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V roce 2012 se kromě každoročně pořádaných akcí v horách a prosincového setkání skialpinistů
uskutečnilo několik výprav do netradičních zahraničních oblastí.
Do každoročních akcí komise patřilo především setkaní skialpinistů v zahraničí – Alpin-ski pořádané
René Bulířem. Alpin-ski se v roce 2012 za velkého zájmu účastníků z celé ČR uskutečnil koncem března
na Rifugio Branca v oblasti Ortleru. V polovině dubna pobývali tradiční skialpinisté v rámci každoroční
akce Tatranské skiextrémy na Chatě pri Zelenom plese. Počasí bylo velmi špatné, teploty nad nulou
byly doplněny mlhou a padajícími lavinami, a proto se dalo lyžovat jen velmi omezeně. Činnost
tradičních skialpinistů byla prezentována v rámci několika promítání v ČR, článků a vystoupení
v rozhlase. Na Pelikánově semináři byly tři přednášky komise tradičního skialpinismu. První prosincový
víkend se uskutečnilo Setkání skialpinistů na chatě Švýcárna v Jeseníkách. Jeseníky byly pouze
částečně zasněženy, během dne byly na programu pěší výlety po okolí a večer potom metodická
promítání k lavinové bezpečnosti a cestopisná promítání.
Z méně obvyklých oblastí působili tradiční skialpinisté v únoru v Libanonu s cílem sjet řadu zajímavých
kopců. Kvůli pětidenní sněhové bouři se museli nakonec spokojit pouze se sjezdem Grande Coulee
z vrcholu Sanine (2564 m) na dohled ke Středozemnímu moři. V březnu se na skialpech pohybovala
malá skupina v oblasti švédského Národního parku Sarek s řadou zajímavých kopců do výšky 2200 m.
Na přelomu března a dubna přebývala skupina skialpinistů v Makedonii, kde lyžovali na některých
nejvyšších vrcholech bývalé Jugoslávie na hranici Makedonie a Albánie. Vzhledem k velkému
lavinovému nebezpečí byla většina sjezdů lehkým terénem. Pětičlenná severomoravská skupina
skialpinistů vyjela do Íránu na dva týdny v dubnu. Po aklimatizaci v oblasti čtyřtisícového Tochalu se
přesunuli do oblasti Damavándu (5671 m), kde za silné bouřky, větru a mlhy dosáhli klasickou cestou
vrcholu po desetihodinovém výstupu. Sjezd byl z vrcholu s přespáním v 4200 metrech až k bivakům ve
výšce 3000 metrů. Tříčlenná skialpinistická výprava pobývala na poloostrově Kamčatka v dubnu.
Hlavním cílem byl výstup a sjezd z aktivní a zároveň nejvyšší kamčatské sopky Ključevskaja (4750 m).
Ključevskaja lyžovatelná nebyla, takže výstup i sjezd byl pouze pěšky. Na sousední neaktivní sopce
Ploskaja Bližnaja (4057 m) se podařil český prvosjezd jedním z řady nabízejících se zajímavých sjezdů.
V okolí Petropavlovska-Kamčatského byli prvními Čechy, kteří sjeli na lyžích vulkán Korjakskij (3456 m)
poté, co se ve vrcholové části znovu objevil sníh a led po uklidnění vulkanické aktivity v minulých letech.
Komise tradičního skialpinismu má obvykle nejmenší rozpočet, který mnohdy nevyužije kvůli tomu, že
některé z původně plánovaných akcí nejsou uskutečněny. V roce 2012 byl zrušen skialpinistický kemp
mládeže zaměřený na tradiční skialpinsmus plánovaný na druhý víkend v březnu.

