
 

Dvacet tisíc metr ů sněhem 
Ujít bosky šestihodinový dvacetikilometrový výlet sněhem? Že nemožné? Také bych 
si to před pár lety myslel. 

V únoru 2015 jsem vyrazil na výlet k Třemšínu (Příbram). V Praze i v Příbrami žádný 
sníh. Kolem Třemšína – souvislá vrstva.  Ještě že jsem si s sebou vzal boty a 
ponožky. Dal jsem si je do batohu a očekával, že tak po dvou-třech kilometrech si je 
budu muset obout a jít obutý, jako moje děti.  

Avšak podmínky byly velmi příznivé – byl jsem sytý, teple oblečený, stále v pohybu, 
jsem otužilý, sníh byl většinou ušlapaný a teplota vzduchu byla ca +5°C, na sluníčku i 
více (blíže o bosé chůzi v zimě viz www.TuristikaNaboso.cz, Texty, dokument „Není ti 
zima, ,chlapče?“). Boty jsem tedy nakonec celý výlet nesl jako zbytečnou přítěž 
v batohu a jestli jsem měl z výletu nějaké zdravotní potíže, byla to bolavá ramena, 
neb boty byly zimní, těžké.  

Šli jsme z Teslínů kolem Spálené boudy, PR Getsemankou  a dále kolem kóty Nad 
Maráskem. Poté PR Chynínské buky kolem Červené bd. a Roubenky zpět ke 
Spálené bd. a do Teslínů.  



V zásadě jsme šli zcela nazda
trochu jinou cestou zpět. 
Třemšína sněhu. Původně jsem cht
cesty, jenže všude byl hluboký sníh. 
chronometrem Wenger; jedním z

Takže jsme nakonec šli páteř
běžné bosky takřka neschů
uježděným sněhem.  Ovšem také muškami. 36 let chodím po lesích a v
neviděl tolik minimušek na sně
tmavé „fleky“ na sněhu). Miliardy a miliardy po celém lese. Vzali jsme si jich pár do 
sáčku ke zkoumání pod mikroskop

Večer jsme si pak v Rožmitále 
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nazdařbůh, 3h prostě vpřed, dle času někde bod obratu a 3h 
 Při plánování jsem totiž nevěděl, zda a kolik bude u 

ů ě jsem chtěl jít přírodním terénem mimo zna
byl hluboký sníh. (Čas jsme si měřili zajímavým kapesním 

chronometrem Wenger; jedním z mých dalších koníčků jsou totiž hodiny a hodinky.

Takže jsme nakonec šli páteřními cestami, které jsou kvůli štěrku a hrubému asfaltu 
neschůdné. Nyní však byl štěrk a asfalt překryt ušlapaným a 
Ovšem také muškami. 36 let chodím po lesích a v

l tolik minimušek na sněhu. Na 1cm2 bylo tak 5 mušek, místy i více (rozsáhlé 
ěhu). Miliardy a miliardy po celém lese. Vzali jsme si jich pár do 
pod mikroskopem. 

Rožmitále pod Třemšínem dali zaslouženou megave
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