
PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ NA PARNÍKU 

Dne 28. června zorganizovala IPA, ÚS 111 při Policejní akademii ČR v Praze, 

tříhodinovou plavbu parníkem CZECHIE, s občerstvením formou bufetu, po 

Vltavě. Této akce se rovněž zúčastnili 2 členové IPA ÚS 103 Plzeň, Jaroslav Honc 

a Jan Ženíšek. Parník vyplouval v 17 hodin od kotviště poblíž Štefánikova mostu 

proti proudu. Po vyplutí bylo uprostřed lodi připraveno pohoštění formou 

švédských stolů. Počasí se vydařilo, plavba byla příjemná na klidné hladině. Čas 

plavby mnoho návštěvníků využívalo k fotografování památek. A bylo jich 

opravdu hodně. Metronom, následoval Čechův most a dále Kaple sv. Máří 

Magdalény, plavba pokračovala okolo Strakovy akademie, na druhé straně se 

pyšně tyčilo Rudolfinum, následoval Mánesův most a již jsme fotili Karlův most a 

jeho sochy, které z hladiny Vltavy působili zvláštním vzneseným dojmem. 

Staroměstský jez zůstal po naší levé straně. Po jeho podplutí byl již vidět 

Střelecký ostrov a na pravé straně jsme míjeli Sovovy mlýny. Sotva jsme podpluli 

pod mostem Legií, na naší levé straně zůstávalo Janáčkovo nábřeží, zdobené 

starobylými domy se svou krásnou architekturou, vpravo Dětský ostrov a už se 

blížila plavební komora. Po jejím proplutí byla loď na vyšší hladině, kterou držel 

Šítkovský jez. Po proplutí pod Jiráskovým mostem bylo vidět přístaviště Rašínovo 

nábřeží a před námi zůstával ještě Palackého most a železniční most Výtoň. 

Následoval ostrov Císařská louka a po naší levé straně loděnice ČYK, kde se parník 

zvolna otočil a vracel se do přístavu. I návrat byl velmi příjemný, sluníčko se 

pozvolna sklánělo k obzoru a zapadalo. Po proplutí pod Karlovým mostem se 

ještě jednou parník otočil, abychom si vychutnali pohled na tuto unikátní stavbu. 

Na lodi jsme se setkali s dalšími členy IPA, různých územních skupin, se kterými 

se známe již z dřívějších akcí nebo dokonce služby a bylo o čem hovořit po celou 

dobu plavby. Cestou jsme potkávali další výletní lodě plné rozjásaných turistů, i 

malé lodičky, ze kterých rybáři pokoušeli své štěstí. 

Celou akci hodnotím jako vydařenou, ze které jsem si odnášel velmi dobrý pocit 

nejen z plavby, ale také ze setkání s přáteli. 

Sestavil Jaroslav Honc  

  

 



 

    

 

 



 

 

 

 



 

 


