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Overview
V posledních letech zažívá  skialpinizmus obrovský boom. Bohužel v ČR neexistuje organizace, 
která by se věnovala jeho výuce a systemtickému vzdělávání. Jsou tu jen soukromé kurzy, různé 
kvality. Většina lidí provozuje skialpinizmus živelně. Z toho vyplívá velké množství problémů: 
od život ohrožujících lavinových nehod, přes konflikty s horskou službu, provozovateli areálů a 
ochranáři národních parků. 
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Skialpinista napadl dva strážce 
Národního parku Šumava

9.2.2022 15:02 | VIMPERK (ČTK)

Skialpinistce, která zemřela, kamarádi 
nepomohli. Ani nečekali na záchranku.

V Obřím dole zahynul 17- ti letý 
skialpinista pod lavinou

Vlekaři mají problémy se skialpinisty. Ti 
používají sjezdovky načerno a ohrožují 

lyžaře

pár příkladů z médií



Trend skialpu

84 %7 z 10
NÁKUP VÝBAVY NÁRŮST PRODEJE

Za posledních 7 let, od roku 2014 do 2022, se prodeje skialpové výbavy 
v České republice zvedly o 340 %. To znamená meziroční nárůst 
v průměru přes 60 %, který v posledních letech eskaluje. Předpokládá se 
navíc, že saturace trhu je stále pod hranicí 50 %, což znamená udržení 
stávajícího trendu po dobu minimálně dalších pěti let. 
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činí nárůst prodeje skitouringového vybavení 
(boty+lyže) v ČR za poslední dvě sezony

lyžařů, kteří si vyzkouší skialp, uvažují o nákupu 
vlastní výbavy v horizontu 2 let

* zdroj: dovozci a prodejci skialpového vybavení v ČR



Skialp
do škol
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Proto přícházíme s projektem Skialp do škol, který má za cíl 
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Hlavní cíle projektu !
Naučit základům bezpečného a ohleduplného 
skialpinismu mladou generaci. V rámci 
lyžařských kurzů si osvojí základy v metodicky i 
fuknčně správné formě.

BEZPEČNOST

POPULARIZACE

ATRAKTIVITA

KOMPLEXNOST
Přitáhnout ke skialpinismu jako ke zdravému 
a v přírodě se odehrávajícímu sportu velké 
množství mládeže.

Představit studentům sportovní osobnosti 
a vzory, které jim na mohou být příkladem.  
Jedním z autorů projektu je olympijský 
medailista, biatlonista Ondřej Moravec.

Skialpinismus je komplexním sportem a jako 
takový pomáhá rozvíjet všestranost, obratnost a 
posilovat všechny pohybové schopnosti.
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V čem je 
skialp jiný?
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• učí odpovědnosti: správně naplánovat túru, zhodnotit počasí, lavinovou situaci apod. 
• je fyzicky náročnější. Na kopec se musí vyšlapat.
• je technicky komplexnější (manipulace se skialpovým vybavením).
• je náročný a rozvíjí komplexní pohyb: výstup, stabilita i sjezd ve volném terénu
• učí orientaci
• učí ohleduplnosti k přírodě.



*

Branislav “Gabo” Adamec 
horský vůdce UIAGM

Ondřej Moravec 
instruktor skialpinismu
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Tváře a autoři projektu
lorem ipsum

horský vůdce s mezinárodní licencí, propagátor 
skialpinismu

zkušený skialpinista, známý sportovec (mistr světa, držitel 
3 medailí z Olympiády v Soči)
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Nejsme na to sami
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Pilotní projekt
V minulé sezoně proběhl pilotní projekt, kde jsme 
si chtěli vyzkoušet zájem studentů a učitelů i najít 
vhodný formát kurzu. Proběhlo 5 běhů, kterých se 
účastnily střední školy z Brna a Letohradu.
Celkem prošlo výcvikem cca 200 studentů a 
profesorů. Na druhé straně celkem 500 středních 
škol pořádá zimní lyžařský výcvik.

Závěr z pilotního projektu:
O skialpinismus je mezi školami obrovský zájem. 
Pokud chceme skialpinismus výrazně rozšířit 
do škol, musíme změnit koncept a zaměřit se 
vzdělávání učitelů a propojit učitele s půjčovnami 
skialpového vybavení. Musíme výrazně rozšířit náš 
školící tým a mít vlastní testovací materiál. Nutné 
je získat oficiální podporu MŠMT nejlépe formou 
akreditace tohoto projektu.

CELKEM
200 STUDENTŮ

5 BĚHŮ

TESTOVACÍ MATERIÁL

AKREDITACE MŠMT

ROZŠIŘUJEME TÝM

1.
 

2.

3.

4.
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Ohlasy médií a studentů
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Brněnské studio ČT přijelo natočit reportáž z kurzu. Vysílání v 
hlavních Událostech ( sledovanost více než 1 mil diváků). 

https://www.facebook.com/udalostibrno/
videos/500690721580009

Miluju, nakonec to byla zábava, skvělý zážitek, 
zábava

výborné, super, že jsme měli k dispozici 
i zkušené skialpinisty

lepší než běžky 

Moc mě to bavilo, super příležitost, zajímavá 
zkušenost

Na sociálních sítích Události Brno měla 
reportáž více než 270 000 shlédnutí.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-
udalosti/222411000100213/ čas 41 20 – 43 20.

Magazín  EURO 



PRO NADCHÁZEJÍCÍ SEZONU JSME NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTI 
UDĚLALI V PROJEKTU TYTO ZMĚNY:

Spojili jsme se s AŠSK a společně jsme vypracovali a podali žádost o akreditaci 
na MŠMT na tento projekt, kterou jsme úspěšně získali.

Vzdělávání bude primárně zaměřeno na učitele a jejich podporu při organizací 
školních kurzů

Zakoupili jsme vlastní testovací vybavení, tak abychom byli schopni plně pokrýt 
potřeby projektu (investice cca 1 mil. Kč).

Rozšířili jsme instruktorský tým na 6 instruktorů skialpinismu
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Pojďte do 
toho 
s námi
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Těšíme se na 
spolupráci

BRANISLAV ADAMEC 
+420 733 113 210  
GABO@SKIALPUJFEST.CZ

ONDŘEJ MORAVEC 
+ 420 601 569 651  
ONDRA@SKIALPUJFEST.CZ

SKIALPUJFEST S.R.O.
RUSKÁ 64
101 00, PRAHA 10


