
                        5. ročník Policejního rafťáku 
 

 

Kdo by to před 5 lety řekl, že tato vodácká akce bude mít nejen mezi IPAky 

takový úspěch. 

 

První ročník Policejního rafťáku jsme zahájili na Vltavě, na které jsme společně 

strávili ještě další dva ročníky. Při třetím ročníku jsme po Vltavě dojeli až do 

Boršova u Českých Budějovic, kde všechny vltavské plavby končí. 

 

Obrovský zájem o tuto vodácko-společenskou akci a velmi kladné ohlasy byly 

pro nás zavazující, a tak jsme se rozhodli, že budeme s Policejním rafťákem 

pokračovat i na jiných našich řekách. 

 

Vybrali jsme další šumavskou řeku, Otavu, a v loňském roce jsme se na ni 

všichni společně vypravili. Bohužel počasí a hlavně svatý Petr byl proti nám a 

neposlal nám dostatek deště, takže jsme museli původní plánovanou trasu ze 

Sušice do Horažďovic zkrátit a vyjížděli jsme až ze Žichovic. 

 

Letošní jubilení 5. ročník Policejního rafťáku se konal opět na řece Otavě a 

vzhledem k příznivějším splavným podmínkám jsme se rozhodli, že napravíme 

to, co se loni nepovedlo (plavba ze Sušice i ubytování ), a tak jako každý rok 

jsme prožili poslední víkend v srpnu na řece.  

 

V pátek 26. srpna jsme se ubytovali v krásném penzionu Houba v 

Horažďovicích. Celý den jsme se postupně ubytovávali a poznávali krásy centra 

města, zámku, zámeckého lesoparku a koupání v Otavě. Večer probíhal tradičně 

zpívanou za doprovodu vynikajícího kytaristy a zpěváka Míry Blažka a 

houslisty Pavla Beránka. Se zpěvem jsme všichni zdatně či méně zdatně 

pomáhali. Tímto všem hudebníkům děkujeme  

 

Druhý den, v sobotu, jsme se rozhodli, že vzhledem k extrémnímu loňskému 

suchu si sjedeme Otavu ze Sušice do Horažďovic. A udělali jsme dobře. 

Vlakem jsme ráno dojeli do Sušice, odkud jsme kolem 10. hod. dopolední 

vypluli. Většina z nás (i pravověrných rafťáků) se rozhodla pro kanoe (zřejmě 

po loňských zkušenostech) a pro většinu z většiny to byla premiéra. Pevně jsme 

věřili, že to nebude zároveň derniéra. Pouze 2 party skalních rafťáků se z 

opatrnosti rozhodly pro tato velká nafukovací plavidla. 

 

Mimo naše očekávání byla Otava plná vodáků, a tím pádem i lodí. Tímto 

dopravním chaosem došlo k tomu, že naše vodácká parta nejela pohromadě a 



naše 2 nové účastnice z Domažlic, nedbajíc pozvání na kávu v jednom z 

kempů, pluly srdnatě dál snad s tím, že konečná je ve Strakonicích . Naštěstí 

se zastavily v Horažďovicích a díky mobilnímu telefonu jsme jim sdělili, že 

jsou již za cílem. 

 

Rádi bychom sdělili všem čtenářům, že se během této plavby nic mimořádného 

nestalo, ale to bychom lhali. I při malém průtoku vody se dokázalo našich pár 

posádek kanoí tzv. cvaknout, někteří i 2x. Ne že bychom chtěli žalovat, ale 

hlásit to musíme, že Karle, Jardo... 

 

Přesto jsme všichni živí a zdraví dopluli do cíle, i když s několikahodinovými 

rozestupy, které ale byly zapříčiněny dlouhými frontami na jídlo a pití, ne 

nedostatečnou fyzičkou. Dá se říci, že po 5 letech jsou z nás už mírně pokročilí 

rafťáci a po letošku i kanoisté. 

 

Sobotní večer probíhal v režii majitele penzionu, který zde pořádal ochutnávku 

lokálních piv a grilovaného prasátka. K dobrému zažívání asistovala místní 

kapela, která mnohé z nás přiměla k tanečním kreacím, že by i hvězdy Star 

dance záviděli – že Jardo... 

 

Neděle byla jasná jako obloha. Po snídani jsme se po předání pamětních listů a 

společného fota postupně rozjížděli do našich domovů. Někdo vlakem, někdo 

autem, někdo na motorce. 

 

Takže vážení a milí přátelé, děkujeme za Vaši hojnou účast – 41 vodáků, včetně 

nejmladší účastnice Anetky, které jsou 3 roky, a těšíme se příští rok opět v 

posledním srpnovém víkendu na viděnou.  

 

Pokud počasí a svatý Petr dovolí, tak bychom opět pluli po řece Otavě, a to z 

Horažďovic do Katovic nebo Strakonic. Jako základnu jsme opět zvolili velmi 

příjemný penzion Houba v Horažďovicích.  

 

Ahoj vodě a Otavě zvlášť! 

 

Pavel Chalupský a Laďa Plochý 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 



  
 

 



 

 
 

 


