Zimní přechod šumavských hvozdů
V termínu 17. až 20. ledna 2019 se uskutečnilo již tradiční setkání běžkařů
(členů a sympatizantů IPA) v Dřeváku na Modravě. Sněhu a pak i sluníčka bylo
dost a ujetých kilometrů také. Již ve čtvrtek po příjezdu jsme se vydali do stopy
rovnou na Březník a zpět se jelo přes Filipovu Huť.
Březník (německy Pürstling) se nachází na severním okraji Luzenského údolí nad
soutokem Luzenského a Březnického potoka. Celá lokalita je jedním
z nejdeštivějších (dlouhodobý průměr 1522 mm, v roce 1922 dokonce 2132 mm)
a nejstudenějších míst v České republice. Je to galerie jednoho z nejkrásnějších
pohledů na Šumavě – široké údolí Luzenského potoka s hraničními šumavskými
horami Malou a Velkou Mokrůvkou, Hraniční horou a Špičníkem, kterému
majestátně vévodí na bavorské straně státní hranice homolovitá hora Luzný.
Další den jsme si prošlapali stopu přes Černou horu a Bučinu na Knížecí Pláně a
zpět přes Kvildu.
Knížecí Pláně jsou bývalá obec na Šumavě. Místo se nachází v Národním parku
Šumava na holé planině v nadmořské výšce 1021 metrů těsně u hranic
s Německem. Je součástí obce Borová Lada.
V sobotu byl hlavním cílem Poledník a pro většinu také Prášily. Cestu zpět jsme
si protáhli přes Rokytu a Antýgl kolem Vchynicko-tetovského kanálu s dojezdem
k hradlovému mostu Rechle.
Poledník je výrazný šumavský vrchol (1315 m n. m.), na kterém byl v roce 1968
vybudován vojenský objekt k monitorování radiového provozu za německou
hranicí a radarová stanice. Po r. 1989 byla ponechána jen 37 m vysoká betonová
věž, upravená na rozhlednu se třemi vyhlídkovými patry. V objektu je také malá
galerie, infocentrum národního parku a občerstvení. Nejvýhodnější přístup je po
značené cestě z obce Prášily (10 km).
Paralelně s běžkařskou skupinou fungovala opět skupina motorizovaná. I tato
skupina dosáhla svých cílů: Třístoličník a Prášily a okolí.
Celkem se najelo na běžkách zhruba 2 200 km (22 lidí cca 100 km).

Doprovodným programem byl tentokrát kromě sauny i bowling. Na dvou
drahách soutěžilo celkem osm hráčů. Vítězem turnaje O pohárek Miloše
Novozámského se stal Radek Rezek. Věříme, že i v této tradici budeme
pokračovat a vzpomínat tak stále na dlouholetého vedoucího ÚS Plzeň a
spoluzakladatele zimních přechodů šumavských kopců Miloše († 2018).
A ještě radostná poznámka Jardy Antoše: Těsně před odjezdem došlo k úplně
náhodnému kontaktu s člověkem z vedlejší budovy (díky vstřícnosti a všímavosti
Vaška Havrdy) a ukázalo se, že jde o člena IPA Vbst. Regensburg. Sekretář Jarda
mu předal kontakt na IPA Plzeň, a tak je možné, že se naváže užší kontakt mezi
IPA Plzeň a IPA Regensburg. Členy IPA lze prostě potkat všude.

