
Plzeňský policejní rafťák 
 

Vážení přátelé, Ipáci. 

  

 Sešel se rok s rokem a opět jsme uspořádali nyní již jubilejní II. 

ročník vodácko-společenské akce "Plzeňský policejní rafťák 2013", 
jehož start byl tentokráte opět kupodivu v Českém Krumlově. Původně 

jsme plánovali 3 denní pobyt v tomto krásném městě, ale z důvodu 

obsazenosti hostelu jsme museli pobyt zkrátit na 2 dny. Věřte tomu, že i 

tyto 2 dny jsme plně využili. Původně se této společenskou-kulturně-

sportovní akce mělo zúčastnit 46 borců, ale různé zdravotní, časové i jiné 

důvody (zřejmě strach z náročnosti akce) zapříčinily to, že nás nakonec jelo 

pouze 21 statečných. Z Plzně jsme vyjeli vlakem v 6.00 hod. a do Českého 

Krumlova dojeli v 9.00 hod. Po plynulé konverzaci s anglicky mluvícím 

recepčním jsme se ubytovali v krásném Hostelu 99 z 16. století a poté chůzí 

lážo-plážo s přestávkou na oběd, šli cestou necestou směr loděnice. Velká 

poklona naší kolegyni, která za námi do Českého Krumlova přijela sama 

autem a našla nás v době, kdy jsme nasedali do raftů. Plán akce zněl, 

pokusit se sjet Vltavu z Českého Krumlova do Zlaté Koruny, což je dle 

dostupných námořních i jiných map cca. 16 náročných vodních km s 6 

záludnými jezy. Někteří z nás odmítali záchranné vesty, ale dámy a pánové, 

Vltava není Bolevák a bezpečnost je na 1. místě. Doba plavby 2-4 hod. My 

jsme tuto trasu zvládli v časovém limitu ještě se 2 zastávkami na nezbytné 

doplnění pitného režimu. Oproti loňskému roku jsme měli tentokráte 

výborné počasí, takže i Vltava byla plná vodáků. Jak by stálo ve služebním 

hlášení:" Během plavby se nic mimořádného nestalo " kromě toho, že jeden 

náš nejmenovaný kolega, ztratil botu při vyprošťování uvíznutého raftu na 

mělčině. Jak se ale říká, konec dobrý, všechno dobré. Než jsme dopluli do 

Zlaté Koruny, našel cestou stejnou botu, takže měl zase dvě, i když jinak 

barevné a obě levé . Cestou jsme mohli sledovat skupiny skálolezců, kteří 

zdolávali skály, které se rozprostíraly po celém toku Vltavy. Poklona za 

jejich odvahu. Po zdárném doplutí do Zlaté Koruny jsme si dopřáli dobré 

jídlo a po 40 min. pochodu do kopce jsme došli na vlakovou zastávku, 

odkud jsme odjeli vlakem zpět do Českého Krumlova. Ve 21.00 hod, jsme 

zahájili kulturně-společenskou část večera a to opět v půdních prostorách 

nad restaurací. Než se rozproudila volná zábava, tak jsme celou akci 

vyhodnotili a přeživší statečné účastníky ocenili pamětními listy. O hudební 

doprovod na kytaru se letos postaral hlavně Pavel Beránek, kterého střídal 

Karel Vacek („Ten co zapomněl kytaru“).  Oběma patří velký dík nás všech. 

O sborový zpěv (zlé jazyky tvrdily sborový křik) jsme se postarali my 

ostatní. Protože se má v nejlepším přestat, tak jsme šli ve 24.00 hod. na 

kutě. 



 

V neděli dopoledne byl naplánovaný výlet vlakem do Zlaté Koruny na 

prohlídku kláštera. Ráno nás ale probudil déšť a předpověď počasí 

slibovala opět déšť. Proto jsme se jednomyslně domluvili, že program není 

dogma a že si klášter prohlédneme příští rok. A to jsme vážení IPA přátelé 

nastínili program příštího již III. ročníku. Chtěli bychom ukončit sjetí 

Vltavy v Boršově, což je předměstí Českých Budějovic. Takže program na 

příští rok zní: Začátek plavby Zlatá Koruna - cíl Boršov, což je cca 20 km. 

Kdo chce, může jet na kánoi, ostatní vzhůru na rafty a Vltavě vstříc. 

Závěrem nám dovolte poděkovat všem zúčastněným za vzornou 

reprezentaci naší IPA organizace a nezúčastněným, aby jim to v příštím 

roce vyšlo. 

S úsměvem zdraví organizátoři:  Pavel Chalupský – „Ten co nevidí kameny“ 

      Láďa Plochý – „Ten co ztratil botu“ 

 

 

 

 
 

 



 
 

 



 
 

 



 



 
 

 



 
 

 


