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Královna sn ěžného prkna hraje i na saxofon 

Snowboardistka Eva Samková je českou nad ějí při evropské olympiád ě mládeže (EYOWF) 2011 

Eva Samková je v sou časnosti nejzá řivějším talentem českého snowboardingu. Sedmnáctiletá 

rodačka z Vrchlabí a čerstvá gymnazistka o tom p řesvědčila celou planetu, když si v srpnu 

letošního roku p řivezla z Nového Zélandu titul juniorské mistryn ě světa ve snowboardcrossu.  

Čeští diváci se o jejích kvalitách budou moci sami přesvědčit v průběhu 10. Zimního evropského 

olympijského festivalu mládeže (EYOWF) 2011 v Libereckém kraji, kde bude bojovat o nejcennější 

kov s nejlepšími evropskými závodnicemi do 18 let. Přitom moc nechybělo a ze snowboardcrossové 

hvězdy mohla být lyžařka nebo jezdecká šampionka.  

 „Od dvou let jsem lyžovala, ale brzké ranní vstávání udělalo své. Lyže mě přestaly bavit, nechtěla 

jsem stát třeba už v 6 hodin ráno na svahu. Naopak snowboarding mi přišel víc normální a v pohodě. 

Začínala jsem si všímat snowboardingových školiček, v šesti letech jsem to zkusila a prkno mě začalo 

neuvěřitelně bavit. V páté třídě jsem se sama do takové školy přihlásila a začala se tomuto sportu 

věnovat naplno,“ vzpomíná s úsměvem na svůj přerod z lyžařky. 

 Zároveň přiznává, že jí na prkně pomáhá i dlouholetá taneční průprava. „V první třídě jsem začala 

také tancovat a vydrželo mi to dlouhých deset let. Zkoušela jsem různé taneční styly jako disco, street 

dance i klasické parketové tance. Pohybová průprava se mi teď na prkno rozhodně hodí,“ dodává.  

Cestování, zp ěv, adrenalin…a kr ůty!  

A čím Evu snowboarding tak oslnil? „Líbí se mi na něm úplně všechno. I cestování, které si užívám. Je 

to sice náročné, ale mám možnost podívat se do různých koutů světa. To se málokomu v mém věku 

podaří. V trati samozřejmě musím makat, ale pocit, když dojedu jako první do cíle, je úžasný. Když se 

mi navíc podaří předjet vedoucí závodnici z druhého nebo třetího místa, hodně to prožívám. Ve 

srovnání s lyžemi je snowboardcross mnohem větší adrenalin. Součástí tratě jsou skoky, boule, je 

mnohem zajímavější pro  závodníky  i pro diváky. A neznám hezčí pocit, než se projet na prkně 

v čerstvém prašanu,“ nešetří superlativy.  

Zajímavý je jistě způsob, jakým nová juniorská mistryně světa odbourává nervozitu při závodě. Prý si 

při jízdě zpívá, nebo povídá sama pro sebe. Sama  přiznává, že obrovskou podporu má ve svém 

sportovním týmu a samozřejmě i v rodině. Skutečnost, že snowboarding je především o životním stylu 

a zábavě, potvrzuje i nevšední název Eviných kumpánů – Krůta tým. „Musím se vždycky smát, když o 

našem týmu mluvím. Tento název vymyslel jednou trenér úplnou náhodou. Když mě a mojí parťačku 
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Kačku Chourovou viděl jezdit, z ničeho nic rozněžněně povídá: Vy jste takové moje krůtičky! Nám se 

to strašně líbilo a od té doby jsme prostě Krůta tým,“  směje se. 

Vzorem olympijská vít ězka 

Eva Samková má svou sportovní kariéru velmi dobře rozjetou a vysokými cíli, kterých je hned několik, 

se rozhodně netají. „Mým  největším snem je vyhrát olympiádu. Velkou inspirací a mým vzorem je pro 

mě Kanaďanka Maelle Rickerová, která vyhrála poslední olympiádu ve Vancouveru. Ta jezdí naprosto 

úžasně. Hodně ji sleduji od doby, když jsem začínala v závodech Světového poháru a teprve se do 

tohoto sportu dostávala. Trenéři mě na ni sami upozornili, říkali: Podívej, jak šlape boule. Taky díky ní 

jsem toho dost okoukala. Třeba se mi jednou podaří ji i porazit,“  přeje si sebevědomě. 

Kromě velmi slibné sportovkyně je Eva také studentkou Gymnázia Vrchlabí. „Mám individuální studijní 

plán, což mi při mém vytížení hodně pomáhá. Moje dobrá kamarádka mi pravidelně skenuje sešity 

s probíranou látkou a pomáhá mi s učením. Těší mě, že se i učitelé sami ptají na mé sportovní 

výsledky a také mi pomáhají hlavně s písemnými testy, které můžu psát kdykoliv chci. Za jejich přístup 

jim všem opravdu moc děkuji,“ pochvaluje si.  

I přes vysoké sportovní tempo a školní řád zbývá Evě překvapivě i čas na velice zajímavé koníčky. 

Čtvrtým rokem hraje na saxofon, stále tancuje, jednou za čas vyrazí na běžky. Občas tráví čas doma 

při povinné četbě a sledováním filmů. Baví ji i ruční práce jako batikování, ubrousková technika, 

skládání korálků či náušnic. Navíc její obrovskou vášní a láskou jsou již od dětství koně. Tak silnou, že 

kdysi pomýšlela na dráhu profesionální jezdkyně. „Můj sen byl vždycky závodit na koních, to už 

bohužel nevyjde. Ale kdykoliv to jen jde, utíkám si zajezdit, koně opravdu miluji. Někdy si doma jen tak 

sentimentálně prohlížím inzeráty, zda někdo nějakého koně neprodává,“ svěřuje se zasněně.  

Také v Rejdicích o zlato?  

Sedmnáctiletá závodnice přiznává, že plány do budoucna co nejvíce odkládá. Jako zaměstnání by 

určitě brala profesionální snowboarding, ale i tak ví, že musí myslet na zadní vrátka.  

„Zatím si nedovedu představit, že bych dělala něco jiného. Když vidím ve škole daný časový řád, děsí 

mě, že bych měla zaměstnání s přesně pracovní dobrou. To mi nevyhovuje. Snowboarding je naopak 

různorodý, časový plán si můžu složit podle sebe. Ale myslím, že by mě bavila žurnalistika, ideálně 

kdybych ji mohla spojit se svým sportem, nebo třeba fyzioterapie. Přiznám se, že na gymnázium jsem 

šla i proto, abych tyhle plány co nejvíc odložila. Na vysokou školu bych chtěla určitě, to rozhodně 

nezavrhuji, ale teď je brzo ještě nad tím přemýšlet,“ říká rozhodně. 
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Tato světová juniorská šampionka bude jednoznačně jednou z největších domácích hvězd blížícího se 

EYOWF 2011, který se uskuteční v únoru příštího roku v Libereckém kraji.  

„Všichni čekají, že evropskou olympiádu mládeže v Rejdicích vyhraji. Já bych samozřejmě také ráda, 

udělám pro to maximum, ale snowboardcross je hrozně nevyzpytatelný, můžu kdykoliv spadnout. 

Výborné jsou třeba Francouzky a Italky, které jezdí Evropské poháry na velmi dobré úrovni.  Mladých 

a šikovných holek je v této disciplíně opravdu dost, konkurence je velká,“ hodnotí své soupeřky. 

 Domácí prostředí však považuje za velkou výhodu. Má ráda, když slyší své fanoušky a trenéry křičet 

a povzbuzovat. „Je určitě dobré, že některé závodnice budu znát, ale nutno říci, že dívky ve 

snowboardcrossu moc nepředjíždějí. Nejdůležitější je tedy co nejrychleji vystartovat a jet ideálně od 

začátku až do konce na prvním místě. Když neudělám chybu a nejedu až moc pomalu, tímto 

způsobem mi to většinou vychází,“ přibližuje svou vítěznou techniku největší čeká medailová naděje.  

 

Vizitka: 

Eva Samková  
Datum narození : 28. 4. 1993  
Bydlišt ě: Vrchlabí  
Povolání:  studentka Gymnázia Vrchlabí  
Disciplína:  snowboardcross  
Klub:  neoficiálně „Krůta tým“ (není členkou žádného klubu)  
Trenéři:  Jaroslav Flejšar, Marek Jelínek  
Vzor:  trenéři, Michal Novotný a Maelle Rickerová   
Životní krédo:  Kdo maže, ten jede!  
Největší úsp ěchy:  juniorská mistryně světa 2010, celková vítězka Evropského poháru 2009/2010, 
mistryně ČR 2010  
 


