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Snowboardový klub SK SNOWRIDERS VIMPERK vznikl 16.července 2005 iniciativou lidí zabývajících
se snowboardingem při Základní škole TGM ve Vimperku, kde také vznikla první sportovní třída v
Čechách se zaměřením na snowboarding. První valná hromada klubu se uskutečnila 25.10.2005,
kdy proběhla volba výboru, byly schváleny stanovy a bylo zaregistrováno 60 členů. Ve sportovní
třídě zaměřené na snowboarding trénují děti od deseti do šestnácti let. Kromě pětihodinového
tělocviku mají dvakrát týdně tréninky a osm soustředění
v délce čtyř až sedmi dnů, tři v létě a pět v zimě. Od
sezóny 2006/2007 je otevírán také kroužek snowboardingu pro děti na prvním stupni základní školy.
Kromě tréninkové činnosti se klub zabývá organizováním snowboardových i jiných závodů (krajské
přebory, vlastní závody). Klub se také aktivně podílí
na vybudování snowboardového areálu na sjezdovce
na šumavském Zadově, kde již byly zbudovány nějaké
překážky pro trénování snowboardových triků.
2

Činnost klubu je financována částečně z
členských příspěvků, z příspěvků Městského
úřadu ve Vimperku a také díky různým grantům
Krajského úřadu Jihočeského kraje a KS lyžařů.
Další příjmy tvoří sponzorské příspěvky a příjmy

předvádějí své dovednosti. Pro reklamní účely
je možné využít i plochy na mikrobusu, který
pravidelně dopravuje naše snowboardisty na
tréninky a závody a parkuje tak v lyžařsky exponovaných oblastech. Další možností propagace jsou závody, které klub organizuje a
na kterých je možné umístit reklamní bannery na startovacích a cílových branách a na
stupních vítězů. Fotografie ze závodů jsou pak
uveřejňovány v regionálním tisku a na internetu. Díky aktivní účasti na různých závodech
v celé republice jsou naši snowboardisti vidět v
různých částech republiky, většinou v oblastech
intenzivně navštěvových lyžaři a snowboardisty. Účastníme se i závodů v rakouských Alpách
a naši snowboardisti se i v těžké konkurenci
rakouských snowboardistů umisťují na předních
místech.

z reklamy a propagace různých firem. Významným sponzorem je například firma Temple,
která obchoduje s potřebami pro snowboarding a skateboarding a která poskytuje členům
klubu výrazné slevy na nákup vybavení a také
ceny pro vítěze závodů, které klub organizuje.
Od roku 2007 se nabízí možnost reklamy na
snowboardových překážkách na sjezdovce na
Zadově, které jsou velmi dobře viditelné ze
sedačkové lanovky. Tyto překážky přitahují pozornost všech cestujích na lanovce především
i díky snowboardistům, kteří na nich trénují a
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Sportovní klub Snowriders má své vlastní internetové stránky www.snowriders.cz, kde mohou
členové klubu i ostatní zájemci o snowboarding najít nejen informace o činnosti klubu, ale také
informace o závodech pořádaných v České Republice a Rakousku. Jsou zde zveřejňovány výsledky nebo odkazy na výsledky snowboardových závodů, součástí je galerie dokumentující činnost
klubu. Na internetu máme také skupinu na Facebooku, přes kterou posíláme přihlášeným členům
akuální informace přímo na e-mail (team-snowriders).
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V rámci klubové činnosti jsou i nejmenší děti
z prvního stupně základní školy připravovány
pro vstup do třídy se sportovním zaměřením
na
snowboarding.
Příprava
budoucích
snowboardistů a snowboardistek probíhá jednou týdně formou her, výletů na kolech, v zimě
probíhá výcvik na snowboardu i na sjezdových
lyžích, občas v bazénu, a to vše pod vedením
našich instruktorů a trenérů.
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Už v první sezóně po založení klubu získali naši snowboardisté řadu pěkných umístění
ve snowboardových závodech. Na mistrovství republiky školní mládeže ve snowboardslalomu se na prvním místě umístil Marek Kolman, druhá místa obsadili ve svých kategoriích Klára Drenčeniová, Michal Vokál a Veronika Hudečková, na třetích místech se
umístili Lucka Prouzová a Josef Bejček. Na krajském závodě ve snowboardkrosu a skikrosu
obsadili ve svých kategoriích první místa Daniel Szpuk, Nikol Frajkorová, Veronika Trojanová. Na druhých místech se umístili Anda Becková, Josef Bejček a Christián Havel, a na
třetích místech Klára Drenčeniová, Marek Kolman a Jakub Malík. Na republikových závodech mládeže Snowboardel open ve snowboardkrosu se naši jezdci umístili na 5-8. místě Michal Vokál, Marek Kolman, Josef Bejček a Tonda Nahodil. Veronika Trojanová vybojovala
na krajském přeboru školní mládeže v obřím slalomu druhé místo.
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Tato závodní sezóna byla vzhledem ke
katastrofálnímu nedostatku sněhu velmi
chudá. Byl zrušen krajský přebor AŠSK a další
tři krajské přebory ve snowboardingu - paralelní snowboardslalom, snowboardcross a BigAir. Závody byly v této sezóně rušeny i na republikové úrovni. Nejúspěšnějšími závody tak
byly republikové závody z Winterfresh série na
Kramolíně a Neklidu. Zúčastnili jsme se také
přeboru Horního Rakouska na Hochfichtu, kde
jsme obsadili dvě první místa v různých kategoriích (Michal Diviš a Christián Havel). Klub se
v této sezóně rozrostl na 105 členů.
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Jihočeští snowboarďáci na III.zimní
olympiádě mládeže
Chlapci a děvčata ze snowboardového klubu SK Snowriders Vimperk, kteří reprezentovali
Jihočeský kraj na zimní olympiádě mládeže v Beskydech, odsud přivezli velmi dobré výsledky.
Bojovali ve dvou oficiálních disciplinách - obřím slalomu a paralelním slalomu - a ve vloženém
závodě ve freestylu. V tvrdých podmínkách ( sníh na sjezdovkách na Razule byl zmrzlý na kost)
získala Michaela Vaňková zlatou a stříbrnou medaili, Daniel Schwamberger stříbro a bronz, Diana
Augustinová bronz a páté místo a Christián Havel dvě šestá místa. Ve freestylu byli opět ve špičce Míša zlato, Diana stříbro, Christián bronz a Dan páté
místo. Do bodovací soutěže krajů přispěli 29 body.
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V sezóně 2007/2008 klub uspořádal 3 závody. Jeden závod ve Vimperku ještě na podzim před
sněhovou sezónou - přípravný cyklokrosový závod Bike cross. V zimě potom dva závody na sněhu Pohár AŠSK ČR ve snowboard-slalomu a krajský přebor - Večerní paralelní snowboard-slalom. Oba
tyto závody se měly původně konat na Zadově, ale musely být kvůli nedostatku sněhu přeloženy do
Kašperských Hor. Další dva plánované krajské přebory musely být kvůli nedostatku sněhu zrušeny.
Závodníci našeho klubu se úspěšně prezentovali na na několika závodech v České republice a v
Rakousku. Michaela Vaňková se umístila dvakrát na prvním místě na Zimní olympiádě mládeže, na
Poháru AŠSK ČR se umístila na druhém místě, Diana Augustinová je vítězkou seriálu republikových
závodů Rookie cupu, na Zimní olympiádě mládeže se umístila na druhém a třetím místě a na
Poháru AŠSK ČR se umístila na 3.místě. Daniel Schwamberger vybojoval druhé a třetí místo ma
Zimní olympiádě mládeže a první místo na Poháru AŠSK. Michal Diviš získal 1.místo na krajském
přeboru Jihočeského kraje. Nikol Frajkorová 1.místo na Poháru AŠSK, Radek Vintr byl na Poháru
AŠSK druhý, Christián Havel získal 3.místo na Zimní olympiádě mládeže. Zúčastnili jsme se také
dvou rakouských závodů - Boardersday na Hinterstoderu a v Kasbergu, odkud si Michaela Vaňková
přivezla hodnotné ceny za první místo a Diana Augustinová za místo druhé a na stupních vítězů
stanul také Marek Kolman.
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Osmi závodů O2 4x4 a RookieCupu se zúčastnil užší výběr 4 závodníků. Závodů na krajské
úrovni nebo regionálních závodů se účastnilo 60% zařazených žáků. Všichni se účastnili aspoň 1
závodu pořádaného SLČR. Celkem absolvováno 17 závodů.
Republikové i krajské závody
30.1.2009, 4x4 O2, Kramolín, 4 startující
1.2.2009, Rookie Cup, Kramolín, 4 startující
7.2.2009, 4X4 O2, Rejdice, 3 startující
6.2.2009, Krajský přebor – paralelní slalom, Zadov, 9 startujících
11.2.2009, SNX – OÖ, Hochficht, Rakousko, školní závody, 4 startující
17.2.2009, AŠSK, Zadov, 17 startujících
14.2.2009, 4x4 O2, Neklid, 3 startující
28.2.2009, 4X4 O2, Špindlerův Mlýn, 3 startující
28.2.2009, SNX – OÖ, Hochficht, Rakousko, školní závody, 3 startující
7.3.2009, SNX Krajský přebor, Zadov, 9 startujících
8.3.2009, Krajský přebor – slope style, Zadov, 5 startujících
12.3.2009, Boardersday, Hinterstoder, Rakousko, 3 startující
14.3.2009, EasyDude, Kasberg, Rakousko, 1 startující
14.3.2009, SNX, Horní Vltavice, 7 startujících
15.3.2009, Big Air, Zadov, 4 startující
Tři celkově nejlepší výsledky zařazených sportovců ve všech disciplínách společně
sezóna 2008-2009
Michaela Vaňková – 2. místo v seriálu republikových závodů O2 a Rookie Cup
Diana Augustinová – přebor ČR freestyle, ženy - 2. místo, juniorky – 1. místo
Dominik Veselka – 2. místo v juniorech v Rookie Cupu
Všichni se stali členy jun. reprezentace ČR

10

Sezóna 2009-2010 na úseku snowboardingu
byla plná úspěchů. Závodníci z SK Snowriders,
neboť to je jediný klub v jihočeském kraji,
který se zabývá touto chvályhodnou činností,
se zúčastnili 8 tréninkových soustředění a
patnácti závodů. Jejich činnost ve sportovním středisku mládeže ( jediném v ČR ) již
dlouhodobě zajišťuje sportovní klub Snowriders Vimperk. Tréninková příprava probíhala na
suchu ve Vimperku i na sněhu na Zadově – trénovalo se 2x týdně a tréninky byly doplněny
soustředěními : 3 letní – Štíty – akrobacie,
skoky do vody, Křišťanovický rybník a Dachstein
– kola, atletika, plavání, obratnost, vysokohorská turistika, hry a 5 zimních – Zadov, Kubova Huť, Hochficht, Železná Ruda a Dachstein,
zaměřených na trénink jednotlivých snowboardových disciplin. Naši snowboarďáci absolvovali také 17 závodů jak republikového, krajského,
tak lokálního významu a za závody vycestovali
i za hranice.Obvzlášť bych chtěl vyzdvihnout
úspěch výpravy jč. Snowboardistů, kteří získali
na ZOM v Libereckém kraji 3 medaile a stali se
tak její nejúspěšnější částí.

Monika Stejskalová : 1. místa – paral.
slalom,AŠSK
Nikol Frajkorová: 1. místo v KP paralelu
Michal Diviš – 1. místa v KP freestyle
Daniel Sýkora : účastník rep. závodů 4x4 O2, 1.
místa KP
Radek Vintr : 3. a 5.místo na ZOM v Rejdicích,1.
místa KP
Michal Hanko : 4. a 7. Místo na ZOM
Petra Hlávková : 1. Místa v KP

A naši nejúspěšnější závodníci ?
Diana Augustinová : 3. místo v rep. seriálu
závodů 4x4 O2, Rookie cupu( 4. mezi ženami
v ČR). Kvůli zranění jí chyběly body z jednoho závody MČR. 2. M. MČR v HP. Vítězka World
Rookie fest v Livignu, Špindlerovém Mlýně. Byla
vybrána jako účastnice mezinárodních závodů
(Itálie, Slovensko, Rakousko), členka jun.
reprezentace ČR.
Dominik Veselka : 2 1. místa na mezinárodních
závodech v Rakousku, 5. místo v seriálu rep.
závodů Rookie cupu, člen jun. reprezentace ČR
Michaela Vaňková : 2. místo v rep. seriálu
závodů Rookie cupu 4x4 O2. Vítězka krajských
pohárů, Boerdersday v Rakousku, Kasbergu. Je
členkou juniorské reprezentace ČR.
Anna Vlčková : vít. KP v paral. slalomu, 2. AŠSK

Samozřejmě, že pochvalu zaslouží i ostatní,
kteří se zúčastnili snowboardových závodů.
Opět pokračujeme s prací se snowboardovou
přípravku ( Malí hadi), kde děcka absolvovala 1x
týdně tréninky na suchu i na sněhu. Zúčastnila
se jednoho soustředění a byl pro ně připraven
jeden závod na sněhu a to na lyžích a i na snowboardu.
Bylo proškoleno 5 nových trenérů snowboardingu.
Ve spolupráci s LA Zadov jsme opět významně
rozšířili snowpark. Bylo uskutečněno několik
brigád, jak v zimě- příprava závodů, budování
nájezdů, překážek, snowboardcrossové tratě,
tak letních – výstavba Big airu, výroba a oprava
beden a překážek pro freestyle.
Uskutečnili jsme 6 závodů – 4 KP – paralelní
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slalom, snowboardcross a skicross, slope style
a Big air, jeden KP open (za účasti tří krajů
z ČR a 100 závodníků) ve spolupráci s AŠSK a
Jarní snb slalom pro snowboarďácký potěr
a lyžující veřejnost. Připravili jsme podle
ohlasů pěkné závody, které stály značné úsilí
a obětování volného času rodičů, činovníků,
trenérů i závodníků, kterým tímto patří velký
dík. Bohužel, ze strany KSL nejsou tyto akce
ani aktivity podporovány, alespoň tak, jako je
tomu u ostatních disciplin lyžařského sportu.
Proto mě mrzí přístup KSL, který nechce slyšet
na výzvu k revokaci svého usnesení, které se
týkalo ponížení dotací na KP úseku SNB . Na
druhé straně je KSL naopak velmi štědrý - když
se jedná o tzv. vrcholné akce sezóny( např.
dětské závody Eurolopetu nebo skimaratón
apod.) - tyto akce jsou bohatě dotovány / ač

nejsou KP, jsou téměř 3x vyšší !/.
Přesto věřím, že KSL a potažmo Valná hromada
jč. lyžařů a snowboardistů uzná tyto námitky a
doporučí změnu ve věci již zmiňovaných dotací.
Závěrem bych chtěl poděkovat LA Zadov za
vytvoření velmi dobrých podmínek pro rozvoj
snowboardingu: Jč. kraji, Městu Vimperk a
dalším sponzorům a donátorům, včetně KSL.
Josef Bejček, OSÚ snb

Klub se zúčastnil v roce 2010 těchto závodů
22.1.
31.1.
1.2.
3.2.
4.2.
6.2.
7.2.
11.2.
20.2.
21.2.
5.3.
6.3.
7.3.
11.3.
13.3.
14.3.
14.3.

KP – več. paral. slalom
rep. – 4x4 O2 – Kramolín
rep. Rookie cup - Kramolín
rep. – ZOM- SNX Rejdice
rep. – ZOM – paralel – Rejdice
rep. Rookie cup - Rejdice
rep. – 4x4 O2 - Rejdice
KP open-AŠSK – Slalom – školní záv. Zadov
rep. – 4x4 O2 – Číhalka
rep. – Rookie cup –Číhalka
rep. – Rookie cup – Špindler. Mlýn
KP – SNX, skix – Zadov
KP Slope style – Zadov
mez. Boardersday – slope style – Hinterstoder
rep. 4x4 O2 Špindlerův Mlýn
mez. – slope style -Kasberg
KP – Big Air – Zadov
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