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Pozvánka na Setkání skialpinstů 2018 Bílá, Beskydy 
 

Komise tradičního skialpinismu ČHS zve na tradiční skialpinistické setkání na ukončení 

kalendářního roku 2018. Setkání skialpinistů se uskuteční v hotelu Bauer na Bílé v Beskydech 

ve dnech 7. až 9. prosince 2018. Setkání skialpinistů je určeno pro všechny příznivce pohybu ve 

sněhem pokrytých horách od České republiky až po Himaláje. 

 

Odpolední a večerní program se v obou dnech uskuteční v hotelu Bauer přímo naproti lyžařskému 

středisku Bílá. 

 

Od pátku do neděle bude náplní Setkání skialpinistů toto 

- současné vývojové trendy tradičního skialpinismu 

- novinky v oblasti lavinové prevence a bezpečného pohybu v zimních horách 

- prezentace a filmy ze skialpinistických, freeridových a splitboardových aktivit jak za uplynulou 

zimní sezónu, tak z historie 

- představení málo navštěvovaných a nových oblastí pro zimní aktivity 

- plánované individuální a společné akce na nadcházející zimní sezónu 

- v sobotu 8. prosince 2108 se mohou zájemci zúčastnit III. ročníku Sachasport skialp sprint s 

hromadným startem v 15:15 h (ve třech kategoriích muži do 39 a nad 40 let, a ženy. Startovné je 

od 300 do 500 Kč) – pozor, pro účastníky Setkání skialpinistů je domluveno nižší startovné! 

- možnost domluvit skialpové výlety v Evropě i mimo ni pro nadcházející zimní sezónu 

- bohatá tombola výrobců a prodejců vybavení do zimních hor 

 

Vaše příspěvky v rozsahu 5–30 minut jsou vítány, název promítání zašlete do 15. 11. 2018 

společně s anotací (3–5 vět) a jednou ilustrační fotografií na jan.pala@horosvaz.cz nebo 

skialp@mountainski.cz.  

 

Program – orientačně: 

Pátek 7. 12.  
Příjezd a příchod, prezentace, ubytování a večeře. Ti, kdo ví, že přijedou až v pozdějších nočních 

hodinách, vynechají večeři už v přihlášce. Po 20 h zhodnocení uplynulé zimní sezóny, individuální 

konzultace a prezentace na poslední chvíli, které by se nevešly do sobotního programu. 

 

Sobota 8. 12. 

Snídaně, skialp, běžky, pěšky nebo kolo podle aktuálních (ne)sněhových podmínek. Pro zájemce i 

společné aktivity: 

- lavinový výcvik Pieps 

- nácvik výstupových a sjezdových technik 

- další workshopy věnované pohybu v zimních horách 

- závody Sachasport skialp sprint 

 

Neděle 9. 12.  

Po snídani vyklizení pokojů, výlet po okolních horách a individuálně odjezd 
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Postupně doplňovaný program - http://www.mountainski.cz/780/program-setkani-skialpinistu-

2018-7-9-12-2018 

 

Dostupnost 

Hotel Bauer je přímo u lyžařského střediska Bílá na silnici číslo 56 z Ostravice k údolí Rožnovské 

Bečvy nad obcí Horní Bečva. Silnice je v zimě udržována, jen výjimečně může být po sněžení 

dočasně omezen vjezd kamiónů. Parkování je přímo u hotelu. 

Bus na zastávku Bílá střed od Rožnova nebo z Frýdlantu nad Ostravicí. 

 

Ubytování a stravování 

Podle individuálních preferencí je v hotelu Bauer více možností: 

- ubytování s polopenzí v dependance od pátku od neděle 

- ubytování bez večeře první den a s polopenzí ze soboty na neděli v dependance 

- ubytování na hlavní budově s polopenzí po celou dobu nebo jen se snídaní po první noci 

- spacákové ležení pro omezený počet osob bez jídla, nebo s polopenzí 

 

Pro ubytované s polopenzí je v ceně také volný vstup do wellness centra hotelu Bauer, 

sestávajícího z bazénu (9,5×4,5 m, 29 C), whirpoolu (6–8 lidí, 38 C) a saunového světa (římské 

lázně, finská sauna, bylinková sauna, odpočívárna a venkovní ochlazovna na terase). 

 

POZOR: Cena ubytování s polopenzí a volným vstupem do wellness se liší podle data 

přihlášení a zaplacení! Čím později se přihlásíte a zaplatíte, tím to bude dražší. 

Podrobně je to uvedeno v přihlášce! Nově je zaveden symbolický poplatek pro ty, kteří na 

Setkání skialpinistů přijedou jenom na denní a večerní program!  

 

Přihlášky 

Přihlásit se je možné na stránce Přihláška na Setkání skialpinistů 2018 Beskydy 

http://www.mountainski.cz/771/prihlaska-na-setkani-skialpinistu-2018-v-lyzarskem-stredisku-bila-

v-beskydech 

 

Na základě zkušeností se Setkáním skialpinistů 2017, kde se na poslední chvíli hlásila spousta lidí, 

někteří se ani nenamáhali přihlásit a přijeli na Brádlerovy boudy naslepo, bylo nutné rozdělit 

placení za ubytování s polopenzí podle data úhrady. Nejlevnější to vychází pro ty, co se stihnou 

přihlásit a zaplatit do konce října 2018. 
 

Individuálně rozlišené platby 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. 
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