
Statistika 37. ročníku pochodu 5. – 6.7.2013 
Noční výstup na Sněžku za východem slunce 

 
Účast 485 turistů         mužů  325         žen   160 
Rozdělení podle věkového zastoupení : 
Mladší 10 let     3                   20 – 30 let 18 50 – 60 let 34 
10 – 15 let 6 30 – 40 let 134 60 – 70 let 16 
15 – 20 let 33 40 – 50 let 76 nad 70 let 3 
Nejstarší turista Jan Pospíchal narozen 26.8.1935 z Kutné Hory 
Nejmladší Turista Vít Grinč narozen 10.12.2004 z Horní Olešnice 
Nejvzdálenější turista Iva Zichová 50 letá z USA ze státu Maryland 
 
Rozdělení turistů podle místa bydliště, kraje jsou brány podle PSČ 
D. Kalná  16        Trutnov         8     
Slemeno  2 H. Králové    15      
H. Kalná  4 Pardubice    7 
Čistá u Horek  3 ostatní místa bývalého VČ kraje 148 
Bukovina  2 Praha     72 
Studenec  4 středočeský kraj   62 
Horka u St. Paky  1 M. Boleslav    7 
Borovnice  6 bývalý jihočesk. a západoč. Kraj 13 
Ždírnice  1 bývalý severočeský kraj  19 
H. Olejnice  2 bývalý jihomoravský kraj  10 
Hostinné  21 bývalý severomoravský kraj 19 
Vrchlabí  7 Slovensko    3 
Jilemnice  5 Německo    1 
N. Paka  33 Francie    1    
Jičín  6 Śvédsko    2 
   USA     1 

Multikeška za východem slunce : V rámci pochodu odlovilo 13 hledačů, od loňského pochodu 
do pátku 5.7. odlovilo 10 hledačů, celkově od založení kešky před 32 roč. v roce 2008 bylo 
úspěšných 76 hledačů, 7 hledačů zatím nedošlo k cílové schránce.  

Meteorologové  v týdnu předpověď počasí na pátek a sobotu změnili z slunečné bez přeháněk 
na přeháňkovou, měli pravdu. V pátek odpoledne okolo 16. hod se přes Kalnou přehnala průtrž 
mračen, kanály nestačily brát vodu. Po půlnoci přešla přes hřebeny Krkonoš další přeprška, 
která trvala do ranních hodin. V době východu slunce byl vrchol Sněžky ponořen do mlhy. 

Občerstvení během pochodu : Nové občerstvovací místo v Čisté v Krkonoších u penzionu 
Gendorf.  Na Luční boudě kvůli ubytovaným hostům otevřeli jen v suterénu vinárnu, tak že 
suterén Luční boudy praskal ve švech pod náporem turistů. Vrcholem nespokojenosti turistů 
byla polévka nevalné úrovně. V kronice pochodu byl i zápis „toto by nejedli ani muklové 
v lapáku“. Čtrnáct dní po pochodu jsme zorganizovali jednání na Luční boudě. Výsledek 
jednání: na Luční nebude občerstvení v ceně startovného, Luční bude otevřená a poskytnou 
turistům individuální menu jako na ostatních boudách. Věříme, toto rozhodnutí přivítají turisté 
a přispěje k zlepšení přístupu personálu k hostům a k zkvalitnění nabízenému menu na Luční 
boudě.  Na příští rok se budeme snažit, aby byla ještě otevřena Výrovka a Slezský dům u poláků, 
aby se turisté rozptýlili na více míst poblíž Sněžky. 
  


