
Vánoční výstup na Sněžku 

 
Je sobota 21.12.2013. Do Štědrého dne zbývá opravdu málo. Již několik dní jsem byl rozhodnutý, 

že v tento den vyrazím na Sněžku. V tento již zimní čas to bylo poprvé. Většinou jsme chodili 

v teplejším čase, nejdéle na podzim. Tentokrát však vyrazil jsem na dobrodružnou zimní výpravu 

úplně sám, jelikož ostatní členové rodiny nakonec po delším váhání odmítli se této cesty na nejvyšší 

horu naší země zúčastnit. 

V pátek večer jsem ani nevyrazil nikam s přáteli, jelikož jsem se chystal na brzké ranní vstávání. 

Budík na mobilním telefonu mi zazvonil ve 4:30 ráno. Není pro mě problém vstát takhle brzy. 

Na cestu jsem si připravil nějaké zásoby k jídlu a samozřejmě čaj do termosky a k tomu i něco 

ostřejšího na zahřátí do placaté nádoby. 

Odjíždím vlakem v 5:33 směr Ostroměř. U sympatické mladé paní průvodčí si kupuji síťovou jízdenku 

IREDO za pouhých 160 Kč. Ve stanici Ostroměř vystupuji z vlaku, a koho to nevidím – velký jičínský 

turista pan Franců v tuto časnou hodinu také cestuje vlakem. Když se ho ptám, kam má namířeno, 

odpovídá, že do Kolína. Zanedlouho mi přijel spěšný vlak od Kolína, který dále pokračoval až do 

stanice Trutnov hlavní nádraží a právě až do cílové stanice vedla moje cesta. Po příjezdu do Trutnova 

jsem měl ještě půl hodiny do odjezdu autobusu do Pece pod Sněžkou. Autobus odjížděl z blízkého 

nádraží v 8:15. Do Pece pod Sněžkou přijíždím v 9:00. Po chvilce rozjímání vyrážím okolo parkoviště 

po zelené značce kolem vily Eden na Růžohorky. U rozcestí Pod Větrníkem se ke mně přidává 

skupina asi 15 turistů, kteří přicházejí zezdola od lanovky a také míří ten den na Sněžku. Jdu s nimi ve 

skupině až na rozcestí Růžohorky, kde se nachází dvě boudy – samotná bouda Růžohorky a Děčínská 

bouda. Zde si dávám kratší pauzu, abych načerpal síly na dnešní hlavní výstup. Z Růžohorek 

přecházím ze zelené značky na žlutou, která mě dovede až na Sněžku. Odcházím zprvu sám, jelikož 

skupina jdoucí se mnou se občerstvovala vedle v sousední Děčínské boudě. Moje tempo bylo zpočátku 

pomalé, přeci jen obtížná cesta sněhem a místy i po ledovatce mi nedovolovaly rychlejší tempo. Chvíli 

jsem se zastavil u stanice lanovky Růžová hora, kde jsem obdivoval již zrekonstruovanou lanovou 

dráhu i samotné kabinky, které zrovna byly v provozu, ale vzhledem k povětrnostní situaci jezdila 

lanovka pouze v úseku Pec pod Sněžkou – Růžová hora a zpět. Na Sněžku museli všichni turisté po 

svých, lanovka je nahoru nemohla dopravit. Na konci lesa se již vynořila hora nejvyšší – Sněžka – 

a v tom okamžiku potkávám další skupiny turistů jdoucích za stejným cílem jako já. Přede mnou bylo 

poslední stoupání po schodech a podél lanovky na samotný vrchol. 

V 11:50 stojím na vrcholu. Je tam spousta lidí, doslova procesí turistů. Slunečné počasí vybízelo 

k dalekým rozhledům na všechny světové strany. Nejprve navštěvuji Českou poštovnu, kde se 

občerstvuji jedním chlebem s máslem a salámem a čajem z termosky a rovněž i životabudičem 

z placaté nádoby jakožto odměnou za zdolání velehory. 

Po vyfotografování na vrcholu navštěvuji ještě Polskou boudu, poté ještě pečlivě prostuduji rozcestník 

a již se příliš nezdržuji. Po chvilce váhání, kudy sejdu dolů do Pece, vítězí varianta jít stejnou cestou, 

tedy přes Růžohorky, ačkoliv jsem původně chtěl jít přes Luční boudu a Výrovku, ale z časových 

důvodů jsem zvolil variantu tam a zpět stejně. 

Ze Sněžky odcházím zhruba ve 12:30 posilněn dobrým pocitem, že jsem ji zase jednou zdolal. 

Sestupuji opatrně dolů, několikrát se smeknu po sněhem a místy i ledem pokryté cestě, ale hned zase 

vstanu a pokračuji dál. Přidržuji se postranních řetězů. Po příchodu ke stanici lanovky Růžová hora se 

zde opět chvíli zdržím a jdu se podívat dovnitř k nástupu na lanovku. Pečlivě prostuduji ceník 

a v duchu si říkám, že to radši sejdu pěšky. Ještě zkoumám, jestli se to dá sejít pod lanovkou, tak 

kousek jdu, ale pak když vidím, jak je to v tomto čase prudké a nebezpečné, tak se po 200 metrech 

vracím a jdu po žluté značce přes Růžohorky a zde se navracím na zelenou značku. Do Pece přicházím 

ve 14:45 asi po 13 kilometrech v nohách s pocitem vítězství, že jsem něco udělal pro své tělo. Při cestě 

na autobus si v místním klubu ještě dopřávám jedno vítězné a zasloužené točené pivo – řezanou 

jedenáctku od Krakonoše a u zastávky pojídám rohlík s máslem a salámem z domova. Domů 

se navracím s menšími komplikacemi v dopravě v kombinaci s vlaky a autobusy až ve 20:30 místo 

původně plánovaných 17:30. Tento den jsem si velice užil a již teď se těším na další brzký výstup 

na naši nejvyšší horu. Snad to bude co nevidět. 

 

Jan Vaníček mladší, Jičín 


