
Konec dobrý všechno dobrý. 

Vše má svůj konec. Dovolujeme si oznámit, že jsme dne 10. 9. 2022 vynesli naši 

vlajku IPA na horu Kamenec – 1072 m n.m. v Novohradských horách, čímž jsme 

završili naše 5. leté putování s vlajkou IPA na vrcholky našich hor. 

Základní tábor pro výstup jsme založili v penzionu Baronův most – bývalá 

hájenka, který se nachází v tichu prázdném prostředí lesů a pastvin 

Novohradských hor, cca 10 km od vrcholu Kamence.  

 



Námi plánovaná okružní trasa o délce necelých 20 km se nám trochu protáhla na 

téměř 27 km, ale v dobré partě a krásnou přírodou Novohradských Hor to nebylo 

ani znát. 

 

 

 



 

 



 

Protože nejen pohybem je člověk živ, v pátek i v sobotu proběhla zpívaná za 

doprovodu kytar Karla Vacka a Vládi Husáka. 

 

 



Při nedělní cestě zpět do Plzně jsme ještě všichni společně navštívili rodiště 

našeho nejslavnějšího vojevůdce Jana Žižky, Trocnov. 

 

 

Další foto naleznete na FB IPA Plzeň 

https://www.facebook.com/groups/IPA.Plzen


Pro krátké připomenutí uvádíme, že jsme vlajku IPA vynesli na následující vrcholy 

v pořadí: 

 

1)      Plechý                    1378 m n.m. 

2)      Čerchov                 1042 m n.m. 

3)      Klínovec                 1244 m n.m. 

4)      Praděd                   1491 m n.m. 

5)      Smrk                       1124 m n.m. 

6)      Ještěd                     1012 m n.m. 

7)      Sněžka                    1603 m n.m. 

8)      Kralický Sněžník    1424 m n.m. 

9)      Velká Deštná         1116 m n.m. 

10) Lysá Hora               1323 m n.m. 

11) Radhošť                  1129 m n.m. 

12) Kamenec                1072 m n.m. 

 

Během těchto let a výstupů jsme poznali nejen nejvyšší vrcholy našich hor, 

nastoupali 14 958 výškových metrů, ale hlavně jsme zažili mnoho 

nezapomenutelných zážitků. 

Poděkování a úcta patří všem účastníkům, protože díky výškovému převýšení a 

mnohdy i počasí, to nebyla vždy procházka růžovým sadem. 

Na závěr máme pro všechny dvě zprávy. Jednu dobrou a druhou ještě lepší 

(nechceme být nositeli špatných zpráv). 

První zpráva: Úkol vynést vlajku IPA na nejvyšší vrcholky českých a moravských 

hor byl zdárně splněn. 

Druhá zpráva: Když něco skončí, je velký předpoklad, že něco nového začne. 

Proto již společně připravujeme další novou společnou akci prima IPA kamarádů. 



 

 

S pozdravem „horám zdar“ 

Pavel a Láďa 

 


