
IPA pořádala PLZEŇSKÝ POLICEJNÍ PEDÁL 2021 

 

 

Kdo se 18. – 20. června nezúčastnil 14. ročníku Plzeňského policejního pedálu, 

udělal velkou chybu. Po roční covidové pauze zavládla jednoznačně velká radost 

z opětovného setkání celkem 21 členů plzeňské IPA skupiny a dalších přátel. 

Letos jsme se „srazili“ v rekreačním zařízení ATC Veselý Habr nedaleko Volduch. 

Počasí přálo doslova a do písmene pekelně… milovníci pařáků si opravdu přišli 

na své. Podle toho se také přizpůsobila délka trasy naplánované na sobotu. To 

abychom cyklovýlet opravdu všichni ve zdraví přežili.  

V pátek 18. června vyrazila zhruba polovina účastníků od plzeňského Krajského 

ředitelství Policie ČR „po svých“ a zbytek dorazil do autokempu v podvečer a 

v sobotu ráno.  

 

 

 

Páteční čtyřiceti kilometrovou horkou trasu vedl jeden z cyklovedoucích výpravy 

Míra Honzík kolem pivovaru, od Stavebních strojů jsme se pustili údolím Úslavy 

až do Božkova. Tam nás čekaly první kopečky, a tak jsme s velkou chutí přivítali 

občerstvovací point v Letkově ve Sportpenzionu Pohoda. 



 

 

Báječnou stinnou lesní stezkou jsme se dopravili do Kyšic a už jsme se hnali kolem 

Ejpovického jezera k další zastávce na Dianě, k doplnění tekutin. Ano, pitný 

režim, což je nesmírně důležité, jsme dodržovali poctivě … ostatně jako na 

každém Pedálu ☺. Míra, Eva Hanzíková a Sláva Trojan neodolali chladivé (?) 

koupeli. Dále jsme pokračovali k přehradě Klabava, přejeli monumentální hráz, 

objeli vodní nádrž a pod dálnicí profičeli po romantické stezce k Rokycanům. Tam 

Míra vypustil duši, tedy píchl, a naše parta mohla sledovat dokonalou hru jeho 

dvou šikovných rukou při výměně duše na kole. 



 

 

Než jsme se rozkoukali, pokračovali jsme přes Rokycany a po modré jsme se 

pustili k Boreckému rybníku. Modrou turistickou značku jsme opustili až ve 

Svojkovicích, kde jsme po vrstevnici obkroužili vrch Chlum a dostali se do cíle naší 

páteční etapy – ATC Veselý Habr. 

 

 

 

 



 

 

Téměř všichni, značně vyprahlí, jsme se vrhli do šenku, prostě natěšení na 

chladný zlatavý mok. Někdo zchladil své tělo i v rybníku. Na část z nás v kempu 

již čekaly, ve velké pohodě, drahé polovičky s proviantem.  Po chutné večeři, 

kterou nám majitelé připravili, se velmi příjemný večer nesl v duchu přátelských 

debat starých známých, ale i seznámení se s novými pedálisty, kteří s námi byli 

úplně poprvé. 

V sobotu bylo definitivně rozhodnuto, že původně plánovaná 60 km trasa bude 

zkrácena na větší polovinu, cca 35 km, což menší polovina z nás, kteří jsme, jak 

se říká šlapali za své, přivítala, a „elektrikáři“ tak nějak neprotestovali. Po vydatné 

snídani „á la“ švédský stůl se dostavili další přátelé Pedálu z nedalekého Oseku. 

 

 

 

 

 



 

 

Po startu v 9:30 hod. jsme na zahřátí vystoupali kopečky do Těškova a jízdou po 

okrskové silnici do Siré se kochali báječnými výhledy na Brdy. To byla 

panoramata, jak by řekl klasik. Začalo slušně připalovat. Přes Plískov jsme se 

přiblížili do Zbiroha, kde nám náš tradiční cyklozavírač a organizátor Víťa Šmídl 

domluvil prohlídku v Expozici požární ochrany v areálu bývalých kasáren. 

 

 



S průvodcem panem Josefem Petráskem jsme absolvovali asi hodinovou velmi 

zajímavou přednášku o historii a současnosti požární ochrany, samozřejmě mezi 

krásnými exponáty historických stříkaček a hasičských vozů. 

 

 

 

Viděli jsme i současnou moderní techniku. 

 



 

 

Bylo to hodně příjemné také proto, že jsme se ochladili v expozičních halách. Po 

ukončení prohlídky jsme ale dostali polední sluneční šlupku jak se patří. 

 

 



Rychle jsme zajeli do lesa směr Kařez, kde byl v restauraci U Kroftů domluven 

oběd. Velmi jsme se těšili nejen na oběd, to víte, zas ten pitný režim. Nejvíce 

z nás všech se asi těšila Eva Hanzíková, která šlapala jako o život a provedla na 

lesní štěrkové cestě parakotoul přes řídítka svého stařičkého kola, za který by se 

nemusel stydět žádný ostřílený policista z URNY. S orvanými lokty, které jsme jí 

na místě ošetřili, a se zbytky svého „araba“, ze kterého jí chlapi očesali 

nepotřebné a překážející díly, jsme konečně dorazili do Kařezu. 

 

 

 

Po báječném obědě se drobná skupinka vydala do Medového Újezdu na 

koupačku. Zbytek pelotonu přes Kařízek a Mýto šlapal do Těškova, odkud se svezl 

z kopečka zpět do autokempu. Myslím, že z nás měl pan vrchní radost, protože 

naše chuť pít a jíst byla tak markantní, že snad loňský covidový deficit v podobě 

dobrých dovolenkových hostů byl tentam, aspoň na chvíli. No a na jednoho 

Birella se zastavili také Jirka a Láďa, které většina z nás zná jako nadšené běžkaře. 

Teď jsme je viděli poprvé na kolech. 

 

 

 

 



Večer Víťa poděkoval všem statečným účastníkům a rozdal tradiční pamětní listy. 

 

 

 

 

 

Nejstatečnější z nás, jedenáctiletý Ondra Diviš, byl odměněn drobnými dárečky. 

Snad už nás Ondra přestal proklínat. Neodradilo ho ani pekelné počasí a ani ještě 

pekelnější tempo našich elektrocyklistů. Fakt, velký obdiv, že to s námi vydržel.  



Báječně, opravdu skvěle, rozjel večer náš kolega hudebník Míra Blažek se svými 

kamarády. 

 

 

 

Zpívalo se, tančilo se, sobotní večer a noc byla jedním slovem pecka. 

 

 

 



 

 

Nedělní ráno se neslo v duchu velké pohody. Zjištění, že nikdo přes noc netrpěl, 

bylo velkou úlevou. Skvělá snídaně završila skvělý víkend. Autoprovianťáci zas 

umožnili nám, skalním pedálistům, absolvovat bez obtížných ruksaků návrat po 

ose domů. V menších či větších skupinkách jsme se rozprchli zpět do reality. 

Letos mi to po té dlouhé pauze připadalo všechno nějak lepší, vřelejší, 

pohodovější. Buďme šťastni, že můžeme být zas občas pohromadě a že se tak 

rádi vidíme. Věřím, že se všichni těšíte na další ročník. 

Tak PEDÁLU ZDAR a pedálistům, zvlášť!!! 

Zapsala Eva Dobrá ve spolupráci s Evou Hanzíkovou 


