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Abstrakt  
 

Název:  

Vývoj bobového sportu 

 

Cíl práce:  

Cílem práce bylo popsat faktory související s výkonem v bobovém sportu a vyjasnit vývoj a 

úroveň českého bobového sportu od 90. let do současnosti. Dalším cílem bylo přiblížit obsah 

a kvalitu přípravy současných českých bobistů, zejména pak jejich silovou a technickou 

přípravu. 

 

Metoda: 

Shromažďování poznatků bylo realizováno prostřednictvím interview (rozhovor). Další 

zvolenou metodou byla anketa. 

 

Výsledky: 

Současní bobisté se potýkají s nedostatkem finančních prostředků, což se odráží v zajištění 

jejich kvalitní přípravy. Snažil jsem se zjistit, zda jsou čeští bobisté schopni obstát 

v konkurenci se světovou špičkou. Dospěl jsem k závěru, že díky výkonům v posledních 

letech jsou i přes problémy a úskalí schopni konkurovat světové špičce.  

 

Klíčová slova: 

Boby, silová příprava, technická příprava, vývoj bobů. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Summary 
 
Title: 

The development of bob sport 

 

Objective: 

The aim of this work was to describe factors related to performance in bobsleigh clarify the 

level of development and the Czech bob sport from the 90th years to the present. Another 

objective was to bring the content and quality of contemporary Czech bob men, especially 

their power and technical preparation. 

 
Methods: 

The evidence collection has been made through the interview. Further chosen method was the 

questionnaire. 

 

Results: 

The current bob men are faced to the limitation of financial resources and it is reflected in 

their training quality. I tried to find out if the Czech bob men are able to survive in the top of 

world competition. My final conclusion is that they are able to compete with world leaders 

despite to the problems and difficulties because they achieved good results in the last years. 

 

Keywords: 

Bobsleigh, power training, technical training, bobsleigh development. 
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ČSBS – Český svaz bobistů a skeletonistů 

ČSTV – Český svaz tělesné výchovy a sportu 

MS – Mistrovství světa  

ME – Mistrovství Evropy 

EP – Evropský pohár 

SP – Světový pohár 

ZOH – Zimní olympijské hry 

CNS – Centrální nervová soustava 

ATP – Adenozintrifosfát 

ADP - Adenozindifosfát  

CP –  Kreatinfosfát 

DSQ – Diskvalifikace 

FOG – Rychle oxydativně – glykolitické vlákno 

FG – Rychlé glykolitické vlákno 
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Úvod 
Co jsou boby, a co je bobování (jízda v bobu)? Každý z nás jistě ,,boboval“, ale bobování, o 

kterém v této práci budu psát, je úplně něco jiného, mnohem složitějšího než si kdokoliv 

dokáže představit.  

S bobovým sportem je spojená velká tradice v podobě světového poháru, amerického poháru, 

evropského poháru, MS, ME, MS juniorů, seniorů. Boby se staly olympijským sportem v roce 

1924 ve francouzském Chamomix, V programu olympijských her zůstaly do současnosti. 

Vývoj bobového sportu s sebou neustále přináší změny pravidel a technických parametrů 

bobu. 

Jde především o technický sport, kde je důležitým faktorem výkon, který závisí na fyzické 

připravenosti, komunikaci a koordinaci, materiálovém zabezpečení a psychické vyrovnanosti. 

Dalšími faktory, které přispívají k dosažení výkonu, jsou faktory fyzikální, biomechanické a 

klimatické.  

V současné době Mezinárodní bobová federace sdružuje 56 členských zemí (viz. příloha 1), 

jejíž součástí je i Česká republika, která je zastoupena Českým svazem bobistů a skeletonistů. 

V roce 2008 ČSBS skýtal 96 členů, z toho 80 mužů, 15 žen, 1 dorostenku, v ostatních 

kategoriích zastoupení není.  

V diplomové práci jsem se pokusil přiblížit bobový sport, jako takový. Tato práce je 

zaměřená na vývoj bobového sportu a okrajově technickou a silovou přípravu českých 

bobistů. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 
 

1. Historie bobů 
1.1 Historie bobů ve světě  
První bobový klub vznikl v St. Moritz v roce 1897 ve Švýcarsku, což urychlilo rozvoj 

zimních sportů po celé Evropě. V roce 1914 se konaly bobové závody na přírodním ledu bez 

mantinelů. V roce 1923 byla založena Mezinárodní federace bobového sportu a následující 

rok se konaly první závody čtyřbobů na zimních olympijských hrách v Chamonix, Francie 

(1924). Závody dvoubobu byly přidány v roce 1923 na olympiádě v Lake Placid, U. S. A., a 

součástí OH jsou dodnes. 

Boby jako sportovní odvětví vznikly, kdy Švýcaři přidali řídící mechanismus k saním.  

První závodní saně byly vyrobeny ze dřeva, ale brzy byly nahrazeny ocelovými saněmi, které 

jsou známé jako boby.  

Bobové závody se staly širokou aktivitou pro bohaté a dobrodruhy, kteří se setkávali 

v alpských oblastech pro pobavení a víkendové soutěžení. 

                                                          Obr. 1 

                            

 

 

 

 

 

 

Systematickému tréninku se do té doby nevěnovali. Soutěžící si jednoduše koupili nebo 

pronajali boby, vystartovali jako řidiči a objeli několik jízd. 

Avšak počínaje rokem 1950, sport jak ho známe dnes, dosáhl významné přeměny. Protože byl 

rozpoznán vliv startu na výsledek jízdy, byli přibráni atleti z jiných sportů. Mnohem více byli 

vyhledáváni soutěžící, jako házenkáři, gymnasti a ostatní, kteří by dodali sílu a přispěli 

k rychlejšímu startu. 

V roce 1952 ukončilo éru super těžké váhy bobistů rozhodující pravidlo limitující celkovou 

váhu mužstva a bobu a označilo budoucnost sportu jako atletickou soutěž vysokého kalibru. 
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Dnes světové špičkové týmy trénují v průběhu celého roku a soutěží převážně na umělých 

ledových drahách v aerodynamických strojích s použitím nejnovějších technologii v oblasti 

materiálu (kevlar, karbon atd.) 

Medializace bobového sportu byla zaměřena výhradně na olympijské hry, světové a evropské 

šampionáty, do doby příchodu soutěže světového poháru v polovině roku 1980. Od doby jeho 

založení byla přidána nová vzrušující dimenze, série světového poháru, kde byla odměněna 

všestrannost a přizpůsobivost pilotů na často odlišných dráhách a stálost celoroční 

výkonnosti.   

Do 70. let byl bobový sport doménou evropských alpských států, nezávisle na britském vlivu 

v tomto sportu, silné americké angažovanosti od roku 1928-1956 a účasti dalších států. 

K dlouhodobě nejúspěšnějším národům patří v tomto sportu Švýcarsko a Německo. 

Jako významná sportovní velmoc se ukázala bývalá NDR, která fascinuje svým novým 

pojetím designu a konstrukce. Po spojení Německa se stali němečtí bobisté velmi silným 

týmem, který získal nepřeberný počet titulů MS, ME a olympijských vítězů a od 90. let do 

současnosti. 

Itálie má také dlouhý a úspěšný záznam v tomto sportu, částečně od poloviny roku 1950 až ke 

konci roku 1960, i Rakousko a Rusko mělo své skvělé momenty. 

V soutěži světového poháru vyhráli Švýcaři a Němci nejvíce medailí a úzce tak následovali 

kanadské týmy. 

Přes převahu alpských národů, které se původně chopily bobování, se tento sport rozšířil 

téměř po celém světě a zasahuje země jako je Jamajka, Japonsko, Austrálie a Nový Zéland. 

Obr. 2 

 

Ačkoli tradiční bobové velmoci zůstávají silné, ostatní národy prokazují vzestup. Olympijské 

hry v roce 1998 v Naganu v Japonsku byly přehlídkou nejlepších bobistů. Poprvé byly 

uděleny dvě zlaté a dvě bronzové medaile na olympiádě. Sedm medailí vyhrály týmy ze šesti 

různých zemí. Osm zemí skončilo mezi top ten v obou soutěžních disciplínách (dvoubob, 
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čtyřbob). Ve čtyřbobu soutěžilo více zemí než ve dvoubobu. V roce 1995 na světovém 

šampionátu ve Winterbergu se umístilo ne méně než 8 národů mezi top ten ve čtyřbobu, 

zatímco v soutěži dvoubobu bylo reprezentováno v top ten 7 národů. 

Další stupeň vývoje tohoto sportu nastal v začátku 90. let s debutem ženských bobistek na 

závodech v Evropě a Severní Americe. V říjnu 1999 přijal olympijský výbor ženské boby a 

mužský a ženský skeleton jako plně medailové sporty pro ZOH v Salt Lake City, U.S.A 

v roce 2002.  Dostupné z URL: <http://www.fibt.com/index.php?id=39>[cit. 20.5.2009]. 

 

1.2 Historie bobů v České republice 
Až do roku 1945 provozovali na našem území bobový sport převážně Němci. Přes tuto 

skutečnost byl již v době první republiky členem Mezinárodní bobové federace svaz lyžařů a 

nikoli německý svaz. Byl to důsledek tehdejší politiky, aby Československo bylo na 

mezinárodním fóru zastoupeno českou organizací (Příručka pro školení trenérů III, 1962). 

Ve svazu lyžařů nikdo bobový sport neprovozoval, neexistoval žádný český klub, který by 

sdružoval bobisty (Příručka pro školení trenérů všech tříd, 1963). 

Bobový sport se provozoval na území naší republiky před druhou světovou válkou, toho je 

důkazem jednak skutečnost, že nám zůstalo v pohraničí několik bobových drah (v Aši, 

Mariánských Lázních, Dubí v Krušných horách, Jablonci nad Nisou). Vznik těchto bobových 

drah je mezi rokem 1905 – 1922. Nutno dodat, že bobový sport se také pěstoval na 

Slovensku. V Tatranské Lomnici byla vybudována dráha již koncem minulého století. Je to 

jedna z nejstarších bobových drah vůbec (Příručka pro školení trenérů III, 1962). 

Po druhé světové válce byly dány do provozu všechny uvedené dráhy, byly však na nich 

provedeny určité rekonstrukce, hlavně proto, že byly původně postaveny jako sněhové. 

(Příručka pro školení trenérů II, 1962) 

Po roce 1945 vznikly bobové oddíly v Aši, Mariánských Lázních, Teplicích, Tatranské 

Lomnici, u Sokolova a Trnavy u Teplic. Ti byli členy Svazu lyžařů (Příručka pro školení 

trenérů III, 1962). Tepličtí bobisté byli iniciativní, že v roce 1951 uspořádali první Mistrovství 

ČSR v jízdě na bobech v Dubí v Krušných horách (Příručka pro školení trenérů III, 1962). 

V roce 1951 byla při lyžařské sekci utvořena komise bobů a saní z členů nových bobových a 

sáňkařských oddílů. K dalšímu rozvoji a zvýšení činnosti došlo po utvoření ústřední sekce 

bobů a saní při Státním výboru pro tělovýchovu a sport a to v roce 1955. Po sjednocení 

tělovýchovy byli bobisté organizováni u bobových oddílových jednot (Příručka pro školení 

trenérů III, 1962).  
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Další přebor republiky se konal v Tatranské Lomnici roku 1953 za účasti 10 dvojek a 10 

čtyřek. Oba závody vyhráli bobisté z Teplic. V roce 1954 se konala místo plánovaných 

přeborů celostátní soutěž v Mariánských Lázních za účasti 10 dvojek a 9 čtyřek. Ve dvojkách 

zvítězili bobisté z Teplic a ve čtyřkách bobisté z Mariánských Lázní. Další přebory se konaly 

1955, 1956 a pro špatné povětrnostní podmínky se 1957 nekonaly. V roce 1958 se konaly na 

dráze v Dubí za účasti 8 dvojek a 10 čtyřek. Původně se měly konat v Tatranské Lomnici, 

bohužel pro špatný stav byly přeloženy do Dubí (Příručka pro školení trenérů III, 1962) 

První účast československých bobistů na závodech v zahraničí byla na MS ve St. Moritz 

v roce 1947. Tohoto mistrovství se účastnili bobisté z Mariánských Lázní a Teplic na vlastní 

náklad. Na následujících Zimních olympijských hrách ve St. Moritz v roce 1948 se 

československý čtyřbob a dvoubob umístily na 14. místě (Příručka pro školení trenérů III, 

1962).  

Další účast na mezinárodních závodech v Polaně v Rumunsku, na Zimních akademických 

hrách (Příručka pro školení trenérů II, 1962). 

V roce 1952 se českoslovenští bobisté zúčastnili mistrovství NDR v Oberhofu. Měli startovat 

jak ve dvoubobech, tak i ve čtyřbobech. Boby nebyly uznány za vyhovující a na bobech, které 

nám byly nabídnuty, odmítli startovat (Příručka pro školení trenérů všech tříd. Praha 1963).   

Bobový sport do roku 1989 byl považován za buržoazní sportovní odvětví pro bohaté, což se 

neslučovalo s ideálem socialistického sportovce. V kategorii sportu zaujímal čtvrtou skupinu, 

která nedostávala státní dotace. Zakazovala se veškerá publicita. Závodilo pár nadšenců, kteří 

bez systematické tréninkové přípravy absolvovali několik závodů v zahraničí na své náklady 

(Hrabáň, 1997). 

Velký výkonnostní skok udělal bobový sport po roce 1989. Naši bobisté se zařadili na úroveň 

nejlepších závodníků ze zemí Švýcarska, Německa a Itálie, ve kterých má tento sport 

dlouholetou tradici. Vrcholem se staly Olympijské hry 1994 v Lillehammeru, kde dvoubob 

Jiří Džmura – Pavel Polomský vybojovali 7. místo. Čtyřboby byly doplněny o Pavla Puškára 

a Jana Kobiana a obsadili 10. místo (Hrabáň, 1997). 

Dalším významným úspěchem bylo 8. místo ve dvoubobu Pavla Puškára a Jana Kobiana na 

OH v Naganu. 

Dostupné z URL: <http://www.sportovni.net/boby/zpravy/?op=show&polozka=9622>[cit. 

20.5.2009]. 
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Obr. 3 
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2. Disciplíny 
Bobové disciplíny jsou:  

Mužské boby: 

Dvouboby  

Obr. 4  

 

 

 

Čtyřboby  

Obr. 5 

 

 

Ženské boby: 

Dvouboby 

 
Dostupné z  

URL:<http://www.fibt.com/fileadmin/Rules/Reg.BOBSLEIGH-2008%20-20E.pdf> 

[cit. 27.6.2009]. 
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3. Závod 
FIBT závody se dělí:   

ZOH 

Mistrovství: 

 Seniorské MS 

 Juniorské MS 

 Kontinentální mistrovství 

Oficiální FIBT závody 

 Světový pohár 

 Evropský a americký pohár 

 Interkontinentální pohár 

Dostupné z  

URL:<http://www.fibt.com/fileadmin/Rules/Reg.BOBSLEIGH-2008%20-20E.pdf> 

[cit.27.6.2009]. 

 

3.1 Oficiální trénink 
Účast na oficiálním tréninku je dovolena pouze týmům registrovaným pro závod. V průběhu 

soutěže (v oficiálním závodu nebo tréninku) není atletům dovoleno vyjíždět na trať mimo 

rozpis závodu. 

Zimní olympijské hry a světový šampionát seniorů  

Přímo před závodem je k dispozici šest tréninkových jízd jak pro dvoubob, tak pro čtyřbob. 

Kontinentální šampionát, světový pohár, a mezinárodní pohár  

Přímo před závodem jsou tři dny oficiálního tréninku s maximálně šesti oficiálními 

tréninkovými jízdami (dvou a čtyřbob v kombinaci), které mohou být nabídnuty. Každý pilot 

si smí volně vybrat program pro svá tréninková kola, který tvoří jeho tréninkové jízdy. Avšak 

smí si vybrat pouze čtyři tréninková kola z disciplíny. Minimálně dvě tréninková kola 

v disciplíně musí být dokončena bez nehody, aby mu mohla být udělena účast v závodu. Pro 

ženy je nabídnuto maximálně šest oficiálních tréninkových kol. Stát může vyslat různé piloty 

jak pro soutěž dvoubobovou a čtyřbobovou, avšak celkový počet tréninkových jízd pro 

každou zemi zůstal stejný. Dostupné z  

URL:<http://www.fibt.com/fileadmin/Rules/Reg.BOBSLEIGH-2008%20%20E.pdf> 

[cit. 27.6.2009]. 
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Juniorský světový šampionát, evropský pohár, americký pohár 

Šest oficiálních tréninkových kol v dvoubobu a čtyři oficiální tréninková kola pro čtyřbob 

mohou být absolvována, pokud se pilot účastní obou disciplín. Pokud se pilot účastní pouze 

jedné disciplíny (dvou nebo čtyřbob), může absolvovat šest tréninkových jízd. 

Mezinárodní soutěž 

Organizátor stanoví počet tréninkových jízd, avšak musí být poskytnuty minimálně tři 

tréninková kola. Výkonný výbor FIBT může upravit počet tréninkových dní nebo 

tréninkových kol FIBT soutěží. 

V oficiálních FIBT soutěžích musí pilot dokončit dvě tréninkové jízdy bez nehody. 

 

Pokud je to možné probíhají tréninky podle národních skupin. Pro tréninky jsou vypsané dva 

nebo tři dny viz. tabulka a jede se podle vylosovaného pořadí takto: 

 

1. den od 1. do konce 

2. den od konce do 1. 

3. den nové losování – 1. až konec 

 

Poslední den tréninků by se měl konat ve stejném čase jako závod a příprava dráhy by měla 

odpovídat závodním podmínkám. 

FIBT může stanovit dvě nebo čtyři závodní jízdy. Čtyřkolové bývají většinou ZOH a MS 

seniorů a dvoukolové bývají kontinentální šampionát, MS juniorů a všechny oficiální závody 

FIBT viz. následující tabulky. Dostupné z 

URL:<http://www.fibt.com/fileadmin/Rules/Reg.BOBSLEIGH-2008%20%20E.pdf> 

[cit. 27.6.2009]. 

1. závodní kolo od 1. do konce pořadí 

2. závodní kolo od 20. do 1., 21. až zbytek pořadí 

 

1. závodní kolo od 1. do konce pořadí 

2. závodní kolo od 20. do 1. od 21. do konce pořadí 

3. závodní kolo od 1. do konce podle druhé jízdy 

4. závodní kolo od 20. do 1. Podle třetí jízdy 
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3.2  Systém startování 
Pro pořádání závodů se musí účastnit šest týmů z minimálně tří národů. Startuje se podle 

aktuálního FIBT žebříčku, na základě výsledků předchozí sezóny. Deset nejlepších pilotů 

žebříčku FIBT  jsou losováni pro daný závod. Piloti bez bodů jsou zařazeni až nakonec 

pořadí. Ostatní startují dle aktuální pozice v žebříčku. 

 

3.3 Prohlídky dráhy 
Čas na prohlídku dráhy je stanoven po dohodě s rozhodčím a ředitelem závodu a je určen na 

prvním týmovém kapitánském meetingu, mimo tento čas není prohlídka dovolena, stejně tak 

jako v den závodu. 

 

3.4 Start 
Vstup týmu na dráhu je umožněn po vyzvání na start, tým má na start 60 s. 

Dostupné z 

 URL:<http://www.fibt.com/fileadmin/Rules/Reg.BOBSLEIGH-2008%20%20E.pdf> 

[cit. 27.6.2009]. 

 

3.5 Hodnocení 
Pro jednotlivé závody FIBT ( SP, EP, IP, AP) dle získaných bodů je sestaven žebříček FIBT. 

Pro starty ve SP a EP rozhoduje bodový zisk v jednotlivých soutěžích (viz. příloha 3). 

Hodnocení disciplín je rozhodující pro start na všech pohárových a mistrovských soutěžích. 

Dostupné z  

URL:<http://www.fibt.com/fileadmin/Rules/Reg.BOBSLEIGH-2008%20%20E.pdf> 

[cit. 27.6.2009]. 

 

3.6 Technické kontroly 
Boby musí být postaveny v prostoru startu jednu hodinu před zahájením závodu dle pokynu 

pořadatele. Boby nesmí být přikryty. Při dešti nebo sněžení může rozhodčí odsouhlasit 

přikrytí odpovídajícími plachtami.  

Všechny přípravné práce na bobech, včetně montáže nožů musí být ukončeny 30 min. před 

startem. 30 min. před startem musí být boby otočeny tak, že nože směřují vzhůru. 
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Mezi jízdami mohou být nože broušeny jen oficiálním brusivem FIBT proti podpisu jednoho 

z členů posádky. Práce na bobu mohou být prováděny pouze příslušníky posádky. 

Mezi jednotlivými jízdami nesmí být na bobech kromě broušení nožů, prováděny jiné práce 

bez souhlasu rozhodčího. Dostupné z 

URL:<http://www.fibt.com/fileadmin/Rules/Reg.BOBSLEIGH-2008%20%20E.pdf> 

[cit. 27.6.2009]. 

Obr. 6 - Boby v prostoru startu 

 

Vážení  

Vážení bobu a mužstva – posádky proběhne bezprostředně po ukončení jízdy na místě předem 

určeném. Nesmí být prováděny žádné změny na výstroji či bobu. Posádka se při vážení 

nachází uvnitř bobu. Dostupné z 

URL:<http://www.fibt.com/fileadmin/Rules/Reg.BOBSLEIGH-2008%20%20E.pdf> 

[cit. 27.6.2009]. 

Nože 

Rádius nožů v oblasti běhounů se měří oficiální šablonou. 

Kontrola teploty nožů probíhá před startem dle pokynů rozhodčího na všech čtyřech nožích 

elektronickým přístrojem. 

Měření teploty nože se provádí na straně nože v jeho střední opěrné části. Teplota nožů, které 

jsou namontovány pro použití určenému bobu, smí mít maximálně 4°C nad nebo pod 

požadovanou teplotu vzorového nože. 
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Teplota vzorového nože se stanovuje následujícím způsobem: 

Vzorkový nůž musí být umístěn hodinu před startem ve startovním prostoru visící nebo stojící 

za stejných vlivů počasí, kterým jsou vystaveny boby. Při pověšení nebo postavení musí mít 

teplota vzorkového nože teplotu 18°C - 20°C.  

Přesná teplota vzorkového nože v okamžiku pověšení nebo postavení se zapíše na viditelnou 

tabuli v prostoru startu. Na tuto tabuli se také zapisuje teplota vzduchu a ledu. 

Na teplotní tabuli je třeba vždy uvést nejnovější stav, jak následuje. 

• Poprvé  45 min. před zahájením závodu 

• Podruhé  10 min. před zahájením závodu 

• Každých 15 min. po zahájení závodu  

K zamezení vlivu eventuelního ošetření nožů tuky, tekutinami nebo plyny ke zvýšení kluzné 

účinnosti jsou nože ošetřeny speciálním prostředkem, který dává k dispozici FIBT. Dostupné 

z URL:<http://www.fibt.com/fileadmin/Rules/Reg.BOBSLEIGH-2008%20%20E.pdf> 

[cit. 27.6.2009]. 
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4. Technicko-materiální faktory 
4.1 Závodní bobové dráhy (viz příloha 2) 

4.2 Charakteristika dráhy 
Nové kombinované dráhy musí být postaveny tak, aby byly způsobilé bez omezení pro bob, 

saně i skeleton. Délka dráhy pro bob, saně a skeleton smí mít délku 1200 – 1650 m z toho by 

měla být minimálně 1200 m sjezdová dráha. Brzdná dráha se skládá přibližně, posledních  

100 - 150 m. Tato část dráhy nesmí přesáhnout stoupání 12 %. Maximální rychlost v cíli 

nesmí přesáhnout 80 km/h. Dráha musí poskytovat možnost využívat různé jízdní techniky. 

Z hlediska projektu by rychlost 80 až 100 km/h měla být dosažitelná po 250 m délky dráhy. 

Dostupné z 

URL:<http://www.fibt.com/fileadmin/Rules/Reg.BOBSLEIGH-2008%20%20E.pdf> 

[cit. 27.6.2009]. 

Obr. 7 - Část dráhy 

 

Zóna rozběhu 

Zóna rozběhu je mezi startovním trámem a spuštěním časomíry. Musí být 15 m dlouhá a mít 

spád 2 %. Zadní ohraničení je tvořeno trámem, který je upevněn na zemi a nesmí být měněn 

či přešlápnut. Dostupné z URL:<http://www.fibt.com/fileadmin/Rules/Reg.BOBSLEIGH-

2008%20-%20E.pdf>[cit. 27.6.2009]. 

Startovní trám  

Startovní trám musí být nejméně 150 cm dlouhý a výška nad ledovou plochou musí být 5 cm. 
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Startovní zóna 

Po spuštění časomíry (startovací čára) musí dráha probíhat rovně a dovolit startujícím bobům 

dosáhnout rychlosti 35 km/h. Dráha musí být dostatečně široká a nesmí posádku nijak 

omezovat. Spád v délce 60 m je 12 %. Vzdálenost mezi trámkem a první foto-buňkou je 

přibližně 7 m. 

Posádka má na start 60 s, tento čas je signalizován posádce červeným a zeleným světlem na 

semaforu v prostoru startu. 

Délka dráhy mezi spuštěním časomíry a prvním měřením mezičasu je 50m (startovní čas). 

Dostupné z  

URL:<http://www.fibt.com/fileadmin/Rules/Reg.BOBSLEIGH-2008%20-%20E.pdf> 

[cit. 27.6.2009]. 

Obr. 8 - Start 

 

 

Přípravná zóna 

Za startovní trámem musí být naledovaná přípravná zóna, která dovolí postavit na ledovou 

plochu dvoje boby, aniž by byly startující posádky ohroženy.  
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Obr. 9 - Přípravná zóna 

 

Přesah zatáček  

Přesahy zatáček (svodidla) jsou dimenzovány a tvarovány tak, aby vrátily saně, boby a 

skeleton do dráhy. 

Tvar zatáček musí brát v úvahu setrvačné síly (odstředivé síly). Přetížení 4G nesmí 

přesáhnout dobu 3 s. Jako maximum platí přetížení 5G po dobu 2 s jízdy.  Přetížení 5G nesmí 

být překročeno. 

Rovné úseky 

Po vyledování je šíře dráhy maximálně 140 cm. Na rovných úsecích nesmí být vnější výše 

mantinelů včetně nástaveb větší než 80 – 100 cm. Výše zaledovaných mantinelů musí být 

min. 50 cm. Mantinely musí s patou dráhy svírat pravý úhel. 

Přechod mezi mantinely v patě dráhy musí tvořit rádius v zaledovaném stavu 10 cm.  

Brzdný úsek 

Úsek je třeba stanovit tak, aby se bob, saně, skeleton zastavily i bez vlastního brzdění. Vznos 

brzdného úseku nesmí být větší než 20%. Dostupné z 

URL:<http://www.fibt.com/fileadmin/Rules/Reg.BOBSLEIGH-2008%20-%20E.pdf> 

[cit. 27.6.2009]. 
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4.3 Bobové saně 
Podmínky 

Boby jsou saně se čtyřmi sanicemi (jeden pár předních sanic, jeden pár zadních sanic), na 

kterých se provádějí závody. K pohonu bobu se smí použít pouze tlačná síla posádky a 

zemská gravitace. 

Jsou dovoleny dva druhy bobu: 

• Dvoubob 

• Čtyřbob 

Boby musí být opláštěny. Je zakázáno použít průhledný materiál nebo takový, který se při 

nárazu může roztříštit. Zadní díl bobu musí být otevřený. Od startu (zelené světlo) nesmí být 

specifikace (údaje) bobu měněny (vyjma havárií). Pilotovo roztlačovací držadlo a postranní 

roztlačovací držadla čtyřbobu musí být zcela zaklapující – zavírací do opláštění. Dostupné z 

URL:<http://www.fibt.com/fileadmin/Rules/Reg.BOBSLEIGH-2008%20-%20E.pdf> 

[cit. 27.6.2009]. 

Váhy 

Minimální i maximální váhy bobu jsou omezené.  

Připuštěny jsou: 

Minimální váha (včetně sanic) a bez zatěžovacích (balastních) závaží: 

• Dvoubob: 170 kg 

• Čtyřbob: 210 kg 

Maximální váha (včetně posádky a potřebné výzbroje): 

• Dvoubob: 390 kg 

• Čtyřbob: 630 kg 

• Ženy: 340 kg 

Dovolené maximální hmotnosti lze dosáhnout pomocí balastního závaží. To musí být 

s bobem pevně sešroubováno nebo pevně přisvorkováno. Dostupné z 

URL:<http://www.fibt.com/fileadmin/Rules/Reg.BOBSLEIGH-2008%20%20E.pdf> 

[cit. 27.6.2009]. 

Rozměry a konstrukce  

Obr. 1 ukazuje boční pohled a Obr. 2 půdorys bobu stojícího na horizontální podložce (viz. 

příloha 4). Obr. 3 A, B, C a D  ukazují podstatné konstrukční prvky (částečně v řezu) 

v bočním pohledu a půdorys s rozměry pro čtyřbob, a zároveň definují plány ,,vydutý tvar“, 

podle nichž budou kontrolovány pravidla (viz. příloha 5). Obr. 4 objasňuje okraje požadované 
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v přední části pilotovi výseče (viz. příloha 6). Obr. 5 ukazuje kontrolované rozměry předních 

nárazníků v příčném řezu. Obr. 6 definuje tvar předních a zadních nárazníků z horního 

pohledu a v bodě kontaktu se stěnou. Obr. 7 objasňuje rozměry a toleranci bočních 

roztlačováků. Obr. 8 a 9 zobrazuje základní konstrukční prvky horního pohledu a (částečný 

průřez) postranního pohledu s rozměry odpovídajícími dvoubobu. Obr. 10 je (částečný průřez) 

přední pohled rámu a osa odpovídající dvoubobu. Obr. 11 zobrazuje horní a postranní pohled 

konstrukčních nosičů sanic (nožů). Obr. 12 zobrazuje přední a spodní pohled přední osy 

dvoubobu. Obr. 13 zobrazuje zadní osu dvoubobu. Obr. 14 a 15 zobrazuje základní 

konstrukční prvky horního pohledu, částečný průřez postranního pohledu a odpovídající 

rozměry čtyřbobu. Obr. 16 je (částečný průřez) přední pohled rámu a osy odpovídající 

čtyřbobu. Obr. 17 zobrazuje horní a postranní pohled konstrukčních nosičů sanic (nožů) 

odpovídající čtyřbobu. Obr. 18 zobrazuje přední a spodní pohled přední osy čtyřbobu. Obr. 19 

zobrazuje zadní osu čtyřbobu. Obr. 20 zobrazuje konstrukci brzdy (dvou i čtyřbob). Obr. 21 

ukazuje základní rozměry nožů (dvoubob i čtyřbob). Dostupné z 

URL:<http://www.fibt.com/fileadmin/Rules/Reg.BOBSLEIGH-2008%20%20E.pdf> 

[cit. 27.6.2009]. 

Hlavní rozměry 

Šíře stopy, vzdálenost středu protilehlých sanic je stanovena pro přední a zadní sanice stejně 

670 mm ± 5 mm. Vzdálenost mezi přední a zadní osou ve vztahu na symetrickou rovinu bobu 

je: 

• 1690 mm ± 30 mm pro dvoubob 

• 2130 mm ± 30 mm pro čtyřbob 

Každý rám bobu musí být mezi přední a zadní osou (nápravou) příčně dělen. Přední a zadní 

díl bobu jsou vůči sobě pohyblivé (natáčecí), přičemž podélná osa v podstatě probíhá 

paralelně k horizontálnímu postavení bobu. Úhel mezi touto podélnou osou a horizontálním 

postavením bobu nesmí přesáhnout 5°. Podélná otočná osa se skládá z podélného otočného 

čepu z oceli, jehož střední kruhový průřez vykazuje minimálně 30 mm u dvoubobu, 35 mm u 

čtyřbobu a ke koncům se může zúžit u dvoubobu na 21 mm a u čtyřbobu na 31 mm. Tímto 

čepem jsou oba díly bobu otočně spojeny. 

Podélný otočný čep může být opatřen prostředky k elastické stabilizaci. Ty nesmí přispívat 

k jakékoli vertikální pohyblivosti. Hydraulické nebo pneumatické tlumící systémy nejsou 

dovoleny.  
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Podélná osa podélného čepu musí být v dělící rovině minimálně 80 mm nad rovinou, na které 

je postaven bob. (U dvou i čtyřbobu, bob bez posádky, který stojí na sanicových nožových 

závěsech.). Dělící rovina musí být ve vzdálenosti 520 mm ± 50 mm (u dvou i čtyř bobu) za 

středem přední osy. Kapotáž bobu musí být taktéž příčně dělena. Dostupné z 

URL:<http://www.fibt.com/fileadmin/Rules/Reg.BOBSLEIGH-2008%20%20E.pdf> 

[cit. 27.6.2009]. 

Rám 

Přední díl bobu musí být vyroben jako průběžný nosný (svařený) rám z oceli, vycházející od 

podélného čepu u dělící roviny až k ložiskovému pouzdru řídícího čepu. Stejným způsobem 

musí být vyrobena zadní část bobu jako průběžný nosný (svařený) rám z oceli, který sahá od 

podélného čepu u dělící roviny až k závěsným prvkům zadní osy. Přední rám i zadní rám 

nesmí být ve své geometrii a tuhosti měnitelný. Všechna spojovací místa rámu musí být tuhá. 

Ve spojovacích místech mezi kapotáží a rámem smí být použita guma nebo gumě podobný 

materiál. Dostupné z  

URL:<http://www.fibt.com/fileadmin/Rules/Reg.BOBSLEIGH-2008%20%20E.pdf> 

[cit. 27.6.2009]. 

Řídící systém a přední osa 

Otočný řídící čep z oceli je upevněn v předním rámu a otáčí se pomocí řídícího mechanismu. 

Tento čep se nesmí odklánět od vertikální linie (osy) o více než 5°. Ložiskové pouzdro 

řídícího čepu musí být na všech stranách úplně svařeno s rámem. Dolní konec řídícího čepu je 

úplně svařen svisle k řídícímu čepu probíhající řídící deskou, která je z oceli, a má minimální 

sílu 7,5 mm v celé ploše a minimální šířku 69 mm přes polovinu její délky (dvou i čtyřbob). 

Centrální přístupový otvor ke sváru není dovolen. Na této řídící desce jsou na čepu před 

přední osou a na čepu za přední osou umístěny příruby (kladnice) pomocí otočné osy. Tato 

řídící osa probíhá svisle k přední ose a svisle k řídícímu čepu. Průměr čepů musí být nejméně 

20 mm. Mezi pevným ložiskem a otočnými přírubami nesmí být žádná vertikální pohyblivost 

(vůle). Průběžná jednodílná spodní ocelová deska, o minimální síle 7,5 mm po celé své ploše 

(dvou a čtyřbob) a šíři 69 mm (dvou a čtyřbob), je upevněna pod osou. Je dovoleno tuto desku 

na obou koncích v délce 20 mm zaoblit nebo zešikmit. Podlahová deska je pevně 

bezpohybově sešroubována s oběma přírubami. Mezi příruby je dovoleno vložit 

v rozmontovaném stavu vložku s gumy nebo gumě podobného materiálu o síle maximálně 3 

mm.  
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Dostupné z 

URL:<http://www.fibt.com/fileadmin/Rules/Reg.BOBSLEIGH-2008%20%20E.pdf> 

[cit. 27.6.2009]. 

Přední závěs sanic, nožů 

Každý přední závěs je z rovného listového pera z oceli o síle ne menší než 7,5 mm po celém 

horním povrchu (dvoubobu i čtyřbobu). Ložiskové pouzdro pro přední osu musí být přivařeno 

na horní stranu listového pera. Na spodní straně listového pera je uprostřed přivařena vodící 

příložka (styčnice). Na obou koncích listového pera jsou přivařeny držáky sanic – nožů. 

Ložiskové pouzdro má vnější průměr min. 50 mm (dvoubob i čtyřbob). Délka ložiskového 

pouzdra nesmí být kratší než 94 mm (dvoubob i čtyřbob). Vývrt pro ložisko musí být 

proveden soustředně. Vzdálenost od vnějšího konce ložiskového pouzdra k vnější rovné hraně 

předního závěsu nesmí překročit 6 mm. 

Z nadhledu musí vnější strana předních sanicových – nožových závěsů probíhat rovně a svisle 

k ose. Délka předních závěsů je 655 ± 3 mm (dvoubob) a 735 ± 3 mm (čtyřbob). Přední a 

zadní konec závěsu nesmí být užší než 35 mm (dvoubob a čtyřbob) a ke středu musí 

dosahovat nejméně 69 mm (dvoubob) a 89 mm (čtyřbob). Z nadhledu nesmí mít strana 

závěsu, která je přivrácena ke kapotáži (haubně), konkávní průběh. Přední i zadní závěsy mají 

profil, přičemž rovná uzavřená část je na závěs přivařena a musí být minimálně 7,5 mm silná. 

Obě svisle situované strany profilu musí mít výšku 50 ± 2 mm. Vnější šíře u profilu je 30 ± 2 

mm. Délka závěsů sanic – nožů je 70 ± 2 mm. Závěsy mají vrtání pro připevnění sanic – 

nožů, jejichž středy jsou vzdáleny od spodní hrany závěsu 31 ± 1 mm. Jen otvory pro hlavy 

šroubů mohou mít závit – frzenk. Středy otvorů předních i zadních závěsů mají rozteč 585 ± 2 

mm (dvoubob) a 665 ± 2 mm (čtyřbob). Střední vodící příložka – styčník má stejný rozměr 

jako nožové závěsy vyjma toho, že závěsy – držáky jsou kovovým přemostěním svařeny, aby 

mohly udržet gumové či gumě podobný materiál u profilu. Střední vodící příložka – styčník 

(podobný u závěsu) smí být dodatečně opřena o listové pero. Střed ložiskového pouzdra smí 

být maximálně 5 mm mimo symetrickou linii (osu) středu vývrtu (dvou i čtyřbob). Závěsy 

sanic – nožů musí mít zařízení k elastické stabilizaci úhlu pohybu. Přední závěs nesmí být 

zašalován, kapotován, překryt, nebo mít aerodynamický tvar. Všechny hrany listového pera, 

vodících drážek nebo držáků sanic – nožů mohou být maximálně 8 mm zaobleny nebo 

zešikmeny. Dostupné z  

URL:<http://www.fibt.com/fileadmin/Rules/Reg.BOBSLEIGH-2008%20%20E.pdf> 

[cit. 27.6.2009]. 
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Zadní osa 

Zadní osa je z průběžné rovné kruhové ocelové trubky, vyrobené z jednoho ocelového dílu 

(kusu) o vnějším průměru minimálně 44 mm (dvou i čtyřbob), která v prostoru ložiskového 

pouzdra zadního sanicového závěsu zmenšuje průměr na minimálních 32 mm (dvoubob) a 34 

mm (čtyřbob). 44 mm oblast osy má minimální sílu stěny 9 mm. Zadní osa musí být 

sešroubována se zadním dílem napevno bobového rámu, bez vložených tlumících nebo 

elastických materiálů (dvou i čtyřbob). Zadní osa může být sešroubována buď nad, nebo pod 

zadním dílem bobového rámu (dvou i čtyřbob). K upevnění závěsů sloužících k aretaci sanic, 

mohou být na obou koncích osy zalisovány nebo zavařeny čepy. Pakliže se nakonec osy 

připevní záslepka, potom musí být opatřena otvorem minimálně 6,5 mm. Zadní osa nesmí být 

zašalována, kapotována nebo jinak aerodynamicky upravena. Dostupné z  

URL:<http://www.fibt.com/fileadmin/Rules/Reg.BOBSLEIGH-2008%20%20E.pdf> 

[cit. 27.6.2009]. 

Zádní závěs sanice – nožů 

Každý zadní sanicový závěs je z jednoho rovného vrchního a dolního listového pera z oceli se 

sílou po celém povrchu ne menší než 7,5 mm (dvou i čtyřbob). Ložiskové pouzdro pro zadní 

osu musí být přivařeno na horní stranu horního pérového listu. Na spodní straně spodního 

pérového listu je uprostřed přivařena vodící příložka – styčnice. Na obou koncích spodního 

pérového listu jsou přivařeny držáky sanic. Ložiskové pouzdro má minimální vnější průměr 

50 mm (dvou i čtyřbob) a maximálně 55 mm (dvoubob) a 57 mm (čtyřbob). Délka 

ložiskového pouzdra není kratší než 94 mm (dvou i čtyřbob). Vývrt pro ložisko musí být 

proveden koncentricky. Vzdálenost od vnější hrany ložiskového pouzdra k vnější rovné hraně 

horního listového péra nesmí překročit 6 mm. Z nadhledu musí vnější strana spodního 

listového péra probíhat rovně a převážně svisle k ose. Délka spodního pérového listu činí 813 

± 3 mm (dvoubob) a 940 ± 3 mm (čtyřbob). Přední a zadní konec spodního listového pera 

nesmí být užší než 35 mm (dvou i čtyřbob) a musí se směrem do středu rozšiřovat na nejméně 

79 mm u dvoubobu, 89 mm u čtyřbobu. 

Z nadhledu nesmí vykazovat k vnitřní kapotáži přivrácená strana spodního pérového listu 

konkávní průběh. Přední i zadní držák sanice – nože má profil, přičemž spojnice je přivařena 

na spodní listové péro a má minimální sílu 7,5 mm. Oba svisle probíhající držáky mají výšku 

50 ± 2 mm. 

Vnější rozměr u držáku je 30 ± 2 mm. Délka držáků obnáší 70 ± 2 mm. Držáky nožů vykazují 

otvory pro připevnění nožů, jejichž středy jsou od dolní strany listového péra vzdáleny 31± 1 
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mm. Jen otvory pro hlavy šroubů mohou mít závrt. Vzdálenost středů otvorů předních i 

zadních nožových držáků obnáší 743 ± 2 mm pro dvoubob 870 ± 2 mm pro čtyřbob. Střední 

vodící styčník (držák) má stejný rozměr jako držáky nožů vyjma, že držáky vpředu a vzadu 

jsou spojeny svařeným přemostěním, aby mohly držet gumovou či gumě podobnou vložku u 

dna. Střední vodící držák se smí opírat o listové péro. Střed ložiskového pouzdra smí být 

maximálně 5 mm mimo symetrickou linii středů otvorů (dvou i čtyřbob). Horní listové péro je 

kratší než spodní listové péro a má délku 480 ± 3 mm (dvoubob) a 590 ± 3 mm (čtyřbob). 

Přední a zadní strana horního pérového listu musí vykazovat šíři nejméně 40 mm a musí se 

směrem do středu až do dosažení šíře 79 mm u dvoubobu a 89 mm u čtyřbobu rozšiřovat. 

Z nadhledu nesmí vnitřní, kapotáži přivrácená strana horního pérového listu vykazovat 

konkávní průběh. Horní a dolní listová péra leží ploše na sobě a jsou sešroubovány ne méně 

než šesti a ne více než osmi šrouby a šestihrannými matkami. Počet párů šroubů s matkami 

před a za ložiskovým pouzdrem musí být stejný. Jen otvory pro hlavy šroubů mohou mít 

závrty (verset). Minimální průměr šroubů pro dvoubob je 12 mm, pro čtyřbob 14 mm. 

Minimální výška šestihranné matky je 10 mm u dvoubobu, 11 mm u čtyřbobu. Závěsy nožů 

musí mít zařízení k elastické stabilizaci úhlu natáčení. Závěs nožů nesmí být zašalován, 

kapotován nebo aerodynamicky tvarován. Všechny hrany pérových listů, vodícího styčníku 

(vodící misky) a závěsů smí být zaobleny nebo zešikmeny na 8 mm. Dostupné z  

URL:<http://www.fibt.com/fileadmin/Rules/Reg.BOBSLEIGH-2008%20%20E.pdf> 

[cit. 27.6.2009]. 

Šíre kapotáže dvoubob 

Vzdálenost nejzazšího vnějšího bodu k protilehlému nejzazšímu bodu (měřeno v horizontální 

rovině) 

Ve vzdálenosti 1200 mm před střední osou zadní osy: 

Pro dvoubob min 680 mm 

Ve vzdálenosti 600 mm před střední osou zadní osy: 

Pro dvoubob min 640 mm 

Při střední ose zadní osy: 

Pro dvoubob min 540 mm 

Šíře kapotáže čtyřbob 

Od střední osy zadní osy až do vzdálenosti 1600 mm před střední osou zadní osy musí být 

dodržena minimální šíře 700 mm průběžně. 
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Výška kapotáže – haubny 

Rozměr se zjišťuje z místa, kde sedí pilot. Místo pilota je definováno jako plochá horizontální 

oblast s nejméně 90 mm radiem. Svislá vzdálenost od této 90 mm sedací plochy k nejvyššímu 

bodu výřezu kapotáže – haubny v symetrické rovině obnáší: 

min. 650 mm (dvou i čtyřbob) 

Šíře kapotáže – haubny (uvnitř) 

Měřeno na začátku výřezu ve výšce 400 mm ode dna bobu 

min. 550 mm. Na kapotážní výřez není dovoleno umisťovat na jakékoli dodatečné materiály.  

Dostupné z  

URL:<http://www.fibt.com/fileadmin/Rules/Reg.BOBSLEIGH-2008%20%20E.pdf> 

[cit. 27.6.2009]. 

Postranní kapotáž – kryt – opláštění 

Měřeno ode dna bobu: postranní opláštění nesmí být od oblasti ramen pilota až ke středu 

zadní osy vyšší než 650 mm a musí mít minimální výšku 580 mm. Kapotáž – haubna musí být 

v prostoru ramen pilota až k nejzazšímu konci bobu otevřená 500 mm, a to od začátku otvoru 

až ke středu (ose) zadní osy musí být šíře otvoru následující: 

Min. 450 mm až do hloubky 300 mm (dvou i čtyřbob). 

Od středu (osy) zadní osy (nápravy) až k nejzazšímu bodu bobu musí být šíře otvoru 

následující: 

Min. 400 mm až do hloubky 300 mm nad nejnižším bodem dna bobu (dvou i čtyřbob) 

V nejvyšší oblasti kapotážního – haubnového výřezu musí být umístěna příruba – obložení – 

tvarovka. 

Pravoúhlý, symetrický inspekční otvor pod přední osou – nápravou musí mít délku nejméně 

440 mm a šířku nejméně 160 mm. 

Tvar kapotáže – haubny 

Tvar kapotáže až na následné výjimky musí být konvexní – vypuklý: 

• Nárazníky (vpředu i vzadu) 

• Otvor na brzdu 

• Zářez pro pilotův tlačný třmen 

• Přechod mezi předním a zadním dílem bobu 

• Otvor pro přední a zadní osu (nápravu) 

• Oblast okolo postranních tlačných třmenů 

• Držadlo třmenu brzdy 
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Následné čtyři oblasti budou kontrolovány: 

Od špice bobu až po výřez kapoty před pilotem, na každé linii řezu mezi rotující řeznou 

rovinou a kapotáží – haubnou. 

Od špice bobu nakonec bobu na každé řezné linii mezi vertikální řeznou rovinou a kapotáží – 

haubnou nad nejširším místem kapotáže – haubny nebo nejméně nad nárazníky – svodidly. 

Od výřezu kapotáže před pilotem až ke konci bobu na řezné linii mezi horizontální řeznou 

rovinou a kapotáží ve výšce 350 mm od podložky, na které stojí bob na nožových závěsech. 

Na dně bobu na každé řezné linii mezi každou podélnou řeznou rovinou jakož i mezi každou 

tomu stojící vertikální řeznou rovinou a kapotáží na symetrickém pásu bobu o šíři 240 mm. 

Jediné dovolené výjimky mimo 240 mm pásu jsou projmutí pro nože a nožové závěsy. 

Všechny neobvyklé dodatky na kapotáži – haubně, které jasně slouží k vzniku víru, nejsou 

dovoleny. Dodatečné otvory, které by způsobovaly zmenšení odporu vzduchu, nejsou taktéž 

dovoleny. 

Svodidla – nárazníky 

Vzdálenost od podložky, bob stojí na závěsech nožů, k dolní hraně nárazníků: 

Vpředu:  

Max. 190 mm (dvoubob) 

Max. 200 mm (čtyřbob) 

Vzadu: 

Max. 200 mm (dvou i čtyřbob) 

Z nadhledu musí být nárazníky tvarovány do oblouku. Zadní nárazníky musí být minimálně 

50 mm tlusté, měřeno svisle k podložce bobu a být minimálně 200 mm dlouhé. Horní a dolní 

hrana musí vykazovat rádius mezi 5 a 8 mm. 

Dolní hrana předního nárazníku musí být nejméně 300 mm dlouhá a mít rádius minimálně 10 

mm. Směrem nahoru musí mít nárazník minimální délku 35 mm rovně a poté přejít do horní 

hrany – roviny s rádiem 35 mm. Spojovací díl mezi předními nárazníky a kapotáží – haubnou 

musí mít podél předních nárazníků sílu nejméně 80 mm. 

Spojovací díl zadních svodidel – nárazníků a kapotáže musí mít po celé délce svodidla 

minimální výšku 50 mm. 

Střed předních svodidel, vztaženo na jejich nejmenší délku 300 mm musí být vzdálen 

nejméně 300 mm od střední osy přední nápravy – osy (dvou i čtyřbob). Nad předními 

svodidly – nárazníky, ve vzdálenosti 300 mm, před přední osou – nápravou, smí být 

vzdálenost mezi nejvíce vnějším bodem svodidla – nárazníku měřeno horizontálně a 
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vertikálně ke střední linii bobu a kapotáží – haubnou ne větší než 195 mm u dvoubobu a 160 

mm u čtyřbobu. Z nadhledu i bočního pohledu nesmí spojovací díl předních nárazníků 

se špicí bobu probíhat konkávně. 

Vzdálenost nejvnějšího bodu jednoho svodidla – nárazníku k protilehlému nejvnějšímu bodu 

protilehlého svodidla – nárazníku: 

Vpředu: 

860 ± 10 mm (dvoubob) 

870 ± 10 mm (čtyřbob) 

Vzadu: 

Min. 800 mm (dvoubob) 

830 mm (čtyřbob) 

Špice nožů musí být v kterémkoli postavení překryty kapotou – haubnou. 

Vzdálenost od osy zadní nápravy – osy k nejzadnějšímu bodu svodidla – nárazníku. 

Min. 300 mm (dvou i čtyřbob) 

Max. 760 mm (dvou i čtyřbob)  

Dostupné z  

URL:<http://www.fibt.com/fileadmin/Rules/Reg.BOBSLEIGH-2008%20%20E.pdf> 

[cit. 27.6.2009]. 

Sanice – nože 

Každý nůž musí být vyroben z homogenního kusu oceli o konstantním chemickém složení. 

Povlékání – povlak není dovolen. Výška ocelového tělesa mezi přední a zadní upevňovací 

částí musí být min. 35 mm (dvoubob) a min. 40 mm (čtyřbob). Přední díl nože od 50 mm za 

nožovou špicí až k přední upevňovací části nesmí mít menší výšku než 30 mm (dvou i 

čtyřbob). Z bočního pohledu musí mít špice nože rádius nejméně 10 mm (dvou i čtyřbob). 

Nejvyšší bod přední špice nože musí být nejméně 60 mm nad podložkou. Špice konce nože 

musí mít rádius alespoň 50 mm (dvou i čtyřbob). Ve vzdálenosti 10 mm od konce nože se 

musí nacházet běhoun nože nad podložkou nejméně 25 mm (dvou i čtyřbob). Vzdálenost 

přední špice nože až ke středu středního opěrného těla musí být 500 ± 30 mm (dvoubob) a 

540 ± 30 mm (čtyřbob), celková délka zadních nožů nesmí překročit délku 1200 mm u 

dvoubobu, 1300 mm u čtyřbobu. Horní strana středního opěrného těla musí být plochá, 

horizontálně probíhat a tvořit pravý úhel o šíři nejméně 13 mm a délce 60 mm. Minimální 

délka 60 mm musí být zachována až dolů do horní plochy nože. Horní plocha středního 

opěrného těla musí být oproti horní ploše nože výše nejméně o 15 mm. Přechod mezi horní 
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plochou nože a opěrným tělem musí mít minimálně rádius 2 mm. Nůž musí vykazovat sílu 

(tloušťku) 14 ± 1 mm (dvou i čtyřbob). Tato síla musí být dodržena ve vzdálenosti 10 mm od 

horní hrany nože. V příčném řezu musí nůž vykazovat na běhounu rádius nejméně 4 mm 

(dvoubob) a 6 mm (čtyřbob). Tento rádius bude měřen na 120° a odpovídá obloukové výšce 2 

mm (dvoubob) a 3 mm (čtyřbob). Upevňovací část musí mít minimální délku 60 mm (dvou i 

čtyřbob), měřeno ve výši souběžně s horní hranou nože. Zóna okolo otvoru musí mít 

minimální sílu 10 mm až do periferie upevňovací drážky. Přechodová zóna mezi běhounem a 

plnou tloušťkou nože musí probíhat tangenciálně k rádiu běhounu a nesmí být konkávní 

(vypouklá). Výška těla nože obnáší u otvorů nejméně 33 mm a maximálně 60 mm (dvoubob) 

a nejméně 38 mm a maximálně 65 mm (čtyřbob). 

Upevňovací i opěrná část mohou být na noži přivařeny. Svářet se smí být jenom na horní 

straně nože (před, mezi a za upevňovací a opěrnou částí). Mohou být použity plechové pruhy, 

musí být však svařeny po celé délce. Navařený materiál mezi upevňovací a opěrnou částí je 

omezen výškou 5 mm. Způsob aerodynamického krytu nože je zakázán. 

Nože musí být připevněny v závěsech prostřednictvím šroubů a šestihranných matic. Průměr 

šroubů musí být 14 mm (dvoubob) a 16 mm (čtyřbob). Nejmenší výška matky 11 mm 

(dvoubob) a 13 mm (čtyřbob). Matky nesmí být na držácích přivařeny, opláštěny, zašalovány 

nebo aerodynamicky upraveny. Dostupné z  

URL:<http://www.fibt.com/fileadmin/Rules/Reg.BOBSLEIGH-2008%20%20E.pdf> 

[cit. 27.6.2009]. 

Tlačné třmeny 

Postranní tlačný třmen pilota i postranní tlačné třmeny musí být zaklápěcí. Výška postranního 

třmenu pro druhého a třetího člena posádky (čtyřbob) musí být ve vyklopeném i zaklopeném 

stavu stejná. Zaklopené postranní třmeny musí být souběžné s kapotáží. Zadní tlačné třmeny 

musí být nepohyblivé. Měřeno od podložky závěsů: zadní i postranní třmeny musí být (dvou i 

čtyřbob) v nejmenší výšce 670 mm a v maximální 870 mm. Maximální šíře postranních 

třmenů druhého a třetího člena posádky (čtyřbob) nesmí překročit 750 mm. Jestliže postranní 

třmen čtyřbobu vykazuje vertikální otočnou osu, potom musí mít kapotáž pod postranním 

tlačným třmenem, v délce nejméně dvou třetin délky třmenu, šíři dvou třetin šíře třmenu, 

štěrbinu mezi třmenem a kapotáží o šířce maximálně 3 mm. Kapotáž tlačného třmenu klesá 

před třmenem pozvolna ke kapotáži – haubně až do bodu, který neleží více jak 450 mm před 

osou třmenu. Dostupné z URL:<http://www.fibt.com/fileadmin/Rules/Reg.BOBSLEIGH-

2008%20%20E.pdf> [cit. 27.6.2009]. 
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Brzda 

Všechny boby musí být vybaveny funkčním brzdovým zařízením. Jsou dovoleny pouze 

hrablové brzdy. Brzdová šachta musí být otevřená, nesmí být činěna žádná opatření a použití 

jakýchkoliv materiálů ke zmenšování výřezu kapotáže pro brzdu. Brzda je ovládána dvěma 

odděleně působícími pákami. U čtyřbobu musí být páky umístěny vlevo a vpravo od brzdaře. 

Brzdová jednotka musí být tak dimenzovaná, že při brzdící síle působící pouze na jednu páku 

nesmí dojít při plně osazeném bobu k trvalé deformaci brzdového systému. 

Pérování 

Nesmí být použit žádný pérující – guma – gumě podobný nebo energií absorbující materiál 

v závěsech nožů, v rámu nebo na jiných dílech bobu. Použít lze pouze takové, které jsou 

výslovně dovoleny v reglementu FIBT. Dostupné z  

URL:<http://www.fibt.com/fileadmin/Rules/Reg.BOBSLEIGH-2008%20%20E.pdf> 

[cit. 27.6.2009]. 

Elektronika  

Během oficiálního tréninku nebo závodu není dovoleno používat na bobu nebo posádce žádné 

elektronické, elektrické, elektronicky aktivované nebo vlnami ovládané komponenty. 

Výjimku tvoří komponenty povolené FIBT. 

 

4.4 Výzbroj 
Přilba  

Během tréninků a závodních jízd musí všichni závodníci používat úplné ochrané přilby dle 

bezpečnostních norem. Na přilbu nesmí být umísťovány žádné aerodynamické prostředky. 

 

Obr. 10 - Helma 
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Obuv 

Použití hrotů na obuvi závodníků je povoleno, jsou – li uspořádány v podobě kartáčů. Hroty 

nesmí být v horní části silnější než 1 mm delší jak 4 mm a od sebe vzdáleny více jak 3 mm. 

Obr. 11 - Tretry (,,Drápky“) 

 

Oblečení 

Závodní obleky s krátkými nohavicemi a rukávy jsou zakázány. Na nebo pod závodní 

oblečení nesmí být umisťovány žádné aerodynamické tvary. 

Obr. 12 - Kombinézy 

 

 

Nože 

Nože je zakázáno pro zlepšení klouzavosti ošetřovat pevnými, tekutými či plynnými 

prostředky. Taktéž je zakázáno používat jakékoliv pohonné prostředky. Výměna nožů je při 

jejich poškození dovolena jen se souhlasem rozhodčího. Dostupné z 

URL:<http://www.fibt.com/fileadmin/Rules/Reg.BOBSLEIGH-2008%20%20E.pdf> 

[cit. 27.6.2009]. 
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Obr. 13 - Nůž 
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5. Faktory ovlivňující výkon 
Bobový sport je náročným sportem v mnoha ohledech, je to sport náročný na vybavení a 

techniku. Výkon je závislý i na dalších faktorech, které mohou negativně i pozitivně výkon 

ovlivnit. 

Podle Dovalila (2002) vychází struktura výkonu ze sportovní specializace (s odpovídajícími 

kondičními, technickými a taktickými faktory). U všech typů výkonu zásadní význam faktory 

psychické. Vyplývá to z mimořádné náročnosti soutěžních situací na psychiku člověka. 

V nejširším smyslu závisí výkon na centrálních (mentálních) schopnostech, lokálních 

schopnostech (smyslových orgánů a motoriky), instrumentálních strukturách (získaných 

dovedností) a na neintelektuálních faktorech (motivaci, emocích, únavě). Tyto faktory jsou, 

nejsou stejnorodé  -  některé lze rozvíjet, některé jsou relativně stálé (Dovalil, 2002). 

V užším psychologickém pohledu se výkon považuje za nezávislý na schopnostech a 

motivaci. Význam schopností je ve sportu obecně uznáván, motivace ale bývá, zvláště u 

schopného člověka, považována za takřka automatickou, což nemusí vždy odpovídat 

skutečnosti (Dovalil, 2002). 

 

5.1 Vnější fyzikální faktory  
Dalšími faktory, které ovlivňují výkon a výsledek v bobovém sportu jsou faktory fyzikální  

Podle Kovandy (1960) pohybuje-li se pevné těleso v prostředí vzdušném nebo kapalném, 

snaží se toto prostředí tělesu v jeho pohybu bránit. Působí na těleso silami, které směřují proti 

jeho pohybu. Stejné síly působí i na těleso, které je sice samo v klidu, avšak v proudícím 

prostředí. Pak působí na těleso síly, které se snaží strhnout těleso k pohybu ve směru proudu. 

V obou případech je možno tyto síly složit ve výslednou sílu, která se nazývá odpor prostředí 

proti pohybu. U všech těles při stacionárním pohybu v prostředí obtéká těleso tak, že se 

proudnice v tělesu vyhnou v plynulých křivkách, přičemž se v oblasti největší šířky tělesa 

zúží. Nyní nastává mezi tělesem a prostředím velmi složitý jev tzv. vnitřního tření prostředí. 

Odpory se projevují též, jednak většími tlaky zpředu na těleso, jednak pod tlakem na zádi 

tělesa. Další nejvydatnější zdroj oporu je u tělesa, jehož příčný průřez, zejména na zadní 

straně vytváří hrany nebo se rychle zužuje, vzniká tzv. odpor víření, související s tvarem 

tělesa, víření znamená neobyčejně velké zvýšení odporu. Bob se ihned po startu pohybuje po 

dráze nerovnoměrně zrychlením. Později na nakloněné rovině dráhy se pohybuje již vlastní 

vahou a rovnoměrně zrychleně.  
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5.2 Působení odstředivé síly 
Odstředivá síla působí na posádku v bobu a může negativně ovlivnit výkon. 

Při působení: 

• 2 G je vnímán tlak v sedacích partiích. 

• 2 – 4 G nastává pokles tváří, ztížené dýchání, pokles hlavy játra stahují bránici. Je 

ztížený pohyb končetin.  

• 4 – 5 G poruchy zraku, zúžení zorného pole, tzv. šedivé vidění, barvoslepost, 

rozmazané obrysy vedoucí k úplné ztrátě zrakového vjemu 

• 5 – 6 G po více než dvou sekundách může nastat ztráta vědomí, někdy i s křečemi 

obdobnými jako při epilepsii 

Jakmile však odstředivé síly přestanou působit, je probuzení z uvedených stavů u většiny 

jedinců poměrně rychlé. 

Během jízdy v bobu jsou namáhány všechny tkáně lidského těla. Nejvíce působí odstředivá 

síla na cirkulační krevní systém. Krev se přeskupuje do nohou a rukou, způsobuje dilataci cév, 

zvětšení objemu a tím poklesu tlaku v partiích lebečních. Je tedy velmi znatelně zasažena 

cirkulace krve a nastává odkrvení mozku. Tím vzniká zúžení zorného pole, jeho zšednutí, 

vedoucí až ke ztrátě vidění, které je po chvilce provázeno až bezvědomím. 

(Kovanda, 1960) 

 

5.3 Vliv zevního prostředí na výkonnost 
Podle Havlíčkové a kol. (2004) je člověk vystaven nejrůznějším vlivům zevního prostředí. I 

sportující jedinec je nucen podávat výkony v nepříznivých a někdy dokonce extrémních 

podmínkách. Protože tyto situace ztěžují výkonnost jedince, v některých případech ho mohou 

i ohrožovat. Mezi vlivy zevního prostředí je možno počítat vlivy:  

• Tepelné (teplo, chlad) 

• Tlakové (vysoký a nízký, atmosférický či hydrostatický tlak) 

• Vlhkostní 

• Povětrnostní 

• Záření 

• Akustické 

• Atmosférické 

• Světelné 
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• Narušení životního prostředí 

• Kosmické 

Vliv chladu 

Chlad je jeden ze stresorů, který negativně ovlivňuje výkon v bobovém sportu. Podle Máčka a 

Vávry (1988) je pro lehkou tělesnou práci a cvičení optimální teplota okolního prostředí 

20°C, pro namáhavější a vytrvalostní cvičení 15°C. V klidu za normální teploty protéká kůží 

5 % cirkulujícího objemu krve. Jestliže teplota zevního prostředí klesá, vzrůstá tepelný spád 

mezi kůží a prostředím, zvětšují se ztráty tepla prouděním a sáláním. Jako ochrana organismu 

proti zvýšeným ztrátám tepla se objevuje vazokonstrikce v kůži a krev je místo povrchovými 

vénami vedená vénami hlubokými. Na snížené tepelné vodivosti se podílí také 

hemokoncentrace, která je způsobená přesunem vody z intravaskulárního řečiště a dále 

zvýšenou diurézou. Dalším ochranným mechanismem k udržení tělesné teploty je zvýšení 

metabolické produkce tepla třesem. Svalová síla se snižuje, jestliže klesne teplota svalu na  

28, 4°C. Zkracuje se doba, po kterou je člověk schopen podávat submaximální výkon. Chlad 

snižuje teplotu povrchově uložených svalů na teplotu nižší než je optimum pro aktivitu 

oxidačních enzymů, excitabilitu nervů a svalů a provedení vzruchu nervem.  

Vliv sníženého atmosférického tlaku 

Některé závodní bobové dráhy se nacházejí ve vyšší nadmořské výšce, proto vliv sníženého 

atmosférického tlaku může mít nepříznivé účinky na výkon. 

Reaktivní změny 

Podle Havlíčkové a kol. (2004) má vliv při krátkodobém pobytu ve vysoké nadmořské výšce. 

Suchý vzduch spolu se sníženým příjmem tekutin vede k dehydrataci, častým poruchám 

spánku, senzomotorické diskoordinaci a psychické deterioraci (nekritičnost, podcenění 

nebezpečí, poruchy vnímání).  

Adaptační změny 

Označují se jako aklimatizace závisející na nadmořské výšce. 
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Doba aklimatizace ve vztahu k nadmořské výšce: 

Výška Doba aklimatizace 

1000 – 1800 m Několik dní 

3000 m 3 – 4 týdny 

4000 m 5 – 6 týdnů 

5000 m 9 – 10 týdnů 

6000 m Několik měsíců 

 

Mezi projevy aklimatizace patří transportní kapacita krve projevující se zvýšením počtu 

erytrocytů a hemoglobinu.  Stoupá i množství myoglobinu, zvyšuje se aktivita oxidativních 

enzymů, množství mitochondrií, zlepšuje se utilizace tuků, stoupá koncentrace mastných 

kyselin a snižuje se glykogenolýza. V krvi se upravuje pH, zvyšuje se dráždivost dýchacího 

centra (Havlíčková a kol. 2004). 
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6. Somatické faktory 
Somatické faktory jsou jedny z mnoha, které mohou ovlivnit výkon v bobovém sportu. Podle 

Dovalila (2002) jsou somatické faktory jako relativně stálé a ve značné míře geneticky 

podmínění činitelé hrají v řadě sportu významnou roli. 

Diferencují výchozí předpoklady pro různé typy sportovních výkonů. 

K hlavním somatickým faktorům podle Dovalila (2002) patří: 

• Výška a hmotnost těla 

• Délkové rozměry a poměry 

• Složení těla 

• Tělesný typ 

V praxi se somatické charakteristiky sportovců běžně vyjadřují pomocí tělesné výšky a 

hmotnosti těla (Dovalil, 2002). V bobovém sportu je rozhodující hmotnost oproti tělesné 

výšce. 

Ve složení těla, kromě aktivní tělesné hmoty, je důležité složení svalstva z hlediska 

zastoupení svalových vláken. 

 

6.1 Výběr vhodného typu  
Podle Hrabaně (1997) je pro bobový sport nejpříhodnější výběr z řad atletů ve věku kolem 21 

let. V tomto období je jedinec již vývojově u konce, je samostatný, schopný odhadnout svou 

perspektivu. Má tréninkové zkušenosti, které může využít při tréninku bobistů. 

Neurofyziologické předpoklady pro rychlostně silový projev jsou dány genetickým vkladem 

v zastoupení tzv. rychlých vláken ve svalech. V tomto směru může trénink přinést pouze 

omezené možnosti, protože změny genetické skladby jsou minimální. Cílem výběru by proto 

mělo být najít jedince s vhodnou genetickou skladbou pro konkrétní sport (disciplínu) pomocí 

standartních rychlostně silových testů: 30m letmo, dálka z místa, desetiskok z místa 

střídmonož, bench, přemístění činky na prsa a dřep (Hrabaň, 1997). 
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7. Psychické faktory  
7.1 Stres 
Stres se často vymezuje jako skutečné nebo implicitní ohrožení homeostázy. K nejčastěji 

studovaným fyziologickým systémům reagujícím na stres patří sekrece hypofýzy a autonomní 

nervový systém, zejména sympatické reakce nadledvinek a sympatických nervů. Tyto 

systémy reagují jak na běžné stresové události, tak na normální cyklus klidu a aktivity, když 

bývají nejčastěji uváděny jako „systémy stresové reakce“. K reakcím na potencionální 

stresové situace může také patřit zvýšený stav bdělosti umocněním úzkosti a strachem  

(Joschi, 2007). 

Reakce na stresovou situaci 

Nervová zakončení sympatického systému uvolňují adrenalin a látku s ní úzce související 

noradrenalin. Adrenalin se vylučuje ze zakončení sympatických nervů v kůře nadledvinek. 

Noradrenalin je vylučován všemi dalšími zakončeními sympatických nervů v celém těle. 

Během prvních vteřin, kdy je tělo zatíženo stresem, se tyto chemické přenašeče vyloučí a 

povolají různé orgány do akce. 

Parasympatický nervový systém hraje opačnou roli. Zprostředkovává klidné a vegetativní 

činnosti. Podporuje růst, ukládání energie a další přínosné pochody (Joschi, 2007). 

Hormonální systém 

Hormony se přenášejí společným médiem, krví. V těle existuje řada žláz, které hormony 

vylučují. Většina hormonů obíhá v krvi a dostane se vlastně do kontaktu se všemi buňkami. 

Pouze buňky, které mají receptory pro daný hormon na hormonální zprávu, zareagují. Sekrece 

dvou hormonů, o kterých jsme se zmínili dříve, adrenalinu a noradrenalinu, je řízena 

sympatickým nervovým systémem. Druhou důležitou skupinou je třída tzv. steroidních 

hormonů řazených do pěti tříd určitého chemického složení: 

• Androgeny 

• Estrogeny 

• Progestiny 

• Mineralokortikoidy 

• Glukokortikoidy 

Poslední jmenované, glukokortikoidy, jsou jedny z klíčových hormonů stresové reakce a mají 

podobný účinek jako adrenalin. Skutečný rozdíl je v trvání jejich aktivity. Adrenalin účinkuje 
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okamžitě a projevy trvají pouze několik minut, zatímco glukokortikoidy tvoří určitou zálohu a 

jejich účinky mohou trvat několik hodin.  

Adrenalin a glukokortikoidy stojí v pozadí většiny pochodů, které v těle probíhají v důsledku 

stresu.  

Hypofýza a mozek uvolňují třídu látek podobným morfinu, endomorfinu a enkelfalinu, které 

pomáhají snižovat práh vnímání bolesti. Hypofýza rovněž uvolňuje antidiuretický hormon 

ADH (vazopresin), který se účastní kardiovaskulární stresové reakce. Slinivka břišní, 

pankreas, uvolňuje hormon, kterému se říká glukagon a který ve spoji s glukokortikoidy a 

sympatickým nervovým systémem zvyšuje hladinu cukru v krevním oběhu (Joschi, 2007). 

 

7.2 Strach 
Freiermuth (1990) uvádí, že při závodech je výkon negativně ovlivňován z 90 % ze strachu 

z havárie, 60 % dotazovaných uvedlo, že mají strach z pádu při nenaskočení do bobu, 38 % 

má strach ze zranění během běhu. 

Strach z havárie je tedy zřejmě nejvíce limitujícím faktorem, který způsobuje značnou 

fluktuaci talentu. Každý začínající bobista si musí uvědomit, že pilotovi trvá 3 – 4 roky, než 

se dostaví 4 fáze motorického učení, kdy je schopen sjet závodní dráhu bez pádu za 

jakýchkoliv podmínek. 

Strach z pádu při startu nejvíce ovlivňuje vlastní startovní čas, který je velice důležitý pro sjetí 

dráhy v nejlepším možném čase. Při závodech se závodníci rozbíhají při sklonu dráhy okolo 

18 stupňů a dosahují rychlosti běhu téměř 50 km/h. Běží po hladkém ledu, kde každá 

technická chyba může znamenat pád a následnou diskvalifikaci. Také přesné naskočení při 

této rychlosti je velice stresující, protože postranní běžci musí bez vizuální kontroly naskočit 

na odrazové křídlo o rozměrech 15 x 30 cm. A právě ta představa chybného naskočení 

omezuje závodníka v maximálním výkonu (Freiermuth, 1990). 

 

7.3 Předstartovní stavy 
Předstartovní stav se váže k nadcházejícímu závodu a zpravidla začíná konkretizací data příští 

soutěže. Hlavním příznakem předstartovního stavu jsou obavy o výsledek, napětí z očekávání, 

předstartovní úzkost, tzv. tvorba negativních hypotéz. Znamená to, že sportovec má tendenci 

všechny informace o nadcházejícím závodě, o soupeřích, o počasí apod. interpretovat jako pro 

sebe negativní a spojovat s nimi problematičnost svého vystoupení. Množství úzkostných 

myšlenek (kognitivní intruze) s přibližujícím se závodem stoupá. Výzkumem bylo zjištěno, že 
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2 hodiny před závodem, kognitivní intruze zaplňují až 83 % času, který je k dispozici. Jak se 

start přibližuje, objevují se postupně psychofyziologické příznaky, které mohou být velmi 

pestré (zadýchávání, pocení bez příčiny, sucho v ústech, žaludeční obtíže, nechutenství, 

nespavost, časté močení, svalová ztuhlost, tachykardie, zvláště typické je pocení dlaní). 

(Slepička, Hošek, Hátlová, 2006). 

Boby patří mezi adrenalinové sporty a podle Slepičky, Hoška a Hátlové (2006) zvláštní 

povahu mají předstartovní stavy v rizikových sportovních činnostech. Napětí z očekávání  má 

povahu strachu z nezdařeného pokusu, který má většinou charakter režimu, ze kterého není 

snadné „vystoupit“ (sjezdy, lety). Tento stav vede k vylučování adrenalinu z nadledvinek. 

Adrenalin v organismu zajišťuje přípravu na svalovou práci (vzestup tepové frekvence, 

krevního tlaku, svalového napětí, vyplavování glukózy do krevního oběhu). Z hlediska teorie 

stresu jde o mobilizaci organismu v souvislosti s poplachovou (alarmovou) reakcí. Emočně 

souvisí s „výzvou“ úkolu, na který se sportovec chystá a který má zvláštní povahu 

přitažlivosti, kombinované se strachem. Strach znamená součást investice sportovce do 

činnosti, která se emočně kladně zhodnotí při zdárném dokončení úlohy. Čím větší strach, tím 

větší euforie dosažení cíle.  

 

7.4 Ideomotorika  
Ideomotorika je nedílnou součástí každého sportu. V bobovém sportu na ní přikládáme 

zvláštní důraz zejména u pilotů. Piloti musí dokonale zvládat dráhu, jednotlivé zatáčky a musí 

předem vědět, jak a kde zatáhnout za „rajčáky“. 

Podle Slepičky, Hoška a Hátlové (2006) je motorika v lidském organismu řízena centrální 

nervovou soustavou. Nervová soustava řídí veškeré procesy v živém organismu 

prostřednictvím cerebrospinální soustavy řídící pohybové chování a volní činnost. Jde o 

přenos informací mezi mozkem a svaly. Součástí mechanismu, kterým se příkazy přenášejí, 

jsou periferní nervy a výkonným orgánem jsou svaly. Kontrolní funkci zastávají čidla 

v senzorických orgánech, která dávají CNS zpětné informace o probíhajícím pohybu. 

Všechny proprioreceptivní údaje svalových, šlachových receptorů jsou součástí 

zpětnovazebních informací (feed-back). O průběžném stavu pohybového segmentu, který je 

nutný pro řízení průběhu koordinovaného pohybu, současně slouží i k přenášení dráždivosti 

(feed-forward). Řídící funkce CNS provádí průběžné korekce pohybu tak, aby bylo dosaženo 

zamyšleného cíle. Korekce se uskutečňují cyklicky. Tyto cykly jsou dále rychlostního šíření 
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vzruchů nervovými vlákny, která jsou stejná u pomalého i rychlého pohybu. Čím je pohyb 

pomalejší, tím je počet korektivních cyklů větší a pohyb přesnější.  

Stejný proces probíhá i v případě, kdy si pohyb pouze představujeme. Zpětná vazba závisí na 

kvalitě představy. Je-li představa dostatečně přesná, může ovlivnit senzomotorický přenos 

informací do CNS, který je mnohem důležitější než motorický přenos, a dosáhnout změny 

v pohybovém vzorci chování (Velé, 1999). 

Podle Slepičky, Hoška a Hátlové (2006) je kortikální úroveň – řízení ideokinetické motoriky, 

pohybová funkce, která má charakter volního pohybu daného určitým záměrem a 

provázeného emočním prožíváním. Kortikální úroveň je nejvyšším orgánem v řízení volní 

motoriky. Obsahuje řadu asociačních mechanismů pro složité řízení motoriky. Ve spolupráci 

s limbickým systémem (emočním mozkem) jsou tvořeny nové programy.  
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8. Faktory techniky  
V každém sportovním výkonu sportovec řeší konkrétní pohybový úkol. Technikou se rozumí 

účelný způsob řešení pohybového úkolu, který je v souladu s možnostmi jedince, 

s biomechanickými zákonitostmi pohybu a uskutečňuje se na základě neurofyziologických 

mechanismů řízení pohybu (Dovalil, 2002). 

Technika je především záležitostí motoriky. Chápeme-li sportovní dovednosti jako jednotu 

vnějších projevů motoriky člověka a jejich vnitřních neurofyziologických mechanismů, pak je 

možné v tomto kontextu rozlišovat ,,vnější“ a ,,vnitřní“ techniku (Dovalil, 2002). 

 

8.1 Koordinační schopnosti 
Koordinační schopnosti představují třídu motorických schopností, které jsou podmíněny, 

především procesy řízení a regulace pohybové činnosti. Představují upevněné a 

generalizované kvality průběhu těchto procesů. Jsou výkonovými předpoklady pro činnosti 

charakterizované vysokými nároky na koordinaci. (Zimmermann, Schanabel & Blume, 2002 

in Měkota, Novosad, 2005). 

V případě ,,pohybové koordinace“ jsou uváděny do souladu především dílčí pohyby či 

pohybové fáze tak, aby vytvořily celek pohybového aktu (Měkota, Novosad, 2005). 

Význam koordinačních schopností 

Dobře rozvinuté koordinační schopnosti urychlují a zefektivňují proces osvojování nových 

dovedností, příznivě ovlivňují již dříve osvojené dovednosti, neboť přispívají k jejich 

stabilizování a zjemňování a hlavně k jejich adekvátnímu využívání v konkrétních situacích 

spoluurčují stupeň využití kondičních schopností ovlivňuje estetické pocity, radost a 

uspokojení z pohybu, dobře řízené, koordinované pohyby jsou plynulé, mají náležitý rozsah, 

dynamiku a rytmus působí harmonicky (uvedeno dle Hertze, 2002 a in Měkota, Novosad, 

2005). 

Sportovně- specifické koordinační schopnosti 

Podle teorie sportovního tréninku (Schnabel, Harre & Borde, 2003 in Měkota, Novosad, 

2005) kromě obecných schopností zmiňuje také koordinační schopnosti omezené na jeden 

sport či sportovní disciplínu vázané na charakteristickou motorickou dovednost. Sportovní 

výkony vysoké úrovně nelze vysvětlit jen působením obecných schopností, neboť platí, čím 

vyšší je sportovní výkon, tím specifičtější a individualizovanější jsou jeho předpoklady.  

S nadcházející kapitolou o silových schopnostech je důležité zmínit pojmy: 
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Intramuskulární koordinace: Přímo ovlivňuje úroveň naší síly, která představuje aktivační 

schopnost jednotlivých svalových buněk v rámci jednoho svalu. Pokud zvedáme jen lehké 

závaží je třeba k překonání odporu aktivovat jen málo svalových buněk. Zvedáme-li těžké 

břemeno, aktivujeme velké množství svalových buněk. Každé svalové vlákno podléhá 

principu ,,všechno nebo nic“, což znamená, že svalové vlákno buď úplně kontrahuje, nebo 

zůstává nečinné. Intramuskulární koordinaci lze trénovat. Výsledkem je větší síla daného 

svalu bez zvětšení jeho objemu (Mießner, 2004). 

Intermuskulární koordinace: Představuje souhru více svalů, které se podílejí na jednom 

určitém pohybu. Pokud je tato koordinace dobře natrénovaná a je-li výrazná, pozitivně se to 

objevuje na sledu našich pohybů, protože v takovém případě pracují všechny zúčastněné svaly 

v souhře, kontrahují a uvolňují se (Mießner, 2004). 

 

8.2 Technika bobových disciplín 
Podle Hrabaně (1997) z hlediska techniky rozlišujeme tři fáze: 

• start 

• jízda 

• brždění 

Startovní fáze 

Start je srovnatelný s jakýmkoliv jiným sprinterským startem. Speciální rozdíly jsou ve dvou 

základních bodech: 

• start a běh proti odporu 

• běh bez pomocí paží 

Bobový start můžeme rozčlenit do čtyř fází  

• Fáze odtrhu 

• Fáze akcelerace 

• Fáze běhu v maximální až nad maximální rychlosti 

• Fáze naskočení 

Během fáze odtrhu a výrazu jsou nejvíce využívány schopnosti maximální síly a výbušné síly, 

jde o komplexní, koordinačně velice náročný pohyb, při kterém se podílí všechny velké 

svalové skupiny.  
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Během fáze akcelerace (cca 2 – 3 sekundy) se nejvíce využívá výbušné síly nohou, a 

schopnosti akcelerace. Dochází k fixaci horní poloviny těla, lokty jsou mírně pokrčeny. 

V tomto úseku se posádka snaží zrychlit bob v co nejkratším čase až na tzv. zlom, což je 

místo, kde jsou závodníci nuceni běžet z kopce (Hrabaň, 1997). 

Nyní nastává fáze běhu v maximální až nadmaximální rychlosti, kde dochází ke zrychlení 

bobu na maximální rychlost limitovanou rychlostními možnostmi posádky. Zde je v nejvyšší 

míře využívána schopnost maximální rychlosti, lokomoce (Freiermuth, 1990).  

Při fázi naskakování opět využíváme výbušné síly dolních končetin, jelikož se do bobu 

dostáváme po mohutném odrazu, při kterém udělíme poslední impuls vpřed, zde má 

nejdůležitější roli pilot, jenž rozhoduje, ve kterém okamžiku začne posádka naskakovat. 

Pokud propásne ideální moment, závodníci už bobu nepředají potřebný impuls a začínají jej 

neúmyslně brzdit. Zde hrozí velké nebezpečí pádu. Trénink naskakování bývá během přípravy 

velmi opomíjen, přitom právě tato fáze může velmi ovlivnit průjezd první zatáčky, kde 

prakticky každá časová ztráta v rychlosti může definitivně ovlivnit konečný výsledek. Je 

důležité, aby naskočení všech čtyř členů posádky proběhlo naprosto synchronně v co 

nejkratším časovém úseku, kde každé zaváhání kteréhokoliv ze závodníků může končit 

zpomalením bobu, závodníkem či pádem a následnou diskvalifikací. Také hrozí vyjetí bobu 

z uměle vytvořené startovní drážky, což má za následek jízdu ve smyku a zpomalení bobu 

(Hrabaň, 1997). 

Start brzdaře  

Bob je ve výchozí stabilní pozici asi ve vzdálenosti nožů 20 – 50 cm od trámku dle 

individuálního požadavku posádky. Brzdař stojí připraven na trámku ve startovní pozici. 

Následuje odtrh a výraz, při kterém je využita hmotnost těla a síla horních a dolních končetin 

k uvedení bobu do pohybu, během prvních dvou kroků dojde k přehmatu do lepší běžecké 

pozice (Hrabaň, 1997). 

Podle Hrabaně jsou důležité momenty provedení startovní fáze otrhu a výrazu: 

• úhel v koleni při odtrhu musí být menší než 90º 

• paže při odtrhu musí být napjaty, a nebo mohou v loketním kloubu svírat úhel   

150º-180º dle silových dispozic brzdaře 

• trup musí být v prodloužení a nohy v jedné rovině 

• paže při běhu mírně pokrčeny v lokti nebo napjaty 

• neprovádět kývavé pohyby těla  

 



 FAKTORY TECHNIKY  
 

49 
 

Stranový start 

Stranový běžec stojí na trámku ve startovní pozici, ruce má položeny na roztlačováku. Při 

startu využije hmotnost těla, sílu dolních končetin a horních končetin na počáteční zrychlení 

bobu (Hrabaň, 1997). 

Důležité momenty provedení fáze výrazu a odtrhu: 

• těžiště těla snížit až pod rovinu roztlačováku 

• paže při běhu mírně pokrčeny v lokti nebo nataženy 

• přední noha při výrazu musí zůstat na zemi 

• trup musí být v prodloužení nohy v jedné rovině  

• neprovádět kývavé pohyby  

Význam startu 

Podle Studničky (2002) se předpokládá, že ztráta 0,1 s na startu způsobí při stejné jízdě i 

kvalitě materiálu 0,3 s v cíli, tedy trojnásobek rozdílu na startu. 
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9. Kondiční faktory 
9.1 Silové schopnosti 
Pro bobový sport jsou silové schopnosti nezbytným předpokladem. Silové schopnosti mohou 

do značné míry ovlivnit výkon v tomto sportovním odvětví. 

Podle Dovalila a kol. (2002) je vymezení silových schopností nezbytné odlišit pojem „síla“ 

jako základní pojem mechaniky – fyzikální veličina a pojem síla jsou pohybové schopnosti, 

které mají překonat, udržet nebo brzdit určitý odpor. 

Komplex silových schopností, které pro zjednodušení zkráceně označujeme jako ,,síla“, tvoří 

významnou komponentu fyzické zdatnosti. Rozvoj síly je vždy podstatnou součástí 

kondičního tréninku, i když ve sportovní disciplíně převládá jiná motorická schopnost 

(Měkota, Novosad, 2005). 

Silové schopnosti nepochybně patří k hlavním faktorům sportovních výkonů a hrají určitou 

úlohu ve všech sportovních odvětvích. Rozhodující význam mají v těch specializacích, kde se 

překonává velký odpor náčiní (Dovalil a kol, 2002). To je pro bobový sport důležitý 

předpoklad. 

 

9.2 Členění silových schopností 
Silové schopnosti bývají rozdělovány podle vnějšího projevu, způsobu uvolňování energie 

nebo podle způsobu využití svalové práce při specifických pohybových činnostech. 

Rozlišujeme  tyto silové schopnosti: 

Maximální síla: 

,,Je největší síla, kterou je schopen vyvinout nervosvalový systém při maximální volní 

kontrakci.“  

Rychlá síla: 

Je to schopnost nervosvalového systému dosáhnout co největšího silového impulsu v časovém 

intervalu, ve kterém se pohyb musí realizovat. 

Startovní síla: 

Jedná se o velikost síly, která byla dosažena do 50 milisekund od zahájení kontrakce, tedy 

schopnost dosáhnout vysoké úrovně síly již na začátku kontrakce v co nejkratším čase. 

Explozivní síla: 

Vyjadřuje schopnost dosáhnout maximálního zrychlení v závěrečné fázi pohybu. 

Reaktivní: 
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Umožňuje svalový výkon, při kterém se uplatňuje cyklus protažení a následného zkrácení 

svalu, který vyvolává zvýšení silového impulzu. 

Vytrvalostní síla: 

Jde o schopnost uplatňovat svalovou sílu opakovaně po delší dobu bez výrazného snížení její 

úrovně (Měkota, Novosad, 2005). 

 

9.3 Svalový systém 
,,Svaly tvoří okolo 45 % váhy průměrného člověka“ (Čihák, 1987). 

Svaly jsou rozloženy kolem kloubů. V důsledku toho jednotlivé svaly působí v různých 

směrech podle zapojení do pohybu, udává Čihák (1987) tyto svaly: 

Agomista: označení pro sval, který pro určitý směr působí jako iniciátor pohybu 

Antagonista: svaly působící protichůdným pohybem proti agonistům 

Antagonistické dvojice svalů: jsou vytvářeny agonistou a antagonistou a pohyb záleží na 

souhře těchto dvojic 

Synergisté: svaly, které se na jednom pohybu spoluúčastní 

Při svalové souhře je situace složitější a do činnosti pak podle Čiháka (1987) vstupují další 

funkce svalů: 

• Sval hlavní: je to obvykle jeden ze synergistů pro určitý pohyb 

• Svaly pomocné: jsou to ostatní svaly spolupracující se svalem hlavním 

Typy svalových vláken podle rychlosti kontrakce a relaxace (McArdle et al., 2005): 

rychlá vlákna FOG II. – kapilarizovaná odpovědná za silový a rychlý pohyb,  

rychlá vlákna FG IIB – fázické svaly málo kapilarizovaná, odpovědná za maximální silový 

pohyb, 

pomalá vlákna SO I – tonické svaly, hodně kapilarizovaná, odpovědná za pomalé pohyby a 

statickou činnost. 

Kontrakce příčně pruhovaného svalového vlákna 

Základem svalové funkce je svalový stah – kontrakce. Stah je za normálních okolností 

vyvolán nervovým podnětem. Rychlost kontrakce je různá, podle druhu svalových vláken. 

Kontrakce trvá u rychlých vláken do 25 milisekund, u vláken pomalých do 75 milisekund 

(Čihák, 1987). 

Mechanismus svalové kontrakce (Dylevský, 2000): 

Svalová kontrakce je vyvolána nervovým vzruchem šířícím se uvnitř svalu. Účinkem vzruchu 

(impulsu) se uvolňují vápenaté ionty, které vyvolávají elektrochemické děje vedoucí ke 
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vzájemnému zasouvání molekul myosinu a aktinu, ze kterých se skládají myofibrily. 

Důsledkem je zkrácený myofibril svalového vlákna projevující se zkrácením celého svalu. 

Typy svalové činnosti 

Shepherd (2006) rozlišuje tyto typy svalové kontrakce: 

Izotonická: (při konstantní síle se mění délka svalu) zahrnuje kontrakci koncentrickou a 

excentrickou 

Koncentrická: zahrnuje zkrácení svalu (kontrakci) a následný pohyb nebo aplikování sil 

Excentrická: dochází k prodloužení svalu,  

Plyometrická: plyometrické pohyby a cvičení jsou velmi dynamická, dochází ke koncentrické 

kontrakci s následnou kontrakcí excentrickou, 

Isokinetická: působení konstantní rychlosti v celém rozsahu proti odporu   

 

Způsoby svalové kontrakce podle Silbernagl, Despopoulos (2006): 

Izometrická: délka svalu zůstává konstantní a mění se síla, 

Isotonická: dochází ke změně délky svalu při konstantní síle, 

Auxotonická: součastně se mění délka i síla svalu,  

Nárazové trhnutí: na izotonickou kontrakci navazuje kontrakce izometrická, 

Podpůrná kontrakce: na izometrickou kontrakci navazuje kontrakce izotonická  

 

Schématické znázornění typu svalové činnosti podle Dovalila (1997). 

a) dynamická koncentrická 

b) dynamická excentrická 

c) statická  

Obr. 14 
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9.4 Rychlostní schopnosti 
Rychlostní schopnosti jsou jedny z hlavních determinantů pro výkon bobového startu. 

Podle Měkoty a Novosada (2005) je rychlost podobně, jako síla fyzikální veličinou, je to 

dráha za čas. Rychlost jako schopnost, kterou zde vysvětlujeme, je předpokladem pohybu 

provedeného vysokou až maximální rychlostí (ve smyslu fyzikálním). Je to schopnost zahájit 

a realizovat pohyb v co nejkratším čase. Takový pohyb, respektive pohybová činnost, je 

prováděna velkým až maximálním úsilím a intenzitou, může trvat jen krátce (do 15 s). 

Při odporu větším než 20% odporu maximálního se stává dominantní schopností rychlá či 

explosivní síla. 

Podle Dovalila (2002) je rychlostní schopnost, činnost prováděna maximálním volním úsilím, 

maximální intenzitou, kterou energeticky zajišťuje ATP - CP systém. 

Dovalil (2002) má za to, že rychlostní schopnosti ovlivňuje a utváří složitý komplex činitelů. 

Za nejdůležitější z nich se považuje vysoká labilita dějů podráždění a útlum v CNS a 

odpovídající kontrakční a relaxační rychlost svalů, vysoká rychlost vedení nervových 

vzruchů. Rychlostní schopnosti kladou zvýšené nároky na koordinaci antagonistických 

svalových skupin. Dále se vztahují k množství makroergních svalových substrátů (ATP, CP) 

a aktivitě enzymů neoxidativní resyntézy. Morfologicky vyšší pohybovou rychlost podmiňuje 

vyšší podíl rychlých svalových vláken.  

Členění rychlostních schopností 

Oblast rychlostních schopností je strukturovaná, tvoří ji komplex téměř nekorelovaných 

samostatných schopností (Měkota, Novosad, 2005). 

Dovalil et al. (2002) in Měkota, Novosad (2005) uvádí čtyři vedle sebe řazené schopnosti: 

• rychlost reakční – obvykle je spjatá se zahájením pohybu, 

• rychlost acyklickou – uplatňuje se u jednotlivých pohybů, 

• rychlost cyklickou – je dána vysokou frekvencí opakujících se stejných fází pohybu, 

• rychlost komplexní – uplatňuje se u pohybových kombinací 
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Členění rychlostních schopností (Novosad, 2002). 

 

Faktory ovlivňující rychlost (podle Geese & Hillbrechta, 1995 in Měkota, Novosad, 2005) 
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10. Kondiční příprava 
10.1 Roční tréninkový cyklus  
Podle Studničky (2002) roční tréninkový cyklus bobistů vychází z kondičních požadavků 

tohoto náročného sportu. Je sestaven na základě rozhodnutí, jaký model tréninkového cyklu 

závodníci zvolí. 

Zda se rozhodnou pro dvouvrcholový či jednovrcholový model přípravy (Šimon, 1997). 

Podle Studničky (2002) mohou závodníci absolvovat tyto závody: 

• letní závody ve startech, jedná se o prestižní závody na trenažérech, ve kterých se měří 

běh na 50m s upraveným bobem na kolejnicích. 

• Zimní závody světového poháru, MS resp. OH (říjen – únor) 

 

Každá posádka se může rozhodnout, zda zařadí do přípravy letní závody. Ty mohou být brány 

u některých posádek jako vrchol letní sezóny.Řada týmů tyto závody považuje za kontrolní. 

I to může být důvod proč se neúčastní kompletní světová špička. Spousta posádek tyto závody 

vynechává (Studnička, 2002). 

 

Roční tréninkový cyklus bobistů podle Hrabaně (1997). 

Období Pořadí etapy Počet měsíců Měsíce 

Přípravné 1. Jarní 3 IV. - VI 

 2. Letní 2 VII. - VIII 

 3. Podzimní 2 IX. – X 

Závodní 4. Závody SP 2 XI. – XII. 

 5. Hlavní závody 2 I. – II. 

Přechodné 6. 1 III. 

 
 

10.2 Rozvoj silových schopností 
Metody rozvoje silových schopností nejsou všeobecně kategorizovány a není používáno 

jednotné názvosloví. Metody se označují podle délky silového podnětu, druhu silové činnosti, 

účinku na jednotlivé silové schopnosti, velikosti odporu, délky a charakteru zotavení atd. 

(Bompa, 1999). 
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Rushall, Pyke (1991) popisují a charakterizují metody rozvoje silových schopností takto: 

Metoda Charakteristika 
Maximální úsilí 

 
Překonávání nejvyšších odporů (95 –100%), rychlost pohybu malá, 
opakování 1- 3x, hypertorfie svalu. 

Opakovaná úsilí 
Překonávání maximální zátěže (60 – 85%), nemaximální rychlost, 
opakování 8 – 15x, největší hypertrofie ze všech metod. 

Rychlostní 
Střední velikost odporu (30 – 60%), vysoká rychlost pohybu, opakování 6 
– 12, rozvoj rychlé síly, explozivní silová schopnost. 

Kontrastní 

Kombinace dvou předchozích metod, střídání různých odporů umožňuje 
různé rychlosti provedení pohybu, působením kontrastů, (těžko – lehko, 
pomalu – rychle) se zlepšuje nitrosvalová a mezisvalová koordinace, 
odpor 30- 80%, opakování 5x 

Izometrická 
Svalová činnost zaměřená proti pevné opoře po dobu 5 – 12 s, opakování 
3x, úsilí má být postupně zvyšováno, vhodné využití 4 – 5 různých 
cvičení, chybí nervosvalová koordinace. 

Intermediární 
Kombinace statické a dynamické (izotonická a izometrická kontrakce), 
pohyb začíná dynamickým cvičení, pak následuje výdrž v dané poloze (asi 
5 s.) a dokončení pohybu chybí nervosvalová koordinace. 

Brzdivá 
Překonávání nadhraničních odporů (120 – 150%), jde pouze o 
excentrickou práci s nutnou dopomocí, chybí nervosvalová koordinace. 

Izokinetická 

Klade stejné nároky na svalové úsilí ve všech bodech pohybu, vynalezena 
zařízení na principu setrvačníku, hydraulického odporu, která zajišťují 
maximální úsilí po celou dobu provádění pohybu, maximální napětí svalů 
konstantní rychlosti pohybu. 

Plyometrická 

Snaha o dosažení po maximálně rychlé (výbušné) kontrakce, tonizace 
svalů (předpětí) předchází vlastnímu aktivnímu pohybu, dvě možnosti 
navozeného předpětí. 

a) kinetickou energii břemene: pád břemene – brzdivá 
kontrakce, protahovací reflex následná aktivní práce 
(metoda rázová) 

b) izometrické úsilí s následným snížením odporu: speciální 
zařízení s uvolněním odporu – ještě rychlejší zrychlení 
pohybu 

Silově 
vytrvalostní 

Velikost odporu 30 – 40% maxima, opakování 20 – 50x (až do vyčerpání), 
rozdělujeme na aerobní silové zatížení: nad 90 s, nižší rychlost i zátěž, 
interval odpočinku 1:1 a anaerobní silové zatížení: do 90 s, vyšší rychlost i 
zátěž, interval odpočinku 1:2 – 4. 

Kruhová 
6 – 12 cviků se střídajícím se zaměřením, 1 – 4 okruhy, pravidla stejná 
jako pro předchozí metodu. 

Elektrostimulace 
vyloučena volní složka a kontrakce podněcována prostřednictvím impulsů 
z elektrod, je nutná kvalifikovaná osoba, dochází k hypertrofii, zlepšení 
silových schopností, ale k rychlejší regeneraci svalové tkáně 
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Adaptace při rozvoji silových pohybových schopností 

Podle Havlíčkové a kol. (2004) je přizpůsobení spojeno především s hypertrofií svalových 

vláken a to hlavně rychlého typu (v některých případech se hodnota příčné plochy přiblížila 

až 10000 um²), s vysokým podílem rychlých vláken v kosterních horních i dolních 

končetinách (poměr počtu vláken typu II/I představuje hodnotu 0,1) s rozvojem silových 

schopností. Navíc byla pozorována signifikantně vyšší aktivita enzymů myokinázy, která 

reguluje tvorbu ATP z 2 molekul ADP, a to právě ve vláknech typu II B. Změny silových 

schopností po dynamickém tréninku jsou větší o 60 %. Aplikace některých látek pozitivně 

ovlivňuje svalovou sílu. K takovým látkám patří hormony (androgeny), vitamíny (vitamín E), 

aminokyseliny (kyselina glutamová), ionty (Ca²+) aj. Elektrostimulace může rovněž posloužit 

k rozvoji svalové síly, což je důkazem, že napětí svalu může být možným stimulem pro 

syntézu proteinu v procesu hypertrofie svalových vláken (Havlíčková a kol., 2004). 

 

10.3 Rozvoj rychlostních schopností 
Podle Měkoty a Novosada (2005) jsou rychlostní schopnosti nejsilněji geneticky podmíněny. 

Jejich zlepšení v průběhu geneze a zvýšení rychlostního výkonu v průběhu dlouhodobého 

tréninku dosahují maximálně 15 – 20 % výchozí hodnoty. Výběr cvičení a metod při rozvoji 

rychlostních schopností je tedy ovlivněn skutečností, že mezi jednotlivými druhy rychlosti 

existuje poměrně malý přenos. Proto se při zvyšování úrovně rychlosti používají ty cvičení, 

jejichž pohybový průběh odpovídá druhu rychlosti, kterou chceme rozvíjet. 

Podle Měkoty a Novosada (2005) je při rozvoji rychlostních schopností hlavní metoda 

opakovaným úsilím, kdy zatížení je přerušeno plným intervalem odpočinku. Ten svou délkou 

zabezpečuje relativně plné obnovení práceschopnosti na výchozí úroveň. Při rozvoji 

rychlostních schopností je nezbytné provádět cvičení s maximální intenzitou a s maximálním 

úsilím. Mezi další metody užívané při rozvoji rychlostních schopností lze zařadit metodu 

senzorickou a metodu kontrastu i některé metody při rozvoji dynamické síly. 

Adaptace při rozvoji rychlostních schopností 

Podle Havlíčkové a kol. (2005) přizpůsobení spočívá především ve zvýšení obsahu ATP a 

CP. Ve svalové tkáni tedy makroergních fosfátů, které jsou hlavními zdroji energie pro 

svalovou činnost, jsou obnoveny zhruba do 20 s. Po 10 s trvající intenzivní činnosti dochází 

k poklesu hladiny ATP v činném svalu asi o 11 %, k poklesu CP o 45 % , přičemž ATP se 

obnovuje z více než 50 % CP. Rychlost resyntézy CP je vysoká a po skončení činnosti 

dochází k jeho obnovení z 90 % za 4 min., ATP za 8 s. Bylo jednoznačně prokázáno, že 
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rychlost spotřeby ATP a CP je větší u rychlých svalových vláken a dosahuje maximálních 

hodnot již po 40 m běhu u sprinterů. 

Zatížení ve zlehčených podmínkách: ,,nadmaximální rychlost“ 

Další možnost vhodné stimulace rychlostních schopností spočívá ve zlehčení vnějších 

podmínek využívajících sil urychlující pohyb (na tomto principu je i start bobu v jeho 

závěrečné fázi, běh se stále se zrychlujícím bobem z kopce). Tím se dosahuje ,,nad maximální 

rychlosti“. Efekt pro rychlostní trénink se očekává především v dokonalejší koordinaci a 

řízení pohybu (Dovalil, 2002). 

 

10.4 Vztahy rozvoje rychlosti a síly  
Při projevech cyklické i acyklické rychlosti a při velmi rychlých pohybech se uplatňují 

především rychlá svalová vlákna Děje se tak na základě vysoké frekvence, velkého počtu 

nervových impulsů, které zajišťují vysokou rychlost kontrakce příslušných svalových skupin. 

To do značné míry souvisí se silou, kterou jsou schopny tyto svaly vyvinout, proto uvažujeme 

o silové komponentě rychlostních schopností. 

Zvýšení absolutní síly vede ke zvýšení rychlosti pohybu, spíše v případech, kdy je v tomto 

pohybu překonáván velký odpor. V některých případech je účinný doplňkový trénink rychlé a 

výbušné síly. Vhodná posilování jsou především metody rychlostní a plyometrické, a 

zaměřené na analytické posílení pracujících svalových skupin. Při zvyšování výbušné síly se 

zvyšuje zejména rychlost jednotlivého pohybu. Potřebného efektu lze dosáhnout pouze tehdy, 

je-li síla stimulovaná v pohybech, v nichž chceme dosáhnout vysoké rychlosti  

(Dovalil, 2002). 

Podle Vaculy (1975) nejsou vztahy mezi sílou a rychlostí tak jednoduché, abychom mohli 

vyvodit závěr, že čím více budeme posilovat a rozvíjet sílu, tím větší bude rychlost. O tom, 

zda bude přínos pro rychlost plnohodnotný, rozhoduje charakter posilování a výběr 

tréninkových metod, forem a prostředků. Jinak řečeno, zda posilování nejen narušilo, ale 

respektovalo nebo podpořilo specifické rychlostní znaky. Z tohoto hlediska je neobyčejně 

důležitá dynamická struktura tréninkových prostředků používaných při posilování. 

Samostatnou otázkou zůstává míra posilování ve vztahu k rychlosti. Používané tréninkové 

prostředky pro rozvoj síly jsou v rozhodující míře spojeny s jejich sníženou pohybovou 

rychlostí, i když relativní poměry dynamické struktury jejich pohybu mohou odpovídat 

relativní dynamické struktuře pohybu závodního provedení. 
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Rychlost svalového pohybu závisí na velikosti odporu, proti kterému sval pracuje. Nezatížený 

sval je schopen provést pohyb velkou rychlostí. Tato rychlost je tím menší, čím je odpor bližší 

meznímu, pro sval maximálnímu zatížení. To znamená, že čím je větší odpor, proti kterému 

sval pracuje, tím větší je význam síly pro rychlost svalového stahu. Přírůstek rychlosti vlivem 

posílení je maximální jen tehdy, jestliže se vlivem posilovacích cvičení nezměnily ostatní 

faktory, které rozhodují o rychlosti svalové práce.  
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11. Přehled tréninkových prostředků na rozvoj 
silových schopností českých bobistů 

Podle Studničky (2002), který během dvouročního výzkumu zaznamenal nejčastěji používané 

tréninkové prostředky, které bobisté používají při své celoroční přípravě, jsou tyto: 

 

1) Posilování svalů pletence ramenního a svalů trupu I. 

Tlak obouruč na vodorovné lavici, tlak obouruč na šikmé lavici, tlak jednoruč střídavě na 

šikmé lavici, přitahování činky ze země před prsa v předklonu ve stoji rozkročném, 

přitahování činky za zády od hýždí k lopatkám do výponu, tah za hlavou ve stoji, v sedu, 

v kleku, tah vpředu (od prsou) ve stoji, pozved z podložky, předklon - vzpřim, úklony 

s činkou za hlavou, otáčení trupu s činkou za hlavou ve stoji rozkročném, úklony ve vzpažení 

2) Posilování svalů pletence ramenního a svalů trupu II. 

Zdvih činky z pokrčených paží za hlavou – ve stoji, v sedu, zdvih činky ve vzpažení do 

předpažení v lehu vzadu, upažování obouruč s jednoručkami nebo s kotouči ve stoji, zdvih 

činky z visu (od stehen) předpažením do vzpažení, otáčení trupu v sedu na lavici s činkou za 

hlavou, otáčení trupu v sedu s kotoučem na prsou, trup v mírném záklonu, bicepsový zdvih 

3) Cviky na posílení dolních končetin 

Dřep s činkou za hlavou, dřep s činkou na prsou, dřep na jedné noze s činkou za hlavou, 

podřep s činkou za hlavou, výpady s činkou za hlavou, přechylování v dřepu únožném 

s činkou za hlavou, střihy s činkou za hlavou, leg - press (tlak nohama proti zátěži v lehu 

vzadu), výstupy na lavici s činkou za hlavou, výskoky ze dřepu (podřepu) s činkou za hlavou, 

výpony s činkou za hlavou, výpony v sedu s činkou za hlavou, leg curls (flexe nohou 

v kolenou proti odporu), extenze nohou v kolenou proti odporu, roznožování, unožování proti 

odporu 

4) Posilovací cviky komplexní působnosti 

Trh a nadhoz, trh z visu, přemístění na prsa, výraz za hlavou, výraz za hlavou s impulsem 

z dřepu, přemístění z visu (od stehen) na prsa, výraz vpředu (od prsou) s dřepem (podřepem) 

5) Odrazová cvičení na rozvoj výbušné síly dolních končetin 

Násobené odrazy (po pravé, po levé), střídavé odrazy (P_L_P_L), trojskoky, pětiskoky, 

desetiskoky, snožné odrazy (žabáky), seskoky s následným odrazem (do výšky, do dálky, přes 

překážky), poskoky s maximální výškou výskoku, poskoky snožmo (vpřed, nazad, do strany, 

do schodů) 
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6) Odhodová cvičení na rozvoj výbušné síly horních a dolních končetin 

Odhody medicinbalu jednoruč, trčením, autovým vhazováním, z předklonu, z předklonu 

čelem vzad 

Na odhody se mohou použít i jiná náčiní – koule, kámen, kláda a jiné 
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12. Metodická část 
12.1 Cíle práce 
Cílem práce bylo popsat faktory související s výkonem v bobovém sportu a vyjasnit vývoj a 

úroveň českého bobového sportu od 90. let do současnosti. Dalším cílem bylo přiblížit obsah 

a kvalitu přípravy současných českých bobistů zejména jejich silové a technické přípravy. 

 

12.2 Úkoly práce 
S ohledem k cílům diplomové práce jsme si stanovili následující úkoly: 

a) Sběr a utřídění materiálů, které se týkají bobového sportu 

b) Získání informací, které souvisejí s touto problematikou 

c) Charakterizování stávajících zkušeností a doporučení týkajících se bobového sportu  

d) Objasnění současné situace a podmínek českého bobového sportu  

e) Způsob silové přípravy českého bobového týmu  

 

12.3 Pracovní hypotéza 
Předpokládali jsme, že největší problémy pociťují současní bobisté v materiálně technickém 

zabezpečení bobového sportu a dále v ekonomickém zajištění kvalitní přípravy. 

Zejména jsme se snažili zjistit, zda současní nejlepší čeští bobisté jsou schopni obstát 

v konkurenci se světovou špičkou.  

Popis postupu: 

Základním zdrojem získání materiálů pro sepsání teoretické části byla Ústřední knihovna UK 

FTVS. Dále bylo čerpáno z Národní knihovny ČR a v neposlední řadě jsem získával 

informace z internetových zdrojů a konzultací. 

Metody práce – výzkumu 

Výzkumnou metodou byl rozhovor. Shromažďování poznatků bylo realizováno 

prostřednictvím interview. 

Interwiev patří mezi nejobtížnější a současně nejvýhodnější metody pro získávání 

kvalitativních dat (Miovský, 2006). 

Interwiev bylo prováděno nestrukturalizovanou formou (dialog s jednou osobou bez předem 

stanoveného sledu otázek). Podle (Miovský, 2006) je nestrukturované interview metodou, 

která se vnějšími znaky podobá běžnému rozhovoru. Důraz při jejím použití bývá kladen na 

přirozenost konverzace, nenásilný průběh. 
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Bylo připraveno základní rozvržení interview (tematické okruhy, skladba atd.). 

Před interview jsem si otázky připravil písemnou formou. Použil jsem nahrávací zařízení, na 

které jsem odpovědi na dané okruhy otázek nahrával a poté přehrával, zaznamenával a 

následně zpracovával. K tematickým okruhům jsem vždy kladl otázky vyplývající 

z interview. Otázky se vztahovaly k problematice materiálů bobů, podmínkám bobového 

sportu, tréninku.  

Dále jsem vytvořil anketu (viz. příloha 15) obsahující 11 polouzavřených otázek. Anketa byla 

vytvořena pečlivě s ohledem na cíle výzkumu.  

Dotazovaní byli předem požádáni o spolupráci. Dále byli upozorněni, že v diplomové práci se 

neobjeví žádné jejich osobní údaje. Po souhlasu jim byla anketa zaslána e – mailem, čímž se 

urychlila komunikace. Dotazovaní jsou z různých částí České republiky. 

Charakteristika dotazovaných osob 

Záměrně jsme vybrali funkcionáře, kteří jsou většinou bývalými závodníky a mají s bobovým 

sportem dlouholeté zkušenosti a mají přehled o situaci jak ve světovém, tak českém bobovém 

sportu, a techniky. 

Vzhledem k úkolům a  metodám zvoleného výzkumu byli do výzkumu zařazeni i současní 

závodníci světového poháru (12 osob). 

Dále jsem oslovil závodníka P. N. z České republiky, který do roku 2009 jezdil za Monako a 

od sezóny 2009/2010  bude jezdit za Slovenskou republiku. 
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II. HLAVNÍ ČÁST 
 

13. Výsledky 
13.1  Vývoj bobového sportu od 90 let.  
Jak vyplývá z historie, bobový sport má v České republice velkou tradici. Do devadesátých let 

byly boby na pokraji zájmu veškerých složek v Československu. V 70. a 80. letech jezdila 

hrstka nadšenců, kteří využívali dráhy v Tanvaldě, Mariánských Lázních, Tatranské Lomnici. 

Do roku 1990 jsme se nemohli z politických důvodů účastnit MS ani ME. Na Olympijských 

hrách v Innsbrucku byla roku 1976 sporadická účast (Pavlát, Sůva). SP se začal jezdit až od 

roku 1986. Účast na závodech v zahraničí si museli čeští bobisté zabezpečovat vlastními 

prostředky. Z důvodů klimatických podmínek se roku 1984 přestalo jezdit mistrovství České 

republiky v rámci přírodních drah. Závodní činnost se přesunula do německého Altenbergu, 

městečka 5 km severně od Cínovce. Je to dráha, která je nejblíže České republice a proto se 

stala ,,domácí“. Jezdilo se na ní mistrovství České republiky do roku 2003. 

Od roku 2003 se vyhlašuje mistr České republiky ze seriálu MS a závodů světového poháru. 

ČESKÝ SVAZ BOBISTŮ A SKELETONISTŮ se 10.5.1990 stal (dále jen ČSBS) 

samostatným subjektem pod FIBT a to odtržením od Československého svazu saní, bobů a 

skeletonu. Předsedou se stal Ing. Petr Hrubeš, po něm následoval Milan Sejkora. 

Osamostatněním vzrostla výkonnost sportovců a zlepšila se materiálová základna.  V rámci 

samostatného svazu se podařilo získat kvalitní sportovce, převážně z  řad atletů, kteří 

zaručovali dobrý start, což je v bobovém sportu jeden z determinantů dobrého výkonu.  

Český bobový sport se dostal na úroveň srovnatelnou se světovou špičkou, k čemuž přispěla i 

kvalita pilotů. 

O jejich kvalitě svědčí účast Jiřího Džmury a Petra Polomského na ZOH 1992 v Albertvil, po 

vzniku samostatného ČSBS. Tohoto roku začínají čeští bobisté specializovanou přípravu na 

boby, čímž se zařadili mezi pár špičkových posádek světové úrovně. 

Čeští bobisté dokázali již na ZOH 1994 v Lillehameru, že patří mezi světovou špičku vedle 

takových velmocí, jako jsou Švýcaři a Němci.V závodě dvoubobu vybojovali Jiří Dřmura – 

Pavel Polomský 7.místo a 10. místa ve čtyřbobu, který byl doplněn Janem Kobianem a 

Pavlem Puškárem,  

Další posádkou, která se zúčastnila ZOH v Lillehameru, byl Petr Ramsaidl a Zdenek Kohout. 

Tato posádka zůstala ve stínu zmiňovaného Džmury a Polomského. 
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Díky vynikajícímu umístění českých bobistů se i bobový sport stává populární, čímž se 

rozšiřuje základna bobistů. Řada sportovců prochází tzv. bobovou školou. To byla škola pro 

piloty, která se nacházela v La-Plagne.  

Můžeme říci, že situace nebyla příliš příznivá. Piloti si tvořili své posádky. Dřívější bodový 

systém zahrnoval: nutnost bodů pro účast v SP, MS a ZOH, které se připisovaly na jméno 

pilota, nikoliv na stát. V českém národním týmu byl dlouhou dobu jedničkou Jiří Džmura. 

Dokázal být dvakrát třetí v závodech SP a v celkovém pořadí žebříčku FIBT se umístit na 

šestém místě.  Tehdejší ekonomická situace dovolovala celoročně kvalitní přípravu. Motivace 

závodníků byla zvýšená díky odměnám od ČSBS za dosažené body v SP. Jednotlivé kluby 

dostávaly dotace od FIBT. O posádku svého týmu se staral pilot ze sponzorských peněz, které 

zahrnovaly přípravu a soustředění. Celý tým se připravoval společně. Technici, kteří byli 

k dispozici, byli převážně u jednoho týmu. Příprava probíhala většinou v zahraničí v teplých 

podmínkách Itálie a Kanárských ostrovů. V České republice se příprava konala v Nymburce. 

V rámci měsíčního mezocyklu v přípravném období měli závodníci týden soustředění a týden 

trénovali v domácích podmínkách. Na soustředěních v Nymburce se využíval trenažér (bob na 

kolečkách, jako čtyřbob, a svařená konstrukce jako dvoubob). Další trenažér je v Liberci na 

kolejnicích se spádem, kde je dobrá simulace startu na ledě. Bobisté se věnovali tréninkům 

startu jednou až dvakrát do týdne. Systém přípravy se projevil na výsledcích, převážně 

startovních časech, kdy v období 1996 – 1998 měli čeští bobisté jedny z nejlepších startů na 

světě. 

I když jsme byli jeden národní tým, byla tu velká konkurence mezi jednotlivými posádkami.  

Nadvládu Jiřího Džmuri ukončily až ZOH v Naganu 1998. Posádky, které se účastnily, byly 

Pavel Puškár - Jan Kobian, Jiří Džmura – Pavel Polomský, jako náhradník jel Ivo Danilevič, 

který s Romanem Gomolou jezdili EP. Petr Ramsaidl se nenominoval.  

Pavel Puškár – Jan Kobian obsadili výborné 8. místo a zároveň předjeli Jiřího Džmuru a Pavla 

Polomského, kteří pro bolest zad Jiřího Džmury ze závodu odstoupili. Ve čtyřbobu, 

pilotovaným Pavlem Puškárem, obsadili 13. místo. Jiří Džmura ukončil svou kariéru po ZOH 

1998, protože měl neshody s týmem a vedením ČSBS. 

Chvíli po něm skončil i Petr Ramsaidl, který v současné době působí jako trenér švýcarského 

týmu v EP. 

Po ZOH v Naganu začínají jezdit piloti Michal Moucha, Jakub Chabada, Aleš Vojtíšek, Aleš 

Vrána a Miloš Veselý.  
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Miloš Veselý začínal řídit v EP a tvořit si svůj tým. Zároveň alternoval jako brzdař na 

čtyřbobu Danileviče. Jakub Chabada byl bývalý závodník na saních, díky tomu měl výhodu 

znalosti drah. To se projevilo 6. místem celkového pořadí EP. 

V sezóně 1998/1999 nastupuje Ivo Danilevič spolu s Romanem Gomolou do SP. Čeští bobisté 

měli jedny z nejlepších startů na světě, dokázali se vejít mezi prvních pět posádek. K tomu 

přispěla i řada výborných brzdařů jako např: Gomola, Kobian, Polomský, Hrabáň, Studnička, 

Kondrát. 

Jiří Džmura se pokouší vrátit, požádal o slovenské občanství a spolu s Pavlem Polomským 

jezdí krátce již bez výraznějších úspěchů v SP za Slovenskou republiku.  

V roce 2002 se konaly OH v Salt Lake City, kde česká posádka ve dvoubobu (Pavel Puškár – 

Jan Kobian) skončila na 15. místě a v závodě čtyřbobů doplněna o Milana Studničku a 

Kondráta výsledek zopakovala.  

Dvoubob Ivo Danilevič – Roman Gomola skončili na 16. místě. 

Po ZOH měli čeští bobisté výborné následující sezóny, kde se umisťovali na 11. – 13. místě 

celkového bobového hodnocení.  

Jejich podmínky pro přípravu se zhoršují. ČSBS přestává dávat klubům dotace a sponzoři se 

shání hůře, což zapříčinilo, že jednotliví závodníci díky finančním důvodům nevěnují přípravě 

tolik času. 

Pro nedostatek financí jezdí do zámoří na SP v rámci úsporného systému dva dvouboby a 

z nich se skládá jeden čtyřbob.  

V období mezi OH v Salt Lake City 2002 a Torinem 2006 končí kariéru i Pavel Puškár. 

V roce 2005 nastupuje do bobové školy v Innsbrucku pilot Jan Vrba, Michal Drešer a Pavla 

Fabianová. 

Po skončení kariéry Pavla Puškára nastoupil k Ivu Danilevičovi do SP Miloš Veselý z EP. 

Tito dva piloti se zúčastnili ZOH v Torině, kde jel dvoubob Miloš Veselý spolu s Janem 

Kobianem a obsadili předposlední 28. místo. Ivo Danilevič s Romanem Gomolou obsadili 16. 

místo. Závody ve čtyřbobech jel pouze jako pilot Ivo Danilevič, protože by se nesložily dvě 

kvalitní posádky čtyřbobu. Jeli ve složení Roman Gomola, Jan Kobian, a místo zraněného 

Miloše Veselého nastoupill Radek Řehka. A v tomto složení obsadili 14. místo. 
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Obr. 15 - I. Danilevič, R. Gomola 

 

 

Ještě před ZOH v Torině zahajují sezónu první české bobistky, pilotka Pavla Fabianová a 

brzdařka Lenka Vorlová, která se v další sezóně 2006/2007 účastní bobové školy 

v Innsbrucku jako pilotka. O rok později Pavla Fabianová končí svou kariéru ze zdravotních 

důvodů.  

Spolu s Lenkou Vorlovou do bobové školy nastoupil Michal Tlapák, a po druhé Jan Vrba, 

který byl poprvé v bobové škole v sezóně 2005/2006. 

Michal Tlapák absolvoval půlku sezóny a ukončil kariéru. 

Po ZOH v Torině došlo ke změnám pravidel FIBT, byl systém losování. Startovní pozice se 

určuje podle bodů vyjetých v předchozích závodech a aktuálního pořadí celkového 

hodnocení. První desítka nejlepších závodníků je losována a zbytek startuje dle umístění 

v aktuálním žebříčku. Další změnou pravidel je, že první kolo závodu jedou všichni závodníci 

a druhého kola se účastní pouze prvních dvacet závodníků v obráceném pořadí. V původním 

systému se startovalo podle skupin.  Startovní čísla a pořadí se losovala ze tří skupin 1 – 10, 

10 – 20, 20 – až konec. Závody byly dvoukolové, první kolo se jelo podle vylosovaného 

pořadí. Druhé kolo jelo prvních patnáct bobů v obráceném pořadí (15 – 1), a poté jel zbytek 

startovní listiny (16 až konec). 

Další výrazná úprava pravidel se týká účasti v SP, kde se body připisují na stát. Počet posádek 

v SP se určuje podle získaných bodů od dvou nejlepších pilotů státu. 

Rok 2007 byl pro bobový sport v České republice velice úspěšný, dalo by se říci, že 

nejúspěšnější v dosavadní historii a to díky zisku zlaté medaile z ME v rámci SP v Cortine 

D'Ampezzo.  
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Obr. 16 - I. Danilevič, R. Gomola - Mistři Evropy 

 

Následovalo MS ve švýcarském St. Moritz, kde dvoubob ve složení Ivo Danilevič a Roman 

Gomola skončili na 9. místě a ve čtyřbobech společně s Janem Kobianem a Janem Stokláskou 

obsadili 14. místo. 

Sezóna 2007/2008 byla zlomová v materiálovém zabezpečení v rámci snižování nákladů a 

zvýšení konkurence schopnosti. FIBT ustanovila jednotný materiál (ve složení) závodních 

nožů pro SP a o dva roky později i pro EP. 

Do té doby špičkové závodní týmy vynakládaly nemalé prostředky na vývoj bobových nožů, 

jejich složení a hledaly možnosti zlepšení jízdních vlastností v podélném a příčném rádiu.  

Od sezóny  2007/2008 ukončil kariéru ze zdravotních důvodů Miloš Veselý. Do bobové školy 

pro piloty v Innsbrucku nastoupil Vladimír Hladík.   

Špatná ekonomická situace ČSBS neumožňuje vlastní vývoj bobového materiálu, pouze se 

jedná o drobné úpravy na bobech. Ceny bobů se pohybují okolo 60 – 70 tisíci Euro, ale i 

přesto je Česká republika konkurence schopná.  

Po ukončení kariéry Miloše Veselého byl v SP pouze pilot Ivo Danilevič se svou posádkou 

Janem Kobianem, Janem Stokláskou, Romanem Gomolou (a jako náhradníkem Martinem 

Bohmanem).  

Dalším potvrzením kvality českého bobového sportu bylo 6. místo ve dvoubobu na MS 

v Altenbergu ve složení Ivo Danilevič a Jan Stokláska (několikanásobný mistr republiky 

v běhu na 100m), ve čtyřbobu se umístili na 12. místě společně s Janem Kobianem a 

Romanem Gomolou. 

Bohužel ČSBS se každoročně potýká s nedostatkem finančních prostředků a krácení dotací 

z ČSTV, protože hlavní sponzor ČSTV SAZKA neplní své závazky v plné výši. Boby jsou 
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malým sportem oproti fotbalu, hokeji atd. Boby jsou málo mediálně podporované, což je 

příčinou špatného shánění sponzorů. ČSBS nemá svého hlavního sponzora, pouze několik 

drobných, kteří přispívají kromě finančních prostředků, i materiálově, jako jsou kombinézy 

nebo brusný materiál. Jinak se každý pilot snaží sehnat sponzory vlastními silami. 

Pro  sezónu 2008/2009 byla vyjeta v SP místa pro dva piloty, pro Iva Danileviče a Jana Vrbu, 

který postoupil z EP. Spolu s Vladimírem Hladíkem do bobové školy pro piloty v Innsbruku 

nastoupil Petr Horn ml., který byl v bobové škole poprvé. Na bobovou školu navazují závody 

EP, kam dorazili i zbývající dva piloti Ivo Danilevič a  Jan Vrba, kteří absolvovali závody EP 

jako tréninkové. Ivo Danilevič spolu s Romanem Gomolou  obsadili 4. místo, Jan Vrba a Jan 

Kosák obsadili 24. místo, Vladimír Hladík a Dominik Suchý obsadili 10. místo a Petr Horn 

ml. a Ondřej Chládek 32. místo. Po těchto závodech piloti Ivo Danilevič a Jan Vrba 

pokračovali v závodech SP. 

Z důvodu nedostatku finančních prostředků odjezdil Jan Vrba v SP pouze první polovinu 

sezóny, ta část, která se jela v Kanadě a USA neabsolvoval a zůstal jezdit EP. Neúčastnil se 

ani MS v Lake Placid. V této sezóně se tréninkový týden a závod SP konal na olympijské 

dráze ve Whistleru. 

Na MS v Lake Placid startoval pouze Ivo Danilevič s Janem Stokláskou, obsadili 16. místo a 

ve čtyřbobu společně s Martinem Bohmanem a Romanem Gomolou obsadili 13. místo. Do 

závodu nenastoupil zraněný Jan Kobian, který jezdí již téměř 20 let a je spolu s Kanaďanem 

Pierrem Luedersem nejdéle aktivním závodníkem. Jan Kobian se už účastnil čtyř ZOH a ve 

Whisteleru by  měla být jeho pátá. 

 

Obr. 17 - MS Lake Placid – z leva M. Bohman, R. Gomola, I. Danilevič, J. Stokláska 
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Vladimír Hladík spolu se svým brzdařem Dominikem Suchým se zúčastnili MS juniorů, kde 

ve velké konkurenci obsadili 15. místo a ve čtyřbobech společně s V. Čejkou, O. Chládkem 

14. místo. 

V sezóně 2008/2009 jezdila ženská posádka pouze závody v rakouském Innsbrucku, kde 

pilotka Lenka Vorlová spolu s Janou Svobodovou obsadily 18. místo. Na závodech ve 

Winterbergu obsadily 19. místo. Lenka Vorlová se zúčastnila MS juniorů, pro pád v závodě 

nebyla hodnocena.  

Výsledky pilotů ze světového poháru v sezóně 2008/2009: 

Winterberg 

Ivo Danilevič   Dvoubob 21. místo s Romanem Gomolou 

   Čtyřbob 21. místo (ve složení J. Kobian, J. Stokláska, R. Gomola) 

 

Jan Vrba  Dvoubob 25. místo s Janem Kobianem 

   Čtyřbob   27. místo  (ve složení M. Bohman, J.Mottl, O. Kozlovský) 

Altenberg 

Ivo Danilevič   Dvoubob 18. místo s Romanem Gomolou 

   Čtyřbob 18. místo (ve složení J. Kobian, J. Stokláska, R. Gomola) 

 Jan Vrba  Dvoubob 25. místo s Janem Kobianem 

   Čtyřbob 24. místo (ve složení M. Bohman, J.Mottl, O. Kozlovský) 

Igls 

Ivo Danilevič  Dvoubob DSQ s Romanem Gomolou (Diskvalifikace byla udělena po 

technické kontrole, nesprávný rozměr gumové podložky na řízení) 

   Čtyřbob 22. místo (ve složení J. Kobian, J. Stokláska, R. Gomola) 

Jan Vrba   se zúčastnil EP v Altenbergu 

Königssee 

Ivo Danilevič   Dvoubob 15. místo s Romanem Gomolou 

   Čtyřbob 12. místo (ve složení M. Bohman, J. Stokláska, R. Gomola) 

Jan Vrba Dvoubob DSQ s Janem Kobianem (Diskvalifikace byla udělena za 

porušení pravidla o váze) 

   Čtyřbob 24. místo (ve složení D. Suchý, V. Hladík, J. Kobian) 

St. Moritz 
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Závod v St. Moritz byl zdvojen pro dvouboby a v Park City pro čtyřboby, které nahradily 

závody v italské Cesaně, které se z důvodů nevyhovujících podmínek nekonaly (sněhová 

kalamita). Zároveň se v St. Moritz jel SP a ME. 

 

Ivo Danilevič   Dvoubob 8. místo s Janem Stokláskou  

   Dvoubob 22. místo s Janem Stokláskou 

   Čtyřbob 18. místo (ve složení J. Kobian, J. Stokláska, R. Gomola) 

 Jan Vrba  Dvoubob 23. místo s Janem Kobianem 

   Dvoubob 23. místo s Janem Kobianem 

   Čtyřbob 24. místo (ve složení M. Bohman, J.Kosák, O. Kozlovský) 

Jan Vrba po těchto závodech setrvává v St. Moritz na závodech EP, posádka Iva Danileviče se 

přesunula do dějiště ZOH v kanadském Whistleru 2010. 

Whistler 

Ivo Danilevič   Dvoubob 21. místo s Romanem Gomolou 

   Čtyřbob 13. místo (ve složení J. Kobian, J. Stokláska, R. Gomola) 

Park City 

Ivo Danilevič   Dvoubob 14. místo s Janem Stokláskou 

   Čtyřbob 20. místo (ve složení M. Bohman, J. Stokláska, R. Gomola) 

   Čtyřbob 15. místo (ve složení M. Bohman, J. Stokláska, R. Gomola) 

 

V konečném pořadí celkového hodnocení pro sezónu 2008/2009 si vedli čeští piloti 

následovně: 

Ivo Danilevič 20. místo 

Jan Vrba 49. místo 

Vladimír Hladík 67. místo 

Petr Horn ml. 102. místo 

 

13.2 Systém přípravy a testování 2007 – 2009 
Čeští bobisté se připravují individuálně každý dle svých možností, buď pod vedením trenéra, 

nebo trénují sami. Účastní se pouze společných soustředění. Pro tyto účely využívá ČSBS 

sportovního centra v Nymburce, kde mají k dispozici jak sportoviště, tak rehabilitaci (sauna, 

pára, whirpool, masáže). Pro specializovaný trénink využívají bob na kolečkách. 
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Obr. 18 - Trenažér v Nymburce 

 

Od roku 2009 využívají tréninkových prostor na Dukle Liberec. V blízkosti je od roku 2003 

vystavěn trenažér na kolejnicích, jak pro dvoubob, tak čtyřbob, kam se jezdí jednou týdně 

trénovat, pokud to okolnosti dovolí. Do roku 2009 ČSBS hradil náklady spojené s dopravou 

na trénink, od roku 2009 si každý závodník hradí náklady sám.  

Obr. 19 - Trenažér v Liberci 

 

Soustředění ve výše uvedených střediscích se uskutečňují 2-4x do roka na dobu 3-5 dní, kde 

je první a třetí den odpoledne na programu trenažér. 

Na přelomu září/říjen jezdí posádka Iva Danileviče na čtrnáctidenní soustředění na Kanárské 

ostrovy. Soustředění z části hradí ČSBS a z části si ho hradí závodníci. V roce 2008 bylo 

sponzorsky hrazeno soustředění v Itálii, kam odjel ženský tým a pilot Jan Vrba s posádkou.   

Během roku jsou bobisté dvakrát testováni, v letním přípravném období a na konci října, což 

je před závodní období. Testy se konají na atletickém oválu v prostorách posilovny ASK 

Slavie a v Liberci na trenažéru. 
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Bobisté používají pro ověření výkonnosti tuto testovací baterii: 

• 30 m s pevným startem 

• 30 m letmo 

• Skok daleký z místa 

• Pětiskok 

• Desetiskok střídmonož 

• Bench 

• Přemístění na prsa 

• Start s trenažérem 

Technická příprava 

Technická příprava v České republice je omezená a to z důvodů, že nevlastní žádnou bobovou 

dráhu. Čeští bobisté se proto zaměřují pouze na techniku startu na výše uvedených 

trenažérech. 

Technika jízdy, která se týká hlavně pilotů, je minimální, pouze pár týdnů před sezónou se 

jezdí na tzv. ,,tréninkáče“, několikadenní kempy. Většinou se jedná o Altenberg nebo 

Königssee (viz. příloha 2), poněvadž jsou nejblíže k České republice. Bohužel i tyto kempy 

jsou většinou určeny pro piloty z SP. Piloti se na těchto kempech snaží najezdit co nejvíce 

jízd a obnovit motoriku spojenou s řízením bobu. 

Technika jízdy 

Ještě než se pilot a celá posádka odeberou ke startu, projíždí si pilot ideomotoricky dráhu za 

pomocí gestikulace rukou, aby měl pohyby natolik zautomatizované a dokázal ve velké 

rychlosti okamžitě reagovat. Pilot musí mít dokonale zmapovanou dráhu, znát zatáčky, jak 

jdou po sobě, a jak jí ideálně projet.  

Jízda v bobu začíná startem po naskočení všech členů posádky. Je důležité včasné naskočení, 

aby pilot mohl projet první zatáčku co nejlépe, protože pokud pilot v prvních zatáčkách udělá 

chybu, jsou velké časové ztráty, které se těžko dohánějí v průběhu celé jízdy. Jedná se 

především o jízdu ve smyku nebo náraz nárazníkem o ledový mantinel. V průběhu celé jízdy 

se musí pilot snažit, aby se dostal včas na nájezd zatáčky. Žádá-li to situace, může nájezd 

lehce podjet, například české boby jsou tužší na předních osách, což by znamenalo, že pokud 

by na nájezdu byla ,,boule“ nebo by se pilot snažil příliš včas najet na zatáčku, české boby by 

to ,,shodilo“ (sesunuli se ze zatáčky). Při pozdním nájezdu by měl pilot zatáhnout za 

„rajčáky“ a zkorigovat bob do ideální stopy, poněvadž i v průjezdu hrozí, že bob díky 

odstředivé síle směřuje příliš vysoko viz. obr. 20, 
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Obr. 20  

 

kde se odstředivá síla ztrácí a bob se propadá dolů na dno zatáčky a ke konci tedy opět 

nestoupá a díky tomu hrozí pád. 

Některé zatáčky lze díky ideálnímu nájezdu projet na jedno zařízení, a to až do výjezdu bobu. 

Aby bob ze zatáčky, která je rychlá na čas, sjel bez problémů a v ideální stopě, je důležitý 

správný průjezd zatáčkou, ne příliš vysoko a ne nízko. Tam, kde je velká odstředivá síla a více 

se zarývají nože do ledu, bob ztrácí rychlost. Pilot je nucen během průjezdu zatáčkou řídit, a 

tím udržovat bob v ideální stopě. Pokud je zatáčka příliš dlouhá, nastávají  ,,propady“, potom 

vlivem odstředivé síly bob stoupá. Pilot se snaží zamezit velkým propadům a příliš velkému 

stoupání (viz. obr. 21 a obr. 22), aby plynule dokázal vyjet ze zatáčky, buď krátkým 

intenzivním zařízením, nebo plynulým dlouhým výjezdem. Pilot musí umět reagovat na 

postavení bobu v zatáčce a před výjezdem. 

Obr. 21     Obr. 22 

   

 

 

 

Propad bobu 
Nastoupání, bobu 
nutné řízení 

V těchto místech bob jemně držet, aby 
nestoupal a plynule řídit do výjezdu 
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Po vyjetí ze zatáčky se může projevit odstředivá síla, která se po výjezdu neztratí a to se 

projeví na rovinkách tím, že se bob dostane do smyku, což má za následek zpomalení. Každé 

řízení znamená vychýlení předních nožů z podélné osy, což zapříčiní zpomalení bobu. 

Řízení na rovinkách je značně ztíženo. Pokud je pilot na rovince nucen řídit, trvá delší dobu 

než bob zareaguje na jeho řízení. V zatáčce na bob působí odstředivá síla, která zapříčiňuje 

zvýšení váhy, a tím je tlak bobových nožů do ledu větší a bob se lépe řídí. 

Technika bobového startu 

Jedním z nejdůležitějších momentů ve výkonu bobového sportu je start. Start se odehrává na 

krátké vzdálenosti, kde se závodníci snaží dát bobu rychlost. Snahou je bob uvést do pohybu 

na co nejkratší vzdálenosti. 

V technice bobového startu rozlišujeme start dvoubobu a čtyřbobu, u obou těchto startů 

rozlišujeme několik fází: 

• fáze odtrhu – uvedení bobu do pohybu  

• fáze tlačení – doba, po kterou posádka působí na bob od akcelerační části, po 

nadmaximální běh 

• fáze naskočení 

Ve fázi odtrhu je důležité, aby posádka dala do bobu co největší impulz síly ve stejnou dobu. 

Pokud se tak nestane a každý závodník působí na bob v jiný moment, síly se rozkládají a tím 

je uvedení bobu do pohybu pomalejší. Dalším důležitým bodem ve fázi odtrhu je technika 

odtrhu (viz. strana 47 – 49), která hraje velkou roli v počátečním působení na bob. Ve fázi 

tlačení se snaží posádka roztlačit bob co nejrychleji. Fáze naskočení u dvoubobu je jednoduší 

než u čtyřbobu, kde je naskočení posádky koordinačně náročnější. 

Naskočení u dvoubobu je celkem jednoznačné. Nejprve naskočí pilot, ten to má složité v tom, 

že musí naskočit a dosednout s nohama na stupačky a chytit se řízení, které je ukotvené 

uprostřed přední části bobu. Během naskakování si musí počínat tak, aby si řízení neskopnul. 

Každý pilot si své naskočení cvičí sám, podle toho, jak mu to vyhovuje. 

Po naskočení pilota skáče brzdař, ten může naskočit těsně za pilotem, nebo může udělat ještě 

pár kroků, ale musí si dát pozor, aby při naskakování bob nepřitáhnul a tím ho nezpomalil. 

Brzdař se cestou dolů  jen drží a po projetí cíle zabrzdí. 

Start čtyřbobu je pro pilota a brzdaře stejný, jen se k nim přidají dva postranní běžci. Start 

čtyřbobu je technicky náročnější pro postranní běžce, kteří pro naskakování používají 

,,křidélko“, které současně slouží jako nárazník. Je to plocha 20 x 30 cm, na kterou se musí 

v plné rychlosti trefit nohou. Pokud běží z pravé strany musí nastoupit pravou nohou přes 
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levou, pokud běží z levé strany musí nastoupit levou nohou přes pravou, poté následuje 

náskok do bobu. 

I naskočení má své zákonitosti v pořadí naskočení a dosednutí do bobu viz. obr. 23. 

 

Obr. 23 - Technika naskakování 

 

 

U naskočení do čryřbobu záleží na domluvě obou ,,křídel“, kdo z nich bude skákat dříve. 

Technická příprava českých bobistů 

Technická příprava českých bobistů mimo sezónu probíhá na výše uvedených trenažérech, 

převážně se jedná o trenažér v Liberci viz. obr. 19, kam čeští bobisté jezdí jednou týdně. 

brzdař 

levé ,,křídlo“ pravé ,,křídlo“  

pilot 

První skáče pilot. 

Druhé skáče levé „křídlo“, nedosedá, je 
zvednut na rukách. 

Třetí skáče pravé ,,křídlo“, nohy dává 
pod levé křídlo a také nedosedá. 

Součastně skáče brzdař a dává nohy 
na stupačky pod pravé ,,křídlo“. 

Po dosednutí brzdaře dosedají obě ,,křídla“. 
 



 VÝSLEDKY  
 

77 
 

Povrch, na kterém trénují, je ze starých pásů tartanu. Trénink je v režii bobistů a organizují si 

ho sami. Trénuje se na vzdálenosti 10 m a 40 m, tento úsek je měřený elektronicky. Nácvik 

techniky probíhá z určených pozic, brzdaři a postranní běžci (,,křídla“) trénují starty ze zadu, 

piloti ze svého roztlačováku. Na těchto pozicích absolvují 10 m a 40 m úseky, které absolvují 

s dvoubobem viz. obr. 24. 

Obr. 24 - Start brzdaře na trenažéru v Liberci 

 

Nácvik techniky čtyřbobu probíhá na postranních roztlačovácích, kde si jednotliví závodníci 

tvoří dvojce, které se různě kombinují viz. obr. 25 

Obr. 25 - Start ,,křídel“ postraních běžců  

 

Na závěr se dělá celý start, jak čtyřbobu, tak dvoubobu. Jednotliví bobisté se střídají na 

různých pozicích kromě pilotů. 

K posouzení správnosti techniky je občas využívám digitální fotoaparát s možností sekvence 

snímků, nebo vizuální posouzení jednotlivých bobistů se navzájem. 

Materiálně technická příprava 

V roce 2009 byl zakoupen do České republiky čtyři roky starý bob ze Slovenské republiky. 

Jedná se o velice kvalitní bob. 

Technická příprava před sezónou probíhá v režimu každého pilota, který má na starosti 

přidělený bob, dvoubob nebo i čtyřbob, celou posádku a zajištění veškerého materiálu jako 

helmy, drápky, kombinézy. Dále musí mít pilot nářadí a náhradní díly na případné opravy 
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během tréninků a závodů. K dispozici jsou technici, kteří mají na starosti větší opravy a 

konzultace spojené s úpravou bobu. 

Před sezónou je důležité bob dokonale zkontrolovat a promazat jeho veškeré komponenty. 

Příprava bobu před závodem spočívá v naleštění nožů, což se provádí smirkovým papírem 

různé hrubosti. Začíná se od hrubosti 80 – 2000, plus se používají brusné pasty, viz obr. 27. 

Nůž musí být dokonale vyleštěný. Mohou se leštit na bobu viz. obr. 26, nebo se používají 

přenosné stolky, na které se nože dají upnout. 

    Obr. 26 - Broušení nožů  Obr. 27 -  Brusný materiál 

 

Další část přípravy spočívá v dodržení limitu váhy, která se uskutečňuje pomocí olověných 

závaží, viz. obr. 28, které se uchycují pomocí šroubů, nebo pásků viz. obr. 29. Slouží jako 

přichycení závaží na rám bobu v případě velké podváhy posádky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VÝSLEDKY  
 

79 
 

    Obr. 28 - Závaží                              Obr. 29 - Kovové pásky 

 

Obr. 30 - Sezení pilota 

 

Nasazení nožů 

Nože se nasazují před každým tréninkem a závodem, nikdy se nenechávají na bobu. Pro 

uchycení se používá šroub se zapuštěnou hlavou a matky se silonem viz. obr. 31. Nože se 

nasazují na tzv. ,,klapačku“, to znamená, pohyb nože nahoru a dolu. K tomu slouží gumové 

podložky různé tvrdosti a tloušťky, viz. obr. 33, které se vkládají doprostřed mezi nůž a 

střední části listového péra ,,domeček“ viz. obr. 32. 

 

 

 

 

Obr. 31 - Šrouby 

Stupačky 

Řízení (,,rajčáky) 

Sedačka 

Zavírání 
roztlačováku 
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Obr. 32 - Listové péro 

 

Obr. 33 - Gumové podložky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3 Anketa a rozhovor 
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Z 12 respondentů odpovídajících kritériím uvedených v kapitole 12 vyplnilo a odevzdalo 

anketní lístek 9 respondentů. Kvalitativní zhodnocení jednotlivých otázek jsou uvedeny 

v následujících komentářích a grafech. Grafy se vztahují k jednotlivým otázkám a vypovídají 

o výsledcích z ankety. Otázky číslo 8. a 9. nemají grafické znázornění. 

Otázka č. 1: 

Používáte model v rámci ročního cyklu:  

• Jednovrcholový model 

• Dvouvrcholový model (s ohledem na) . . . . . . . 

• Vícevrcholový model (počet) . . . . . . . . . . . .  

(s ohledem na) . . . . . . 
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Komentář k anketní otázce č. 1: 

Graf 1 poukazuje na to, zda se jednotliví závodníci připravují pouze na bobové závody anebo 

mají ve svém RTC další vrcholy. Většina respondentů jsou atleti. Tři respondenti uvedli 

pouze jednovrcholový model a to s důrazem na ZOH ve Vancouveru, atletické závody berou 

pouze jako přípravné. Čtyři respondenti uvedli dvouvrcholový model. Tři ze čtyř uvedli jako 

jeden vrchol MČR v atletice (červen/červenec) a jeden respondent uvedl jeden z vrcholů letní 

bobové starty (červen), které jsou finančně dotovány. Jako druhý vrchol uvedli ZOH ve 

Vancouveru, nebo v jiných letech MS, ME. 

Dva respondenti uvedli model vícevrcholový a ti tři s ohledem na atletické závody, zejména 

MČR v atletice (červen/červenec), podzimní bobové testy, MS, ME a ZOH. 

Otázka č. 2 
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Kolik tréninkových jednotek zaměřených na rozvoj silových schopností máte 

v týdenním mikrocyklu: 

• V přípravném období  (kolik). . . . . . . .      

• Před závodním období  (kolik). . . . . . . . 

• Závodním období (kolik). . . . . . .  

• Přechodném (kolik). . . . . . . . 

Graf 2 
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Graf 3 

Předzávodní období
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Graf 4 
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Závodní období
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Graf 5 
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Komentář k anketní otázce č. 2: 

Grafy 2 – 5 vyjadřují, kolik tréninkových jednotek v uvedeném období  týdenního mikrocyklu 

mají jednotlivý závodníci zaměřené na rozvoj silových schopností. 

V přípravném období mají dva respondenti na rozvoj silových schopností zaměřené dvě 

tréninkové jednotky. Čtyři respondenti tři tréninkové jednotky a tři respondenti se zaměřují na 

rozvoj silových schopností čtyřikrát. Žádný z respondentů se v přípravném období 

nezaměřuje na rozvoj silových schopností víc než čtyřikrát a méně než dvakrát. 

V předzávodním období se na rozvoj silových schopností zaměřují dva respondenti dvakrát, 

pět respondentů třikrát, dva respondenti čtyřikrát. Jako u předchozího období se žádný z 

respondentů nezaměřuje na rozvoj silových schopností více jak čtyřikrát a méně než dvakrát.  
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V závodním období se šest respondentů na rozvoj silových schopností zaměřuje dvakrát a tři 

respondenti třikrát. Žádný z respondentů se nezaměřuje na rozvoj silových schopností méně 

než dvakrát a více než třikrát. Dále respondenti uvádí, že v bobovém závodním období se 

hlavně zaměřují na rozvoj explozivní síly. 

V přechodném období se na rozvoj silových schopností zaměřují dva respondenti jedenkrát, 

čtyři respondenti dvakrát, jeden respondent třikrát, dva respondenti se na rozvoj silových 

schopností nezaměřují vůbec. 

 

Otázka č. 3 

Kolik tréninkových jednotek v měsíčním mezocyklu zaměřujete na: 

• Maximální sílu (počet). . . . . . 

• Explozivní sílu (počet) . . . . .  

• Speciální sílu (počet). . . . . . 

• Obecnou sílu (počet). . . . . . . 
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Graf 7 
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Graf 8 
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Graf 9 

Obecná síla
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Komentář k anketní otázce č. 3: 
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Graf 6 – 9 poukazuje na to, kolik mají závodníci v měsíčním mezocyklu tréninkových 

jednotek zaměřených na maximální sílu, explozivní sílu, speciální sílu, obecnou sílu. 

Většina respondentů v anketě uváděla rozmezí počtu tréninkových jednotek s ohledem na 

jednotlivá období. Pro vyhodnocení jsem zvolil v daném rozmezí prostřední hodnotu, nebo 

hodnotu  vyšší.  

 

Otázka č. 4: 

V tréninkovém procesu přípravného období využívám převážně tyto formy: 

• Posilování s vlastní vahou těla 

• Cvičení na posilovacích strojích 

• Posilování s osou  

• Posilování s volnými činkami 

• Alternativní posilování (balanční techniky), (jaké). . . . . . 
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Komentář k anketní otázce č. 4:  

Graf 10 poukazuje na to, jaké formy posilování využívají závodníci v přípravném období na 

rozvoj silových schopností. Nejvíce využívanou formou je v přípravném období posilování 

s vlastní vahou a alternativní posilování. Následují formy posilování na posilovacích strojích, 

posilování s osou, posilování s volnými činkami, jsou využívány nejméně. 

Pro alternativní posilování respondenti nejvíce využívají bosu, vzduchové podložky, aquahit. 

Jeden respondent uvedl, že v přípravném období využívá jen alternativní posilování. Další 
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respondent se v přípravném období převážně zaměřuje na posilování a zpevnění bederních 

svalů a to z hlediska věku. 

 

Otázka č. 5 

V tréninkovém procesu předzávodního období využívám převážně tyto formy: 

• Posilování s vlastní váhou těla 

• Cvičení na posilovacích strojích 

• Posilování s osou  

• Posilování s volnými činkami 

• Alternativní posilování (balanční techniky) (jaké). . . . . . 
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Komentář k anketní otázce č. 5 

Graf 11 poukazuje na to, jaké formy posilování využívají závodníci v předzávodním období 

na rozvoj silových schopností. Nejvíce využívanou formou v předzávodním období je 

posilování s osou. Dva respondenti uvádí, že v tomto období využívají pouze posilování 

s osou. Jeden respondent využívá všechny výše uvedené formy. S blížícím se závodním 

obdobím přestávají posilovat s vlastní váhou.  
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Otázka č. 6 

V tréninkovém procesu závodního období využívám převážně tyto formy: 

• Posilování s vlastní váhou těla 

• Cvičení na posilovacích strojích 

• Posilování s osou  

• Posilování s volnými činkami 

• Alternativní posilování (balanční techniky),  (jaké). . . . . .  
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Komentář k anketní otázce č. 6 

Graf 12 poukazuje na to, jaké formy posilování využívají závodníci v závodním období na 

rozvoj silových schopností. Respondenti jako u předešlého období nejvíce využívají 

posilování s osou. Respondenti uvádí, že závodní období je dlouhé, trvá několik měsíců a 

díky tomu musí formy na rozvoj silových schopností obměňovat. Dále respondenti uvádí u 

závodního období problém dostupnosti, jelikož jsou každý týden v jiném městě či státě. 
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Otázka č. 7 

V tréninkovém procesu přechodného období využívám převážně tyto formy: 

• Posilování s vlastní váhou těla 

• Cvičení na posilovacích strojích 

• Posilování s osou  

• Posilování s volnými činkami 

• Alternativní posilování (balanční techniky), (jaké). . . . . . 
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Komentář k anketní otázce č. 7 

Graf 13 poukazuje na to, jaké formy posilování využívají závodníci v přechodném období na 

rozvoj silových schopností. Dva respondenti v přechodném období nepoužívají žádné formy 

na rozvoj silových schopností. Na stejných úrovních jsou formy posilování s vlastní váhou, 

cvičení na posilovacích strojích a alternativní posilování. V přechodném období respondenti 

uvádí, že využívají širokou škálu cviků většinou jen na udržování. 

 

Otázka č. 8 

Vypište, jaké nejčastější cviky používáte pro posílení pletence ramenního, trupu (prsa, 
záda, břicho) a paží: 
 

Komentář k anketní otázce č. 8 

Většina respondentů uvádí jako nejpoužívanější cviky: 
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Bench – press (široký úzký) tlaky za hlavou, výrazy, přítahy v předklonu, rotace s osou, 

stahování kladky za hlavu, tlaky na šikmé lavičce, mrtvý tah (různé varianty), hyperextenze, 

francouzský tlak, tricepsové stahování kladky, bicepsové zdvihy, jak s jednoročními činkami, 

tak s osou, dále respondenti uvádí cviky na břicho sedy – lehy, metronomy, zvedání nohou ve 

visu a cviky za pomoci balančních pomůcek, dva respondenti uvádí cviky na trup HK a DK 

pomocí bosy, aquahitu, balančních disků, další respondent uvádí z hlediska věku jen trup, 

břicho a záda, na ostatní už nemám sílu, cviky převážně izometrické a zpevňovací na úsečích 

a balanční techniky, Vojtovy principy. 

 

Otázka č. 9 

Vypište, jaké nejčastější cviky používáte pro posílení dolních končetin včetně 
komplexních cviků: 
 

Komentář k anketní otázce č. 9 

Jako nejčastější cviky na posílení dolních končetin včetně komplexních cviků uvádí 

respondenti tyto: 

Přemístění na prsa, trh, dřep s činkou na zádech, výpadovou chůzi, výstupy na lavičku, 

podřep-výskok, dosedy s osou na zádech na lavičku, výpony na multipressu, leg–pressu nebo 

s osou, předkopávání, zakopávání v lehu, zakopávání ve stoji. 

 

Otázka č. 10 

Jaké tréninkové prostředky využíváte nejčastěji pro rozvoj speciální síly? 
• výběh kopců 
• výběh kopců se zátěží 
• výběhy s trenažérem 
• jiné formy kopců (jaké). . . .  
• schody (jak). . . .  
• brzděné úseky 
• starty s trenažérem se zátěží 
• úseky s tahačem 
• úseky s manžetami 
• odrazová cvičení  (jaké). . . 
• běh se zátěží  
• jiné napište 
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Graf 14 
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Komentář k anketní otázce č. 10: 

Graf 14 poukazuje na to, jaké prostředky nejčastěji respondenti používají pro rozvoj speciální 

síly. Jak je z grafu patrné, všichni respondenti využívají úseky s tahačem a to většinou 50 - 60 

m. Dalšími prostředky jsou výběhy kopců, kde respondenti uvedli jako nejčastější výběhy cca 

50 m, běžecké odpichy. Dalším prostředkem jsou výběhy s trenažérem do kopce. Respondenti 

uvádí, že je používají jako kontrastní metodu. Po výběhu s trenažérem do kopce následuje 

start s trenažérem. Dalšími prostředky jsou: výběhy kopců se zátěží, zde respondenti využívají 

závaží na kotníky, a jeden z respondentů pneumatiku, jak je z grafu patrné, jiné formy kopců 

respondenti neuvádí. Méně jsou využívány schody, kde tři respondenti uvedli, že schody 

nejčastěji vybíhají odrazově frekvenčně, zařazují SBC, snožné odrazy, odrazy jednonož, 

metcalfy. Dále tři respondenti uvedli jako formu rozvoje speciální síly: odrazová cvičení - 

přeskoky překážek snožmo, odrazy LP a různé kombinace (L, P, LLPP, LLP, PPL atd.), dále 

tři respondenti uvádí brzděné úseky, nejméně jsou využívány: běh se zátěží, starty 

s trenažérem, úseky s manžetami či jiné.  
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Otázka č. 11 

Jaké tréninkové prostředky využíváte nejčastěji  pro rozvoj explozivní (výbušné) síly: 

• S využitím překážek 

• S využitím činek (jaké). . . .  

• S využitím plyometrických cvičení (jaké). . . . 

jiné napište: 
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Komentář k anketní otázce č. 11: 

Graf 15 poukazuje, jaké prostředky respondenti využívají pro rozvoj explozivní síly. Z grafu 

je patrné, že nejvíce využívají činky a to hlavně osy. Především cviky: podřep výskok, dosedy 

na lavičku nebo přemístění na prsa, trh s lehčí váhou, ale rychle. Dalšími prostředky 

využívané na rozvoj explozivní síly jsou překážky a to většinou (5 – 10) za sebou nebo (1 – 2) 

stále se zvyšující. Nejméně využívají plyometrických metod. 

Kromě uvedených prostředků respondenti nevyužívají žádné jiné.  
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14. Diskuse 
Zhodnocení dosažených výsledků a osobních doporučení 

Při požádání o zapojení jednotlivých závodníků a činovníků do výzkumu bobového sportu 

jsem se setkal s kladným přístupem, jak při pokládání otázek v interview, tak i ve vyplňování 

anketního lístku. Interview bylo především zaměřené na vývoj v bobovém sportu a na 

technickou přípravu. Bylo pozorovatelné, že dotazovaní odpovídali na otázky se zájmem 

podělit se o zkušenosti.  

Výsledky interview o vývoji v bobovém sportu mě na jednu stranu překvapily v mnoha 

ohledech a na druhou utvrdily, že tento sport patří v České republice mezi menšinové, jak 

svou základnou závodníků, tak materiálním zabezpečením, i když se jedná o materiálně 

náročný sport. Dále vyplynula skutečnost velice stabilních výsledků závodů, kde se čeští 

bobisté umísťovali na předních pozicích. K tomuto významu přikládám důraz na vynikající 

starty, které patřily mezi nejlepší na světě vedle bobových velmocí, jako jsou Němci, Švýcaři 

atd. Domnívám se, že to bylo příčinou specializované přípravy, na kterou se kromě českých 

posádek soustředilo pouze prvních pár posádek světového poháru. Postupem doby se ke 

specializované přípravě přidávají i ostatní posádky z různých zemí, a tím vzrostla konkurence. 

Boby jsou sportem technickým, kde materiál bobů a nožů hraje stále velkou roli. Proto státy, 

které mají finanční prostředky, je investují do vývoje a výzkumu bobového materiálu. 

Především do vývoje materiálu nožů věnovaly nemalé prostředky a snažily se jejich složením 

docílit nejlepších vlastností pro jízdu. Celý svět se domníval, že rozhodující je materiál nožů a 

nevěnoval pozornost příčnému ani podélnému rádiusu. Příčný a podélný rádius a jeho změny 

se ukázaly být hlavní cestou ke zrychlení a zlepšení jízdních vlastností nožů, po zavedení 

pravidla o jednotném materiálu nožů. Zavedením tohoto pravidla byla snaha vyrovnat 

materiální podmínky jednotlivých týmů a zároveň snížit náklady. V praxi se ukázalo, že tomu 

tak není. Objevil se nový typ nožů ,,carving“, který vzešel z vývoje jízdních vlastností. 

Na vývoj bobů se každý stát podílí dle svých možností, např. Monačané, ale i další státy 

využívají aerodynamický tunel nejen k zjišťování aerodynamických vlastností samotného 

bobu a zároveň bobu s celou posádkou. Dále se snaží o zlepšení jízdních vlastností 

v zatáčkách, např. zadní výkyvnou osou. 

Z interview jsem zjistil, že žádný výzkum v oblasti vývoje materiálu bobů nebyl a v současné 

době také není kvůli nedostatku finančních prostředků. Pouze se obráběly nože na určitý 

rádius nebo se měnila křivka podle okopírovaných nožů. Obnova materiálního zabezpečení 
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probíhá formou nákupu starších bobů. Myslím si, že i přestože jsme malým státem, měli 

bychom věnovat značnou pozornost vývoji a úpravě materiálu bobů. Mohlo by to do značné 

míry zlepšit výsledky a tím se přiblížit světové špičce. Výsledky, které v poslední době Česká 

republika získala, přisuzuji dlouholetým zkušenostem pilota, jehož výsledek z ME 2007 a 

z MS 2008 patří k jednomu z nejlepších v historii.    

Setkávám se skutečností pomalé výchovy pilotů oproti jiným zemím. U nás trvá průměrně 

výchova pilota, než je schopen bez větších problémů sjíždět různé dráhy, 2 – 3 roky podle 

schopností a další 2 - 4 roky než je schopen konkurovat světové špičce. Vypozoroval jsem 

skutečnost, že v ostatních bobových velmocích je pilot schopen podávat výkony druhý až třetí 

rok. Nahrává tomu skutečnost velké konkurence, např. Němci, Rusové, kteří jezdí selekce, 

kdo nastoupí do SP, kdo do EP a kdo bude pouze trénovat. Vyberou se ti nejlepší, kteří 

dokážou obstát mezi světovou špičkou. Piloti mají k sobě jen ty nejlepší brzdaře, i ti podléhají 

výběru a podstupují testy. V České republice jsou nyní čtyři piloti a asi 15 brzdařů, bohužel to 

není natolik početné, aby mezi sebou soupeřili, ale spíš se podporovali a předávali si 

zkušenosti. Proto, když někdo projeví zájem o boby, zkusí si to na trenažéru, pokud se ukáže, 

že má talent, je přijat. Stává se, že závodníci se učí vše kolem bobů až na závodech. 

Shledávám v tom nedostatečnou přípravu a průpravu. Podle mého názoru se to projevuje na 

výkonech a výsledcích. Ve většině případů je během sezóny nouze o brzdaře. Boby jsou 

sportem náročným na čas, kolikrát se stává, že je potřeba, aby závodníci byli pryč několik 

týdnů Podle mého názoru, by se měla rozšířit základna závodníků, udělat nábory, přijímací 

testy a stanovit kritéria, aby vznikla možnost stát se výborným závodníkem. To by mělo 

zvýšit konkurenci a motivovat závodníky k zvyšování vlastní výkonnosti. Bohužel je to 

představa vzdálené budoucnosti, protože boby jsou malým okrajovým sportem oproti fotbalu, 

hokeji, tenisu a podobným sportům, o kterých se mluví a ví. Tím pádem je lidé mají 

v podvědomí a budí zájem médií. Proto v této sportovní oblasti spatřuji nedostatečný 

marketing ČSBS. ČSBS nemá žádnou placenou funkci, všichni členové výkonného výboru a 

předsednictva vykonávají své funkce z vlastního popudu a dobrovolnosti. 

Podle mého názoru, by měla být funkce předsedy placenou funkcí, aby se celoročně staral o 

náležitosti kolem bobů a sháněl prostředky pro realizování závodů, soustředění a jiných 

důležitých věcí. 

Myslím si, že by se tím mohl bobový sport posunout o kousek dopředu z hlediska 

organizování a zabezpečení. 
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V technické a kondiční přípravě shledávám různorodost, poněvadž se většina bobistů 

připravuje samostatně. Kromě soustředění, které jsou většinou organizovány ČSBS. Společné 

tréninky si bobisté organizují sami. Podle mého názoru, není dostatečná kontrola nad 

závodníky, jak se kdo poctivě připravuje a jaká je jejich průběžná výkonnost, ČSBS vychází z 

testů, které se většinou konají v říjnu, přičemž sezóna začíná v listopadu a vrchol sezóny bývá 

v únoru. Z interview s bobisty jsem vydedukoval, že výsledky testů jsou pouze orientační, 

protože v popsané charakteristice dotazované osoby směřují hlavní vrchol sezóny na únor. 

Někteří se připraví pouze na testy, protože ví, že už další nebudou a bude se z nich dále 

vycházet. Podle vzorů jiných států, by měli být testy průběžné, kde by se sledovala aktuální 

výkonnost a vycházelo by se z nich pro další závody. Testy speciálních dovedností probíhájí 

na trenažéru v Liberci, kde jsou pásy tartanu. Podle mého názoru, by bylo dobré, aby 

testování probíhalo na ledových trenažérech, kde by se start podobal specifikám závodních 

podmínek. 

Bobisté svou technickou přípravu zaměřují na nácvik jednotlivých druhů startů během celého 

roku (popsaných v kapitole technika bobových disciplín), která probíhají po všechna období 

přípravy stejně. Chybí však zpětná vazba v podobě rozboru techniky přes videozáznam nebo 

přítomnost a kontrolu trenérů. Četnost tréninků je jedenkrát týdně. Osobně si myslím, že by 

mohly být tréninky techniky startu jedenkrát týdně a trénink speciální síly s bobem také 

jedenkrát týdně. Dále si myslím, že by měly být vytvořeny stabilní posádky, které by 

trénovaly společnou techniku a rytmus celého startu. Trénink techniky startů by se měl 

v předzávodním období zaměřovat na rozvoj dovednosti v závodních podmínkách, tj. ledové 

trenažéry např. v německém Oberhofu, Königssee, nebo italské Cesaně. Myslím si, že by to 

přispělo ke kvalitě startů stabilních posádek. 

Výsledky ankety ukázaly, že se většina závodníků kromě bobů věnuje atletice, většinou se 

jedná o sprinty. Jejich přípravu proto zaměřují i na atletické závodní období, i když 

z rozhovorů jsem zjistil skutečnost, že se postupně zaměřují na boby. V tomto případě bych 

doporučil zkombinovat sprinterský a koulařský trénink, což by mohl být přínos převážně 

v explosivní síle. 

U anketní otázky týkající se počtu tréninkových jednotek zaměřených  na silovou přípravu, 

výsledky ukázaly, že se respondenti zaměřují na rozvoj síly maximální a obecné, stejně tak 

jako explozivní. Nicméně se domnívám, že rozvoj explozivní síly  by měl převažovat, jak 

uvádím v kapitole adaptace při rozvoji silových schopností, kde jsou změny po dynamickém 

tréninku až 60 %. Zde bych doporučoval častěji zařazovat různé druhy odhodů koule, 
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medicinbalů, bulin, závaží. Z dalších výsledků vyplynulo nedostatečné používání 

plyometrické metody, respondenti se zaměřují převážně na cvičení s osou, případně používají 

překážky. Při rozvoji explozivní síly mi chybí různorodost cvičení.  Nejméně se však zaměřují 

na rozvoj speciální síly, kde všichni respondenti uvedli, že využívají úseky s tahačem, 

v pozadí už zůstávají schody, kopce, výběhy s trenažérem a odrazová cvičení. Domnívám se, 

že by mohly být užitečné různé kombinace prostředků pro rozvoj speciální síly a to např. 

odrazová cvičení do kopce a schodů, za využití zátěžových vest nebo aquahitů.  

Výzkumem bylo zjištěno využívání relativně nové formy rozvoje silových schopností a to 

metodou alternativního posilování, které využívá nadpoloviční většina respondentů ve všech 

obdobích RTC. Podrobněji vypovídají, že tuto formu využívají pro zpevnění ,,tělního jádra“, 

posílení svalstva trupu nebo jako kompenzační cvičení. Nejčastěji využívají Bosu, Aquahit 

(,,vodní pytel“), vzduchové podložky, expandry, gymboll. 

Alternativní metodu posilování bych doporučil před každým tréninkem maximální nebo 

explozivní síly pro zpevnění svalstva trupu. Většina respondentů využívá cvičení s volnou 

osou, i některá cvičení lze provádět například na bosu nebo využít medicinbal jako labilní 

podložku nebo různé úseče. 

S touto metodou jsem se setkal u zahraničních bobistů, zejména u zámořských, kteří ji 

používají jak před tréninky, tak do rozcvičení na závody.  

Nejméně respondenti využívají cvičení s volnými činkami, kromě nakládací osy. Cvičení 

s vlastní váhou využívají především v přechodném období. Zjistil jsem, že většina 

respondentů rozvíjí silové schopnosti během celého roku. 

Výzkumné otázky zaměřené na nejčastěji používané cviky: pletenec ramenní, břicho, záda, 

trup, a dolní končetiny ukázaly, že ve srovnání s přehledem tréninkových prostředků na 

rozvoj síly podle Studničky (2002), zůstávají v zásadě stejné. Cviky se nijak od té doby 

nezměnily. Respondenti se drží už několik let stejných postupů. Přikládal bych důraz na 

obnovení a variabilitu jednotlivých cviků, například za pomoci balančních prostředků. 

I když jsou boby vysoce technickým sportem, kde o výsledku rozhoduje nejen technika jízdy, 

stav a připravenost materiálu a kvalita startu. O proti minulosti je bobový sport velice 

specializovaným sportovním odvětvím. Sportovní výkonnost bobistů dosahuje vysoké úrovně 

téměř ve všech oblastech pohybových schopností. V našich podmínkách by bylo vhodné se 

zaměřit na nové metody a formy, které mohou výkonnost závodníků ještě zvýšit. 
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Okrajově bych chtěl kromě kondiční a technické přípravy zmínit psychologickou přípravu, 

která si myslím, je v dnešní době velice důležitá komponenta výkonu v odbourávání 

předstartovních stresů, strachu, nebo konkrétně vhodný ideomotorický trénink pro piloty. 

U českých bobistů jsem se neshledal s žádnou větší cílenou psychologickou přípravou.  

   



 ZÁVĚR  
 

98 
 

15. Závěr 
V této práci jsem se snažil přiblížit vývoj bobového sportu, kvalitu silové a technické přípravy 

českých bobistů. Sběr informací z literatury a dostupných zdrojů ohledně kondiční přípravy a 

technické přípravy bobistů byl velmi složitý a v české literatuře jsem odpovídající údaje 

nedohledal. Snažil jsem se prozkoumat internetové zdroje, ale většinou se týkaly výzkumu 

v oblasti materiálu, které byly několik let staré a podléhaly ještě starým pravidlům.  

Zjištěné výsledky, interview, pro mě byly v mnoha ohledech překvapivé. Dřívější příprava 

bobistů se tolik nepotýkala s finančními problémy, veškeré získané prostředky směřovaly na 

přípravu, díky čemuž bylo dosahováno vynikajících umístění a startovních časů. Další fakt, 

který přispíval k výborným umístěním byl, že jednotlivé týmy spolu trávily více času nejen 

v průběhu letní přípravy, kde jedním z motivačních faktorů byla pravidelná účast na MS 

v letních startech, kde čeští bobisté získali několik titulů mistrů světa.  Postupem času se i 

ostatní státy začaly cíleně věnovat propracovanému atletickému tréninku. Díky tomu se 

výrazně zvýšila konkurence a vzrostla úroveň jednotlivých posádek. Díky těmto faktorům by 

se mohlo zdát, že výkonnost českých bobistů poklesla, nicméně jejich výkonnost zůstala na 

stejné úrovni. Důvodem určité stagnace jsou v tomto kontextu finanční problémy, které se 

odráží v kvalitě přípravy a nedostatečné spolupráci jednotlivých týmů. Ruku v ruce z výše 

uvedenými faktory je i nedostatečné materiálně technické zabezpečení. Snažil jsem se zjistit, 

jestli jsou čeští bobisté schopni obstát v konkurenci se světovou špičkou a dospěl jsem 

k závěru, že díky výsledkům posledních let jsou i přes problémy a úskalí schopni konkurovat 

světové špičce.  

Základní nedostatky v kondiční přípravě považuji v její necentralizovanosti a zároveň 

nedostatečné znalosti jednotlivých závodníků v oblasti metodiky sportovního tréninku, např. 

již zmíněný nízký počet explozivní síly a krátký čas věnovaný přípravnému cyklu. V podstatě 

jedinou změnou v dlouhodobém stereotypním tréninku je zařazení balančních prostředků do 

silového tréninku. 

Věřím, že do budoucna bude bobový sport získávat na popularitě, podaří se získat finanční 

prostředky na zlepšení systému přípravy a výchovy nových bobistů. Na základě veřejných 

náborových akcí a zlepšení výběru talentů vzroste základna a tím i konkurence. Tyto faktory 

by v konečném důsledku měly vést k celkovému zlepšení výkonnosti. 
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Příloha 1: – Seznam bobových federací, které spadající pod FIBT 
 
 
AHO  Netherlands Antilles                       
AND  Andorra 
AUS  Australia 
AUT  Austria 
ARG  Argentina 
ARM  Armenia 
ASA   American Samoa 
BEL  Belgium 
BER  Bermuda 
BIH  Bosna – Herzegovina 
BRA  Brazil 
BUL  Bulgaria 
CAN  Canada 
CHI  Chile 
CHN  People´s Republic of China 
CRO  Croatia 
CZE  Czech Republic 
DEN  Denmark 
ESP  Spain 
FIN  Finland 
FRA  France 
GBR  Great Britain 
GER  Germany 
GRE  Greece 
HUN  Hungary 
IND  India 
IRL  Ireland 
ISR  Israel 
ISV  Virgin Islands 
ITA  Italy 
JAM  Jamaica 

JPA  Japan 
KAZ  Kazakhstan 
KOR  Republic of Korea 
LAT  Latvia 
LIE  Liechtenstein 
MEX  Mexico 
MON  Monaco 
NOR  Norway 
NED  Netherlands 
NZL  New Zealand 
POL  Poland 
POR  Portugal  
PUR  Puerto Rico 
ROU  Romania 
RSA  South Africa 
RUS  Russia 
SAM  Western Samoa 
SLO  Slovenia 
SMR  San Marino 
SRB  Republic of Serbia 
SUI  Switzerland 
SVK  Slovakia 
SWE  Sweden 
TPE  Chinese Taipei 
TRI  Trinidad & Tobago 
TUR  Turkey 
UKR  Ukraine 
USA  United States of America 
VEN  Venezuela 
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Příloha 2: – Seznam současných bobových drah 
 
 

 Altenberg 
 
Délka tratě: 1413,12m 

Maximální stupeň: 15% 

Průměrný stupeň: 8,65% 

Převýšení: 122.22m 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Calgary 
 
Délka tratě: 1475m 

Maximální stupeň: 15% 

Průměrný stupeň: 8,6% 

Převýšení: 121,2m 

 
 
 
 
 
 
 

 Cesana/San Sicario 
 
Délka tratě: 1435m 

Převýšení: 114m 

Počet zatáček: 19 

Nejvyšší rychlost: 130 km/h 
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 Cortina D´Ampezzo 
 
Délka tratě: 1370m 

Maximální stupeň: 15,8% 

Průměrný stupeň: 9,34% 

Převýšení: 120,45m 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Königssee 
     
Délka tratě: 1250m 

Průměrný stupeň: 9,3% 

Převýšení: 117m 

 
 
 
 
 
 

 Lake Placid             
 
Délka tratě: 1455m 

Maximální stupeň: 20% 

Průměrný stupeň: 9,8% 

Převýšení: 128m 
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 Lillehammer     
 
Délka tratě: 1365m 

Maximální stupeň: 15% 

Průměrný stupeň: 8,5% 

Převýšení: 114m 

 
 

 
 
 

    Nagano 
 
Délka tratě: 1762,3m 

Maximální stupeň: 1-,78% 

Průměrný stupeň: 8,64% 

Převýšení: 112,5m 

 
 
 
 
 
 

Salt Lake City,  
 Park City 

 
Délka tratě: 1335m 

Maximální stupeň: 15% 

Průměrný stupeň: 7,8% 

Převýšení: 104m 
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 St. Moritz  
 
Délka tratě: 1722m 

Maximální stupeň: 15% 

Průměrný stupeň: 8,14% 

Převýšení: 130m 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Sigulda 
 
Délka tratě: 1200m     

Počet zatáček: 16 

 

 
 

 
 

 
 
 

 Whistler  
 
Délka tratě: 1450m 

Maximální stupeň: 20% 

Převýšení: 148m 

Počet zatáček: 16 
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 Winterberg  
 
Délka tratě: 1330m 

Maximální stupeň: 15% 

Průměrný stupeň: 9,8% 

Převýšení: 110m 

 
 
 
 
 
 

 Igls 
 
Délka tratě: 1217m 

Maximální stupeň: 14%   

Průměrný stupeň: 8,5% 

Převýšení: 124m 

 
 
 
 
 

 La Plagne  
 
Délka tratě: 1507,5m 

Maximální stupeň: 14,5 % 

Průměrný stupeň: 8,29 % 

Převýšení: 124,5m 
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Příloha 3 –  Bodový list 
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Příloha 4  
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Příloha 5  
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Příloha 6 
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Příloha 7 
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Příloha 8 
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Příloha 9 
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Příloha 10 
 
 
 

 
 



 PŘÍLOHY  
 

 
 

Příloha 11 
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Příloha 12 
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Příloha 13 
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Příloha 14 
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Příloha 15 - Přehled závodů v sezóně 2009/10 

 

 
 
 



 PŘÍLOHY  
 

 
 

Příloha 16 
 
Rok narození:  
 
Pozn.: hodící se zvýrazněte nebo potrhněte (abcd – abcd, podtržení ) 
 
1. Používáte v rámci ročního cyklu:  

• Jednovrcholový model 

• Dvouvrcholový model (s ohledem na) . . . . . . . 

• Více vrcholový model  (počet) . . . . . . . . . . . .  

 (s ohledem na) . . . . . . 

 

2. Kolik tréninkových jednotek zaměřených na rozvoj silových schopností máte 

v týdenním mikrocyklu: 

• V přípravném období  (počet). . . . . . . .      

• Před závodním období (počet). . . . . . . . 

• Závodním období  (počet). . . . . . .  

• Přechodném (počet). . . . . . . . 

 

3. Kolik tréninkových jednotek v měsíčním mezocyklu zaměřujete na: 

• Maximální sílu (počet). . . . . . 

• Explozivní sílu (počet) . . . . .  

• Speciální sílu  (počet). . . . . . 

• Obecnou sílu (počet). . . . . . . 

 

4. V tréninkovém procesu přípravného období využívám převážně tyto formy: 

• Posilování s vlastní vahou těla 

• Cvičení na posilovacích strojích 

• Posilování s osou  

• Posilování s volnými činkami 

• Alternativní posilování (balanční techniky) (jaké). . . . . . 
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5. V tréninkovém procesu předzávodního období využívám převážně tyto formy: 

• Posilování s vlastní vahou těla 

• Cvičení na posilovacích strojích 

• Posilování s osou  

• Posilování s volnými činkami 

• Alternativní posilování (balanční techniky) (jaké). . . . .  

 

6. V tréninkovém procesu závodního období využívám převážné tyto formy: 

• Posilování s vlastní vahou těla 

• Cvičení na posilovacích strojích 

• Posilování s osou  

• Posilování s volnými činkami 

• Alternativní posilování (balanční techniky)  (jaké). . . . . .  

 

7. V tréninkovém procesu přechodného období využívám převážně tyto formy: 

• Posilování s vlastní vahou těla 

• Cvičení na posilovacích strojích 

• Posilování s osou  

• Posilování s volnými činkami 

• Alternativní posilování (balanční techniky) (jaké). . . . . . 

 

8. Vypište, jaké nejčastější cviky používáte pro posílení pletence ramenního, trupu (prsa, 

záda, břicho) a paží: 

 

 

 

9. Vypište, jaké nejčastější cviky používáte pro posílení dolních končetin včetně 

komplexních cviků: 
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10.  Jaké tréninkové prostředky využíváte nejčastěji pro rozvoj speciální síly? 

• Výběh kopců 

• Výběh kopců se zátěží 

• Výběhy s trenažérem 

• Jiné formy kopců (jaké). . . .  

• Schody (jak). . . .  

• Brzděné úseky 

• Starty s trenažérem se zátěží 

• Úseky s tahačem 

• Úseky s manžetami 

• Odrazová cvičení  (jaké). . . 

• Běh se zátěží  

• Jiné, napište: 

 

11. Jaké tréninkové prostředky využíváte nejčastěji  pro rozvoj explozivní (výbušné) 

síly: 

• S využitím překážek 

• S využitím činek (jaké). . . .  

• S využitím plyometrických cvičení (jaké). . . . 

• Jiné, napište: 

 

 

 
 


