
Jak jsme slavili 99. výročí založení Československé republiky 

společně se slovenskými kolegy ve městě Čadca 

 

Vážené IPA kolegyně a vážení IPA kolegové, mám tu čest Vás seznámit 

s podrobnostmi akce ČESKOSLOVENSKÝ IPA POCHOD v okolí města 

Čadca na Slovensku pořádaný IPA ve spolupráci slovenských kolegů z Čadce 

s českými kolegy z Olomouce, a to k 99. výročí založení naší společné 

Československé republiky. Pochod se konal jak jinak než 28. října 2017. 

Již dne 27. října 2017 jsme se v 19:45 hod. sešli na hlavním vlakovém nádraží 

v Plzni na tradičním místě „U hutníka“.  Zde jsme se sešli v počtu 8 osob 

(Jarda Antoš, Luboš Císař, Marek a Eva Hanzíkovi, Pavel Chalupský, Pavel 

Bureš, Láďa Plochý a Karel Šilhavý). Vlakem jsme vyrazili vstříc 

dobrodružství do Prahy, kde jsme přestoupili do vlaku směřujícího do 

Čadce. Zde jsme měli zaplacené kupé, upravené s lehátky. Tož zalehli jsme, 

abychom měli dost sil na druhý den, kdy se konal pochod. V Kolíně, když 

jsme měli všichni půlnoc, se k naší družině přidal náš věrný kolega Jarda 

Honc. Brzy ráno kolem 05:00 hod jsme dojeli do Čadce. Zde jsme měli 

chvilku času, abychom se ubytovali. Ubytování jsme měli zajištěné 

v penzionu Mezzo.  

Po ubytování jsme vyrazili na místo, odkud byl plánovaný start pochodu na 

08:00 hod. Bylo to nedaleko obce Raková v prostoru střelnice. Do Rakové 

jsme dojeli vlakem a pak pěšky došli do místa hromadného startu. Zde jsme 

již viděli velký počet účastníků pochodu. Počet účastníků byl asi kolem 300 

osob. Mezi nimi jsme si dohledali i našeho dalšího IPA kolegu Víťu Šmídla 

s rodinkou, který sem přijel již s předstihem několika dní na individuální 

pobyt. Po povinné registraci, obdržení mapky pochodu a již i diplomem, 

popř. medailí za účast jsme vyrazili na pochod o délce 25 km. Jako správní 

rebelové jsme vzhledem k poloze našeho ubytování usoudili, že pro nás bude 

lepší varianta, když půjdeme opačným směrem než ostatní a na závěr 

pochodu již nedojdeme do cíle, a stočíme se na Čadcu. Jak jsme usoudili, tak 

jsme taky učinili. Počasí bylo od začátku takové nevyzpytatelné, kdy chvílemi 

drobně pršelo. Terén byl místy velmi obtížný (vzhledem k vydatným dešťům 

v předcházejícím týdnu) a nohy se nám občas bořily do rozměklé, vodou 

nacucané země. Nicméně to nemělo žádný vliv na naše odhodlání zdolat 

několik kopců Kysuckých vrchů. Když jsme byli cca v polovině pochodu, 



narazili jsme na prvního protijdoucího IPA kolegu, který byl (dle výrazu 

v jeho obličeji) odhodlán pokořit dosavadní rekord trati. Při pohledu na nás 

se mu výraz v obličeji výrazně změnil, a to hlavně poté, co jsme mu velmi 

neutěšeně sdělili, že je asi cca devátý, jelikož my už se vracíme zpět. Takto se 

nám podařilo vyděsit ještě několik dalších účastníků pochodu.  

Na trase pochodu bylo kousek za půlkou jedno kontrolní stanoviště. Jednalo 

se o nejvyšší bod na trase pochodu, kde se nacházela kamenná rozhledna 

Marťákov kopec.  Odtud jsme dále pokračovali po trase pochodu. Zde již 

byla cesta dost rozdupaná ostatními účastníky pochodu (vzhledem k našemu 

opačnému směru pochodu). Na trase jsme se potkali s dalším naším IPA 

kolegou Pavlem Lorem.  Dalším naším cílem na trase byl hotel Husárik, kde 

jsme měli opožděný oběd. Byl to velmi stylový hotel s pěkným interiérem a 

obsluhovala nás velmi pěkná dievčata v krojích. Někteří z nás zde zažili svůj 

gastronomický sex (tak jsme si pochutnali na tradičních slovenských 

pokrmech). Po doplnění energie jsme pokračovali v pochodu a posléze (podle 

plánu) sešli z původní trasy a namířili si to do města Čadca, kde jsme byli 

ubytovaní. Boty nás všech vypadaly, jako bychom s nimi prošli po 

rozježděném tankodromu. Po provedení očisty jsme většina z nás vyrazili o 

jedno patro níže (pod penzionem se nacházel bar) a společně zhodnotili u 

vínka či pivka zdárně zakončený pochod (nikdo se neztratil, nezranil, nikoho 

nenapadl medvěd či vlk ani nic podobného).  

Další den 29. 10. 2017 jsme následně vyrazili vlakem v 10:52 hod k domovu. 

S přestupem v Praze jsme dle jízdního řádu měli v Plzni být v 17:33 hod. To 

jsme ale ještě nevěděli, jaké dobrodružství nás čeká. Dle předpovědi počasí 

měl toho dne již od brzkých ranních hodin trochu více foukat vítr. V Čadci 

to tak ještě nevypadalo. Vlak jel po své trase přes Ostravu, kde k nám do 

vlaku přistoupilo velké množství fanoušků Baníku, kteří chtěli jet na 

fotbalový zápas do Prahy. Následně jsme přijeli do Olomouce, kde již velmi 

intenzivně foukal vítr. Zde jsme se dozvěděli, že vlak dále jet po své trase 

nemůže z důvodu polomů na železniční trati ve směru na Prahu. Vlak nám 

odklonili na Brno, a že poté uvidíme, jak to půjde dál. Jako bonus jsme 

obdrželi další dva vagóny plné baníkovců, kteří museli vystoupit 

z předchozího vlaku. Nás pustili objízdnou trasou, že jsme byli mezinárodní 

vlak. V Brně jsme se zastavili poblíž nádraží Brno-Židenice. Stáli jsme 

s vlakem na úrovni, kde se nachází Kaufland. Vzhledem k tomu, že jsme 

zjistili, že vlak zde bude stát asi déle, rozhodli jsme se já (Karel Šilhavý), 



Láďa Plochý a Pavel Chalupský, že vyrazíme na nákup. Tak jsme vyrazili. 

Když jsme byli v obchodě u kasy, volal Láďovi Jarda Antoš, ať okamžitě 

upalujeme zpět, nebo nám ujede vlak. To byl úprk (skoro jsme i zaplatit 

zapomněli). No nic, stihli jsme to a vlak jel nakonec asi až za 40 minut. Daleko 

však nedojel, jelikož s námi vystoupilo velké množství baníkovců a ti 

nastoupit nestačili. Když to viděli jejich soukmenovci ve vlaku, tak nějaký 

„blbec“ z nich zatáhl za záchrannou brzdu a vlak zastavil. Tak po dalším 

krátkém zdržení jsme po chvilce následovali směr Česká Třebová. Vlak už 

měl v tu dobu zpoždění více jak 4 hod. Nic jsme si z toho nedělali a v našem 

vagónu byla stále dobrá nálada. Navázali jsme přátelské vztahy se 

spolucestujícími a společnými silami vypili a vyjedli všechny naše zásoby. 

Průvodčí nám stále sděloval další a další zpoždění vlaku, ale s námi už to 

nemohlo nic udělat. Svoji pohodovou náladu jsme si tímto zkazit nenechali. 

V České Třebové jsme opět čekali, jelikož České dráhy dostaly úkol z Prahy, 

že nechtějí baníkovce v Praze (zápas v tu dobu už skončil 3:2 pro Spartu). 

Tak všechny vagóny s nimi odpojily a “tradá“ poslaly zpět do Ostravy. My 

jsme pokračovali dále. V Kolíně vystoupil Jarda Honc a na nás měl v Praze 

čekat přípoj na Plzeň. Bohužel o 12 minut jsme přijeli déle, tak jsme museli 

opět čekat na další vlak, který jel po 23. hod. Do vlaku jsme nastoupili včas 

a následně zjistili, jelikož se jednalo o toho dne poslední spoj, že budeme 

čekat na další vlaky, než dorazí do Prahy. Čas stále ubíhal a zpoždění se 

prodlužovalo. Nakonec jsme vyrazili a jeli do naší milované Plzně, kam jsme 

úspěšně dorazili dne 30. 10. 2017 v 02:17 hod. se zpožděním pouhých 8 a ¾ 

hod.  Na ČD jsme se nezlobili, jelikož jsme věděli, že to nebyla jejich vina a 

navíc jsme díky tomuto zažili pěkné dobrodružství při zpáteční jízdě. Akci 

jsme společně vyhodnotili jako velmi zdařilou a těšíme se opět na další 

zážitky u dalších dobrodružných výprav s naší IPA základnou s co největším 

počtem prima kamarádů. 

 Za partu IPA pochoďáků sepsal váš kolega a kamarád Karel Šilhavý 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

                        


