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Výroční zpráva o činnosti ČSBS v roce 2020 
 
Úvod 
 
Výroční zpráva je zpracována za období 1.1.-31.12.2020. Výroční zpráva byla předmětem 
jednání Valné hromady ČSBS konané dne 29. května 2021 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 2020 se stabilizovala na 233 členů (po kontrole v rejstříku 
sportovců vůči registru obyvatel) sdružených v 8 oddílech. 
 
 



Ad 5) 
I rok 2020 byl pro ČSBS extrémně úspěšný. Anna Ferstädtová dokázala obhájit titul 
juniorské mistryně světa ve skeletonu a obsadit výborné 7. místo na MS v Altenbergu.  
 
Dominik Dvořák zas se svou posádkou i v sezonách 2019/20 a 2020/21 udržel v obou 
olympijských disciplínách v celkovém pořadí TOP 10. V roce 2020 nejlepší česká bobová 
posádka zároveň dosáhla na historicky nejkvalitnější umístění na obou šampionátech se 
čtyřbobem, tj. 6. místo na ME ve Winterbergu, 6. místo na MS v Altenbergu. 
 
Timon Drahoňovský jako první zástupce ČSBS na YOG obsadil ve skeletonu 14. místo. 
 
Výsledky sportovců ČSBS na ME a MS 2020 

rok MS 
Altenb. 

ME 
Sig./Winterb. 

2bob 14. DSQ 

4bob 6. 6. 

skeleton 7.(Ž) 12.(Ž) 

 
Výsledky juniorské reprezentace na MSJ v letech 2011-20 

rok 2011-12 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2bob DNS 19. 10. 12./13. 8. 3. 5. 29. DNS 

4bob DNS DNS 10. 6. 3. 9. 10. DNS DNS 

skeleton DNS DNS DNS DNS 13. DNS DNS 1./26. 1. 

 
Kompletní výsledky mezinárodních závodů: http://www.ibsf.org/en/races-results 
 
 
Vývoj umístění reprezentantů ČSBS v kombinovaném rankingu IBSF 
 
Dominik Dvořák 
sezona 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

body 
(umístění) 

221 
(71.) 

987 (36.) 1396 (26.) 1504 (21.) 2376 (8.) 2336 (8.) 2368 (3.) 

 
Adam Dobeš  
sezona 2018/19 2019/20 2020/21 

body 
(umístění) 

25 (81.) 274 (58.) 713 (7.-EP) 

 
Matěj Běhounek 
sezona 2020/21 

body 
(umístění) 

56 (40.-EP 
2bob) 

 
Anna Ferstädtová  
sezona 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 2019/20 2020/21 

body 
(umístění) 

495 (40.-
SRN) 

620 
(30.- 
SRN) 

812 

(17.-

SRN) 

1384 

(6.-SRN) 

1256 

(6.-SRN) 

932 

(18.) 

1184 (9.) 

(nej. jun.) 

1314 (5.) 

 
Timon Drahoňovský 
sezona 2018/19 2019/20 2020/21 

body 
(umístění) 

18 (103.) 106 (109.) 44 (35.) 

 

http://www.ibsf.org/en/races-results


Sebastian Železník 
sezona 2019/20 2020/21 

body 
(umístění) 

46 (123.) DNS 

 
Philipp Moelter  
sezona 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

body 
(umístění) 

280 (56.) 215 (69.) --- 17 (106.) 27 (133.) DNS 

 
 
Ad 6) 
Celkové náklady ČSBS v roce 2020 představovaly částku 6.878.217,- Kč (o 46.550,- Kč 
méně než v roce 2019) a výnosy částku 6.840.550,- Kč (meziročně o 399.313,- Kč více). 
Rok 2020 tak skončil z pohledu hospodaření ČSBS drobnou účetní ztrátou ve výši 37.667,- 
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. 
 
 
Hospodaření ČSBS v letech 2014-2021 (v mil. Kč) 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

příjmy 4,18 3,52 3,53 6,16 5,92 6,44 6,84 7,5 

výdaje 3,62 3,13 3,66 6,67 5,75 6,92 6,88 7,5 

bilance 0,56 0,39 -0,13 -0,51 0,17 -0,48 0,04 0 

dluh 0,48 0,38 0,28 0,18 0 0 0,5 0 

*odhad 
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Ad 7)  
 

• Další stabilizace a rozvoj členské základny, zejm. mládežnické. 
 

• S pomocí partnerů (zejm. Olympu CS MV) doplňovat a obměňovat 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 tréninkový proces, zejména týmovou spoluprací a důsledností. 
 

• Výkonnostní cíle pro období let 2020 - 2022:  
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 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

výsledek DNS 19. 10. 6. 3. 3. 5. 1. 1.  

 
o ME – 6. místo skeleton i 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 2019 u skeletonu – zrušení závodů kvůli klimatickým podmínkám, příp. 
2020 v závodě 2bobů v Siguldě – technické DQ).   
 

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. 

 

• 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, MMČR 2020 
v letních startech). 

 

• 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 100-300 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 

 

 
 

Čtyřbob pilotovaný Dominikem Dvořákem (Dominik Suchý, Jan Šindelář, Jakub Nosek) dosáhl v roce 

2020 na historická výsledková maxima 6. místem na ME 2020 ve Winterbergu a 6. místo na MS 2020 

v Altenbergu.  

 

Výroční 30. MČR v letních startech s mezinárodní účastí se stalo bezesporu nejlepší akcí bobového a 

skeletonového sportu na našem území v historii. Domácí sportovkyně a sportovci, ale i atleti z Polska, 

Slovenska, Německa, Švédska či Francie se zúčastnili v sobotu 5.9.2020 klání o tituly mistra ČR 

celkem v 7 kategoriích na famózním zbrusu novém startovním trenažéru na Olympu Centru sportu 

MV. 



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  


