
 

Až na vrcholky hor s vlajkou IPA 

Šumava Plechý 1378 m.n.m. 

     

 

 

Milí přátelé, kamarádi. 

Dne 7.5. 2016 jsme uspořádali pilotní ročník turistické akce pro naše členy, nazvanou  

                                     Až na vrcholky hor s vlajkou IPA. 
 

Začali jsme kde jinde než na Šumavě, kde nejvyšší horou v české části Šumavy 

je hora Plechý 1378 m.n.m. Po určitých peripetiích s dopravou na místo, jsme se 

rozhodli, že pojedeme vlastními auty. A dobře jsme udělali, i když jsme ještě netušili 

proč. 

 

Z přihlášených 16 zájemců nás nakonec v sobotu 7.5. z Plzně vyjelo 6, s tím, 

že v 1. výškovém táboře – Nové Peci – na nás budou čekat další 2 kolegové. Z Plzně 

jsme vyjeli v 7.00 hod. a po cca. 150 km jsme v 09.30 hod. dojeli na místo určení.  

 

Po krátké poradě jsme v 10.00 hod. začali s výstupem. Drtivá většina z nás 

netušla – vůbec netušila, jak úmorná cesta nás čeká. Z mapy jsme věděli, že trasa 

na Plechý a Plešné jezero je cca. 18 km, ale nedokázali jsme si představit co s naší 

fyzičkou udělá výškové převýšení.  

 

Na Říjišti – asi po 4 km, jsme povinně doplnili tekutiny, neboť sluníčko začalo 

být úmorné stejně jako stoupání. Poslední 2 km pod vrcholem se stezka změnila v 

přeskakování po balvanech. Pro představu. Představte si řeku Vydru bez vody se 

stoupáním 45 stupňů. Do toho všeho několik mokřadů, potůčků a sněhových polí. 

Ano, čtete dobře. Museli jsme zde překonat několik sněhových polí, které se 

propadávaly.  

 

Zde bych chtěl pomyslně, ale vlastně skutečně smeknout před všemi členy 

výpravy, neboť mnozí z nás si zde opravdu sáhli na dno svých jak fyzických, tak 

psychických sil. V těchto okamžicích se projevil lidský a kamarádský přístup 

členů výpravy. Nechci jmenovat, ale děkujeme K.V. 

 

První z nás zdolali vrchol ve 13.00 hod., další ve 14.00 hod. a někteří ve 14.30 

hod. Z těchto časů je patrné, že to nebyla procházka jako kolem Krkavce. Po krátkém 

odpočinku a občerstvení padl nápad zajít si na Trojmezí, což je dalších 1.5 km. Část 

výpravy tedy zdolala i Trojmezí, kde jsme se společně – mimo plán – vyfotili s 

vlajkou IPA. Po návratu na Plechý jsme se i zde společně všichni vyfotili. 

Fotografkou byla německá turistka.  



 

Zpáteční cesta vedla na Plešné jezero, které je 3. největší na Šumavě. Jestli si 

někdo z nás myslel, že cesta dolů bude procházkou růžovým sadem (půjdeme přece z 

kopce), byl hluboce, ale opravdu hluboce zklamán, neboť se opět asi 2 km skákalo po 

kamenech. Výhledy na Plešné jezero, Lipno, ale i Temelín,  rozhodně stály za to.  

 

Všichni jsme v pořádku došli k autům do 1. výškového tábora a vyjeli směr 

Plzeň, kam jsme dojeli v 22.00 hod.  

 

Ano, byli jsme všichni unaveni, někteří z nás hodně unaveni, ale všichni jsme 

byli plni dojmů, zážitků a nových pohledů na krásy Šumavy. Shodli jsme se na tom, 

že stojí za to pokračovat. 

 

  Ano, někdo zdolává osmitisícovky, ale nám stačí, když s naší  IPA vlajkou 

zdoláme nejvyšší vrcholky našich krásných hor. 

 

Horám zdar. 

Pavel Chalupský  

 

P.S. Dalším vrcholem bude Čerchov 1.042 m.n.m. – Český les – asi říjen 2016, bude 

upřesněno. 

 

 







 


