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10 tisíc lidí denně
na Sněžku!

Na vrchol
nejvyšší
české hory
jsou fronty
jako na
banány

Takovéhle davy jsou
v Krkonoších v zimě běžné
hlavně mezi 24. prosincem
a Novým rokem.

Fotograf Rafał
Kotylak.
Takto
vypadá
vrchol hory
za pěkného
počasí.

Nebezpečný
úsek

SNĚŽKA – Sunou se krok za krokem!
Místo sportovních výkonů čeká turisty při výstupu na nejvyšší český
vrchol Sněžku jen pomalá chůze.
To se stává ve dnech, kdy horu ozáří slunce. Lidský řetěz je potom nekonečný, hora praská ve švech. Jeden takový den, 29. prosinec, zdokumentoval polský fotograf.
Text: Zuzana Špániková
Foto: Rafał Kotylak

Místo svižného výstupu fronta na banány jako
za komunistů! To nafotil Rafał Kotylak (44) z
Piechowic 29. prosince. „Po několika dnech
špatného počasí se vyča-

silo a my s manželkou a
dcerou jsme vyrazili na
Sněžku. Vydali jsme se
lanovkou z Karpacze na
vrchol Kopa, odkud jsme
zamířili ke Sněžce. Po
desáté hodině ráno byla
na vrchol dlouhá fronta
českých i polských turis-

tů,“ popsal Kotylak, jak
vznikla fotka. „Bohužel
mnoho lidí podcení výbavu a pak mají problémy se sestupem dolů a
trasa se ještě více ucpává,“ dodal.

Zamrzlé počítadlo
„Je to smutná realita. Sněžka je velkým
lákadlem a ve slunečných dnech na vrchol
vystoupí až 10 tisíc lidí
denně. V létě je jich sice
více než v zimě, ale ne
o tolik. Přesná čísla nemáme, když mrzne, nefungují nám sčítače,“
řekl Blesku náměstek
odboru vnějších vztahů
Krkonošského národní-

ho parku Jakub Kašpar.
Nejvíce lidí přitom proudí ze směru od Pece pod
Sněžkou. „Lidé často
opravdu podcení počasí nahoře. Pro sestup je
pak nutné mít kvalitní pohorky, sestupovat
dolů v botách na běžky
je o zlomení nohy,“ dodal Kašpar.

70

dní v roce je
v průměru na
Sněžce hezké
počasí.

Dočkáme
se letos vůbec
pořádné zimy?

Jak Meteorologové hlási: NE!
bude?

ČR (ryc) – Sníh leží v Česku až nad hranicí tisíce metrů nad mořem. Níže panuje spíše podzimní počasí. A podle meteorologů
Dnes: oblačletos pořádná zima ani nepřijde.
no až zatažeZatažená obloha, občas déšť a teploty okolo pěti nad nulou,
no, místy přeněkdy i více. Tak zatím vypadá lednové počasí. Milovníci zimháňky. Den 2
ních sportů a romantické bílé krajiny jen smutně vyhlížejí
až 6 °C.
sníh. A meteorologové pro ně mají špatnou zprávu. „Nelze vyloučit, že přijde nějaká ta chumelenice, ale podle
Zítra: polojasno,
no,
modelů bude i zbytek ledna teplotně nadprůměrný.
místy mlhy, i mrzA únor vychází ještě teplejší,“ říká meteoroložka
noucí. Noc -6 až 0
Dagmar Honsová. Dlouhodobé předpovědi
°C, den 3 až 7 °C.
však bývají úspěšné zhruba ze sedmPondělí: zataženo,
ženo, ojedesáti procent, proto naděje
diněle slabý déšť. Noc -3
umírá poslední.
až 2 °C, den 2 až 6 °C.
Úterý: polojasno,
asno místy zataženo
nízkou oblačností, ojediněle mrholení.
Noc -3 až 1 °C, den 0 až 7 °C.
Středa: oblačno, místy mlhy, i mrznoucí, ojediněle mrholení. Noc -5 až 2 °C,
den 5 až 9 °C.

ÿ7
Ě7(
8æ
=Ì7
5$

Vlastina Svátková:

MIRKA VAN GILS
SLAVÍKOVÁ:

STRHUJÍCÍ PŘÍBĚH
nejlepší české cukrářky!

PROČ JSEM MĚLA

TRABLE S MUŽI

Policejní technik prozradil

Jak se vyhodnocují
stopy z místa činu!

315375/17 - INZERCE

Sněžka je se svými 1603 metry nad
mořem nejvyšším českým vrcholem
.

Nejrizikovější úsek představuje Obří důl. „Ze Sněžky do Obřího
dolu je asi 200 metrů dlouhý
úsek,,
u ý úse
který je v lavinovém terénu
énu a také
je tam většinou velká ledová
ová plotna. Úsek je tedy bez použití
užití maček velmi nebezpečný,
ý, a to
jak pro výstup i sestup,“
tup,“
varuje Kašpar.

