
IPA výlet do Švihova 

 

Dne 18.5.2013 proběhl již druhý ročník IPA toulek po západočeských 

památkách, jehož cílem se letos stal vodní hrad Švihov. Výlet začal srazem 

účastníků v budově hlavního vlakového nádraží Plzeň u sochy „Hutníka“, odkud 

jsme skupinově přejeli kombinovanou dopravou výlukový bus/vlak na vlakové 

nádraží Švihov. Po vystoupení z vlaku následoval přesun pěšky v nepravidelném 

pochodovém útvaru ke vstupní bráně vodního hradu Švihov. Zde na nás již 

čekali další individuálně se dopravivší účastníci, zejména pak náš člen Stanislav 

Jáchym, řečený Standa, který tuto akci nejen sám vymyslel, ale hlavně 

zrealizoval. Přednesu uvítacího proslovu se proto nemohl zhostit nikdo jiný než 

Standa. Po jeho vyslechnutí jsme proklouzli pootevřenou vstupní branou na 

nádvoří hradu. Následovalo krátké čekání, které zejména nejmladší účastníci 

výletu využili k běhání po posečeném trávníku. Ode dveří pokladny k nám 

zanedlouho přicházel muž, o kterém jen svazek obřích klíčů vypověděl, že by 

mohl mít něco společného s tímto hradem. Standou byl muž představen jako 

nejvyšší správce a kastelán v jedné osobě pan Bc. Lukáš Bojčuk. Za přítomnosti 

kastelána následovalo společné fotografování s rozvinutým praporem IPA na 

důkaz naší návštěvy na hradě. Slova se poté ujal sám správce hradu, který nás 

za poutavého vyprávění o historii hradu postupně prováděl nejen běžně 

přístupnými prostorami, ale také běžně nepřístupnými a navíc nás zavedl i do 

míst, které jsou návštěvníkům hradu zcela nepřístupné. Díky tomu jsme zhlédli 

a též „pošlapali“ původní podlahu, tzv. teraso, které bylo lité v celku, a také 

rozebrané fragmenty původního kazetového stropu připraveného 

k restaurování, které mohly nezasvěceným spíše připomínat hromadu 

palivového dřeva. Tyto jsme samozřejmě nepošlapali, pouze zhlédli. Naší 

speciální dlouhé prohlídky byly ušetřeny jen komnaty zakladatele hradu pana 

Půty Švihovského, zvaného „Krutý“. O jeho životě kolují pověsti, z nichž v jedné 

se hovoří o tom, že ho za jeho skutky odnesl sám čert, a to přímo z jeho 

komnaty ve věži hradu Švihov, kde je údajně od té doby zřícena klenba. Téměř 

po celou dobu prohlídky naši výpravu doprovázela černá kočka Bohunka, která 

dle kastelána hrad hlídá. Kdo ví, možná to má souvislost s únosem zakladatele 

hradu. Časově náročnější prohlídku si užili také naši nejmladší účastníci, kterým 

byla průvodcem svěřena dočasná funkce hradních klíčníků. Za tuto odpovědně 



vykonávanou službu byly všechny děti posléze Lukášem Bojčukem odměněny. 

Prohlídka hradu byla ukončena nutným občerstvením v místní Hradní krčmě. 

Další plánovanou vycházku na nedalekou zříceninu jsme po společné dohodě 

s účastníky výletu z důvodu předcházející nepřízně počasí neuskutečnili. Čas se 

nedá zastavit, a protože se přiblížila doba našeho odjezdu do Plzně, vyšli jsme 

pomalu zpět k vlakovému nádraží Švihov. Cestou podél hradního příkopu 

plného vody, která v současné době zásobuje novodobou vodní elektrárnu, 

nám mimo jiné Standa vyprávěl svoje osobní zážitky z povodní z doby před více 

než deseti lety. Na nedalekých staveních pak ukazoval, do jaké výšky sahala 

rozvodněná hladina řeky Úhlavy. Před překonáním zvláštního stavidla na 

hlavním toku řeky pod nádražím jsme se rozloučili se Standou a s účastníky, 

kteří nepřijeli do Švihova vlakem. 

Výletu se zúčastnilo celkem 31 členů IPA a jejích přátel, z toho 11 juniorů. 

Průzkumem spokojenosti agenturou „předsednictvo IPA Plzeň“ bylo zjištěno, že 

se výlet líbil. Již nyní se můžeme těšit na příští rok na další pokračování 

putování po západočeských památkách. 

zpracoval Vítězslav Šmídl 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


