
Komise tradičního skialpinismu  
 
předseda Jan Pala  
 
Tradiční skialpinismus v roce 2017 a výhled do roku 2018 
 
Velký rozvoj aktivit v oblasti tradičního skialpinismu měl za následek řadu organizovaných 
„hromadných“ skialpinistických akcí, stejně jako výjezdů menších skupin skialpinistů do různých 
evropských a mimoevropských pohoří.  
Rok 2017 začal výjezdem Karla Svobody (Beton Ski Team), Simona Kolaji (Letka karpatských 
netopierov) a skialpinistického uskupení Proti větru z Přerova do gruzínské oblasti Tetnuldi. V Gruzii 
se jim podařila řada pěkných sjezdů v oblasti, která teprve čeká na „objevení“ pro strmé sjezdy. Kvůli 
nepřízni počasí se nepodařilo uskutečnit skialpinistický přechod celých Alp bratrů Jiřího a Ondry 
Švihálkových, kdy se po úvodní části důkladně rozpršelo na další části trasy. Jiří a Ondřej Švihálkovi 
následně vyjeli do jihoamerické Bolívie, kde vystoupili na řadu vrcholů a následně z nich sjeli 
obtížnými trasami dolů. Stále větší množství českých skialpinistů a splitboardistů vyjíždí do různých 
netradičních zahraničních horských oblastí, kde plně naplňují ideu tradičního skialpinismu – odlehlé 
nebo málo navštěvované hory, sjezdy od lehkých až po velmi strmé, čímž zároveň motivují i další 
zájemce. Jedno z dosud téměř neznámých oblastí jsou různé místa na Sibiři, kde je možné se přiblížit 
pouze vlakem a následně se pohybovat ve zcela liduprázdných oblastech. Takto se pohybovala 
smíšená česko–ruská skupina na přelomu listopadu a prosince v oblasti na sever od Luzhby.  
Velké množství strmých sjezdů absolvovali dvojice či jednotlivci v Alpách a Vysokých Tatrách. Mezi 
nimi vynikl Západní kuloár Auiguille du Chardonnet v Chamonix dvojice Karel Svoboda a Simon Kolaja 
(150 m 50°, 600 m 45°; West; TD; 5.2/ E4) – Čestné uznání ČHS za rok 2017. Vynikající výkon se 
podařil dvojici Karel Svoboda a Rosťa Tomanec, kterým se v květnu 2017 podařilo narovnání 
jihozápadní stěny Kežmarského štítu do Cmitera (55 stupňů, 700 m), což bylo v rámci ČHS oceněno 
Výstupem roku 2017.  
Skialpinistický přechod po stopách Vlado Tatarky  
Karel Svoboda se Simonem Kolajou trávili v zimní sezóně 2017-2018 spoustu času ve Vysokých 
Tatrách, kde bylo jedním z jejich cílů zopakování legendárního přechodu Vláda Tatarky. Vlado si 
vymyslel, a ve dnech 26.-28.4.1986 sólově přešel tzv. Tatarkův skialpinistický přechod od východu na 
západ přes jižní doliny a sedla, a nazpět přes severní doliny a sedla celkem přes patnáct sedel. Při 
prvním pokusu Karla Svobody (Beton Ski Team) a Simona Kolaji (Letka karpatských netopierov) byly 
podmínky výborné, ale po třináctém z patnácti sedel malá lavinka, v níž byla ztracena jedna lyže, 
způsobila, že přechod museli předčasně ukončit. Při druhém pokusu o pár dnů později se už 
neobjevily žádné problémy a celou trasu přešli během dvou březnových kalendářních dnů. Za rekordní 
zopakování Tatarkova přechodu dostali Česné uznání ČHS za rok 2017.  
Skialpinistický přechod New Age Jiřího a Ondry Švihálkových  
Během tří dnů od 27. do 29. března 2017 se bratská dvojice pohybovala v terénu celkem 35 hodin, 
během nichž nastoupali 7000 výškových metrů. Od Chaty pri Zelenom plese stoupali Medenou 
kotlinou a výše Jordánkou na Lomnický štít. Z něj sjeli do Lomnického sedla a Filmárským žlabem do 
Male Studené doliny. Pokračovali přes Stredohrot, ze sedla za Prostredným sjezd do Velké Studené 
doliny. Touto dolinou do Sedla pod Kupolou a přes Westerov štít na Bradavici, a první den zakončili 
sjezdem Kvetnicovým žlabem ke Sliezskému domu. Druhý den nastoupali Krčmárovým žlabom a dále 
na vrchol Gerlachu. Batizovskou próbou sjeli po kramle a po nich sestoupili do Batizovské doliny. Od 
Batizovského plesa vystoupli na vrchol Končisté a z ní sjeli západním žlabem do Lúčného sedla a 
Zlomiskovou dolinou na Popradské pleso. Závěrečný den přechodu začali výstupem Červeným 
žlabem a na vrchol Satana. Z ponad Červeného žlabu sjeli západním žlabem do Mlynické doliny a jí 
nastoupali do Bystrého sedla, z něhož přes Furkotský štít došli na Hrubý vrch. Po sjezdu k Vyšnému 
Terianskému plesu a přes Nefcerské sedlo pokračovali na Kriváň se závěrečným sjezdem na Tri 
studničky. Bratři Švihálkové dostali za novou přechodovou trasu ve Vysokých Tatrách Čestné uznání 
ČHS za rok 2017.  
Skialpově přechodovou sezónu 2017-2018 zakončili Jiří Kočara a Pavel Kokeš, když se jim při třetím 
letošním pokusu podařilo přejít větší část naplánované trasy jižní stranou Vysokých Tater od Chaty pri 
Zelenom plese přes Baranie, Priečné, Studené a Litvorové sedlo do Východnej Železnej brány. 
Dalšími sedly bylo Strážné sedlo, Dračie sedlo a Dračia bránka, odkud už po 23,7 km, nastoupaných 
2714 metrech a naklesaných 3013 metrech sjeli na Popradské pleso zastávka.  



Hromadné skialpinistické akce  
V dubnu 2017 proběhla každoroční akce Komise tradičního skialpinismu ve Vysokých Tatrách. 
Tentokrát byla jako základna zvolena oblast Popradského plesa, kde proběhly túry v závislosti na 
aktuálních počasí a lavinovém nebezpečí.  
Květnového třetího ročníku norského československého firnového memoriálu pod záštitou Komise 
tradičního skialpinismu ČHS se zúčastnila kromě místních Čechů a Slováků také řada členů ČHS, 
kteří na skialpový memoriál přiletěli z České republiky. Celkový počet účastníků dosáhl čísla 35. 
Během několika květnových dnů zúčastnění skialpinisti a skialpinistky absolvovali řadu ledovcových a 
neledovcových túr v několika norských pohořích.  
Největší skialpinistickou akcí v roce 2017 bylo prosincové Setkání skialpinistů na Brádlerových 
boudách v Krkonoších. Sněhové podmínky byly po mnoha letech vynikající, takže bylo možné po celý 
víkend lyžovat v hlubokém prašanu. Součástí Setkání skialpinistů byl také první ročník závodu ve 
Skialptlonu, což je kombinace pohybu na skialpinistických lyžích a střílení ze vzduchovky ve stoje a 
vleže. Závod byl zpestřen o strmý úsek v lese. Hlavní program Setkání skialpinistů se uskutečníl v 
sobotu od odpoledních do nočních hodin a zúčastnili se ho přednášející z České republiky a 
Slovenska. Na programu byl přehled novinek ve skialpinistické výstroji a výzbroji, rozbor řady 
lavinových nehod a promítání z různých skialpinistických a splitboardových akcí z celého světa. 
Celkově se Setkání skialpinistů zúčastnilo 140 lidí!  
Přehled předpokládaných aktivit v oblasti tradičního skialpinismu v roce 2018  
V roce 2018 je očekávána řada výjezdů do mimoevropských horských oblastí, kdy už v únoru působí 

skialpinisté a splitboardisté například v Turecku. Z hromadných akcí tradičního skialipinismu to bude 

opět prodloužený víkend ve Vysokých Tatrách a čtvrtý ročník norského československého firnového 

memoriálu v polovině května. Největší akcí Komise tradičního skialpinismu bude Setkání skialpinistů, 

které se tentokrát uskuteční v Beskydech. 


