
IPA  POCHOD 
 

Dne 8. června 2019 jsem se v obci Partutovice zúčastnil IPA pochodu, který 

pořádala územní skupina 206 Hranice, pod záštitou velitele Pozemních sil AČR 

generálmajora Ing. Josefa Kopeckého, MSc.  

Jel jsem vlastní autem. Již zde musím pochválit organizátory – zajistili vše 

potřebné. Na místo jsem přijel v pátek odpoledne. Již od obce Olšovec byl 

šipkami na vozovce značený směr ke startu pochodu. Také po příjezdu na 

sportoviště organizátoři usměrňovali provoz na parkovací místa. Po náročné 

cestě jsem uvítal možnost občerstvení, které bylo k dispozici v několika 

stáncích.  

Na místě již bylo mnoho účastníků. Marné však bylo moje hledání známých 

tváří. Z územní skupiny 103 IPA Plzeň zde nebyl nikdo. Mezi přítomnými 

panovala skvělá a přátelská nálada. Byli zde policisté nejen z ČR, ale také ze 

Slovenska a Polska. Zároveň zde bylo vidět mnoho dětí. Hudba vyhrávala vesele 

a tak, že byla příjemná i pro dříve narozené. Mimo jiné bylo slyšet mnoho 

dětských písniček. Přátelské rozhovory nebraly konce. Kolem půlnoci jsem se 

šel uložit k odpočinku ve velkém, látkovém hangáru. Vše bylo až moc pohodlné. 

Kolem sportoviště byly nejen mobilní WC, ale také mobilní sprchy. Brzy ráno už 

zase vyhrávala hudba a účastníci se po snídani chystali k registraci a následně 

k pochodu.  

Zvolil jsem si snadnější trasu, neboť od rána svítilo sluníčko a bylo zřejmé, že 

bude horké počasí po celý den. Po zaregistrování dostal každý balíček s jídlem a 

pitím, k tomu mapu a po zapsání času u startu se vycházelo. Připadalo mi až 

komické, že na vozovce i polních a lesních cestách jsou namalované šipky, kam 

jít, případně odbočit. Na křižovatkách křížkem značené silnice nebo cesty, kam 

trasa nevede. Celý pochod vedl po pohodlných cestách, s mírným stoupáním 

nebo klesáním v hezké krajině mezi lesy a kolem vody. Šel jsem volným 

tempem se skupinkou zcela neznámých lidí. Přesto jsme si měli stále o čem 

povídat, a tak nám cesta příjemně ubíhala. Ve skupince byla i jedna místní paní. 



Ukazovala nám zdejší zajímavosti a památky, kterých tam je mnoho. Například 

jsem si poprvé v naší republice fotil větrný mlýn.  

V závěrečné části pochodu bylo nepříjemné to, že trasa byla vedena po polní 

cestě bez stínu. Ale sluníčko nám svítilo na záda, což se nechalo vydržet. Po 

projití posledním kontrolním stanovištěm byl cíl závodu ve vzdálenosti jen 

2 km, zpátky na sportovišti. V cíli, po kontrole účastnické karty, nám byl udělen 

pamětní odznak a lístek na občerstvení, což byl kuřecí steak.  

Celá akce byla velmi dobře organizována. Účastnili se jí nejen policisté, ale také 

vojáci a děti v celkovém počtu 600 pochodujících. Organizátoři pečlivě vše 

připravili až s takovou mateřskou pečlivostí pro rozmazlené a nesamostatné 

děti. Celá akce se skládala z hromady příjemných a nezapomenutelných chvil. 

Tento pochod byl již 5. v pořadí. Věřím, že příští akce se nás z IPA Plzeň zúčastní 

víc. 

Sepsal Jaroslav Honc      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

     


