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Rok 2013 byl v oblasti tradičního skialpinismu veleúspěšný díky aktivitám brněnského Kejda Ski Teamu
(KST). Jeho členové podřídili celou sezónu sjíždění náročných až extrémně náročných sjezdů v různých
koutech světa. Trojici J. Macek a bratři J. a O. Švihálkovi se díky jejich nasazení podařilo během jedné
sezóny sjet 27 sjezdů o sklonu 45 stupňů a více, tedy to, co jiným trvá řadu let nebo se do většiny jimi
absolvovaných sjezdů vůbec nepustí.
Výběr ze sjezdů KST: Lofoty – S hřeben Segltindenu (50°) a západní svahy Breiflogtindenu (45°);
Vysoké Tatry - první opakování SZ hrany Malého Kežmaráku s napojením na Nemecký rebrík (50°),
pravděpodobně prvosjezd z Kežmarské kopy cestou Drewnowski-Staniszewski (53°) a jeden
z nejobtížnějších sjezdů Vysokých Tater Medené lávky z Lomnického štítu (55°); Alpy - Pallaviciniho
kuloár v S stěně Grossglockneru (55°), Gervasuttiho kuloár z Mont Blancu du Tacul (55°) a Ostruhu
Brenvy z vrcholu Mont Blancu (50°).
Hlavní akcí KST byla expedice Ski Peru: 6x6000, kdy se jim podařilo realizovat část předpokládaných
sjezdů - Nevado Copa (6188m, 45°, lyžováno z 6 100 m) a snadné Ishince (5580 m, 30°). Poté se dvojici
J. Švihálek a J. Macek zadařil sjezd SV stěny další šestitisícovky Ranrapalca (6 162 m, 55°, lyžováno
z 6 130 m). Bohužel, při dalším sjezdu západní stěny Tocllaraju (6 032 m, 50°) Jakub Macek spadl
a následkům těžkých zranění podlehl. Sjezd Ranrapalca dostal ocenění ČHS Výstup roku 2013.
Na přelomu dubna a května vyjela na aktivní a neaktivní kamčatské sopky smíšená devítičlenná skupina
z ČR, Slovenska a Ruska. Skialpinisté a skialpinistky se pohybovali v různých oblastech Kamčatky.
Mezi významné sjezdy patří český a slovenský prvosjezd vulkánu Bakening (2278 m), slovenský a český
ženský prvosjezd vulkánu Korjakskij (3 456 m) a řada nižších aktivních a neaktivních sopek.
Na základě aktivit v oblasti tradičního skialpinismu v rámci ČHS od zimy až do začátku léta 2013 byla
následně skialpinistická činnost rozsáhle medializována ať už na internetu, v rámci řady samostatných
nebo festivalových promítání (One Steep Season od KST nebo Skialpinistická Kamčatka), v televizi a
rádiu. One Steep Season bylo vyhodnoceno jako druhé nejlepší v rámci Mezinárodního festivalu
alpinismu v Praze. Velmi kvalitně udělaná videa KST dostala extrémní skialpinismus do povědomí široké
veřejnosti.
První prosincový víkend se uskutečnilo Setkání skialpinistů na horském hotelu Štumpovka v
Krkonoších. Po několika minulých setkáních skialpinistů, kdy sníh nebyl žádný, nebo byl jenom
poprašek, se tentokrát dalo plnohodnotně jezdit na běžkách a místy i na skialpech. Během dne jsme
se pobybovali na lyžích a večer byl kulturní program. Kromě metodických, cestopisných a extrémních
promítání jsme vzpomněli také na české a slovenské kolegy, kteří zahynuli v zahraničních velehorách
v roce 2013.

