
 

 

Bosá r
Mgr. Igor Slouka, www.TuristikaNa

Na stránkách Tisícovkářů, turistů
více (www.tisicovky.cz) se doč
vrcholů. Jen 18 vrcholů má nadm.výšku 1400 m.n.m. a více a nachází se pouze ve t
pohořích – Krkonoše (nejvyšší vrchol Sn
m.n.m) a Králický Sněžník (Králický Sn

Abychom dokázali, že turistik
vedrech, rozhodli jsme se bosky
lanovka a tak.  

A zvlášť, když šly se mnou 
v kilových pohorkách nestačili divit a všichni n

Další fotografie viz http://www.turistikanaboso.cz/akce/

 

  

 

 

osá reportáž z nejvyšších sfér 
Mgr. Igor Slouka, www.TuristikaNaboso.cz 

 
řů, turistů cíleně zdolávajících české kopce s nadm.
) se dočteme, že v naší republice se tyčí na 392 
ů má nadm.výšku 1400 m.n.m. a více a nachází se pouze ve t
(nejvyšší vrchol Sněžka 1602 m.n.m.), Hrubý Jeseník 

(Králický Sněžník 1424 m.n.m.).  

Abychom dokázali, že turistika naboso nepatří jen na pláž či travičku v
bosky zdolat výše zmíněné tři vrcholy. A to prosím poctiv

 také děti František (8 let) a Honzík (6 let), se ostatní turisté 
čili divit a všichni nám moc fandili.  

http://www.turistikanaboso.cz/akce/ 
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Králický Sn ěžník, 1424 m.n.m. 

 

Na Králickou Sněžku jsme šli ze Stříbrnice, po žluté, červené a po polské zelené značce. 
Výstup je relativně krátký (6 km), avšak prudký, s převýšením 659 m. Terén byl pro bosé 
nohy většinou příjemný – hlína, jehličí, tráva. Jen na úseku od  chaty Návrší po státní hranici 
je asi 1 km dlouhý úsek s příšerným štěrkem, který se nedá obejít a který mi velmi vadil. 
Ovšem nevadil mým dětem – mají jiný (lepší) poměr hmotnosti a plochy chodidla, takže 
vesele po štěrku pobíhaly a s radostí si tuto výsadu vychutnávaly. Počasí se nám vyvedlo, 
občas i sluníčko. Na vrcholu byl silný vítr, tak, že mi shodil foťák ze stativu objektivem přímo 
mezi kamení (div, že přežil). Pod vrcholem bylo bezva bláto, které však za boha nešlo pak 
v potoce umýt. Museli jsme počkat do sprchy na kartáč. Bosky jsme šli jak nahoru tak i dolů, 
celkem tedy 12 km, průměrnou rychlostí pohybu 2,5 km/h (počítáno bez přestávek).  

  



 

 

Praděd, 1491 m.n.m. 

 

Praděd byl náš nejdelší výlet. Šli jsme z Červenohorského sedla, po červené značce. Výstup je 
dlouhý (10 km) a pozvolný, s převýšením 615 m. Terén byl pro bosé nohy velmi příjemný – 
tráva, hlína, jen jsme se za použití kvalitní mapy a GPS na začátku  trasy vyhýbali štěrkovému 
úseku (vedlejší travnaté pěšiny přes V.Klínovec) a v závěru trasy rozbitému asfaltu (po 
hřebeni ze sedla M.Děd/Praděd až na vrchol). Červená hřebenovka také byla velmi zajímavá 
coby balanční lávka – dlouhé dřevěné chodníky přes mokřiny byly ve velmi špatném stavu. 
Cestou jsme si mohli též odškrtnout V.Klínovec (1163 m.n.m, č. tisícovky 139, jsou tam 
borůvky velké jak třešně), Výrovku (1167 m.n.m, č. 138) a vedlejší vrcholy M. Jezerník 
(1200 m.n.m., č. 26b) a V.Jezerník (1306 m.n.m., č. 26a). Leč to počasí – pokazilo se, zima, 
silný vítr, déšť, s podivem, že nesněžilo. Abyste rozuměli – vítr takový, že mi děti s deštníky 
div neulétly do Polska. A mlha – pravá horská, taková, že by se dala krájet na kostičky a 
prodávat. Prostě nádherný výhled, i z vyhlídkové plošiny ☺ . Jak to na Pradědu vypadá jsme 
se dozvěděli až v restauraci z pohlednice, kde na sluníčku jely tři polonahé slečny na koních. 
Ovšem zima nám byla jen na ruce a tváře. Na nohy nám zima nebyla – jde o zvyk, otužení, 
poctivě pracující nohy se i v zimě snadno zahřejí. Bosky jsme šli jen nahoru 10 km 
(prům.rychlost 3 km/h), zpět potom již rychle po cyklostezce v sandálech (tlačil nás čas i 
povětrnostní podmínky). Ještě dodám, že moje nohy utrpěly drobná zranění. Že z chůze 
naboso? Omyl. Odřeniny do krve jsem získal ze sandálů, které jsem vyjímečně měl při cestě 
zpět.  

 

  



 

 

Sněžka, 1602 m.n.m 

 

 

Nejvyšší horu ČR jsme zdolali z Pece p. S., po modré, Obřím dolem. Výstup je relativně 
krátký (6 km), pozvolné větší  cesty proložené jedním extra prudkým stoupáním, 
s převýšením 723 m. Terén převážně kamenitý, vhodný spíše pro zkušenější bosochodce. 
Počasí – až na jednu přeháňku – slunečné. Na vrcholu byl velmi silný vítr (opět takový děti 
odnášecí) a zima, ca 5 °C. Bosky jsme šli jen nahoru (6 km, průměrně 3,4 km/h), dolů jsme 
neodolali jízdě novou lanovkou, která kvůli větru jela jen z Růžohorek. A ještě že jsme 
v sandálech dolítli na Růžovou horu na poslední večerní jízdu, posunuli zpět čerstvé 
narozeniny Honzíka a jeli jen jednu etapu jednosměrně. Nová lanovka je totiž něco jako 
legální loupež – zpáteční lístek na Sněžku stojí 390 kč/dospělý, dítě 5-10 let 180 kč. Takže 
čtyřčlenná rodina by zde za pár minut  4 krátkých jízd nechala 1140 kč. Pro srovnání: letenka 
Brno – Londýn se dá sehnat za 815 kč / dospělá osoba. 


