
Až na vrcholky hor s vlajkou IPA 

                             (2. výstup) 

            Čerchov 1042 m n. m.  

  

Vážení kamarádi. 

Nebyl to apríl, ale skutečnost. Dne 1. 4. 2017 podniklo 

14 odvážných členů naší územní skupiny prvovýstup na nejvyšší vrchol Českého 

lesa – Čerchov. Jedná se o pokračování naší akce, kdy chceme postupně vynést 

naší IPA vlajku na všechny nejvyšší vrcholky českých a moravských hor. Akce 

začala příjezdem vlakem do České Kubice, kde začínal náš výstup ve výšce 552 

m n. m. První zastávka byla u Zelené chýše, kde byla občerstvovací stanice a poté 

jsme společně s mnoha turisty došli k České studánce, kde proběhlo její slavnostní 

otevírání. Poslechli jsme si fanfáry na lesní rohy, vystoupení dudácké kapely a 

zamířili dále k vrcholu. Projevy zúčastněných politiků, kteří se nechali vyvézt 

auty ke studánce, jsme slyšet nepotřebovali. Potlesk si zaslouží turisti, ne politici. 

Cesta na vrchol vedla krásnými smíšenými lesy a po Hánově stezce, která byla 

proložena starými kamennými schody, jsme po 3 hodinách vystoupali na vrchol. 

Překonat výškových 500 m na cca jen 6,5 km, není zrovna jednoduché. Poklona 

všem. Na vrcholu jsme si užili ještě trochu sněhu a po občerstvení jsme využili 

nabídky našeho kolegy z IPA ÚS Domažlice Štěpána Thomayera, který nám 

umožnil výstup na Kurzovu rozhlednu, odkud byl krásný výhled jak na německou, 

tak českou stranu. Po odborném výkladu o životě vojáků zde sloužících před 

rokem 1989, jsme se ještě vyfotili u pamětní desky příslušníka SOS, resp. finanční 

stráže, Josefa Pavlišty, který zde padl v boji s Henleinovci 25. 9. 1938. 

Samozřejmostí bylo celkové foto s vlajkou IPA před Kurzovo rozhlednou 

společně s kolegy z Domažlic, Honzou Bencem, Petrem Sterzlem a Štěpánem 

Thomayerem. Následoval sestup směrem do Trhanova, odkud jsme odjeli 

spokojeni vlakem domů. Cesta vlakem do Plzně byla možná větším utrpením než 

výstup na Čerchov, neboť nefungovala klimatizace. 

Oznamujeme všem zúčastněným: Díky za účast a společně strávený čas. Tyto 

akce jsou právě o společných prožitcích. Další díl seriálu (Až na vrcholky hor s 

vlajkou IPA) bude na podzim, asi v říjnu a tentokrát půjdeme na nejvyšší vrchol 

Krušných hor – Klínovec.  

  

 Horám zdar. Pavel Chalupský, Laďa Plochý a Jarda Antoš. 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


