězit na závodě Severoamerického poháru v Park City
(4bob).

-

Důležité bylo udržení kvality mládeže, a to jak v národním, tak mezinárodním měřítku.
Tato snaha byla korunována ziskem pátého a desátého místa posádek D. Dvořáka
ve 2, resp. 4bobech na MSJ ve Sv. Mořici.

-

Rovněž se podařilo uskutečnit obrodu mládežnického skeletonového sportu, zejm.
v osobě Anny Fersntädtové, která v sezoně 2018/19 dosáhla na celkové vítězství
v Interkontinentálním poháru (dále jen „ICC“) IBSF (v roce 2018 dokázala zajet
v rámci ICC dvě 3. místa ve Winterbergu a 5. a 6. místo v Igls). Zmínit je třeba i účast
Timona Drahoňovského ve vybraných závodech EP a na MSJ. Timon si ve svých
15 letech vyjel i účast na seniorském MS, kterého se však nezúčastnil.
Tab.: Výsledky juniorské reprezentace na MSJ v letech 2011-19
rok
2011-12 2013
2014
2015
2016 2017 2018
2bob
DNS
19.
10.
12./13. 8.
3.
5.
4bob
DNS
DNS
10.
6.
3.
9.
10.
skeleton DNS
DNS
DNS
DNS
13.
DNS DNS

-

2019
29.
DNS
1./26.

Na ME 2018 v rakouském Igls bral s dvojbobem Dvořák s Noskem 8. příčku, se
4bobem 15. místo (na křídlech s Dobešem a Šindelářem).

Kompletní výsledky mezinárodních závodů: http://www.ibsf.org/en/races-results
Tab: Umístění reprezentantů v kombinovaném rankingu IBSF:
Dominik Dvořák
sezona
body
(umístění)

2014/15
221 (71.)

2015/16
987 (36.)

2016/17
1396 (26.)

2017/18
1504 (21.)

2018/19
2376 (8.)

Jan Vrba
sezona

2008/09

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

body
(umístění)

491
(49.)

555
(50.)

1316
(22.)

1391
(23.)

1904
(18.)

1166
(35.)

1504
(23.)

1208
(27.)

1125
(34.)

1203
(32.)

82
(55.)

Pavel Jordán (pouze 2bob)
sezona
body
(umístění)

2018/19
68 (76.)

Adam Dobeš (pouze 2bob)
sezona
body
(umístění)

2018/19
25 (81.)

Anna Ferstädtová
sezona

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

body
(umístění)

495 (40.SRN)

620 (30.SRN)

812 (17.SRN)

1384 (6.SRN)

1256 (6.SRN)

932
(18.)

Timon Drahoňovský
sezona
body
(umístění)

2018/19
18 (103.)

Philipp Moelter
sezona
body
(umístění)

2013/14

2014/15

2015/16
280 (56.)

2016/17
215 (69.)

2017/18
---

2018/19
17 (106.)

Ad 6)
Rok 2018 skončil z pohledu hospodaření ČSBS účetním ziskem ve výši 170.041,- Kč.
Celkové náklady představovaly částku 5.752.968,- Kč a výnosy částku 5.923.009,- Kč.
Hlavní náklady přitom byly tvořeny službami (tzn. ubytování, stravování, pronájmy koryta,
startovné), dále spotřebovanými nákupy, osobními náklady. Zisky plynuly primárně z dotací z
MŠMT, vč. podpory z Olympu CS MV a ČOV, příspěvků IBSF a sponzorů.

Ad 7)
• Členská základna, zejm. mládežnická – stabilizace a rozvoj
• MTZ
• Zpřesnění vnitřních pravidel ohledně sponzoringu a využívání reklamních ploch
• Výkonnostní cíle:
o ME – 5. místo skeleton, 8. místo boby;
o MS – 6. místa skeleton; 15. místo boby;
o MSJ – 3. místo skeleton; 20. místo boby;
o MS v letních startech – do 3. místa;
o SP – 3 x 6. místo.

Martin BOHMAN
předseda ČSBS

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

Po šesti letech se čeští bobisté dočkali vítězství na mezinárodní scéně. Čtyřbob pilotovaný Dominikem
Dvořákem vyhrál koncem listopadu 2018 v Park City čtvrtý díl Amerického poháru, když závod před
tím skončil navíc třetí. Do sezony 2018/19 navíc česká posádka vyrazila po 13 letech s novou
technikou pořízenou Olympem CS MV a velmi se jí dařilo i při závodech SP, kde bral Dominik celkové
4. místo v rankingu dvojbobů a 7. místo se čtyřbobem.

Anna Fernstädtová získala pro české barvy na závodě Interkontinentálního poháru celkové vítězství a
obhájila titul juniorské mistryně světa! Na MS seniorů v kanadském Whistleru pak obsadila skvělé 4.
místo.

Přínosem pro bobový a skeletonový sport byl zcela jistě fakt, že od sezony 2015/16 byl celý seriál
světového poháru a MS vysílán na ČT Sport, a to s velkým diváckým ohlasem. Pravidelně se přenosy
našich sportů pohybovaly mezi nejsledovanějšími pořady (ve standardních vysílacích časech stabilně
kolem 100-200 tisíc diváků, při ZOH 2018 až 324 tisíc (4 %), resp. v reachi 661 tisíc (18,5 %!) diváků).

Výroční 90. kongres IBSF 2019 bude hostit stověžatá Praha (zleva Jan Mottl-gen. sekretář ČSBS, Ivo
Ferriani-president IBSF, Martin Bohman-president ČSBS a Jan Šindelář-hospodář ČSBS na kongresu
IBSF 2018 v Římě).

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), Maison du Sport Avenue de Rhodanie 54,
CH - 1007 Lausanne, 71 zemí, internet: www.ibsf.org

