Zpráva komise tradičního skialpinismu pro Valnou hromadu ČHS 2019
předseda komise Jan Pala
V roce 2018 pokračoval trend rostoucího počtu skialpinistických výjezdů mimo alpské oblasti.
Zvětšuje se tak počet skialpinistů a skialpinistek, kteří se ze slovenských Vysokých Tater přes Alpy
vydávají dále do světa. V současné době podle dostupných informací chybí Čechům mezi
skialpinistickými výstupy a sjezdy pouze vrcholy v Antarktidě.
Od ledna 2018 vyjela řada českých skupin do různých zajímavých oblastí od Gruzie přes Turecko a
Írán. V Gruzii se čeký zájem soustřeďuje především na oblast Svanetie, kde se pohybují v zimním
období desítky až stovky českých skialpinistů a skialpinistek. V případě špatného počasí brázdí
freeridové terény střediska Tetnuldi a za lepších podmínek se zabývají prvosjezdy a jejich
opakováními v okolních vysokých horách nabízejících řadu strmých sjezdů. V aktuální sezóně 20182019 se v Gruzii střídá jedna česká skupina za druhou.
V Íránu se zájem soustřeďuje především na pohoří Alborz mezi Teheránem a Kaspickým mořem, kde
kromě nejvyšší sopky Damavánd (5671 m) je velké množství možných sjezdů na čtyřtisícových
vrcholech. Podstatně menší pozornost je dosud věnována např. odlehlým oblastem Turecka a vyšším
pohořím dále na východ. Jednou z mála výjimek byla zářijová krkonošská skialpinistická expedice do
Tádžikistánu, které se po krásném lezeckém výstupu na 6721 metrů vysoký vrchol Karla Marxe
podařil světový prvosjezd oprávněně ohodnocený Českým horolezeckým svazem Čestným uznáním
za rok 2018 – Libor Dušek a Zdeněk Jirouš.
Ve Vysokých Tatrách byla velmi aktivní řada lidí, z nichž se nejobtížnějším sjezdů věnovali hlavně
Rosťa Tomanec a Karel Svoboda, za což byli ohodnoceni Českým horolezeckým svazem v rámci
výstupů 2018.
Hromadné skialpinistické akce
Květnového čtvrtého ročníku norského československého firnového memoriálu pod záštitou Komise
tradičního skialpinismu ČHS se zúčastnila řada členů ČHS působících jak přímo v Norsku, stejně jako
těch, kteří do Norska přiletěli jenom kvůli tomuto memoriálu. Celkový počet účastníků dosáhl čisla
35. Během pěti až deseti květnových dnů (někteří přiletěli o pět dnů dříve z důvodu aklimatizace při
skalpu v norských fjordech) účastníci absolvovali řadu ledovcových a neledovcových túr v Sunmore,
Jotunheimenu a Hurrungane.
Největší skialpinistickou akcí v roce 2018 bylo prosincové Setkání skialpinistů v hotelu Bauer
v lyžařském středisku Bílá v Beskydech. Třídenní skialpinistické setkání začalo pátečním večerním
blokem přednášek a večírkem. Od sobotního rána byla na programu řada praktických workshopů od
lavinové prevence, první pomoci v zimních horách až po zlepšování sjezdových technik ve volném
terénu. Součástí odpoledního venkovního programu byl i Skialp sprint Bílá, pro který byly využity dvě
sjezdovky. V odpoledních, večerních a nočních hodinách se hlavního programu zúčastnilo přes 140
lidí, kteří vydrželi u fotek, videí, a skialpinistické tomboly až do druhé hodiny ranní. Nedělní program
si každý úzpůsobil podle sebe, mnozí vyrazili na nedalekou Lysou horu – bez lyží, protože malá vrstva
sněhu byla jenom v oblasti vrcholu.
Přehled předpokládaných aktivit v oblasti tradičního skialpinismu v roce 2019
V aktuálním roce se předpokládá, že opět vzroste počet tradičních skialpinistů, kteří zamíří do
různých horských oblastí mimo hlavní „skialpinistické hřiště“ v Alpách. V březnu se uskuteční
obnovená alpská skialpin rallye následovaná dubnovými Vysokými Tatrami se závěrem na pátém
ročníku československého firnového memoriálu v Norsku. Největší akcí Komise tradičního
skialpinismu bude prosincové Setkání skialpinistů, kde budou opět zařazeny praktické workshopy.

