
 
 

V sobotu 27. prosince 2014 v 17,00 hodin byl u Špičáckého nádraží odstartován 3. ročník 

večerního vertical závodu na Šumavském Špičáku. Letos poprvé zařazeného do Českého poháru ve 

skialpinismu a hlavně pod novým názvem Železný pašerák 2014. Pro nedostatek sněhu pořadatelé 

museli trať oproti minulým ročníkům přesunout do náhradní lokality a místo tradičního cíle na 

vrcholu Pancíře závodníci soutěžili o co nejrychlejší zdolání závodní trati na Špičáku.  

Díky pochopení a vstřícnému postoji provozovatelů Sportovního areálu Špičák, za což jim 

patří velký dík, mohly být na sjezdových tratích pokrytých umělým a přírodním sněhem a v jejich 

blízkém okolí vytýčeny dvě závodní tratě. Závodní trať OPEN s délkou 1,6 km a převýšením 360m na 

které závodili závodníci kategorií KADETKY, KADETI, ŽENY OPEN a MUŽI OPEN a závodní trať ELITE 

s délkou 2,4 km a převýšením 490 m na které soutěžily kategorie JUNIORKY, JUNIOŘI, ŽENY ELITE, 

MUŽI ELITE a VETERÁNI. Oproti trati OPEN, která byla klasickým vertical závodem, kde se po krátkém 

běhu na botách nasazovaly lyže a závodníci na nich šli až do cíle, byla trať ELITE spíše takovým 

skialpinistickým „parkurem“ se třemi pasážemi na botách, třemi výstupy na lyžích a jedním krátkým 

sjezdem. Vzhledem ke sněhovým podmínkám a přání provozovatele závod probíhal za umělého 

zasněžování, ke kterému se těsně před startem přidalo i poměrně intenzivní přírodní sněžení 

doprovázené mlhou a  čerstvým nárazovým větrem, tyto všechny faktory výrazně ovlivnily viditelnost 

a orientaci na závodní trati. 

Nepříznivé sněhové podmínky neodradily více čtyři desítky závodníků z celé České republiky, 

kteří se utkali o první body do celkového pořadí ČP ve skialpinismu pro rok 2015, diplomy, perníkové 

medaile, věcné ceny od partnerů závodu (Alpsport – Scarpa, Namche – SKI TRAB a HIGH POINT) a 

hlavně o putovní hlavní cenu, několika kilovou kovovou sošku Železného pašeráka, kterou si letos ze 

slavnostního vyhlášení vítězů v příjemném prostředí Penzionu Avalanche na Špičáku „odvezl“ Michal 

Štantejský ze SAC Špindlerův Mlýn. Slavnostní ceremoniál byl zakončen bohatou tombolu pro 

účastníky závodu a „afterparty“ v penzionu Avalanche na Špičáku a v Penzionu U zlomené lyže 

v Železná Rudě, která se protáhla do pozdních ranních hodin…. 

Velký dík patří všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu celého závodu, členům Horské 

služby Šumava za přípravu závodních tratí, kynologům z Brna a Triatlon klubu Klatovy za pomoc při 

organizaci závodu, Sportovnímu areálu Špičák a představitelům a zaměstnancům firmy Sport service 

spol. s r.o. za zázemí a technickou pomoc, městu Železná Ruda, firmám Alpsport – Scarpa, Namche – 

SKI TRAB a HIGH POINT za materiální podporu, Radkovi Otrusinovi za startovní čísla, diplomy a 

Železného pašeráka, firmě Sportsoft za prezentaci závodníků, časomíru a zpracování výsledků 

závodu, penzionu Avalanche za prostory pro slavnostní ceremoniál, Františkovi Vrbasovi ml. za 

zázemí pro start závodu, Honzovi Dvořákovi za moderování programu, rodinným příslušníkům za 

pomoc a pochopení a v neposlední řadě všem závodníkům za účast…díky… 

 

Za pořadatele závodu Martin Kocum 

 


