Výroční zpráva ČSBS
za rok 2019
(vč. vyhodnocení sezony 2019/2020)

bobteam.cz
„Touha a vůle být nejlepší.“

PODPOROVÁN:

Výroční zpráva o činnosti ČSBS v roce 2019
Úvod
Výroční zpráva je zpracována za období 1.1.-31.12.2019 (včetně vyhodnocení sportovních
výsledků sezony 2019/2020). Výroční zpráva byla předmětem jednání Valné hromady ČSBS
konané dne 20. června 2020 v Praze, která ji rovněž schválila.
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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 2019 posílila na 234 členů sdružených v 8 oddílech.

Ad 5)
Co se týká sportovní činnosti ČSBS, tak v roce 2019, resp. sezoně 2019/2020, se atletům a
členům realizačního týmu ČSBS podařilo hned několik významných počinů.
Skvělých výsledků dosáhla zejména skeletonistka Anna Ferstädtová, která sice na ME
z organizačních důvodů ze strany počasí a IBSF a zároveň s ohledem na taktiku bohužel
nestartovala, nicméně dokázala podruhé v řadě zvítězit na MSJ 2019 (titul následně obhájila
i v sezoně 2019/20). Na seniorském MS v kanadském Whistleru dojela navíc na skvělém
4. místě hned za vítěznou trojicí Němek a připsala tak do historie ČSBS absolutně nejlepší
výsledek našich atletů v historických tabulkách. Anna rovněž dosáhla na absolutní vítězství
v Interkontinentálním poháru v sezoně 20118/19 (v sezoně 2019/20, pro kterou se již
kvalifikovala do SP, obsadila rovněž skvělé 9. místo).
Pozitivním přínosem byla i mezinárodní účast mladičkého skeletonisty Timona
Drahoňovského, který jednak absolvoval v sezoně 2018/19 svůj křest v rámci EP a
následně obsadil ustavující 26. místo na MSJ 2019 (v sezoně 2019/20 pak úspěšně
absolvoval kvalifikaci na YOG 2020 v rámci Youth series a vzorně reprezentoval ČR
v Laussane jeho 14. místem v mládežnickém skeletonu).
V sezoně 2019/20 do mezinárodních závodů (na kontinentální seriálové úrovni) zasáhli ještě
skeletonisté Sebastián Železník a Philipp Mölter.
Bobisté v čele s Dominikem Dvořákem předvedli spoustu skvělých výsledků zejména
v rámci SP. Za připomenutí jistě stojí v sezoně 2018/19 např. 5. místo s 2bobem v Igls, 10.
místo ve Sv. Mořici, ale zejména celkové 4. místo v hodnocení SP. Ve 4bobu spolu
s Dominikem Suchým, Janem Šindelářem a Jakubem Noskem Dominik skvěle zajel
zejména v Altenbergu (6. místo), Igls (5.) či Calgary (7.). Celkově z toho bylo 7. místo ve SP.
Opět, obdobně jako u Anny Fernstädtové, historicky nejkvalitnější dosažené výsledky českou
posádkou.
Vysoký trend se klukům povedlo udržet i v následující sezoně 2019/20, kdy s dvojbobem
zajeli bravurně např. 6. místo v La Plagne, 9. v Igls či 7. v Siguldě. Celkově z toho pak vyšla
9. pozice v rámci SP. Se 4bobem se pak jednalo např. o 10. místo na dráze v Lake Placid,
dvakrát 7. příčku ve Winterbergu a rovněž 7. místo v Igls. Celkově pak CZE I vyjela ve SP
skvělou 7. příčku jako před rokem.
V rámci SP jako by si však A tým štěstí trochu vybral a na vrcholných soutěžích roku 2019 se
tak úplně nedařilo. Na ME 2019 obsadila posádka D. Dvořák, J. Nosek 12. pozici v závodě
2bobů. 4bob Dvořák, Suchý, Šindelář, Nosek si dojeli pro solidní 10. příčku. V rámci MS se
podařilo shodnému tandemu zajet 15. pozici a stabilní čtyřková posádka ve 2. jízdě na
náročné dráze ve Whistleru bohužel spadla. I přesto se klukům podařilo po ošklivém
karambolu závod dokončit na s ohledem na okolnosti chvályhodném 21. místě.
Podstatně lépe se však na vrcholných soutěžích dařilo českým bobistům v závěru sezony
2019/20, kdy na ME se 4bobem získali ve Winterbergu skvělé 6. místo a shodnou příčku i na
MS v Altenbergu. Český 2bob byl na ME bohužel diskvalifikován kvůli teplotě nožů, na MS si
2bob dojel zase o kousek lepší umístění než rok před tím, a sice pro 14. příčku.
Svou premiéru na mezinárodním poli zažil v sezoně 2018/19 pilot Adam Dobeš. Získal
v několika závodech slušných 25 bodů a obsadil v celkovém rankingu IBSF 2bobů
81. příčku. Významný kvalitativní posun zaznamenal Adam v sezoně 2019/20, kdy se
podíval hned několikrát se svou posádkou do finálové TOP 20 a prošel si již i křest v Igls se
4bobem. Výsledkem je více jak desetinásobný meziroční bodový zisk a solidní 58. příčka
v rankingu.

Na MSJ 2019 v německém Königssee si svou premiéru odbyla bobová posádka Jordán,
Podstata a bylo z toho konečné 29. místo. V roce 2020 bohužel ČR nebyla schopná nasadit
do bojů na MSJ posádku odpovídající kvalitě tohoto závodu. Jeden z velkých úkolů pro
vedení ČSBS pro sezonu 2020/21. Přesto však výsledky českých juniorských sportovců
ČSBS jsou v podstatě fenomenální až neuvěřitelné – za posledních pět let čtyři cenné kovy!
Tab.: Výsledky juniorské reprezentace na MSJ v letech 2011-20
rok
2011-12 2013
2014
2015
2016 2017
2bob
DNS
19.
10.
12./13. 8.
3.
4bob
DNS
DNS
10.
6.
3.
9.
skeleton DNS
DNS
DNS
DNS
13.
DNS

2018
5.
10.
DNS

2019
29.
DNS
1./26.

2020
DNS
DNS
1.

Kompletní výsledky mezinárodních závodů: http://www.ibsf.org/en/races-results
Tab: Vývoj umístění reprezentantů ČSBS 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.)

2019/20
2336 (8.)

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

2018/19
25 (81.)

2019/20
274 (58.)

Anna Ferstädtová
sezona

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

2019/20

body
(umístění)

495 (40.SRN)

620
(30.SRN)

812
(17.SRN)

1384
(6.-SRN)

1256
(6.-SRN)

932 (18.)

1184 (9.)

2015/16
280 (56.)

2016/17
215 (69.)

(nej. jun.)

Timon Drahoňovský
sezona
body
(umístění)

2018/19
18 (103.)

2019/20
106 (109.)

Sebastian Železník
sezona
body
(umístění)

2019/20
46 (123.)

Philipp Moelter
sezona
body
(umístění)

2013/14

2014/15

2017/18
---

2018/19
17 (106.)

2019/20
27 (133.)

Ad 6)
Celkové náklady ČSBS v roce 2019 představovaly částku 6.924.767,- Kč (o 1.172 tis. Kč
více než v roce 2018) a výnosy částku 6.441.237,- Kč (meziročně + 518 tis. Kč). Rok 2019
tak skončil z pohledu hospodaření ČSBS účetní ztrátou ve výši 483.530,- Kč.

Hlavní náklady přitom byly tvořeny službami (tzn. ubytování, stravování, doprava, 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.
Tabulka a graf: Hospodaření ČSBS v letech 2014-2020 (v mil. Kč)
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Ad 7)
•

Další stabilizace a rozvoj členské základny, zejm. mládežnické.

•

S pomocí partnerů (zejm. Olympu CS MV) doplňovat a obměňovat a doplňovat
materiálně technickou základnu nejvyšší kvality u obou sportů (2020 – skeleton se
skluznicemi, příp. nože pro boby; 2021 – dvojbob, příp. nože pro boby, skluznice pro
skeleton).

•

Zkvalitňovat tréninkové podmínky pro vrcholové sportovce ČSBS (2020 – startovní
trenažér v areálu Olymp CS MV).

•

Zajistit odpovídající finanční prostředky pro přípravu a závodní činnost vrcholových
sportovců ČSBS v roce 2021, který bude klíčový pro přípravu na XXIV. ZOH v Číně a
zároveň velmi finančně náročný (2x VT a SP na dráze v Číně, MS v Lake Placid, USA;
teoreticky 1. polovina sezony 2021/22, tj. VT a 2-3 SP mohou být umístěna na dráhy
v severní Americe), kdy jen náklady za transporty sportovního materiálu mohou činit
částku okolo 2 milionů Kč.

•

Výkonnostní cíle pro období let 2020 - 2022:

1

predikční návrh

o

MSJ – účast v obou sportech
Po velmi výsledkově silném období českých juniorských sportovců (viz tabulka) bude
velkou výzvou a prioritou ČSBS opět vychovat špičkové atlety, kteří budou schopni
získávat v mezinárodním srovnání i cenné kovy. Příslibem je např. účastník YOG
2020 v Lausanne skeletonista Timon Drahoňovský.

Tab.: Nejlepší výsledky juniorské reprezentace ČSBS na MSJ v letech 2011-20
rok
2011-12
výsledek
DNS

2013
19.

2014
10.

2015
6.

2016 2017 2018
3.
3.
5.

2019
1.

2020
1.

o

ME – 3.- 6. místo skeleton, 3.-6. místo boby
Stabilizovat výkonnostní úroveň okolo TOP 6 (viz 6. místo 4bobu v roce 2020.
V případě ideálních podmínek (místo konání, klimatické podmínky, zdraví a
výkonnost sportovců v den D a ideální MTZ i atakovat medailové pozice; jak tomu
mohlo být vloni u skeletonu – zrušení závodů kvůli klimatickým podmínkám, příp.
letos v závodě 2bobů v Siguldě – technické DQ).

o

MS – 3.-6. místo skeleton; 6.-10. místo boby;
Platí obdobně jako u ME (viz 4. místo A. Fernstädtové na MS 2019 ve Whistleru či 6.
místo 4bobu Dvořák, Suchý, Šindelář, Nosek na MS 2020 v Altenbergu).

o

MS v letních startech – prosadit do programu IBSF 2020/21 zařazení letního MS
2021 a uspořádat v ČR, kde by byl cíl získat alespoň jeden cenný kov v závodě bobůmuži.

o

SP – 3 x 6. místo v obou sportech; v celkovém pořadí držet TOP 10, jako tomu bylo
v sezonách 2018/19 a 2019/20.

o

ZOH – 3x umístění v TOP 10, resp. dosažení historicky nejlepších výsledků
sportovců ČSBS, v ideálních podmínkách 2x 6. místo v závodě 2 i 4bobů. U
skeletonu je možné očekávat v ideálních podmínkách rovněž umístění mezi 3.-6.
místem. Bude také hodně záležet na profilu startu a dráhy v Číně. Zatím nebylo
možné testovat.

•

účinně odolávat „privatizaci“ sportovců soukromými marketingovými subjekty;
zpřesňovat pravidla ohledně sponzoringu a využívání reklamních ploch.

•

Nadále posilovat vnímání ČSBS v mezinárodním měřítku jako stabilního a
spolehlivého partnera (viz pořádání 90. kongresu IBSF 2019 v Praze).

•

Udržovat celospolečenské povědomí o bobovém a skeletonovém sportu, posilovat
spolupráci s ČT (a dalšími mediálními partnery), kdy od sezony 2015/16 je vždy celý
seriál SP a MS vysílán na ČT Sport, a to s velkým diváckým ohlasem. Pravidelně se
přenosy našich sportů pohybují 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). Účastnit se vybraných společenských akcí.

Martin BOHMAN
předseda ČSBS

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

Anna Fernstädtová získala pro české barvy 4. místo na MS 2019 v kanadském Whistleru a obhájila
titul juniorské mistryně světa (2018-2020)! Do trenérského týmu jí v sezoně 2019/20 přibyla významná
posila v osobě vynikajícího kanadského skeletonisty a trenéra Jeffa Paina. Po návratu do SP po roční
odmlce získala celkové 9. místo.

Čtyřbob pilotovaný Dominikem Dvořákem (Dominik Suchý, Jan Šindelář, Jakub Nosek) dosáhl
v posledním roce na historická výsledková maxima hned v několika ohledech – 7. místo v celkovém
hodnocení světového poháru sezony 2018/19 i 2019/20, 6. místo na ME 2020 ve Winterbergu
a 6. místo na MS 2020 v Altenbergu. Zmínit je třeba i malý, ale efektivní podpůrný tým v osobách
zejména šéftrenéra Dawida Kupczyka a fyzioterapeuta a videotrenéra Jakuba Lorenze.

Celkem 165 účastníků výročního 90. kongresu IBSF ve dnech 5.-7. července 2019 hostila stověžatá
Praha.

Velkým úspěchem a příslibem do budoucna pro bobový a skeletonový sport je po téměř dvou dekádách
stavba nového startovacího trenažéru. Ten jediný (a zároveň jediné specializované sportovní zařízení
pro bobový a skeletonový sport v ČR vůbec) byl dosud našim sportovcům k dispozici v Liberci.
V červenci 2020 by měla být dokončena stavba trenažéru v areálu Olympu CS MV v Praze.

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, 70 zemí, internet: www.ibsf.org

