
Pozvánka na Setkání skialpinistů 2017 – Brádlerovy boudy v Krkonoších 
 
Komise tradičního skialpinismu ČHS ve spolupráci s MountainSki.cz a Tulenipasy.cz zve na tradiční 
skialpinistické setkání, které se uskuteční na Brádlerových boudách (1156 m) v Krkonoších. Ve dnech 
8. až 10. prosince 2017 se do Krkonoš sjedou nejenom tradiční skialpinisté, ale všichni příznivci 
pohybu na sněhu ve volném terénu. 
 
 
Program 
Pátek 8. 12. – příjezd a příchod, prezentace, ubytování. Pokud se dostavíte po 20 hodině, pošlete 
email nebo SMS 
 
Sobota 9. 12. – snídaně, skalp, běžky, pěšky nebo kolo podle aktuálních (ne)sněhových podmínek. Po 
návratu program – orientačně: 
 
současné vývojové trendy tradičního skialpinismu 
novinky v oblasti aktivní lavinové prevence 
Beton Ski Team + Letka Karpatských netopierov – zopakování Tatarkova vysokotatranského přechodu 
Kejda Ski Team alias Švihálekski  - Ski Bolivia, vysokotatranský přechod 
Winter Carrots 
plán akcí na příští rok v Evropě a mimo Evropu 
a mnoho dalšího 
Vaše příspěvky do 20 minut jsou vítány, název promítání zašlete do 30. 11. 2017 společně s anotací 
na jan.pala@horosvaz.cz nebo jan.pala@mountainski.cz 
 
Neděle 10. 12. – po snídani vyklizení pokojů, výlet po okolních horách a individuálně odjezd 
 
Dostupnost 
Přístup k chatě je ze Špindlerova Mlýna. Část účastníků může parkovat v Medvědím kolenu, kde mají 
Brádlerovy boudy vyhrazené parkoviště. Příjezd do Medvědího kolena je vždy nutný nahlásit 30 min. 
předem (tj. při průjezdu Vrchlabím) na tel.: +420 602 322 032. Na stejném telefonním čísle Vám bude 
sdělena informace, kde přesně můžete své vozidlo v Medvědím koleni zaparkovat. Provozní doba je 
do 20:00 hodin. Autobusové nádraží je v centru Špindlerova Mlýna. Návazná možnost dopravy odtud 
do Medvědího kolena je autobus kyvadlové dopravy „Špindlerův Mlýn – Špindlerova bouda“, který 
jezdí z autobusového nádraží ve Špindlerově Mlýně vždycky „v půl“ mezi 8:30 a 16:30 a staví v 
Medvědím kolenu. Výchozí zastávka kyvadlové dopravy je při hlavní silnici. 
 
Pěšky, na skalpech nebo běžkách se stoupá lesem  
 
V případě souvislé sněhové pokrývky jsou vhodné sněhové řetězy. https://mapy.cz/s/18tdq 
 
 
 
 
Stravování 
V ceně je snídaně a večeře. Během dne je každý samozásobitelný, chata funguje celý den - jídlo, pití. 
 
Ubytování 
Brádlerovy boudy (1153 m) nabízí ubytování ve dvou, tří a čtyř lůžkových pokojích.  Cena je 610 Kč za 
osobu a noc včetně polopenze. V případě společné noclehárny ve vlastním spacáku je cena za noc 
s polopenzí 420 Kč http://www.bradlerovy-boudy.cz/. 
 

mailto:jan.pala@horosvaz.cz


Přihlášky 
Přihlásit se je možné na email jan.pala@horosvaz.cz vyplněním souboru 
 
Přihláška ke stažení: 2017-setkani-skialpinistu_jmeno-prijmeno.docx. 
 
Přihláškou je následně 1220 Kč na osobu (nebo 610 Kč pro ty, co přijedou až v sobotu) zaslaných do 
15. 11. 2017 na účet: 2200388264/2010, FIO banka. Variabilní symbol je rok vašeho narození, do 
specifického symbolu uveďte své datum narození ve formátu DDMMRRRR a do zprávy pro příjemce 
své jméno, horolezecký oddíl a počet nocí. 
 
Co dělat v okolí Brádlerových bud? 
 
Běžky, skialp, lyžování (pokud je sníh) 
Kolo 
Turistika 
Běh 


