
Léto budiž pochváleno. 
  

  

Tohle si řekne asi každý, kdo se těší na letní východy slunce, prosluněné dny a 
mystické západy slunce. I my jsme se již nemohli dočkat posledního víkendu v 
srpnu, který je již tradičně zasvěcen naší společné akci Policejní rafťák. 
  
A teď si dovolím citovat z jednoho kultovního českého filmu: „Tento způsob 

léta, zdá se mi poněkud nešťastným“. Nestáli jsme na břehu Olše a nebyli jsme 
statisty v Menclově filmu Rozmarné léto, ale stáli jsme na břehu krásné 
šumavské zlatonosné řeky Otavy.  
  
Nyní bychom měli poděkovat všem těm, které tento způsob léta neodradil, a 
vydali se s námi poznávat řeku Otavu. Ano, způsob léta a hladinu řeky 
neovlivníme, ale zde se společně všem účastníkům omlouváme za výběr kempu 
- to jsme ovlivnit mohli. Jedno je jasné. Zde se již NIKDY neubytujeme. Čestné 
pionýrské ☺. Náladu jsme si spravili večerním zpěvem při kytarách, které 
zdatně ovládali Karel Vacek a Pepík Podroužek z IPA Klatovy. 
  
A nyní k průběhu celé akce. Vzhledem k stavu a průtoku, či spíše ne průtoku 
vody jsme museli namístě improvizovat a operativně - což je naše hobby - měnit 
plán plavby. Z důvodu nesjízdnosti řeky ze Sušice bylo rozhodnuto, že 
POPLUJEME z obce Žichovice do Horažďovic, což je dle mapy cca. 10 říčních 
km. V sobotu jsme si stále mysleli, že opravdu POPLUJEME…. Pohodička, 
paráda, žádný spěch. Ano, člověk míní a příroda mění. Těch 10 říčních km se 
změnilo již krátce po vyplutí, na krásnou procházku říčním korytem řeky Otavy, 
takže téměř polovinu plavby jsme prováděli rekognoskaci dna řeky. Ale uznejte. 
Komu se tohle povede ☺. Musel to být krásný pohled na 37 nadšených burlaků 
☺, kteří za hlasitých povelů svých lodivodů na lanech táhnou buď rafty, nebo 
kánoe po kamenech. S klidem můžeme říci, že jsme celou cestu nacvičovali 
vyloďování a naloďování. Aby to nebylo fádní, tak si jedno nalodění zkusil 
Honza Ženíšek  tzv. „eskymákem“ asi v 30 cm hloubce. Uvažujeme o tom, že 
tento pokus - i když zcela precizně nevyšel - by mohl být zapsán do Guinessovy 
knihy rekordů. 
 



 
  

 



 
 
Předpokládáme, že všichni, s humorem nám vlastním, si tuto procházkovou 
plavbu užili, a po pár hodinách jsme šťastně přistáli v Horažďovicích. Po pár 
zasloužených pivech jsme se vydali vlakem zpět do kempu v Sušici. Večer 
všichni přeživší jako již tradičně obdrželi pamětní list a večer jsme si užili 
zpívanou při kytarách. Mnozí z nás při této perfektní zábavě vydrželi do 02 hod., 
kdy konečně dali odpočinout nejen unavených hlasivkám, ale i nohám ☺. 
 

 
 



 
  
I v neděli jsme si řekli, že plán není dogma, a vzhledem k neslábnoucím vedrům 
jsme nechali volný program na celé dopoledne, který byl většinou využit ke 
koupání v přilehlém venkovním bazénu, ti otužilejší svlažili svá rozpálená těla 
v Otavě, která měla příjemných 17 °C.  
 
Cesta vlakem do Plzně byla rychlejší, než naše „plavba“, ale neberme to jako 
pochlebování ČD.  
  
I navzdory globálnímu oteplování a blížícím se válkám o vodu zůstáváme 
neutuchajícími optimisty. 
 
Takže milí a ctění příznivci Policejního rafťáka. Příští rok nám snad sv. Petr 
dopřeje dostatek vody a plavbu po zlatonosné a dravé Otavě si tím vynahradíme. 
  
Létu, vodě a hlavně všem  rafťákům AHOOOJ !!!!!! 
  
Vaši kamarádi Pavel Chalupský a Laďa Plochý. 
 


