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Ve dnech 8.6. až 10.6.2012 se uskutečnil  VI. ročník  tradiční 

společensko-kulturní cyklistické akce Plzeňský policejní pedál 

s podtitulem „Po stopách černých baronů“. Přípravný tým se pro 

letošní rok rozhodl pozměnit oproti minulým ročníkům koncepci akce, 

kdy ubytování a stravování zajistil mimo objekt Policie ČR. Zda se tento 

nápad osvědčil, ukážou až odezvy vlastních účastníků. 

 Zahajovací ceremoniál letošního ročníku proběhl v pátek odpoledne před budovou Krajského 

ředitelství Plzeňského kraje pod záštitou plk. Mgr. Rudolfa Císaře, náměstka ředitele KŘPP pro SKPV. 

Po uvítacím proslovu vedoucí ÚS IPA Plzeň Miloš 

Novozámský předal našemu dlouholetému 

členovi Adolfu Vojtěchovi stříbrnou pamětní 

medaili IPA. Poté se ujal slova plk. Císař, který 

rovněž přivítal všechny účastníky akce a popřál 

nám hezké počasí a bezpečné kilometry na 

kolech. Po nezbytných technických informacích 

předaných účastníkům Jardou Antošem 

odstartoval plk. Císař Policejní pedál výstřelem z 

historické pušky zn. Winchester. Po startu jsme se 

proplétali Plzní po cyklostezkách podél řek 

Radbuzy a Úhlavy, dále pokračovali v jízdě po 

méně frekventovaných komunikacích až do Čižic, 

kde byla naše první plánovaná občerstvovací zastávka. Za Čižicemi již trasa vedla po polních a lesních 

cestách, kde nás také potkala první lehká dešťová přeprška, kterou někteří vyřešili vybalením 

protidešťových pomůcek. Přes Prusíny, Netunice, dále kolem rozhledny Kožich jsme se prošlapali až 

do obce Libákovice, kde jsme najeli na asfaltovou 

komunikaci vedoucí do Letin, ve kterých měla být 

druhá občerstvovací zastávka. Při dojezdu do Letin 

nás již zkrápěl hustý déšť, takže se všichni uchýlili 

do bezpečí autobusové zastávky a jejího 

stromového okolí, kde jsme čekali, až déšť ustane. 

K našemu zklamání bylo nebe neustále zatažené a 

déšť neustával, proto bylo rozhodnuto o využití 

doprovodné dodávky k odvozu cyklistů do kempu 

Nový rybník u Nepomuka. Po příjezdu do kempu, 

ubytování a společné večeři jsme se sešli v jedné 



z chatek, která byla instalací výčepního zařízení 

povýšena na velitelskou, k prvnímu společnému 

večeru doprovázenému kytarou Luboše Jedličky. 

Při kytaře čas plynul jako voda a najednou jsme 

se prozpívali až do sobotních ranních hodin, 

řečeno slovy jednoho účastníka: „Až do vypnutí 

kytaristy.“  

 Následující sobotní ráno jsme zahájili 

společnou snídaní, jejíž součástí byla instruktáž 

o průběhu celodenního cyklovýletu. Pohled na 

projasněné nebe nám dával naději, že Svatý 

Medard v pátek trochu více oslavoval a nestihl 

na sobotu připravit dešťové mraky. Po 

nezbytném fotografování všech 25 cyklistů 

šláplo do pedálů směrem k Nepomuku, kde 

měla proběhnout první zastávka spojená s prohlídkou expozice Černých baronů, která byla k našemu 

zklamání součástí celkové prohlídkové trasy nepomuckého muzea. Z časových důvodů jsme po tomto 

zjištění od prohlídky celého muzea upustili a pokračovali v jízdě do nedaleké obce Vrčeň, k návštěvě 

historické a modelové železnice v domě čp. 15. 

Majitel p. Navrátil nám při svém výkladu 

představil jednotlivé historické parní nebo 

soudobé motorové a elektrické lokomotivy a 

motorové vozy, které brázdí nebo brázdily 

železniční tratě České republiky pod více či 

méně známými přezdívkami jako např. 

„rosnička, papoušek, hurvínek, krabička, 

plecháč, laminátka, ešus, čmelák, brejlovec, 

prasátko, banán apod.“. Samozřejmostí byl i 

model naší nejnovější škodovácké elektrické 

lokomotivy zn. Škoda 109 E s přezdívkou 

„messerschmit“. Přítomné děti si v průběhu 

prohlídky mohly samy vyzkoušet řízení 

modelové železnice, což jim možná někteří 

dospěláci tiše záviděli. K našemu pobavení došlo 

i na kontrolu jízdenek cestujících v podání našich 

nejmenších cyklistů. Všem bez rozdílu věku se 

prohlídka modelové železnice moc líbila. 

Z Vrčeně jsme pokračovali v jízdě do obce 

Čížkov, kde proběhla krátká zastávka před 

budovou úřadu vlády „Republiky Čížkov“ 



spojená s nezbytným fotografováním a krátkým odpočinkem, neboť nás čekalo zdolávání dalšího 

převýšení do obce Železný Újezd. Zde v místním „Hostinci pod rozhlednou“ jsme poobědvali a po 

polední siestě jsme začali na svých kolech zdolávat poslední krátké stoupání až k nejvyššímu bodu 

našeho sobotního snažení, k rozhledně „Na skále“. Na odvážné cyklisty čekalo zdolání 137 schodů 

k vyhlídkové plošině ve výšce téměř 26 m, ze které byl krásný pohled na blízké i vzdálené okolí. Po 

dostatečném zhlédnutí panoramat byla u paty rozhledny pořízena samozřejmě další 

fotodokumentace. Poté jsme začali klesat jiným směrem kolem Zelené hory zpět k Nepomuku, odkud 

nás čekalo už jen několik kilometrů s malým 

převýšením do naší základny. Dojezdem do 

kempu všech cyklistů bez jakékoliv újmy na těle 

a duši skončilo naše sobotní cyklosportování. 

Někteří otužilci ale ještě ve sportování 

pokračovali plaváním v místním rybníce. Po 

chutné a zasloužené večeři došlo i na táborák 

s přispěním dřeva od „soudruhů z bývalé NDR“. 

V nočních hodinách proběhla pozdní večeře - 

opékání buřtů. Bohužel se nám pro tento večer 

nepodařilo zajistit žádný hudební doprovod, 

proto si naši účastníci krátili večer různým 

způsobem. Někteří diskutovali o práci, jiní o 

koníčcích a naši nejmenší si na volejbalovém 

hřišti hráli na pejsky. U táboráku jsme poseděli 

až do ranních hodin v neděli. 

 Po krátkém spánku jsme se probudili do 

uplakaného nedělního rána, kdy nám Svatý 

Medard ukázal, že je opět v plné síle a nic nám 

nedaruje. Součástí snídaně bylo celkové 

vyhodnocení a předání pamětních listů všem 

účastníkům letošního ročníku Policejního 

pedálu. V průběhu dopoledne měla proběhnout 

ještě ukázka výcviku policejního psa, ta však byla pro nepřízeň počasí zrušena. Začalo tedy pomalé 

balení a strategické plánování, jak se hromadně suchou nohou přepravit domů. Definitivní tečkou za 

naším pobytem v areálu kempu Nový rybník byl společný nedělní oběd, po kterém se již všichni 

účastníci rozjeli do svých domovů.  

 A na úplný závěr trochu statistiky. Letošní účastníci za celý víkendový pobyt mimo zajištěnou 

stravu zkonzumovali: 70 ks špekáčků, 35 ks klobásek, 8O ks tatranek a vypili bez mála dva sudy piva. 

Takto přijaté kalorie spálili ujetím cca 7O km na svých bicyklech. Po celou dobu probíhala tradiční 

sbírka pro „Nadaci policistů a hasičů, vzájemná pomoc v tísni“, na kterou se vybralo a bude odesláno 

2.000,- Kč. Všem díky za veselou přátelskou atmosféru, dětským účastníkům hluboké uznání za jejich 

výkony a vy, kteří jste letos nemohli, nezapomeňte na VII. ročník IPA Plzeňského policejního pedálu, 

který proběhne v termínu 14.6. až 16.6.2013!!!  

Zpracoval Vítězslav Šmídl 


