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Rok 2016 byl z pohledu tradičních skialpinistických výkonů, které zahrnují strmé, výškové a civilizaci
vzdálené sjezdy velmi úspěšný. Komise tradičního skialpinismu tak registruje řadu povedených výkonů
v různých světových pohořích.
V roce 2016 byl rozsahem nejdelší skialpinistický projekt sedmitýdenní jarní výprava do různých
norských pohoří. „Během jarního pobytu v Norsku jsme navštívili řadu významných norských pohoří:
Jotunheimen, Sunnmřre, Romsdal, Lofoty, Lyngen a mnohá další. Přitom jsme v obytném autě najeli
napříč celým Norskem, 10 380 kilometrů, vystoupili a sjeli jsme z 21 významných vrcholů a našlapali 31
000 výškových metrů,“ shrnuje bratrské duo Jiři a Ondra Švihálkovi z brněnského Kejda Ski Teamu. Na
jaře působili v norských Lyngenských Alpách také členové HO SSK Vítkovice.
Českým skialpinistům v roce 2016 konečně neodolal nejvyšší kopec Afgánistánu – 7492 metrů vysoký
Nošak. Zatímco v roce 2015 zastavilo dvojici Martin Šťourač a Karel Svoboda z Beton ski teamu špatné
počasí, v létě 2016 to vyšlo krkonošské skialpinistické výpravě pod vedením Libora Duška. Zdeňkovi
"Háčkovi" Hákovi se podařil český prvosjezd a historicky druhý sjezd vůbec z vrcholu Nošaku. Zatímco
Martina Šťourače z Beton Ski Teamu trápily celou skialpovou zdravotní potíže, jeho kolega Karel
Svoboda překypoval aktivitou zejména v Tatrách a Alpách. Z tatranských sjezdů uplynulé sezóny si
nejvíce váží Predné Bednarzovy lávky. Ve skupině se zahraničními vyznavači strmých sjezdů se mu
podařilo i několik sjezdů v Chamonix - např. velmi málo opakovaná diagonála východní stěny Mt.
Mauditu, nebo Chere Couloir v masivu Mt. Blanc du Tacul, Rok 2016 zakončil Karel Svoboda na
Silvestra ve Vysokých Tatrách, kde sjel západním žlabem (středem) z Javorového štítu. Dřívější aktivní
lezec Rosťa Tomanec se nedávno přeorientoval na strmé sjezdy a v poslední zimě byl každou volnou
chvíli ve Vysokých a Západních Tatrách. Zaměřil se na sjezdy různých strmých linií ve Vysokých
Tatrách, řadu z nich, např. severovýchodní stěnu Malého L'adového štítu, sjel společně s Karlem
Svobodou z Beton Ski Teamu
Mezi horolezeckými členy ČHS je nezanedbatelné množství těch, kteří se místo skialpinistickým lyžím
věnují výstupům a sjezdům na splitboardu. Mezi nimi vyniká přerovské uskupení Proti větru, které
v zimních měsících 2016 působilo na japonských ostrovech Hokkaido a Honšú. K povedeným
splitboardovým výkonům patří zřejmě první český ženský snowboardový-splitboardový sjezd ze
švýcarského Grand Combinu (4314 m) v podání Lindy Maršíkové za doprovodu skialpinistické dvojice
Martin Vorel a Tereza Petrová. Tato smíšená dvojice se vydala do Kyrgyzstánu v létě 2016. Jejich cílem
byl výstup normálkou na vrchol Piku Lenina (7134 m) a jeho následný sjezd severní stěnou na Leninův
ledovec. Tereze a Martinovi se podařilo sjet severní stěnou po trase česko-slovenského
skialpinistického prvovýstupu a prvosjezdu z roku 2001. Tereza Petrová se tak stala první Češkou, která
sjela severní stěnu ze samotného vrcholu Piku Lenina. V roce 2001 Alice Korbová sjela lyžích z hrany
severní stěny jako první Češka po výstupu levou částí severní stěny – v roce 2001 si na samotný vrchol
lyže nebrala.
Tradičním zakončením celoroční skialpinistické sezóny bylo prosincové Setkání skialpinistů 2016
pořádané Komisí tradičního skialpinismu ČHS. Toto setkání se poprvé uskutečnilo ve skialpinisticky
netradiční oblasti na Velké Javořině v Bílých Karpatech na moravsko-slovenském pomezí. Setkání
skialpinistů přilákalo sedmdesát účastníků z celé České republiky a Slovenska, kteří vyslechli a zhlédli
patnáct prezentací od metodických, přes představení nových skialpových oblastí, až po nejlepší známé
strmé sjezdy za rok 2016. Po mnoha letech bylo také Setkání skialpinistů na sněhu… i když sněhu bylo
dostačující množství jenom na běžky.

