
Skvělá reprezentace železnorudské části Šumavy 

Od dob slávy špičáckých rodáků bratrů Vlasty a Marcela Maxových, kteří oba dosáhli 
v období 1987-1999 špičky českého lyžování, nebyla nikdy tak úspěšná reprezentace 
Šumavy ve sjezdovém lyžování jako v tomto roce. V reprezentačních výběrech ČR 
jsou tři lyžaři, kteří byli odchovaní na železnorudských areálech a dalších několik je 
reprezentaci velmi blízko. 

Nejúspěšnější reprezentantkou je Tereza Nová z oddílu SC Černý. Jejím původním 
oddílem byl Slavoj MP Plzeň a v nejmladším věku trénovala na loukách kolem chaty   
tohoto oddílu mezi Železnou Rudou a Špičákem. V dalším období se pod dohledem 
jejího otce a manažera Milana Černého vystřídalo na jejím vývoji několik trenérů mj. 
bývalá reprezentantka Lucka Hrstková /nyní Pešánová/ v Lyžařské akademii v Peci 
pod Sněžkou.   Bodově je momentálně druhá nejlepší v České republice ve sjezdu i 
super-G. Boj o nominaci byl pro ni o to těžší, že na konci minulé sezony utrpěla velmi 
vážný úraz, z něhož se léčila prakticky celé jaro i léto. V tomto ohledu a v situaci, že 
až dosud měla jen velmi málo příležitostí na získání zkušeností ve velkých závodech, 
jsou její výsledky na Olympiádě obdivuhodné. Tereza dosáhla v super-G výborného 
27. místa a ve sjezdu 33. místa. Po Olympiádě jela ještě několik FIS závodů a 
nejlepšího výsledku dosáhla na Mistrovství Německa v Ga Pa , kde obsadila páté 
místo ve sjezdu. Bodově je po sezoně na výborných druhých místech v ČR v GS a 
OSL a třetím ve sjezdu. 

Dalším velmi úspěšným reprezentantem je starší žák David Janda z SA Špičák. Ten 
je v žákovské reprezentaci již třetí rok. Řady úspěchů dosáhl již v minulých letech a 
letos v nich zdárně pokračuje. Na neoficiálním mistrovství světa v italské Folgarii 
obsadil desáté místo v soutěži družstev, dvacáté páté ve slalomu a dvacáté sedmé 
v obřím slalomu. V každém závodě přitom startovalo osm desítek výborných sjezdařů 
z celého světa a David Janda byl nejúspěšnějším z českých reprezentantů. Ve 
vyhlášeném mezinárodním Skiinterkriteriu Říčky byl druhým nejlepším českým 
reprezentantem ve slalomu starších žáků. V republikových kvalifikačních závodech 
(RKZ) dosáhl dvou vítězství, dvou druhých a dvou třetích míst ve slalomech ,  a tří 
druhých a dvou třetích míst v GS. Na Mistrovství ČR v Bílé vyhrál slalom, byl 3.v GS a 
4.v SG. V listině bodů je druhým nejlepším starším žákem v ČR ve slalomu a 3. v GS. 

Další reprezentantka Bára Zíková ze Sokola Špičák se po hvězdné kariéře od 
mladších žáků po mladší juniory pere neúnavně o lepší pozici mezi juniorkami v 
reprezentaci. Znamená to pro ni objíždět spousty závodů v alpských zemích a 
vylepšovat si body. V letošní  sezoně  absolvovala 30 závodů FIS a dva závody  
Evropského poháru.  Největších úspěchů dosáhla na Passu San Pelegrino v Itálii 
(dvakrát 3. místo ve sjezdu) a na mezinárodním mistrovství juniorů v Soldě, kde 
skončila stříbrná v super-G a třetí ve sjezdu, a dále na německém  FIS Hintereitu  kde 
získala 2. a 3. místa ve sjezdech a 8.místa v SG. Po sezoně je bodově Bára na 2.místě 
ve sjezdu, 3. v SG a 10.v SL mezi Juniorkami ČR. 



Podobně náročný boj o lepší pozici v reprezentaci mužů svádí Marek Müller z oddílu 
Sokol Špičák. Jeho největšími úspěchy této sezony byly  výsledky v závodech FIS – 
4. a 9.   místo v GS v Krajnske Hoře, v rakouském Apdachu (10. místo ve slalomu a 
12. místo v obřím slalomu), 2x3.místo na FIS Mísečky a   2. místo v GS a 4.ve SL na 
Mezinárodní univerziádě v Bílé. Celkem absolvoval 23 závodů FIS a 6 závodů 
Evropského poháru. Bodově je momentálně v tuzemské konkurenci na páté příčce ve 
slalomu obřím , šestém místě ve slalomu a sedmém v SG. 

Do minulé sezony byla po čtyři roky nejúspěšnější žačkou v republice špičácká Nicole 
Zemanová z SA Špičák, která a současně trénovala i závodila v oddíle SC Zwiesel 
v německých žákovských závodech. Přestupem do juniorské kategorie jí však skončila 
možnost startovat v závodech Mezinárodní lyžařské federace (FIS) za dvě země a 
musela se rozhodnout pro jednu zemi. Momentální rozhodnutí padlo ve prospěch 
Německa, což mělo za následek to, že vypadla z české reprezentace. Tento stav 
nemusí být definitivní a doufejme, že brzy ve FIS závodech a možná i na příští 
Olympiádě bude Nicole reprezentovat zase ČR a Šumavu.   V německých FIS 
závodech měla smůlu, když v prvém se zranila, ale po uzdravení dosáhla jednoho 
skvělého vítězství a jednoho 3.místa . Před tím  startovala v pěti těchto závodech UKZ 
v česku  a v porovnání s předními závodníky Plzeňského, Jihočeského a 
Karlovarského kraje vždy zvítězila. 

Do reprezentace má velmi blízko Adam Maxa z SA Špičák, který coby mladší junior 
musí zápolit v závodech FIS s juniory staršími a také s muži, což znamená jezdit s 
vysokými startovními čísly na značně rozbitých tratích.   Ve FIS závodě v polské 
Szczawnici dosáhl nejlepšího svého výsledku, a sice třetího místa v kategorii mladších 
juniorů. V FIS závodech v Česku    získal třikrát  páté místo mezi mladšími juniory 
České republiky. V Přeboru Plzeňského kraje a dvou dalších UKZ závodech na 
Šumavě suverénně zvítězil. 

Velmi nadějně si ve stejné kategorii vede Ema Vanišová z SA Špičák. Ta ve FIS 
závodech získala dvakrát 12. místo a jednou 14. místo ve slalomech a 10.,11. a 14. 
místo v GS /Obřím slalomu/. Závodů FIS se v kategorii juniorů pilně zúčastňuje ještě 
Tomáš Král ze So Špičák. Odjel jich již 12 a nejlepším jeho umístěním je 25. místo a 
Milan Koryťák z SA Špičák , vítěz přeboru Jihočeského kraje, 2.a 3. v KP Plzeňska ve 
FIS nejlépe 41. 

Ve stopách těchto závodníků stoupají již několik let i další naděje. Ty musejí sbírat 
body v pravidelných Republikových kvalifikačních závodech /RKZ/, pořádaných téměř 
ve všech horách v republice. Nejúspěšnějším z nich je starší žák Honza Schejbal z 
klubu SK Železná Ruda. Ten zaznamenal již řadu úspěchů v minulých sezonách. Jeho 
největšími letošními úspěchy jsou páté místo a 9. místo na RKZ Karolinka,  dvakrát 
dvanáctá příčka  a jedna šestnáctá příčka .  Dále zvítězil na ÚKZ Plzeňského , 
Jihočeského kraje i Karlovarského kraje ve slalomu a slalomu obřím. Ve stejné 
kategorii se nadějně vyvíjí i bratr Adama Maxy David. Ten dosáhl pěkných výsledků 
na republikových závodech o Style Cup v Peci, kde získal sedmé a třinácté místo, 



dvakrát zvítězil v ÚKZ Plzeňského kraje a získal třetí příčku v Přeboru Jihočeského 
kraje. V jediném závodě RKZ , kterého se zúčastnil dosáhl 9.místa v Rokytnici. 

Ve stejné kategorii dívek pilně závodí Kristina Lebová ze Sokola Špičák. Ta již získala 
12.místo na MČR, v RKZ získala dvakrát 19. místa ve slalomu, 26. místa v OSL, a 
v UKZ Jihočeského kraje druhé místo a Plzeňského kraje dvou čtvrtých míst. U ní 
nutno poznamenat, že již dosáhla místa v reprezentaci ČR, a to nikoliv v lyžování, ale 
v golfu. 

Ve stopách starších žáků velmi úspěšně kráčí mladší žák Matyáš Hrbáček z Arniky, 
který získal krásné  7.místo na MČR,  dvě  10. místa ve SL v RKZ a 6 vítězství v UKZ. 
V hodnocení Českého poháru dosáhl 23.místa.  Osm závodů RKZ absolvovala také 
mladší žačka Veronika Šimáková ze So Špičák s nejlepším umístěním dvakrát 23. 
místo , zúčastnila se i tří závodů MČR, dosáhla  14.místa v O style Capu a 1.a 2. místa 
v UKZ Plzeňského kraje. 

 Závěrem je třeba všem výše uvedeným závodníkům pogratulovat. A to nejen jim, ale 
také jejich trenérům, rodičům a funkcionářům oddílů. Jejich výsledky jsou vynikající 
reprezentací Šumavy a Plzeňského kraje. 
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