
IPA Plzeň v Chudenicích 
 

Dne 12.5.2012 uspořádala naše Územní skupina IPA Plzeň výlet do městyse Chudenice za 

tamními kulturními a historickými památkami. Tuto akci navrhl a pořádání se od příprav až k samotné 

realizaci ujal náš člen Standa Jáchym.  Pro polohu cíle, nepříliš vzdáleného od Plzně, byl od samého 

počátku výlet plánován ve variantě 2v1, kdy byla příznivcům cyklistiky dána možnost dopravy do 

místa konání za pomoci vlastních fyzických sil. Ostatním milovníkům historie a motorismu byla 

ponechána možnost dopravy svými dvoustopými miláčky. Počasí se ale nedá naplánovat, takže díky 

deštivému ránu jsme nakonec my všichni „tři“ cyklisté, dostavivší se i se svými velocipedy před 

budovu Krajského ředitelství Policie ČR v Plzni, po vzájemné dohodě vzdali a využili možnost přepravy 

do místa konání vozidly. Zahájení akce 

v Chudenicích na náměstí provedl sám 

„nejvyšší pan organizátor“ Standa Jáchym, 

který ve svém projevu přivítal všechny 

účastníky zájezdu a těmto představil 

průvodce jednoho z nejpovolanějších, 

možná by se dalo říci nejpovolanějšího, 

současného starostu městyse Chudenice 

pana Bc. Davida Klímu, který býval 

kastelánem (správcem) starého 

chudenického zámku a který hned vzápětí 

v tomto historickém objektu všechny 

návštěvníky zaujal svým velmi poutavým 

vyprávěním o vzniku a historii tohoto 

nejstaršího rodového sídla významného 

českého rodu Czernínů z Chudenic 

sahajícího až do 13. století. Po skončení 

prohlídky starého zámku, která se díky 

zajímavému výkladu průvodce protáhla až 

na dvojnásobek běžného prohlídkového 

času, jsme se všichni přesunuli do místního 

hostince, kde jsme byli vlídně přijati 

obsluhou a byly nám naservírovány 

opravdu chutné zvěřinové pokrmy. Při té 

příležitosti jsme jako poděkování předali 

starostovi naši vlaječku. Po občerstvení 

jsme přejeli svými vozidly až k úpatí kopce, 



na jehož nejvyšším vrcholu se nachází kamenná rozhledna Bolfánek. Po tak chutné krmi byl výstup 

k rozhledně téměř nadlidský výkon. Nikdo 

ale nevzdal, a tak nás všechny před 

rozhlednou přivítal pan Karel Jungvirth, 

správce rozhledny, který nejdříve 

představil rozhlednu a její historii a posléze 

nás všechny výšek a rozhledu chtivé vpustil 

do jejích útrob.  Na samotný závěr bylo 

před rozhlednou pořízeno skupinové foto. 

Návštěva Zámku Lázeň nebyla výletníkům 

z technických důvodů umožněna, neboť se 

do tohoto objektu v současnosti stěhují 

přímí potomci rodu Czernínů. Před 

vlastním odjezdem z Chudenic si ještě 

někteří účastníci výletu individuálně prohlédli botanickou „Americkou zahradu“. Počasí se jako 

zázrakem v průběhu celého pohybu výletníků v Chudenicích umoudřilo, takže nedošlo k využití 

donesených protidešťových pomůcek. Tyto mohly být využity maximálně jako podpěry při výstupu na 

rozhlednu, nejednalo-li se o kapesní provedení. 
Výletu se zúčastnilo celkem 19 členů a přátel IPA Plzeň. Zvláštní poděkování za přípravu a 

organizování výletu patří Standovi Jáchymovi.  

Zpracoval Vítězslav Šmídl 


