
IPA výlet po Českém středohoří 

Již potřetí zorganizovali pro svou IPA územní skupinu naši členové Marek a Eva 

Hanzíkovi oblíbené putování po známých i méně známých hradech a vrcholech 

magické krajiny Českého středohoří.  

Opět na nás čekal perfektně  připravený výlet, a proto jsme si ho po celé 4 dny 

(28. 9. – 1. 10.) společně výborně užili. V Muzeum českého granátu v Třebenicích 

jsme obdivovali největší u nás nalezený český granát, abychom se vzápětí 

(dokonce s jedním úspěchem) pokusili podobný drahokam sami „vyrýžovat“. 

Během návštěvy zámku ve Vlastislavi, dávném to středisku kmene Lučanů, jsme 

se seznámili s historií zdejších řemesel, včetně zodpovězení otázek o současném 

včelaření. V Oparenském údolí jsme se prošli při železniční trati, dosud přerušené 

stejným závalem jako D-8, kolem krásných lidových staveb až po výstup na 

monumentální horu Lovoš nad Lovosicemi. Při dlouhém a náročném pochodu 

přes Sedlo a Malé Sedlo jsme se divili neobvyklým tvarům skal a z nich, z více 

jak sedmisetmetrové výšky, obdivovali neopakovatelná panoramata „po modrém 

blankytu bělavé páry hynou“ Máchova kraje. Také jsme si prohlédli nádherné, 

v té době už nepřístupné, interiéry kostela Nanebevzetí P. Marie v Konojedech 

poblíž geologické zajímavosti „konojedské čedičové bochníky“. Samozřejmě že 

jsme zase zašli k vodopádu v divoké Bobří soutěsce, kde „vlna za vlnou potokem 

spěchá“, po němž má celá akce svůj název.    

Nezapomenutelnými byly večer na hradu Košťálov, jak „nad dálkou temných 

hor poslední požár vzplál“ a „ouplné lůny krásná tvář“ ozářila krajinu od Boreče 

po Ralsko, nocování u prastaré turistické chaty na Lovoši, když „v krajinu tichou 

kráčí sen“, a už tradiční probouzení na nádvoří hradu Ronov, kdy „modravé páry 

z lesů temných v růžové nebe stoupají“.   

Vlaječka IPA ÚS Plzeň zavlála rovněž na troskách hradů Oltářík, Skalka, Oparno 

a Hřídelík.  

Procházení se barevnou krajinou a přespávání pod jasným podzimním nebem ve 

společnosti (IPA) kamarádů mají neopakovatelné kouzlo, které nám Eva a Marek 

nabídnou i v příštím roce.  

              Jaroslav Antoš za Evu, Marka, Jardu, Milana, rodinu Kopičkových 

a Karla Hynka Máchu (Máj)    

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


