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Pozvánka na Setkání skialpinstů 2019 na Chatě Jiřího na Šeráku 

v Jeseníkách 
 
 

Komise tradičního skialpinismu ČHS pořádá výroční Setkání skialpinistů na ukončení kalendářního 

roku 2019.  

Setkání se uskuteční v chatě Jiřího na Šeráku v Jeseníkách ve dnech 13. až 15. prosince 2019. 

Setkání skialpinistů je určeno všem příznivcům pohybu ve sněhem pokrytých horách od České 

republiky až po Himaláje. 

 

Denní program bude záviset na aktuálních sněhových podmínkách. Odpolední a večerní program se 

v obou dnech uskuteční v jedné ze společenských místností Chaty Jiřího na Šeráku.  

Chata Jiřího na Šeráku se nachází kousek od horní stanice sedačkové lanovky lyžařského střediska 

Bonera Ramzová (760–1330 m).  

V polovině prosince se v případě standardního průběhu zimní sezóny dá očekávat, že sníh bude od 

dolní stanice lanovky až po hřeben Jeseníků.  

V nižších nadmořských výškách je možné, že sníh bude jen technický! 

 

 

Od pátku do neděle se při Setkání skialpinistů bude probírat 

 
 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 

 shrnutí uplynulé i nástin následující zimní sezóny 

 v sobotu 14. prosince 2019 budou připraveny praktické workshopy věnované problematice zimního 
pohybu v horách (viz jejich přehled v přihlášce – uskuteční se ty, o které bude největší zájem mezi 
účastníky) 

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

 tombola výrobců a prodejců vybavení do zimních hor 

 

Vaše příspěvky v rozsahu 5–20 minut jsou vítány, název promítání zašlete do 28. 11. 2019 společně 

s anotací (3–5 vět) a jednou až třemi ilustračními fotografiemi na jan.pala@horosvaz.cz nebo 

jan.pala@mountainski.cz. 
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Program – orientačně: 
 

Pátek 13. 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 14. 12. 

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

společné aktivity – různé workshopy. Přihlášení je možné níže v celkové přihlášce. Uskuteční 

se workshopy, o které bude největší zájem. Aktuálně jsou vyhlášeny tyto workshopy 

(uskuteční se 4-5 z nich): 
1. Lavinový workshop 
2. Nácvik skákání pro bezpečný pohyb ve volném terénu 
3. Metodický výcvik a zlepšování techniky sjezdu na lyžích 
4. Základy první pomoci v zimních horách 
5. Základy točení a zpracování lyžařského videa 
6. Chcete začít na splitboardu? 

 

Odpoledne až večer (odhad do 23:00 h) prezentace a filmy se skialpovou, splitboardovou a 

freeridovou tématikou. Následně volná zábava do 03:00 h. 

 

Neděle 15. 12. 

Po snídani vyklizení pokojů 10 hod., při velkém zájmu možnost zopakování některých workshopů, 

výlet po hlavním jesenickém hřebenu, individuální lyžování a odjezd 

 

Dostupnost 
 

Chata Jiřího na Šerák (1350 m) se nachází na hlavním hřebeni Jeseníků na východním svahu 

vrcholu Šerák (1351 m) s dokonalým výhledem nejenom na město Jeseník (450 m), masív 

Kralického Sněžníku, Rychlebské hory a mnohé další. Chata je v zimě dostupná na běžkách, 

skialpech nebo pěšky. Přes den jsou v provozu i sedačkové lanovky z Ramzové na Čerňavu a dále 

na Šerák. 

 

Ubytování, stravování, workshopy a přihlášení 
 

Podrobně je vše uvedeno v přihlášce: 

https://docs.google.com/forms/d/1NPJltvUgQCddxAO17uTlz659NAW9kagCMOKEgtKMO5Y/edi

t 
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