
Plzeňský policejní rafťák 2012 
 

Přátelé a kamarádi rafťáci, jménem organizačního výboru bychom rádi všem 

zúčastněným ještě jednou poděkovali za účast na společensko-kulturně-sportovní akci 

Plzeňský policejní rafťák 2012, která proběhla ve dnech 31.8.2012 až 2.9.2012. Akce se 

celkem zúčastnilo 39 osob včetně 10 dětí. Při pátečním odjezdu z Plzně nám počasí nepřálo, 

neboť celý den pršelo. Přesto nám déšť nepokazil náladu ani naše odhodlání sjet v sobotu 

pětadvacet říčních kilometrů dlouhý úsek Vltavy z Rožmberka do Českého Krumlova. Páteční 

večer proběhl v půdní hospodě Hostelu 99, kde jsme se za doprovodu 2 kytaristů - Karla 

Vacka a Pavla Beránka - snažili zpívat písně všech možných žánrů. Pamětníci dokonce 

dokázali zazpívat i světoznámou píseň Kaťuša. Odolní jedinci vydrželi až do třetí hodiny 

ranní. V sobotu v 9.00 hod. jsme za neustálého mrholení vyrazili autobusem do města 

Rožmberka nad Vltavou. Nikdo plavbu nevzdal i za takového počasí, neboť jsme se řídili 

heslem: „Není špatného počasí, je jen špatného oblečení". Ti, kteří počasí nepodcenili, byli 

navlečeni jak na lyžařský zájezd, jen přeskáče a lyže nechali doma. V 11.00 hod. jsme se 

nalodili do 8 raftů a za usilovného pádlování vyrazili vpřed. Je pravdou, že jsme v té chvíli 

byli na řece úplně sami, až po několika kilometrech se k nám připojila plavidla dalších 

odvážlivců. Po dvanácti říčních kilometrech (někteří účastníci tvrdili, že neustálým 

kličkováním na řece ujeli nejméně o 10 km víc :-) ) jsme měli první občerstvovací zastávku. 

Zde bylo po vydatném obědě pořízeno společné foto před rozvinutou zástavou IPA a poté 

jsme plni odhodlání pokračovali dále. Druhá občerstvovací zastávka následovala po dalších 8 
km. Zde jsme doplnili pouze tekutiny v podobě piv a námořnického grogu. Námořnický grog 

byl opravdu zapotřebí, neboť jsme věděli, že nás budou čekat jezy. Absolutní většina z nás 

nikdy nesjížděla řeku, takže to byl pro nás a hlavně pro děti velký zážitek. Hned po sjetí 

prvního jezu jsme byli do pasu mokří. Nejnáročnější jez nás čekal pod zámkem v Českém 

Krumlově. S radostí můžeme sdělit, že všichni účastníci zájezdu jez sjeli bez úhony, za 

vydatného povzbuzování japonských a jiných cizokrajných turistů. Po proplutí Českým 

Krumlovem jsme v 16:30 hod. zakotvili na levém břehu řeky a mohli se vydat do našeho 

překrásného hostelu z 16. století. Sobotní večer proběhl opět za vydatného zpěvu, 

profesionální hry na kytary a dobrého pití. Jak je dobrým zvykem na všech našich akcích IPA, 

došlo rovněž k slavnostnímu předání pamětních listů z rukou našeho předsedy Miloše 

Novozámského, který zároveň provedl vyhodnocení celé akce. Vzhledem k tomu, že jsme 

všichni po celou dobu vydatně pádlovali, byli někteří z nás znatelně znaveni. Přesto jsme při 

kytaře "bééékali" do 01.00 hod. Nedělní dopoledne využili mnozí z nás k prohlídce města, 

zámku, zámecké zahrady a grafitového dolu (či opravě vozidla, viď Mílo :-)). V odpoledních 

hodinách jsme vyrazili ke svým domovům, někteří svými auty a někteří se vydali vstříc 

dobrodružné a velmi odvážné cestě vlakem ČD. Odvážné a dobrodružné proto, že jsme díky 

zpoždění netušili, zda stihneme rychlík v Českých Budějovicích. Když nám průvodčí po čase 

sdělil, že rychlík na nás počká, strhlo se ve vlaku zcela spontánní frenetické skandování: "Ať 

žijí české dráhy." Kupodivu se k nám připojili i japonští turisté, kteří vytušili a správně 

pochopili, že tím pádem stihnou letadlo do Tokia :-). Pevně věříme, že tato premiéra na 

raftech nebyla zároveň derniérou a že se v příštím roce opět v takto hojném počtu setkáme na 

některé z českých řek. 

PS: Pokud některý z účastníků má zájem o kompletní soubor fotografií z této akce může svůj 

požadavek napsat na e-mail: plochy@plzen.eu. Rád všem zájemcům vyhotovím CD.   

Za přípravný výbor s vodáckým ahóóóój Pavel Chalupský a Láďa Plochý. 
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