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V roce 2013 pracovala komise soutěžního skialpinismu v pětičlenném složení – P. Jirsa, J. Kalousek 
(od podzimu jej nahradil J. Pochobradský), L. Havel, Z. Kantor a Š. Pleskač. Členové komise jsou 
zástupci silných skialpinistických oddílů v ČR.  
 
V zimní sezoně v roce 2013 bylo cílem komise opět zajistit uskutečnění Českého poháru ve 
skialpinismu, tak jako v minulých sezonách. Bohužel se nepodařilo zajistit sponzora celého Českého 
poháru, tak se uskutečnil pouze pod názvem Český pohár pro rok 2013. Český pohár se sestával z pěti 
závodů, které byly vyhlášeny jako závody jednotlivců. Čtyři závody se konaly systémem start – cíl 
jednotlivců a jeden jako Vertical. Do celkového hodnocení se započítávaly čtyři nejlepší závody. Na 
všech závodech byly vyhlášeny kategorie OPEN pro muže i pro ženy. Tyto kategorie slouží pro 
vyzkoušení si soutěžního skialpinismu i pro širokou veřejnost a potencionální zájemce o závodní 
skialpinismus. Obě kategorie byly hojně využívány. Výsledky jednotlivých kategorií je možno shlédnout 
na stránkách ČHS. Závěrem sezony se uskutečnilo Skitrab Mistrovství České republiky jako již tradičně 
ve Špindlerově Mlýně za podpory silného sponzora. MČR bylo zároveň jako finálový závod ČP.  
 
V loňském roce se bohužel z finančních důvodů nepodílela komise na organizaci Středoevropského 
poháru, který tak proběhl bez účasti českých závodníku. 
 
Pro nominaci do reprezentačního družstva byly určeny první dva závody Českého poháru – 
„Skialpinismus nad Hrobem“ závod v Krušných horách, který se uskutečnil poprvé a tratě byly vytyčeny 
v oblasti Bouřňáku, a tradiční noční závod „Noc tuleních pásů“ v Janských Lázních. Na základě 
předvedených výkonů byla nominována do reprezentačního družstva čtveřice závodníků – kategorie 
muži R. Groh a J. Hepnar, v kategorii žen P. Volfová, v kategorii juniorů D. Sádlo. Tato čtveřice nás 
reprezentovala na Mistrovství světa ve Francii v Pelvoux. Výsledky i zprávy z MS byly průběžně 
zveřejňovány na webu ČHS. Nejlépe si na MS vedl junior D. Sádlo, který se ve dvou disciplínách 
(vertical, jednotlivci) umístil v první desítce.  

 


