
                                                  Vedoucí zájezdu Míla Kubíčková 

3.8.2013 – sobota 
 

Jeli jsme autobusovou linkou v 8:05 hod. z Jičína a do Špindlerova Mlýna jsme 

dorazili cca v 9:30 hod…  Hned před výstupem jsme se občerstvili v restauraci 

Hubertus kávou, kofolou a donesenými zásobami.  Po zelené turistické značce 

jsme za tropického vedra (i zde na horách) stoupali na Výrovku. První skupina 

hned po obědě, odešla na Luční boudu odložit batohy a za horkého dne se vydali 

zdolat Sněžku. A hora byla pokořena! Všichni svorně tvrdili, že výstup 

na Sněžku za tak teplého počasí a s takovými výhledy již dlouho nepamatovali. 

Druhá skupina si dala pozdní oběd na Výrovce. Dále se kochala neuvěřitelnými 

výhledy do krajiny a došla na Luční. Ubytováni jsme byli v turistické ubytovně, 

kde nás spalo 15 pohromadě. Někteří měli problémy s vyskočením na palandy, 

neboť žebříček či jakékoliv jiné schůdky chyběly. Někdo se stěhoval i s matrací 

do dalšího pokoje, který byl pro 4 zbylé turistky a někdo si dal matraci na zem 

v pokoji. Po chutné večeři druhá skupina odešla pozorovat západ slunce na Kozí 

hřbety (cca 2 km od Luční boudy). Opravdu to stálo za to, nejen pohledy na 

zapadající žlutý puchýř byly jedinečné, ale i poklidné okolní kopce a ticho všude 

kolem nás uchvacovalo. Kolem 22 hodiny jsme všichni svorně uléhali 

za příšerného tepla do svých postelí. Počasí nevěstilo nic dobrého. 
 



 

4.8.2013 – neděle 

Kolem 1 hodiny se to spustilo. Hromy, blesky a déšť bičoval náš příbytek 

v 1422 m.n.m. Pak byl chvíli klid. Naše buzení v 3.40 hod. bylo přesné, 

ale nevyužité. Bouře se vracela. Tak jsme od výstupu na Sněžku na východ 

slunce upustili. A dobře jsme udělali, lilo až do 8. hodiny ranní. Odebrali jsme se 

na zpočátku chaotickou snídani, ale pak jsme si pochutnávali na stále 

doplňujících se dobrotách švédského vlastně „Lučního“ stolu. V 9.30 hod. jsme 

již za skoro úplného vyjasnění dělali poslední foto před boudou a vyrazili 

po Jantarové cestě na Maly Staw a Wielki Staw a dále po hřebeni na Špindlerovu 

boudu. Zde byl akorát čas oběda. Pak někteří sestupovali po zelené přímo 

do Špindlerova Mlýna a někteří se vydávali po modré k Davidovým boudám, 

či Medvědím boudám. Ti, co to vzali přímo, si užili koupání v Labi či ochutnali 

místní dobroty. Všichni jsme se sešli u autobusu a v 15:45 ujížděli do Jičína.  

A zase bylo tak hrozné teplo a dusno. 

 


