Zpráva Komise tradičního skialpinismu za rok 2019
předseda komise Jan Pala
Komise tradičního skialpinismu ČHS uspořádala v roce 2019 několik hromadných akcí určených nejenom
členům ČHS. V březnu by byl tradiční Ski Alpin v Rakousku navazující na dříve populární „soutěžní“
Skialpin rally organizované René Bulířem. Na přelomu května a června se konal už pátý ročník
československého firnového memoriálu v Norsku (https://www.tulenipasy.cz/akce-zavody/38440kvetnove-skialpove-norsko-s-5-rocnikem-ceskoslovenskeho-firnoveho-memorialu-se-snezenim-idestem/) na tradiční ukončení skialpinistické sezóny. Na tomto firnovém memoriálu se scházejí
skialpinisté z České republiky, Slovenska s těmi, kteří dlouhodobě žijí v Norsku.
Vyvrcholením roku 2019 v oblasti tradičního skialpinismu bylo výroční Setkání skialpinistů, které se
konalo na Chatě Jiřího na Šeráku o víkendu v polovině prosince 2019 (https://www.horosvaz.cz/tradicniskialpinismus/pozvanka-na-setkani-skialpinistu-2019/, http://www.mountainski.cz/844/programsetkani-skialpinistu-2019-na-chate-jiriho-na-seraku). Setkání skialpinistů se i přes nepřízeň počasí
zúčastnilo během víkendu kolem 140 dospělých účastníků a řada malých dětí
(http://www.mountainski.cz/847/setkani-skialpinistu-2019-na-jesenickem-seraku-na-snehu-i-v-desti).
Bohatý metodický a cestovatelský program začal už v pátek ve večerních hodinách. V sobotu probíhala
od deváté hodiny ráno řada praktických workshop od lavinové prevence přes zimní záchranu v horách až
pro zlepšování sjezdových a skokanských technik ve volném terénu. Během následného večerního
promítání byly rozebírány lavinové nehody, úrazy, zaměření závěrečných prací na vysokých školách
v oblasti skialpinistických aktivit a řada dalších. Hlavní částí ovšem byly motivační prezentace a videa
z různých skialpu zaslíbených lokalit z celého světa.
Skialpinistický rok 2019 byl ukončen na Ropákově vysokotatranském memoriálu ve dnech 26.30.12.2019, který se uskutečnil na Téryho chatě. Dvacet účastníků z různých oddílů ČHS se i přes
nepříznivé povětrnostní podmínky a zvýšené lavinové nebezpečí intenzivně věnovalo lavinové prevenci,
ledovcové záchraně, ale také samozřejmě pohybu na lyžích.
Členové Komise tradičního skialpinismu se intenzivně věnují i monitorování novinek v oblasti lavinové
prevence a skialpinistického vybavení. Kromě toho průběžně sledují lavinové nehody a jejich příčiny na
celém světě. Tyto poznatky jsou následně prezentovány na různých akcích pro veřejnost, stejně jako na
Pelikánově semináři horské medicíny pořádaném Lékařskou komisí ČHS a Společností horské medicíny.

