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Bílá 
vedoucí: Mirek Honzák 

Upravované 
okruhy pro běžkaře 
kolem Bílé vybízejí 
k návštěvě. Když se 
připočte nová 
lanovka u sjezdovek 
a trošku obtížnější 
doprava byla Bílá 
výborným cílem pro 
zimní zájezd. jenže 
letošní nepříznivé 
sněhové podmínky 
lyžařům nepřály. 
Jestli hlásí 
meteorologická 
stanice Bílá 14 cm 
sněhu, tak se nelze 
divit, že se na 
zájezd přihlásilo jen 
minimum lidí. 

Nakonec jsme 4 
odjeli vlakem. Dole 
v Bílé jsme viděli 
nějaký sníh na uměle zasněžované sjezdovce a na okolních hřebenech. Vyjeli jsme lanovkou a připnuli 
jsme běžky. Sněhu bylo sice jen 10 - 15 cm, ale slehlého firnu a protože trasa byla dříve upravená, 
docela to šlo. Z kopce to jelo až moc rychle a pro stoupání byl nutný klister, ale sluníčko svítilo a 
výhledy byly taky pěkné. 

Po občerstvení 
na Konečné 
jsme 
pokračovali 
k Bílému Kříži. 
Do kopce (a 
někdy i dolů) 
jsme běžky 
většinou nosili. 
na změklém 
firnu běžky už 
hodně 
podkluzovaly. 
2 km před 
Bílým Křížem 
uhýbá 
upravovaná 
stopa na úbočí, 
je tam lepší 
cesta než 



hřebenem po červené značce. 
Při odpočinku v chatě Súlov, jsme 

se radili kam jet dál. Do Horní Lomné 
by to bylo na tomto sněhu obtížné. 
Proto jsme váhali jestli jet 
naplánovanou trasou na Gruň a sjet do 
Starých Hamrů nebo jet k nejbližšímu 
autobusu na Visaláje. Nakonec jsme se 
rozdělili. 3 jeli na Visaláje, ale z kopce 
museli běžky snášet, protože na 
zastíněném úbočí byl sníh zmrzlý a 
rozšlapaný. 1 jel na Gruň, kde na 
hřebenu byl už sníh mokrý a jižním 
svahem do Hamrů se dalo dojet asi až 
400 m od zastávky autobusu. 

Tato trasa je pěkná a lyžařská stopa 
byla i přes letošní velmi špatné 
sněhové podmínky docela dobře 
upravená. Určitě si zaslouží znovu 
zařadit do kalendáře akcí v příštích 
letech. 

Popis a mapky běžkařských tras najdete na: 
http://www.skibila.cz/bezecke_trate.php?sid=b35bc635b8e6ef63551612c781ece25a  


