
IPA setkání cyklistů v Bambergu/OberFranken 

Ve dnech 2. – 4. 6. 2022 proběhla velmi vydařená akce, na kterou nás pozval 

náš dlouholetý přítel (též účastník proslulých IPARADů) Armin Heisswolf z IPA 

Vbst. Rothenburg a/d Tauber. Už nabídka byla lákavá: cyklistický týden 

v bavorském městě Bamberk a jeho okolí ve společnosti německých IPA 

kolegů. Přestože byla pozvánka neprodleně rozeslána všem členům naší 

územní skupiny, dala se dohromady pouze malá (čtyřčlenná) skupinka. Proto 

jsme pobyt zkrátili na třídenní. 

Bamberk je starobylé město v údolí řeky Rednitz. Jeho historické jádro je 

zapsáno jako součást světového dědictví UNESCO. Říká se mu Řím ve 

Frankách (vládní obvod Horní Franky, 77500 obyvatel), neboť se také rozkládá 

na sedmi pahorcích. A možná i proto, že má svého papeže, jímž se stal v 11. 

století zdejší biskup Suitger (Clemens II). 

Jakmile jsme se ubytovali v pivovaře Faessla (Bamberk samotný má 9 

tradičních pivovarů a kdysi jich bylo dokonce až 70), došlo k srdečnému setkání 

s našimi hostiteli Arminem a Josefem Kirchbergerem, členem IPA Vbst. Bork 

e.V. – Selm, ze spolkové země Severní Porýní – Westfálsko. Naši přátelé nás 

provedli městem a seznámili se zajímavým programem na příští den. Měli 

jsme štěstí, že na Maxmilianově náměstí právě začínal tzv. Weinfest, velký 

festival regionálních vín (většinou známých jako „frankovka“), a proto jsme se 

mohli všichni důkladně seznámit i s touto tradicí města a okolí. 

Jakmile jsme ráno „vsedli do sedel“, při umělém kanálu Donau/Main, jsme 

vyrazili směrem na (známý) Norimberk. Navštívili jsme nejprve okresní město 

Forchheim (32000 obyv.) s jeho středověkým dříve pohraničním hradem. 

Poblíž něho jsme spontánně pomohli zachránit jednu sobotní svatbu 

(roztlačením vozidla s nevěstou). Ani při další cestě do okresního města 

Erlangen (celkem na 112000 obyv.) jsme se nenudili, kochajíc se venkovem 

s půvabnými občerstvovacími místy přímo na cyklostezce. Všude jsme 

potkávali milé domorodce, mezi nimiž jsme pak šířili dobré jméno IPA, resp. 

celé České republiky. Po prohlídce města, které bývalo majetkem našeho 

krále Karla IV., jsme se otočili nazpět. Během prvních kilometrů jsme mj. 

poznávali kroje, typické pro Střední Franky (kam už Erlangen, tvořící souměstí 



s Norimberkem patří). Do města se totiž, většinou pěšky, scházeli účastníci 

jednoho z mnoha národopisných festivalů. 

Ke zpáteční cestě jsme si dopřáli i nějaký ten vršek, ale nakonec blížící se 

bouřka nás zase rychle vrátila ke kanálu, abychom s prvními kapkami (i 

pomocí romantického přívozu přes Rednitz) již obsadili čestný stůl v “našem“ 

pivovaru Faessla. Druhý družební večer byl již tedy celý na pivu (a to obzvlášť 

dobře uvařeném). Povídalo se zase o všem možném – o životě v IPA, o 

policejní práci včera a dnes, jakož i o současné společenské a ekonomické 

situaci. Přesto, že mluvíme různou řečí, skoro ve všem jsme se s německými 

kolegy shodli. 

Poslední den, neděli, jsme vyhradili pro zhodnocení tohoto bambergského 

setkání (např. že jsme společně ušlápli cca 105 km) a pro vzájemné ujištění, že 

obdobnou akci bude třeba zopakovat. 

A tato naše zpráva, nechť slouží jako pobídka pro nové účastníky takovýchto 

setkání z řad územní skupiny! 

Servo per amikeco – Jarda Antoš, v.r., Eva Hanzíková, Marek Hanzík a Jarda 

Pašek

 



 

 

 

 



 

 

 

 


