
Vrcholky hor s vlajkou IPA. 

Opět hrdě hlásíme, že jsme společně vynesli vlajku IPA na další dva vrcholy našich hor. Ale pěkně 

popořádku. 

 

V pátek dne 11. 9. 2020 se skupina 16 již skoro horolezců přesunula mikrobusem do penzionu Marcelka 

v Dolní Moravě, která se nachází v pohoří Králický Sněžník, poblíž polských hranic. Po ubytování jsme 

vyzkoušeli Mamutí bobovou dráhu, výhledy z kopce Šněžník a společnou večeři v chatě Terezka. Noční 

návrat přes pole, lesy a následný pád do jediné prohlubně, vyřadil z výstupu na Králický Sněžník 

jednoho našeho nejmenovaného kolegu Blahoše, který toho velice litoval řka, že kdyby si místo 

jednoho piva dal dvě, tak se mu to nestalo. 

 

            

 

                            

 



Druhý den po snídani, jsme byli odhodláni zdolat prvovýstupem a bez použití kyslíku nejvyšší vrchol, 

Králický Sněžník, který se nachází opravdu v oblacích ve výšce 1424 m.n.m. Vybrali jsme ne zrovna 

lehkou trasu o celkové délce 24 km, která ale vedla krásnou přírodní rezervací s mnoha potoky a 

vodopády. Na vrcholu jsme se jako vždy společně vyfotili s vlajkou IPA. 

 

                                      

 

    

 

Po sportovním výkonu a dobré večeři jsme strávili příjemný společensko – kulturní večer na jednom 

z pokojů při koštování moravských, lehce alkoholických produktů o jejichž dodávku se jako vždy 

postaral Pavel a Soňa. 

 



V neděli ráno po „vydatné snídani“ jsme vyjeli směr Orlické hory, kde jsme měli naplánovaný výstup 

na nejvyšší vrchol Velká Deštná 1115 m.n.m. na jehož vrcholu stojí krásná nová rozhledna. Po výstupu 

na vrchol opět fotodokumentace s vlajkou a zpět k autobusu, kde proběhlo slavnostní předání 

pamětních listů.  

    

    

Děkujeme všem účastníkům za společně krásně prožitý víkend, výboru IPA za finanční podporu, MO 

Křimice v zastoupení Ládi za poskytnutí mikrobusu a řidiči Pepíkovi za bezpečnou jízdu. 

Příští akce Na vrcholky hor s vlajkou IPA se uskuteční na jaře 2021 a necháme se všichni překvapit, jaké 

vrcholky hor budeme společně zdolávat. 

S pozdravem Horám zdar 

Pavel a Láďa. 


