
Až na vrcholky hor s vlajkou IPA - Sněžka 
  

Vážení přátelé. 

  

Je nám velkou ctí Vám všem oznámit, že Hollywood má sice svých 7 

statečných, ale naše 103 ÚS IPA Plzeň jich má od soboty 22. června dokonce 

19.  

  

Kdo, co kdy, kde, čím, jak a proč? Hned Vám na tyto základní kriminalistické 

otázky odpovíme. 

  

Kdo: Nebudeme je jmenovitě uvádět, ale jedná se o 18 členů naší organizace a 

nečlena, výborného řidiče a parťáka Pepu Malíka.  

  

Co: Ano, po důkladné přípravě, zdolání již 6 tisícovek, jsme usoudili, že jsme 

dostatečně fyzicky i psychicky připraveni na zdolání nejvyššího vrcholu ČR 

Sněžky, ve výši 1603,3 m n.m. a tak jsme učinili. 
 

 
  

Kdy: Ke zdolání vrcholu a vynesení vlajky IPA, došlo dne 22. 6. 2019. Kolem 

09:45 hod. jsme započali s výstupem a kolem 12:00 hod. nejrychlejší výstupníci 

dorazili na vrchol.  



 
  

Kde: Základní tábor jsme v pátek situovali do horského penzionu MILETA ve 

Velké Úpě, kde o nás bylo po všech stránkách, hlavně kulinářských, velmi dobře 

postaráno, neb si personál byl vědom, že vydatná strava a pitný režim, je jedním 

ze stavebních kamenů fyzicky náročného výstupu.  
 

 



Vzhledem k tomu, že jsme již pokročilí amatéři, dovolili jsme si zvolit nejtěžší 

trasu výstupu, a to z Pece pod Sněžkou přes Obří důl, což značí asi 6,5 km, ale 

výstupníci dobře vědí, že rozhodující není kilometrová vzdálenost, ale výškové 

převýšení, což v našem případě činilo 888 m. Po společné fotce s rozvinutou 

vlajkou, jsme se opět vydali zpět, tentokráte cestou přes Růžovou Horu až do 

Velké Úpy do našeho základního tábora.  

Po zaslouženém odpočinku a nabrání nových sil byli přeživší večer před 

rozvinutou zástavou oceněni za zdolání vrcholu a vzornou reprezentaci naší IPA 

skupiny. 
 

 
 

 

Bonus navíc: V neděli jsme při zpáteční cestě navštívili evropsky významnou 

lokalitu–pevnost Josefov u Jaroměře, jejíž komentovaná prohlídka byla pro 

všechny krásným zážitkem. 

 

 



 
  

Čím: Zde opětovně děkujeme ÚMO Křimice a zejména Láďovi, který zajistil 

jak autobus s vlekem na dopravu, tak řidiče Pepu Malíka, který se velmi dobře 

začlenil do našeho kolektivu, a bezpečně nás dovezl jak tam, tak i domů.  

  

Jak: Jinak samotný výstup jsme samozřejmě vykonali, jak se říká po svých. 

  

Proč: Tato poslední otázka, zdá se mi poněkud nešťastná, abychom 

parafrázovali film Rozmarné léto. Lidi dělají různé věci, nad kterými se mnozí 

pozastavují, ale MY naše společensko–kulturně–sportovní akce vnímáme jako 

prostředek utužování kamarádských vztahů, poznávání sebe sama a 

mimochodem i krás naší vlasti.  

      

Proto tak budeme činit i nadále, takže se můžete těšit na další pokračování ne 

nekonečného seriálu Až na vrcholky hor s vlajkou IPA, které proběhne snad i na 

podzim 2019. Přesný termín bude včas sdělen, ale již teď oznamujeme, že se 

pokusíme zdolat během víkendu další 1000 a to Kralický Sněžník a Velkou 

Deštnou. Na závěr nám dovolte vyslovit poděkování a uznání všem statečným, 

zejména věkově starším, ale stále velice fyzicky zdatným kamarádům Luboši 

Císařovi a Jardovi Honcovi, dále Honzovi Ženíškovi, který vrchol zdolal i s 

železným kolenem a naší statečné kamarádce Soně Lórové, která i se šrouby v 

kotníku a na vozíčku vyjela na Sněžku. Pro nezasvěcené lanovkou, ale i tak to 

byl výkon, a hlavně ukázka velkého kamarádství.  

  

Horám zdar a na brzkou viděnou        Pavel a Láďa. 


