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Asi se ptáte, koho a proč tato myšlenka napadla. Odpověď je snadná, celou akci 

pořádali bývalí studenti našeho gymnázia, kteří podobné výlety absolvovali se zesnulým 
Petrem Brouskem za podpory školy. Celá tato akce byla k uctění jeho památky. Expedice se 
začala organizovat již v červnu a vypadalo to na hojnou účast. Avšak z různých důvodů jeli 
nakonec jen tři studenti. 
 
Jak to vlastně probíhalo 

Prvního dne jsme se sešli na nádraží a vyrazili vlakem do Děčína. Bohužel jsme 
nemohli započít naši výpravu v nejnižším bodě Hřenska, jak bylo původně v plánu, kvůli 
uzavřeným cestám. Výškové metry nám to ale takřka neslevilo, a tak jsme se s vervou vrhli 
do prvního kopce. První den jsme ujeli asi 60 kilometrů a vystoupali slušných 800 metrů. Den 
jsme ukončili příjezdem do prvního “výškového tábora” v kempu v Černé Louži.  

Druhý den výpravy byl zdaleka nejnáročnější. Projeli jsme napříč Jizerskými horami a 
přes několik Krkonošských vrcholů. S 87 kilometry a 2150 metry převýšení v nohách jsme 
dorazili do Špindlerova Mlýna.  

Třetího dne nás čekal už jen přejezd k Portášovým boudám a výstup na Sněžku. Na 
Sněžce jsme si všichni připomněli, proč jsme na tento výlet vůbec jeli. Na vrchol jsme vynesli 
destičku, na které byl vyryt obrázek pana učitele Brouska. Udělali jsme s ní pár fotek, připili si 
na jeho počest a vyrazili zpět.  

Poslední den měl být nejjednodušší, jelikož trasa vedla jen z kopce až na Trutnovské 
nádraží. Z našeho hlediska to byl sice nejkratší, ale zato nejtvrdší úsek celé expedice, a to 
kvůli zimě a neustálému dešti. Také se zde udála naštěstí jediná porucha kol, kde Martin 
nejdříve zničil ventilek a při opravě omylem nasadil již píchlou duši. Po 220 kilometrech a 25 
hodinách v sedle byl cíl dosažen a naše výprava u konce. 

Nakonec jsme se všichni shodli, že tento výlet byl jedno z našich lepších rozhodnutí. I 
přes náročnost celého výletu, která donutila některé z nás natočit poslední závěť. Ale ty 
momenty radosti po dokončení těžkého dne, nebo maličkosti jako sauna na Portáškách, 
dobrý sjezd nebo pokaždé, co jsme zahlédli auto a věděli, že na nás čeká jídlo, udělaly tento 
výlet o tolik lepší.  

Abychom to nějak uzavřeli, musím říct, že všichni, co nakonec z jakéhokoli důvodu 
nejeli, udělali chybu. A i přes menší účast věřím, že jsme cíl naplnili a že by na nás všechny 
byl pan Brousek hrdý. 
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