
II. POGOchod \7.-10.7.2011 

 

Snezka 

Kozakov 



Je tu pokračování úspěšného výletu jarního pochodu na Kozákov (cca 18km). Tentokráte s větší 
výzvou a to horský přechod Sněžka - Kozákov (3dny cca 62,5km). A zde podrobný  itinerář: 
Čtvrtek 7.7.2011 
Přesun do Pece pod Sněžkou, bohužel není žádný pozdní spoj a tak je nutno vyrazit již ve 14:00 z 
Prahy dále možno i z Turnova, Žel.Brodu, Jičína následovně: 

Jak je vidět, postupně se všichni sjedeme k busu Pha-Pec, největší 
horda nastoupí ve Dvoře Králové, kde to bude jen tak tak ... a pro-
to vyzýváme pražáky, aby autobus brzdili a čekali na nás ;-). Pří-
jezd do Pece již v 17:10 tudíž dost času k poznávání Pece a ... od-
tud pěšmo obřím dolem směrem k legendární chatě YETTI, posled-
ní chalupě v obřím dole, přímo pod sněžkou (GPS-50,72434, 
15,72882), bez elektřiny, vody ... prostě divočina ! Bohužel nás s 
ubytování předeběhlo nějaké družstvo dětí s Dětenic a tak chalu-
pu můžem pouze ráno navštívit a my samotní přespíme v Boudě v 
Obřím dole (pokoje 3,5,7 lidí - cena 290,- vč. snídaně), která je cca 
800m před Yetticí. Na místě je dokonce i hospoda a Plzeň a tak s 
Pece rovnou tam ! 
Pátek 8.7.2011 
Ráno po snídani vyrazíme na Sněžku, opozdilci dorazí lanovkou přímo na vrchol, kde se cca v 
10:00 sejdem (lanovka jezdí v každou celou od 8:00). Pak přes Úpská rašeliniště na Luční.Potom 
z Luční  údolím Bíleho Labe na Špindlerovku(moc pěkná cesta).Další varianta z Luční cestou čes-
ko-polského přátelství (hřebenovka)okolo  Malého a Velkého Stavu (plesa na polské straně) na 
Špindlerovku. A dále k cíly trasy na Brádlerovy boudy, kde přespíme (250,-/noc) na místě re-
staurace. Celkem 19,5km / 672m převýšení. 

Sobota 9.7.2011 
Dále po hřebeni až k pramenům Labe, přes Růženčinu zahrádku 
Kotlem na Dvoračky a odtud přes Jablonec nad Jizerou do cíle 
Vysokého nad Jizerou, kde punkově přespíme v bývalém areálu 
státního statku v ubytovně U kačenky (180,-/noc).V centru Vy-
sokého takže věřím, že najdeme nějaké použitelné stanoviště 
oddechu a doplnění sil.! Celkem 22,2km / 960m převýšení . 
Neděle 10.7.2011 
Z Vysokého n. Jizerou, pokračovat přes Stanový na Bozkov(hospoda Dřevěnka),seběhnout dolu 
ke kolejím a Palackého stezkou na Podspálov(hospoda). Odtud lesem"tajnou zkratkou" na Pro-
seč a přes Slap na Kozákov do CÍLE!  Celkem 21,8km / 729m převýšení Z Kozákova předpoklá-
dám, že potáhnem do Dlouhého, kde se rozejdeme a rozjdeme k domovům. Směr Pha jede co 
hodina to bus nebo vlak přímo z ŽB což je 30minut z kopce! 


