
                     Až na vrcholky hor s vlajkou IPA. 
                                                   Výstup III. 

 

Vážení a milí přátelé, kamarádi.  

 

      S potěšením můžeme konstatovat, že dne 4.11. 2017 v odpoledních hodinách 

zdolalo 13 statečných (ženy, muži a dva psi), prvovýstupem nejvyšší vrchol 

Krušných hor Klínovec tyčící se do výše 1244 m n.m.  

 
 

     Příprava výstupu započala odjezdem v ranních hodinách z Plzně křimickým 

mikrobusem, který pro nás všechny zajistil Laďa Plochý s řidičem, našim kolegou 

Radkem Balounem. Po příjezdu na Boží Dar jsme si založili I.výškový tábor v 

krásné horské chatě Libela a po obědě jsme vyrazili na 4km pochod na Klínovec 

plni odhodlání donést vlajku IPA až na samotný vrchol Klínovce. 

 



 

Po několika hodinovém výstupu se nám to podařilo a všichni jsme stanuli 

u rozhledny která zdobí od roku 1913 vrchol Klínovce, odkud je překrásný výhled 

nejen do českého, ale i německého Krušnohoří. Na důkaz zdolání vrcholu jsme 

pořídili společné foto s vlajkou IPA a následoval sestup do chaty.  

 
 

Naše 13ti členná skupina se rozdělila a jednotlivé skupinky sestoupily jižní, 

severní i východní stranou. Nejprudší sestup východní stěnou zvolili borci vedeni 

Pavlem Chalupským a to přímo po sjezdovce „Jáchymovská“. Střední obtížnost 

měl sestup jižní stěnou a nejdelší byl sestup stěnou severní. Tuto nejdelší cestu 

zvolila skupinka odvážných vedená Markem Hanzíkem a téhle skupince se 

podařilo na státní hranici objevit krásný a dávno zapomenutý hraniční kámen, 

který rozděloval tři panství.  



 
 

Nakonec se všechny tři skupiny sešli nad Božím Darem a společně se vrátily do 

základního tábora v chatě Libela. 

 
 



V 18 hodin jsme měli nejen díky Jardovi Antošovi, ale  hlavně Mirce Dzianové, 

člence naší ÚS a především přednášející "Krušnoholce" Štěpánce Kadlecové. 

domluvenou přednášku o krušnohorských vlcích, kteří se po mnoha letech znovu v 

tomto horském prostředí objevili a jejich pohyb je monitorován díky přednášející 

slečně, která jim zasvětila svůj život. Živou ukázkou byl její Československý vlčák 

křížený s vlkem. 

  
 

Poté večer probíhal jak jinak, než při zpěvu za doprovodu kytaristy Karla Vacka a 

koštování nejen místních piv a léčivých likérů. Znaveni horským vzduchem, 

nachozenými kilometry i vypitými likéry jsme po půl noci podlehli zaslouženému 

spánku. 

 



 

Ráno probíhalo klasicky předáváním pamětních listů udělovaných za zdolání 

dalšího vrcholu - Klínovce.  

 
 

Vzhledem k tomu, že bylo pěkné počasí, rozhodli jsme se udělat si ještě malý výlet 

při zpáteční cestě a prohlédli jsme si za doprovodu a krásného vyprávění místního 

znalce, cestopisce Luboše Císaře rozhlednu na Blatenském vrchu (1043 m n.m.) 

 



 

Poté jsme krásnou procházkou do Horní Blatné zhlédli nedaleké Vlčí a Ledové 

jámy, které vznikly propadem štol jako pozůstatku hornické činnosti při těžbě 

cínu.  

 
 

V Horní Blatné v restauraci U medvěda jsme výtečně poobědvali a nechyběla ani 

káva s výborným domácím švestkovým a borůvkovým koláčem. 

 
 

 



 

Posilněni dobrým jídlem a pitím jsme nabrali jihovýchodní kurz a cestou do naší 

plzeňské kotliny jsme se ještě zastavili v novém ski areálu na vrchu Plešivec 

(1028 m n.m). Po prohlídce nádherné podzimní krušnohorské přírody a dosud 

nezasněžených sjezdovek nás už čekala pouze cesta směr Plzeň. 

 
 

Děkujeme tedy všem zúčastněným za čas, který jsme si navzájem věnovali.  

 

Příští výstup proběhne na jaře 2018 a pokusíme domluvit přes naše kolegy z IPA 

Olomouc ubytování poblíž nejvyšší hory Moravy a Slezska, symbolu Jeseníků – 

Pradědu (1492 m n.m.). Takže „Pradědu“ příští rok zdar. 

 

Za organizátory Pavel a Laďa. 

 



 
 

 


