
Úvod 

Jesenický sportovní klub eSeNBáci byl založen v prosinci 2005. Právní způsobilost získal 
4.9.2007 registrací na Ministerstvu vnitra ČR jako občanské sdružení. Zabýváme se zejména 
cyklistikou na horských kolech (MTB), dříve to byl snowboarding (SNB) - odtud i název eSeN-
Báci. Někteří z našich členů provozují nebo mají zkušenosti i s jinými adrenalinovými sporty 
jako paragliding, jachting či horolezectví. Horská kola a snowboarding nás však pojí nejvíce 
dohromady. 

V roce 2007 jsme začali provozovat MTB (horská kola) na soutěžní úrovni a zúčastnili se ně-
kolika závodů horských kol v našem regionu. Od té doby jsme se zaměřili především na seriál 
cyklistických závodů Jesenický šnek a doplňkově i na seriál MTB maratonů Kolo pro život.

V současné době evidujeme celkově 55 členů, z čehož je 17 členů ve věku do 18 let a 38 členů 
dospělých.

Od 30. března 2016 jsme v spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v od-
dílu L, vložce číslo 12417 zapsáni jako eSeNBáci z.s.

Činnost v roce 2017

V průběhu začátku roku 2017 v zimě se náš klub soustředil především na přípravu, organizo-
vanými tréninky jsme prošli až do doby prvních závodů. Naše hlavní cíle v této sezóně byly: 
umístit se v týmech seriálu v Jesenický šnek 2017 na stupních vítězů, uspořádat sedmý ročník 
závodu Šumná jízda. 

V Dětřichově na Jesenicku od roku 2011 pravidelně pořádáme úspěšný MTB závod pro všech-
ny – Šumná jízda, který je zahrnut v kalendáři místního seriálu cyklistických závodů Jesenický 
šnek. Letos se závodu zúčastnilo 98 dospělých a 73 dětí, což byl v historii tohoto závodu nad-
průměrný počet. Díky partnerům závodu si mohli úspěšní závodníci odnést pěkné ceny.

Abychom se z toho závodění nezbláznili, uspořádali jsme pro členy i sportovně-kulturní spo-
lečné akce. Jako velikonoční cyklistické soustředění na Osoblažsku, společné výlety v Jese-
níkách a Rychlebech, letní cyklo-jachtingové soustředění na Slezské Hartě, zážitkový den 
v Adrenalin Parku Jeseníky.
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ZA ROK 2017



Účast ve Šneku

Byť jsme se snažili držet do poslední chvíle na předních příčkách MTB závodů, tak jsme v na-
pjatém a taktizovaném závěru souboje 4 nejlepších z více jak 100 týmů seriálu Jesenický šnek 
2017 se umístili na čtvrtém místě o pouhých 38 bodů. Po šesti letech jsme tak udělali konečně 
radost jiným soupeřícím týmům v MTB Jesnického šneka:

2008 – 3. místo
2009 – 4. místo
2010 – 5. místo
2011 – 3. místo
2012 – 3. místo
2013 – 2. místo
2014 – 1. místo
2015 – 1. místo
2016 – 3. místo
2017 – 4. místo

Členové našeho sportovního klubu se v celkovém hodnocení do 10. místa v jednotlivých kate-
goriích umístili následovně:

Jesenický šnek 2017 MTB
Ženy A – 5. Ivana Hundáková, 7. Martina Krpálková
Muži A – 5. Ondřej Knotek, 6. Martin Halfar
Muži B – 6. Jan Glombiček, 7. Tomáš Černil
Muži C – 3. Boris Neumann, 7. Kamil Osladil
Muži E – 3. Ivo Raida, 7. Josef Grepl

Vzhledem k úspěchům minulých let chceme nadále bojovat o přední příčky.

Náš člen Ivo Raida se celkově, ze všech závodníků všech závodů seriálu Jesenický šnek 
2017, jako jediný zúčastnil všech 19 závodů (10 MTB + 9 silnice).

A co v roce 2018?

Z toho stěžejního: Budeme pokračovat v účasti na cyklistických závodech, zejména seriálu 
Jesenický šnek. Uspořádáme osmý ročník cyklistického MTB závodu Šumná jízda. Proběhne 
jarní soustředění a letní cyklo-jachtingový kemp. Nově se chceme zúčastnit závodů Dračích 
lodí na Slezské Hartě.

Poděkování

Jesenický sportovní klub eSeNBáci děkuje všem podporovatelům a příznivcům, zvláště fir-
mám Staprom CZ, spol. s r.o. a Mount SH, s.r.o. Vedení klubu se zavazuje, že bude i nadále 
vytvářet podmínky pro jeho bezproblémové fungování.

V Jeseníku dne 5.1.2018
Tomáš Knotek, viceprezident, eSeNBáci z.s.












