
Zimní výstup na Radhošť, 3. ledna 2015 
 

 
Dne 3. ledna 2015 pořádali turisté z KČT TJ Valašské Meziříčí 

tradiční Zimní výstup na Radhošť. Dříve tuto akci organizoval náš 
odbor, ale po 36 ročnících jsme předali štafetu jiným. 

 
S Janou a Honzou Kubáčkovými a Petrem Šimurdou jsem se sešel 

na nádraží ČSAD v Rožnově p. R. něco před 8 hodinou v domnění, 
že vše proběhne bez problémů jako v předcházejících letech, kdy 

mělo ČSAD pobočku ještě v Rožnově p. R., a nebyl problém zajistit 
dostatečný počet posilových autobusů. Ale časy se mění a ne vždy 

k lepšímu. Autobusy se vypravují z 30 km vzdáleného Vsetína a 
žádný dispečer tedy nemůže operativně vzniklou situaci řešit. Na 

nástupišti čekalo takové množství lidí, že každému bylo jasné, že 
ani dva autobusy to nevyřeší. Sláva, přijel alespoň jeden, který 

měl odjezd v 8:15. Teprve až po naplnění autobusu v 8:30 jsme 

viděli, že řidič někam telefonuje. Zřejmě přišel na to, že všechny 
lidi nevezme. Nikomu nic neřekl, zavřel dveře a odjel. Nezbylo nám 

nic jiného než se domnívat, že volal o posilu. Náš úsudek byl 
správný, druhý autobus přijel. Na první pohled byla vidět na řidiči 

podrážděnost a několikrát počastoval lidi nevybíravým způsobem, 
že nemají připravené drobné, aby vyjel s půlhodinovým zpožděním 

a na nástupišti nikdo nezůstal. Připadal jsem si jako v dálkové 
lince, protože jsme nikde nezastavovali, ač na zastávkách stáli 

lidé, kteří se také chtěli dopravit na Pustevny. Nedostalo se jim 
žádné informace, zda za námi pojede ještě jeden autobus nebo ne.  

 
Znechuceni vystupujeme na Pustevnách a vyrážíme na Radhošť. 

Cesta je jeden led a sotva se držíme na nohou, místy musíme jít 
lesem. Po 50 minutách dorážíme k hotelu Radegast, kde je 

kontrola a dostáváme účastenský list. Ti, co zde jsou už potřetí, 

obdrží pamětní diplom a mohou si zakoupit odznak Zimních 
výstupů. Jelikož jsem z rodinných důvodů letos spěchal, zde jsem 

se s Kubáčkovými a Petrem rozloučil a rychle po svých přes Černou 
horu do Rožnova p. R. Kubáčkovi z obavy, že cesta přes Černou 

horu bude ještě zledovatělejší než hřeben na Radhošť, volí cestu 
zpět na Pustevny a autobusem do Rožnova p. R. 
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