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1 Úvod 
Následující modrý text je příkladem části úvodu bakalářské práce historického 

typu s názvem Historie kanoistického závodu České Budějovice – Praha. 

V Evropě a potažmo ve světě jedinečný, 189 km dlouhý, kanoistický závod 

České Budějovice – Praha, je svým způsobem fascinujícím fenoménem, který i po více 

jak pětapadesáti letech od konání jeho posledního ročníku, přitahuje naši pozornost. 

K naší fascinaci tímto závodem nepřispívá jenom jeho extrémní obtížnost, jež vyniká 

zejména v dobovém kontextu, ale i to že jeho startovní a výsledkové listiny jsou 

vyzdobené známými jmény, mezi kterými nechybí i olympijští vítězové. 

K naší nostalgii po tomto závodě jednoznačně přispívá i fakt, že závod nezanikl 

z důvodů nedostatku zájmu, nebo ztráty své atraktivity, ale prakticky pouze z důvodů 

totální změny charakteru středního toku Vltavy, která navždy a nevratně zlikvidovala 

jeho původní podobu. Tím tento závod dostal punc něčeho, co nezaniklo samo 

z důvodů ztráty atraktivity, ale naopak něčeho hezkého a romantického co bylo 

zlikvidováno úpornou snahou industriální společnosti o totální změnu původní krajiny. 

Genius loci tohoto závodu však tkvěl i v tom, že byl pořádán v tehdy velmi 

romantickém, v mnohých úsecích prakticky nedotčeném a v mnoha nejrůznějších 

pramenech až glorifikovaném, středním toku nejdelší české řeky. K obtížnosti přispíval i 

fakt, že vodáci projížděli většinu překážek v podobě četných jezů se šlajsnami, které 

byly většinou otvírány jen pro průjezd závodníků… 

V úvodu se jedná o základní identifikaci a vymezení problému, eventuálně jeho 

společenský dopad. Úvod obsahuje stručné, jasné a výstižné uvedení do řešené 

problematiky se zřejmým důvodem a cílem zpracování zadaného kvalifikačního úkolu. 

Obvyklý rozsah je 1 až 2 strany. Následující pokyny k formálnímu zpracování práce jsou 

platné pro všechny číslované kapitoly. 

Předepsaný formát práce je A4, práce je vytištěna jednostranně na bílých 

listech kancelářského papíru, tisk je rozložen na stránce tak, že vlevo je písmo 

odraženo o 3,5 cm, vpravo o 2,5 cm, nahoře 2,5 cm, dole 2,5 cm při stránkování dole, 

řádkování je 1,5 (toto neplatí pro obsah práce, nadpisy, popisy tabulek a obrázků, 

prameny a literatura, seznam zkratek a seznam příloh). Předepsané písmo základního 

textu je Calibri 12 (v základu netučně). Text je zarovnán oboustranně. Začátek odstavce 
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je vyznačen odsazením prvního řádku 1,25 cm. Mezery před a za odstavcem jsou 

nastaveny na 0 bodů.  

Nadpisy kapitol začínají velkým písmenem, na konci bez tečky, velikost písma 

(nevolte pro nadpis všechna velká) je zvolena přiměřeně a podle hierarchie kapitol se 

přiměřeně zmenšuje (viz níže), nadpisy kapitol se nepodtrhávají, kapitoly se číslují 

arabskými číslicemi a tzv. desetinným číselným kódem např.: 3.1.4 (s tečkami pouze 

mezi číslicemi), členění obsahu musí souhlasit s číslováním kapitol. Stránky číslujeme 

od úvodní kapitoly, ale se započítáním předcházejících stránek. Stránky číslujeme 

uprostřed spodního okraje.  

Kapitoly 1. řádu začínají vždy na nové stránce (zde je nadefinováno 

automaticky), mezera za 2 body, velikost písma 16. Kapitoly 2. mají mezery před i za 

6 bodů, velikost písma 14, kapitoly 3. řádu – mezera před i za 2 body, velikost písma 12 

– kurzíva, kapitoly 4. řádu – velikost písma 12 – kurzíva. Řádkování u nadpisů je 1. Další 

členění textu pomocí odrážek a podobně, musí být v celé práci jednotné a přehledné. 

Převzaté tabulky, grafy a obrázky jsou vždy přímou citací. Tabulky a obrázky mají 

popisek nad tabulkou či obrázkem, grafy pod grafem. Všechny tabulky jsou vloženy 

jako obrázek. U obrázku nebo tabulky vložené jako obrázek řádkování 1, obrázek 

zarovnat na střed, popis obrázku zarovnat do bloku. Všechny obrázky, tabulky a grafy 

jsou číslovány, opatřeny vhodným názvem a je na ně odkázáno na vhodném místě 

v textu. Název obrázku, tabulky a grafu, včetně pořadového čísla, má velikost 12 pt. při 

současném použití písma Times New Roman. Pořadové číslo obrázku je zvýrazněno 

tučně a název obrázku je kurzívou. Zdroj a případné poznámky nebo legenda jsou 

umístěny pod obrázkem, tabulkou nebo grafem. Velikost písma je v tomto případě 10 

pt., text není nijak zvýrazněn. Od předchozího textu je pořadové číslo odděleno 6 b. 

V případě, že obrázek následuje hned za tabulkou, nebo opačně, tak je doporučujeme 

vhodným způsobem oddělit. Nejlepší je vložit mezi ně text. Obrázky a grafy by měly být 

vhodným způsobem orámovány. Doporučujeme tento postup. Obrázek vložte do 

aplikace PowerPoint. Zde si jej zvětšete na výšku cca 10 cm se zamčeným poměrem 

stran. Pak jej orámujte pomocí funkce Styl (doporučujeme používat hned první 

možnost v nabídce (viz obrázek č. 1). Pak jej uložte jako obrázek do svého zvláštního 

pomocného souboru. V místě v textu, kam ho chcete vložit, pak klikněte na příkaz 

vložit obrázek. 
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Na konci všech řádků by nikdy neměly zbýt neslabičné předložky (v, k, z), dále by 

neměly být rozdělené první písmeno jména a příjmení (J. Novák). Dále by na konci 

řádku neměly být rozdělené míra jednotky od její zkratky (1 cm). A dále by neměl být 

rozdělen na konci řádku datum (ať už v podobě 7. 9., nebo 7. září). 

K tomu použijte funkci pevná mezera. Pevnou mezerou nahradíte klasickou 

mezeru stisknutím kláves Ctrl+Shift+Mezerník. Tato funkce natrvalo spojí vybraná slova 

a už nikdy se tato slova nerozdělí koncem řádku – budou tedy vždy společně, a to i po 

změně formátů písma. Pevná mezera je v režimu zobrazení netisknutelných znaků 

rozpoznatelná jako kolečko mezi slovy. Jinými slovy, snažte se o maximální dodržení 

normy ČSN 01 6910. 
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2 Metodologie 

2.1 Cíl, úkoly, předmět práce 

2.1.1 Cíl práce 

Zde formulujeme věcně, stručně a jasně cíl práce. U složitějších témat je 

vhodné stanovit hlavní cíl a pak i eventuálně utříděné dílčí cíle. Tyto by se měly 

vyznačovat reálností, časovou podmíněností, dosažitelností. Následující modrý text je 

příkladem stanovení cíle práce tohoto typu. 

Cílem této diplomové práce je zpracovat historii kanoistiky v jižních Čechách od 

jejich počátků až do současnosti. 

2.1.2 Úkoly práce 

Úkoly práce jsou vlastně rozpracováním cíle práce do jednotlivých bodů 

a postupných kroků jejího řešení. Následující modrý text je příkladem stanovení úkolů 

v práci tohoto typu. 

 Provést detailní obsahovou analýzu všech dostupných souvztažných 

písemných, fotografických a filmových pramenů, dobových periodik, 

literatury, vzpomínek pamětníků a internetových zdrojů. 

 Zpracovat nástin historie české kanoistiky. 

 Zpracovat detailní historii kanoistiky v jižních Čechách. Tuto část rozdělit do 

obvyklých časových období. Eventuelně dále členit podle jednotlivých 

center kanoistiky. 

 Zpracovat fotografie, obrázky a tabulky do příloh. Fotografie, obrázky či 

tabulky mohou být buď vloženy přímo v příslušných částech textu, nebo 

zařazeny jako přílohy na koci textu. Vždy ale musí být vkládány jako obrázek 

vložený z pomocného souboru (funkce vložení – obrázek – ze souboru – 

vložit), nikoliv jako fotografie přímo zařazená do textu. 

2.1.3 Předmět práce 

Následující modrý text je příkladem stanovení předmětu práce u tohoto typu. 

Předmět práce je z hlediska územního primárně zaměřen na jižní Čechy a jejich 

okolí, v širším kontextu pak na celou Českou republiku. 

Z hlediska časového je předmět práce zaměřen na období vymezené počátky 

naší kanoistiky a vodní turistiky a současností. 

Z hlediska věcného je zaměřen na kanoistiku na proudící vodě. 
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2.2 Metody práce 

Následující modrý text je příkladem psaní této subkapitoly. 

Jedná se o standardní historickou práci z našich nejnovějších dějin tělesné 

výchovy a sportu. Při jejím řešení byl kladen důraz na detailní obsahovou analýzu všech 

dostupných souvztažných zdrojů. Jako metody práce byly použity standardní historické 

metody, a to především přímá a progresivní, a v omezené míře i biografická a nepřímá. 

Vlastní faktografický popis mohl být, vzhledem ke svému monotématickému 

charakteru a vymezenému údobí, proveden v jednotlivých částech práce vždy 

diachronním postupem (nebo naopak může být v práci použit synchronní postup). 

Vzhledem k výrazně dokumentačnímu charakteru práce byla věnována 

maximální pozornost zpracování všech dostupných souvztažných písemných, 

fotografických a filmových pramenů, dobových periodik, literatury, map, vzpomínek 

pamětníků a internetových zdrojů. Díky poměrně široce vymezenému předmětu práce 

se celkem logicky, jako jeden z hlavních problémů, objevila značná nerovnoměrnost 

a nevyváženost výskytu upotřebitelných faktů ve zpracovávaných zdrojích. 

Jako samostatný problém se ukázalo získání a zejména přesné popsání 

dostatečného množství obrazových a fotografických podkladů a příloh, a to jak co do 

jejich struktury, tak zejména kvality. Pro jejich získání a následné popsání byly využity 

všechny dostupné zdroje včetně filmových a internetových, a to často v jejich 

kombinaci. Při použití fotografií zkopírovaných z dobových periodik a také knih je 

pochopitelně velkým problémem jejich kvalita. Přesto se podařilo zařadit do textu 

poměrně velké množství fotografických a obrazových příloh, které mají nesporné 

vypovídající schopnosti. Pod obrazovými přílohami je vždy uveden jejich zdroj. 

2.3 Rozbor pramenů a literatury 

V této subkapitole provedeme poměrně rozsáhlý rozbor a zhodnocení pramenů 

a literatury, který sloužil k napsání hlavních částí práce. 

Při zpracování tohoto tématu hrály institucionální archivní zdroje pouze 

podružnou úlohu, kdy z nich byla čerpána jen malá část v práci uváděných faktů. Bylo 

to hlavně v částech práce týkajících se historie kanoistiky a vodní turistiky v českých 

zemích a historie kanoistiky a vodní turistiky v jižních Čechách. Jedná se o následující 

fondy: SOA Třeboň. Fond kanoistické sekce KV ČSTV České Budějovice 1955–1964. 
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Fond OV kanoistiky; Okresní archiv České Budějovice. Fondy místní povahy; Tělocvičné 

a sportovní spolky ČYK Č. Budějovice atd. Tábor, Písek… 

Naopak největším zdrojem informací k historii kanoistiky nám byl velmi široký 

soubor periodik. Z těch odborných se jednalo především o specializovaný kanoistický 

a vodácký časopis Kánoe a kajak (časopis Svazu kanoistů RČS), roč. 1. (1934) – roč. 5. 

(1938) a o jeho přímého tematického následovníka, kterým se stal časopis Lodní 

sporty, roč. 1. (1949) – roč. 8. (1956). Z obecně zaměřených tělovýchovných časopisů 

má k tématu určitou vypovídací schopnost pro období I. republiky časopis STAR, 

konkrétně pro ročníky 1926–1938. Z časopisů vycházejících po roce 1948 se tématu 

sporadicky věnoval nejprve časopis Ruch v tělovýchově a sportu, roč. 1948–1952, 

následně, a také znatelně více pak týdeník Stadion, roč. 1. (1953) – 41. (1993) a také 

časopis Sportovní sláva, roč. 1954–1957. V těchto časopisech také vyšla celá řada 

autentických fotografií, z nichž některé jsou použity v obrazových přílohách.  

Bezprostřední reportáže z některých kanoistických závodů a soutěží vycházely 

v jednotlivých celostátních denících, jako jsou Národní listy, Národní politika, Rudé 

právo, Československý sport, Práce a Lidová demokracie. Z regionálních periodik pak 

byly vytěženy Jihočeské listy, Jihočeský sportovní týdeník a Jihočeská pravda. 
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3 Nástin historie kanoistiky v českých zemích 
Obecný historický úvod do problematiky, například stručná historie regionu, 

historie města, nástin historie zvoleného sportovního odvětví ve světě, nebo v České 

republice a podobně. Dále následuje příklad psaní práce historické povahy, citování 

pod čarou a zařazení obrázků do historických prací. Zvláště si všímejte způsobu 

vkládání poznámek pod čarou. Odkazy poznámky a citace vždy vkládejte pomocí 

funkce ve Wordu: Reference – Vložit pozn. pod čarou, viz příklad tohoto řešení odkazů 

v následujícím modrém textu. Ten je příkladem psaní této subkapitoly. 

V 80. letech byly ve většině našich tehdy existujících veslařských klubech 

používány k plavbě kromě veslic i kánoe. Většinou se jednalo o typ Robroy.1 V roce 

1884 si pozdější velký propagátor vodní turistiky Josef Rössler-Ořovský, tehdy ve svých 

15 letech, postavil své první jednoduché plavidlo, které nazval ježdík. Byl to klasický 

český maňásek vyrobený ze tří prken. Sjel na něm Vltavu z Týna, Berounku, Tichou 

Orlici a část Labe. 

Obrázek 1 
Na fotografii z roku 1905 je zachycena jedna z prvních kánoí v Čechách2 

 

                                                      

1; Yachetní sport, kanoe, vodní turistika. (1931). ČYK, s. 40. (Jednotlivé poznámky jsou vkládány pomocí 
funkce poznámka pod čarou. Velikost písma 10, řádkování 1, zarovnání do bloku.) 
2 Teklý, V. (1955). Vodní turistika. STN. (Obrázek zarovnat na střed, u obrázku vždy musí být uvedena 
citace v plném znění.) 
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V roce 1893 založil J. Rössler-Ořovský Český Yacht Club – ČYC (ČYK).3 V názvu 

klubu byl sice jachting, ale jednalo se hlavně o náš první kanoistický klub. Za další dva 

roky již se svými přáteli prováděl pravidelně tzv. rivercamping.4 

Okolo roku 1905 se u nás začaly stavět první kanadské kánoe a také se zde 

objevily skládací kajaky. Do roku 1910 tak mohly být sjety všechny naše hlavní řeky. 

Na rozvoji naší kanoistiky a vodní turistiky se v období před I. světovou válkou 

již významně podíleli vodní skauti a vysokoškoláci.5 Významným mezníkem naší 

kanoistiky se stal rok 1913, ve kterém se v Praze uskutečnily první kanoistické závody. 

Jejich pořadatelem byl Český Yacht klub a soutěžilo se ve třech disciplínách na tratích 

od 400 m do 1 km. Následně byl po delších jednáních a po řadě přípravných porad 

hlavně z popudu J. Rössler-Ořovského založen Svaz kanoistů Království českého.6 Slibný 

rozvoj naší kanoistiky byl přerušen vypuknutím I. světové války. 

Obrázek 2 

Pohled na Svatojánské proudy7 

 

                                                      

3 Kohoutek, V., Kössl, J., Šulc, J., & Vacek, V. (1982). 70. výročí založení organizované kanoistiky v ČSSR. 
ČÚV ČSTV, s. 10.  
4 Jako rivercamping je označovaná větší vodní túra spojená s přespáním na břehu řeky, při které si 
posádka veze veškerý tábornický materiál a zásoby s sebou. 
5 Bureš, P., & Plichta, J. (1931). Sport a tělesná kultura v Čsl. republice a cizině. Almanach sportu, s. 269 a 
také Kohoutek, V., Kössl, J., Šulc, J., & Vacek, V. (1982). 70. výročí založení organizované kanoistiky 
v ČSSR. ČÚV ČSTV, s. 11. 
6 Kohoutek, V., Kössl, J., Šulc, J., & Vacek, V. (1982). 70. výročí založení organizované kanoistiky v ČSSR. 
ČÚV ČSTV, s. 12. 
7 Zcela mimořádný význam pro rozvoj naší kanoistiky a vodní turistiky měly od samého počátku. 
Svatojánské proudy Jejich krásné peřeje a skalní stěny na březích jsou vidět na snímku vlevo. Vpravo je 
zachycena ve Svatojánských proudech skupina průkopníků naší kanoistiky na původních kanadských 
kánoích.  
Pech, A. (1912). Svatojánské proudy. Kinofa. (Národní filmový archiv). 
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Kanoistický život se u nás začal opět probouzet k životu v roce 1919. Zpočátku 

to bylo zejména agilností oddílů vodních skautů a vodácké sekce Vysokoškolského 

sportu. Zásluhou našich vodních skautů také vznikla vodácká pramice. Ta se se od 

původní rybářské odlišuje zdviženou zádí, mohutným vlnolamem na přídi a používáním 

pádel místo vesel. U nás se tak zrodila ve světě ojedinělá loď vhodná pro výcvik, vodní 

turistiku a náborové závody, která je zároveň levná, pevná a bezpečná. Naši vodní 

skauti také používali vícemístné kánoe, které se nazývají šarpie. 

Desetiletí 1920–1930 můžeme označit jako období bouřlivého rozvoje naší 

kanoistiky. Přispěly k tomu jednak rostoucí počet oddílů vodních skautů,8 stejně jako 

rostoucí počet klasických kanoistických oddílů, dále skutečnost, že se do kanoistického 

dění zapojil KČST V nemalé míře k tomu přispělo i spontánně se rozvíjející trampské 

hnutí. Specifikou českého trampingu byla jeho takřka úplná vazba na tehdy velmi 

romantická říční údolí hlavně nad Prahou, ale i říční údolí v blízkosti dalších větších 

měst. Zejména romantické Svatojánské proudy byly od začátku 20. století opravdovým 

rájem všech milovníků přírody, kromě turistů a vodáků také trampů. 

Počátkem 20. let také vznikla tradice našich distančních kanoistických závodů. 

V roce 1921 byla vypsána turistická jízda spolehlivosti na trati Záhoří – Chuchle dlouhá 

32 km. Ta se stala základem regulérního závodu Svatojánské proudy – Zbraslav 

vypisovaného od roku 1923. V roce 1922 byl založen ve světě naprosto ojedinělý závod 

České Budějovice – Praha. V následujícím roce byl založen 65 km dlouhý závod Cholín – 

Praha. Od roku 1926 se jezdil veřejný kanoistický závod Praha – Měchenice – Praha, 

jehož první část tvořilo hlavně koníčkování lodí proti proudu. V roce 1927 byl 

uspořádán první ročník kratšího závodu Libřice (Davle) – Braník a v roce 1929 pak 

závod Kamýk – Štěchovice.9 Pozadu nechtěli zůstat ani Jihočeši, kteří v roce 1930 

založili tradici, podle tehdejší kilometráže 42,2 km dlouhého a následně velmi 

oblíbeného kanoistického závodu, tzv. Jihočeského vodáckého maratonu Český 

Krumlov – České Budějovice. 

                                                      

8 V řadách vodních skautů vyrostla i pozdější vynikající posádka C2 Jan Brzák (Felix) – Vladimír Syrovátka 
(Rus). 
9 Předchozí podle: Kohoutek, V., Kössl, J., Šulc, J., & Vacek, V. (1982). 70. výročí založení organizované 
kanoistiky v ČSSR. ČÚV ČSTV, s. 17. 
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V roce 1924 byla v Kodani založena mezinárodní kanoistická federace – 

Internationale Repräsentantschaft für Kanusport (IRK).10 Jejími zakládajícími členy byly 

Švédsko, Dánsko, Německo a Rakousko. Náš kanoistický svaz k ní sice přistoupil až 

v roce 1925, ale je oficiálně počítán mezi pět zakládajících členů IRK. Hned v tomto 

roce byl náš svaz pověřen pořádáním velkých mezinárodních kanoistických závodů. Ty 

byly uspořádány v Praze v rámci VIII. olympijského kongresu. Jejich cílem byla hlavně 

propagace kanoistiky před účastníky tohoto kongresu tak, aby se mohla stát řádným 

olympijským sportem.11 

Od tohoto roku bylo pravidelně pořádáno mistrovství republiky v rychlostní 

kanoistice na kánoích a kajacích na klasických tratích. V roce 1928 sdružoval svaz 18 

klubů s cca 1 900 členy. Registrováno bylo 1 800 lodí (převážně kánoí a švédských 

kajaků).12 Velké zásluhy na rozvoji naší kanoistiky měl také KČST. V roce 1925 byl 

ustanoven Kroužek vodní turistiky (KVT) při pražském odboru KČST. Po něm začaly 

rychle vznikat vodácké kroužky KČST i v dalších městech. Členové těchto kroužků se 

zapojili také do závodní činnosti, neboť KČST začal organizovat i své vlastní kanoistické 

závody. Jeho hlavní zásluha však tkví v rozvoji vodní turistiky. V roce 1928 zřídil KČST na 

Sejckém ostrově na střední Vltavě naše první oficiální vodácké tábořiště, které se stalo 

základem naší pozdější velmi husté sítě vodáckých tábořišť. 

KČST věnoval úsilí i organizaci dopravy lodí a organizaci vodáckých zájezdů. 

Pražský KVT také vydal v roce 1927 první vodáckou kilometráž českých řek. Na ni pak 

navázala podrobná Kilometráž českých řek Vratislava Teklého z roku 1936 a její II. 

doplněné vydání z roku 1947. KČST Brno se ve 2. pol. 30. let zasloužil o vznik našeho 

vodního slalomu. 

Naši kanoističtí nadšenci začali podnikat i dálkové túry po zahraničních řekách. 

V tomto směru sehrál jedinečnou roli prof. Karel Wála z Vysokoškolského sportu Praha. 

                                                      

10 V roce 1946 byla založena místo zrušené Mezinárodní federace kanoistiky IRK (Internationale 
Repräsentantschaft für Kanusport) nová Mezinárodní federace kanoistiky ICF (International Canoe 
Federation) se sídlem v italské Florencii. Důvodem bylo mimo jiné i to, že v původní IRK měli převahu 
Němci a založením nové mezinárodní federace byla jejich převaha vyeliminována. 
11 Jako ukázkový sport byla kanoistika zařazena již do programu VIII. OH 1924 v Paříži. 
12 Bureš, P., & Plichta, J. (1931). Sport a tělesná kultura v Čsl. republice a cizině. Almanach sportu, s. 270. 
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Jen ve druhé pol. 20. let sjel se skupinami studentů In, Adižu, Pád, Labe do Německa, 

Dunaj až do Černého moře, nebo Rhônu do Marseille.13 

Podíl na rozvoji naší vodní turistiky měli i členové dalších organizací např. 

Touring Clubu, který organizoval zájezdy na slovenské, ale i alpské řeky a zasloužil se 

o propagaci skládacího kajaku. Rozšíření skládacích kajaků mělo v tehdejších 

podmínkách pro rozvoj naší vodní turistiky velký význam. Vodáci byli díky nim daleko 

méně závislí na vozidlech s vlekem, snadnější byla i jejich doprava po železnici. 

Postupně se skládací kajaky prosadily i v závodní kanoistice. A to zejména v distančních 

závodech, kde byly vypisovány jako kategorie F1 a F2. Od roku 1933 do roku 1953 jsou 

pro ně vedeny v distančních závodech i naše oficiální mistrovské tabulky.14 Obratné 

skládací kajaky měly velký význam i v počátcích vodního slalomu. 

                                                      

13 Tamtéž. 
14 Kohoutek, V., Kössl, J., Šulc, J., & Vacek, V. (1982). 70. výročí založení organizované kanoistiky v ČSSR. 
ČÚV ČSTV, s. 185–186. 
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4 Historie kanoistiky v jižních Čechách od jejich počátků do 
současnosti 

Toto je hlavní kapitola řešící zadanou problematiku. Tato hlavní kapitola je vždy 

členěna v souladu s obvyklou periodizací dějin, nebo v případě synchronní metody 

i místopisně. Možná je i kombinace obojího. Následující modrý text je příkladem psaní 

této hlavní kapitoly práce a příklad jejího dělení na jednotlivé subkapitoly. 

4.1 Historie kanoistiky v jižních Čechách do roku 1918 

Plavba po jihočeských řekách, zejména pak po Vltavě a Malši, má dlouhou 

tradici. Plavidla různých druhů byla používána k mnoha účelům, většinou k přepravě 

zboží, osob a k rybolovu. Samotné počátky kanoistického dění v jižních Čechách se dají 

velice těžko přesně stanovit. Konkrétnější údaje se zachovaly jen o příležitostných 

plavbách cizinců po Vltavě a Malši. 

V červnu 1875 angličtí obchodníci Stevens a Bradlley sjeli na kanoi Malši 

z Kaplice do Č. Budějovic a dále pokračovali v plavbě po Vltavě a Labi.15 Roku 1876 sjel 

Vltavu z Č. Budějovic anglický žurnalista Pitkairn-Knowles na tzv. Robroy-kanoi. V srpnu 

1910 sjížděly tři kanoe zvané Commager, Mickigen a Tulák jihočeské řeky Černou, Malši 

a Vltavu až do Prahy. Na Commageru jely dvě významné osobnosti počátku našeho 

sportu J. Rössler-Ořovský a J. Buchar.16 Do lodi byl ukládán materiál jako např. stany, 

pokrývky, potřeby na vaření, potraviny apod. Tomuto stylu plavby se říkalo 

rivercamping. V roce 1912 Josef Rössler-Ořovský plavbu zopakoval. Jel z Pořešína na 

Malši do Č. Budějovic a dále po Vltavě do Prahy. Společnicí mu byla na této plavbě jeho 

dcera Máša. 

Z jihočeských měst měly pro kanoistiku a vodní turistiku naprosto ojedinělou 

strategickou polohu zejména České Budějovice. Ty byly až do vybudování soustavy 

přehrad na středním toku Vltavy důležitým cílovým, průjezdním i startovním bodem 

většiny českých kanoistických nadšenců, zejména pak pražských. Proto i počátky 

kanoistiky v Českých Budějovicích byly odrazem pražského kanoistického života 

a teprve postupem času získával kanoistický sport v jižních Čechách svoji vlastní tvář… 

                                                      

15 Yachetní sport, kanoe, vodní turistika. (1931). ČYK. 
16 Kohoutek, V., Kössl, J., Šulc, J., & Vacek, V. (1982). 70. výročí založení organizované kanoistiky v ČSSR. 

ČÚV ČSTV, s. 9. 
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4.2 Historie kanoistiky v jižních Čechách od roku 1918 do roku 1945 

Kanoistický život se v jižních Čechách začal opět probouzet k životu v roce 1919. 

Dne 3. září 1919 byl znovu ustanoven kanoistický svaz, a to s pozměněným názvem na 

Český svaz kanoistů a vodních turistů. Desetiletí 1920–1930 můžeme označit jako 

období bouřlivého rozvoje jihočeské kanoistiky. Přispěly k tomu jednak rostoucí počet 

oddílů vodních skautů,17 stejně jako rostoucí počet klasických kanoistických oddílů, 

dále skutečnost, že se do kanoistického dění zapojil KČST a v nemalé míře k tomu 

přispělo i spontánně se rozvíjející trampské hnutí… 

4.3 Historie kanoistiky v jižních Čechách od roku 1945 do roku 1989 

Po válce se kanoistický život v jižních Čechách jen pozvolna vracel k předválečné 

úrovni. Například v Č. Budějovicích pokračoval v činnosti vodácký odbor KČT, tehdy již 

opět jako KČST (tedy podle jeho členů původní ČYK) a rychle také byla obnovena 

činnost vodáckého odboru Sokola I. V roce 1948 byla po vleklých diskuzích konečně 

obnovena tradice vodáckého závodu Č. Budějovice – Praha, na jehož pořadatelství se 

významně podíleli budějovičtí kanoisté a také Jihočeského vodáckého maratonu 

Č. Krumlov – Č. Budějovice, který přímo organizovali. 

Již bezprostředně po únorovém převratu v roce 1948 bylo rozhodnuto 

o rozsáhlé a zásadní reorganizaci československé tělesné výchovy a sportu. Jedinou 

povolenou tělovýchovnou organizací se stala Československá obec sokolská. Do té pak 

musely přejít všechny ostatní původní spolky a organizace spolu s členstvem 

a majetkem, nebo musely ukončit činnost. Byly zřízeny tzv. závodní sokolské jednoty 

(ZSJ). Tyto změny samozřejmě výrazně ovlivnily i organizační strukturu kanoistiky 

v jižních Čechách.18... 

                                                      

17 V řadách vodních skautů vyrostla i pozdější vynikající posádka C2 Jan Brzák (Felix) – Vladimír Syrovátka 
(Rus). 
18 Již 31. 3. 1948 došlo k faktickému sjednocení československé tělesné výchovy na bázi ČOS. Počátkem 
roku 1949 začal pracovat Krajský výbor Sokola v Č. Budějovicích. Na ustavující schůzi Sokola byl přijat 
název Husitský jihočeský sokolský kraj. Roku 1949 vešel v platnost zákon 187/49 Sb. O státní péči 
o tělesnou výchovu a sport, který se zabýval otázkami péče o státní reprezentaci a otázkami 
hospodářskými. 
Dne 12. prosince 1952 byl vydán zákon 71/52 Sb. O organizaci tělesné výchovy a sportu, který přinesl 
zásadní změny organizační struktury. Vznikla celá řada nových oddílů a došlo k rozsáhlým přesunům 
členské základny. Podle tohoto zákona přešel veškerý majetek sokolských jednot na závodní skupiny 
ROH. Dobrovolná tělesná výchova a sport byla přímo podporována odborovou organizací. Byly 
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4.4 Historie kanoistiky v jižních Čechách od roku 1989 do současnosti 

I po roce 1989 měla jihočeská kanoistika pro svoji činnost stále dobré 

podmínky, a to zejména v Českých Budějovicích. Na umělé slalomové dráze v areálu 

V Českém Vrbném bylo pořádáno mnoho celorepublikových závodů. Nejúspěšnějším 

oddílem byla Škoda ČB. V roce 1992 se oddíl osamostatnil od mateřské TJ, nadále však 

s ní udržuje dobré styky, což naznačuje i název SK Vodní slalom Škoda ČB. Od roku 

1996 oddíl vystupuje pod novým názvem SK Vodní slalom ČB. K nejúspěšnějším 

závodníkům patřili olympionik J. Prüher, dále P. Štětka, O. Pinkava, T. Kobes, 

a M. Krejčová... 

 

Pro citaci větších převzatých částí textu se používá tak zvaná přímá citace. 

V případě přímé citace je text vyznačen uvozovkami. Pokud se jedná o citaci ještě delší, 

pak by měla být v textu vizuálně odlišena nestandartním odsazením textu a uvedena 

následujícím způsobem, před a za citovaným textem má být volný řádek. Přímá citace 

musí být zakončena odkazem. 

 

I po roce 1989 ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………19 

                                                                                                                                                            

vytvořeny tzv. Dobrovolné sportovní organizace (DSO) a členství v nich bylo více méně podle rezortního 
principu. V roce 1955 došlo ke změně organizační struktury dosavadních DSO na jednotnou Tělesnou a 
sportovní organizaci ROH (TSO ROH). 
Dne 20. 12. 1956 vyšel zákon č. 68/56 Sb., který znamenal další zásadní organizační změny a na jeho 
základě vznikla jednotná dobrovolná organizace ČSTV. K jejímu ustanovení došlo 3. až 4. března 1957. 
Následně byly základní organizační články nesoucí název DSO a následně TSO změněny na tělovýchovné 
jednoty TJ. Tehdy také vznikla v rámci ČSTV nová organizační struktura kanoistiky. Tato organizační 
strukturu pak s malými změnami fungovala až do konce 80. let. 
(Příklad faktické vysvětlující poznámky pod čaru. Takováto rozsáhlá poznámka pod čaru se vytváří 
v případě, že by množství v ní obsažených informací výrazně narušilo text, nebo v případě kdy tyto 
informace nemají k textu bezprostřední, ale jen zprostředkovaný vztah. Takto dlouhá poznámka ale 
může být někdy automaticky rozdělena na dvě následující strany.) 
19 Kohoutek, V., Kössl, J., Šulc, J., & Vacek, V. (1982). 70. výročí založení organizované kanoistiky v ČSSR. 
ČÚV ČSTV, s. 9. 
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5 Závěr 
U historických prací bývá zvykem zopakovat nejdůležitější fakta uváděná 

v textu, dát je do vzájemných souvislostí a také se pokusit o vysvětlení jejich příčiny. 

V závěru musí být jednoznačně uvedeno, jak se podařilo splnit cíle a úkoly práce. Jaké 

jsou výhody uvedené metodiky a celého přístupu, zda by bylo vhodné v řešení této 

problematiky pokračovat i v budoucnu a podobně. Rozsah závěru historických prací by 

měl být minimálně 1,5 – 2 strany. Následující modrý text je příkladem začátku závěru 

v práci historického typu. 

Volba zpracování historie kanoistiky v jižních Čechách spolu s doprovodnými 

kapitolami se ukázala mimořádně šťastnou, a to jak z hlediska celkové nosnosti tématu, 

tak jeho zajímavosti a zejména dostupnosti pramenů a zdrojů. Domníváme se, že 

i z těchto důvodů se nám podařilo naplnit cíl a úkoly práce tak, jak jsme si je vytyčili na 

jejím začátku… 
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Prameny a literatura 
Do tohoto seznamu pramenů a literatury zařazujeme pouze ty tituly, které byly 

skutečným podkladem pro napsání práce. Prameny a periodika (jako celek) se uvádí 
podle zvyklostí historických věd. Prameny jsou řazeny podle provenienční hierarchie. 
Zákonné normy jsou řazeny chronologicky. Periodika, tištěné prameny, popřípadě 
plány a mapy, či filmy jsou řazeny abecedně. Seznam literatury se uvádí podle 
publikačního manuálu APA (7. vydání) a řadí se abecedně podle jména prvních autorů. 
Pokud je použito více děl jednoho autora, jsou tato seřazena chronologicky. Podle 
stejného manuálu jsou uváděny i elektronické a internetové zdroje. Příklady citací 
podle normy APA jsou uvedeny na další stránce za tímto seznamem. 

Formátování všech položek seznamu: řádkování 1, předsazení prvního řádku 
0,5 cm, zarovnání vlevo. 

Archivní fondy a sbírky 

SOA Třeboň. Fond kanoistické sekce KV ČSTV České Budějovice 1955–1964. Fond OV 
kanoistiky 

Okresní archiv České Budějovice. Fondy místní povahy. Tělocvičné a sportovní spolky 
ČYK Č. Budějovice, 180 C/19. 

Okresní archiv České Budějovice. Sbírka listin a plánů ke vložce vodní knihy. 
Okresní archiv České Budějovice. Sbírka map a plánů. 
Okresní archiv České Budějovice. Sbírka fotografií a pohlednic. 
Jihočeské muzeum České Budějovice. Sbírka negativů. 
Jihočeské muzeum České Budějovice. Sbírka pohlednic a fotografií. 
Staniční kniha ČYK Č. Budějovice vedená v období 1928–1940. 
Osobní archiv Jakub Prühera bývalého reprezentanta ve vodním slalomu, v současnosti 

předsedy SK vodní slalom České Budějovice. 
Kronika oddílu kanoistiky TJ Lokomotiva České Budějovice. 

Zákonné normy 

Dekret prezidenta republiky ze dne 27. října 1945 č. 132/1945. Sb., o vzdělání 
učitelstva. 

Zákon č. 187/1949 Sb., o státní péči o tělesnou výchovu a sport. 
Vládní nařízení 39/1950 Sb., kterým se vydává organisační řád Státního výboru pro 

tělesnou výchovu a sport. 
Výnos Ministerstva školství, věd a umění ze dne 22. 7. 1952, č. j. 39 767/52-V-VII/TV. 
Zákon č. 71/1952 Sb., o organizaci tělesné výchovy a sportu. 
Zákon č. 31/1953 Sb., o školské soustavě a vzdělávání učitelů. 
Zákon č. 60/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy. 

Periodika 

Československý sport, roč. 1954. 
Jihočeské listy, roč. 1920–1938. 
Jihočeská pravda roč. 1945–1985. 
Kanoe a kajak (Časopis svazu kanoistů RČS), roč. 1934–1948. 
Lodní sporty, roč. 1949–1956. 
Rudé právo, roč. 1950–1989.  
Stadion, roč. 1953–1989. 
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Sportovní sláva, roč. 1954–1957. 
STAR, roč. 1926–1938. 
Vodní sporty, roč. 1926–1933. 

Tištěné prameny 

25 let VŠTJ Slavia VŠZ České Budějovice. (1986). VŠZ. 
Padesát let Klubu československých turistů. (1938). KČST. 
Sedmdesátpět let pod plachtami (Český yacht klub 1893). (1968). TJ Slavoj Vyšehrad.  
Yachetní sport, kanoe, vodní turistika. (1931). ČYK. 
Vodácká ročenka. (1972). Č. Budějovice. 

Plány a mapy 

Kompletní letecké mapy ČR 1952–1956. 
Podrobná mapa Vltavy Č. Budějovice – Štěchovice. (zač. 30. let). Praha: Český klub 

kanoistů. 
Střední Povltaví. Soubor turistických map. (1978). Praha: Kartografie. [Měř. 1:75 000]. 

Literatura  

Brzák, F. (1956). Stavba kánoí a kajaků. STN. 
Bureš, P., & Plichta, J. (1931). Sport a tělesná kultura v Čsl. republice a cizině. Almanach 

sportu. 
Kohoutek, V., Kössl, J., Šulc, J., & Vacek, V. (1982). 70. výročí založení organizované 

kanoistiky v ČSSR. ČÚV ČSTV. 
Kössl, J., & Waic, M. (1992). Český tramping 1918–1945. Práh + Ruch. 
Polesná, L. (1979). Hranaté medaile. Jihočeské nakladatelství. 
Štumbauer, J., & Štumbauer, P. (2015). Historie kanoistického závodu České Budějovice 

– Praha. Jihočeská univerzita. 
Teklý, V. (1947). Kilometráž českých řek. II. doplněné vydání. KČST. 

Elektronické a internetové zdroje 

Prüher, J. (2012). Revitalizace. http://www.slalom.cz/revitalizace-vodackeho-arealu-
ceske-vrbne.php 

Filmy 

Československý filmový týdeník. (1958), č. 26. 
Filmové noviny. (1949), č. 25. 
Hampl, V., Fojtík, M., & Šmajsl, J. (1957). České Budějovice – Praha. Československý 

armádní film. (Národní filmový archiv). 
Pech, A. (1912). Svatojánské proudy. Kinofa. (Národní filmový archiv). 
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(Příklady jednotlivých druhů citací dle normy APA 7. vydání) 
Periodika (pravidelně vydávané žurnály, časopisy, sborníky apod.) 
Jeden autor: Velenský, M. (1999). Odezva organismu atleta na opakované zatížení. 

Studia kinanthropologica, 25(3), 25–29.  
Dva autoři: Karlsson, M., & Rosengren, B. (2012). Training and bone – from health to 

injury. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 22(4), 15–23. 
https://doi.org/10.1111/j.1600-0838.2012.01461.x 

Tři až 20 autorů: LeBoff, M. S., Chou, S. H., Murata, E. M., Donlon, C. M., Cook, N. R., 
Mora, S., Lee, I. M., Kotler, G., Bubes, V., Buring, J. E. & Manson, J. A. E. (2020). 
Effects of Supplemental Vitamin D on Bone Health Outcomes in Women and Men in 
the VITamin D and OmegA-3 TriaL (VITAL). Journal of Bone and Mineral Research, 
35(5), 883–893. https://doi.org/10.1002/jbmr.3958 

21 a více autorů (Do citace se zapisuje prvních 19 autorů, potom jsou tři tečky a po nich je 

uvedený poslední autor.): Cihelková, E., Adamcová, L., Adamová, V., Brůžek, A., 
Gombala, I., Hitzgerová, G., Homolová, I., Jakš, J., Jeníček, V., Kalínská, E., Karpová, E., 
Kašpar, V., Krausová, R., Kučerová, I., Lukáš, Z., Menčík, J., Neufussová, K., Neumann, P., 
Steimetzová, S., ….Vošta, M. (2000). Malý slovník světové ekonomiky. Studia 
Kinanthropologica, 25(2), 25–29. 

Neperiodika (knihy, monografie, sborníky, skripta, brožury, manuály, audio-vizuální 
média apod.) 

Máček, M., & Radvanský, J. (2011). Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. 
Karolinum.  

Pražská skupina tělesné výchovy. (2021). Motorický vývoj dítěte od 1. do 9. třídy. 
Karolinum. 

Mourek, J. (2012). Fyziologie: učebnice pro studenty zdravotnických oborů. Grada.  
Powers, S., & Howley, E. T. (2012). Exercise physiology: Theory and application to 

fitness and performance. McGraw-Hill. http://dx.doi.org/10.4135/9771447219301  
Green, P. R., & Katch, F. W. (Eds.). (2018). Essentials of excercise theory and research to 

work (2nd Ed.). Wolters Kluwer. 
Část z neperiodika (kapitoly ve sborníku, knize apod.) 
Bartoňková, S., & Popelková, E. (2003). Tělovýchovné poradenství. In E. Popelková 

(Ed.), Kapitoly z tělovýchovného poradenství (s. 4–6). Wolter.   
Novák, K. L. (2007). The practice and theory and practice of PA. In S. M. Green & L. W. 

Greem (Eds.), Practice of PA (pp. 33–44). Wiley.  
Novák, P., Pavlíček, J., Křižanová, K., Kubát, M., Pavlíček, T., & Jankto, T. (2021). 

Kurikulární reforma na základních školách. In T. Janda, P. Knetl, & S. Šestáková 
(Eds.), Výzkum kurikula na základních školách.: Sborník příspěvků z 21. výroční 
konference České asociace výzkumu (s. 18–37). Masarykova univerzita.  

Kvalifikační práce: 
Vévoda, R. (2022). Vztah mezi sebehodnocením trenéra a jeho svěřenců a svěřenkyň v 

basketbale. [Diplomová práce, Masarykova univerzita]. Archiv závěrečných prací 
MUNI. https://is.muni.cz/th/v52br/ 

Štumbauer. P. (2015). Historie kanoistického závodu České Budějovice Praha. 
[Bakalářská práce, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích]. 

https://doi.org/10.1002/jbmr.3958
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Webová stránka: 
Mecnarowski, M. (2022, 14. září) Půvab stop v písku: Ráj šelem v africkém parku 

Kgalagadi. 100+1 zahraniční zajímavost. https://www.stoplusjednicka.cz/puvab-
stop-v-pisku-raj-selem-v-africkem-parku-kgalagadi  

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. (2022, 1. září). Jihočeští vědci se podíleli na 
významném objevu. https://www.jcu.cz/cz/univerzita/aktualne/jihocesti-vedci-se-
podileli-na-vyznamnem-objevu 

Minnesota Department of Health. (n.d.). Workplace wellness: Making good health a 
priority at work. https://www.health.state.mn.us/communities/workwellness/ 
index.html  

 
Webový odkaz lze dělit vložením mezery za jednoduché či dvojité lomítko 
 

https://www.health.state.mn.us/communities/workwellness/
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Použité zkratky 
ATK – Armádní tělovýchovný klub (1948–1952). 
ČAC – Český atletický klub. 
ČKK Praha – Český klub kanoistů v Praze. 
ČOS – Česká (Československá) obec sokolská. 
ČOV (ČSOV) – Český (Československý) olympijský výbor. 
ČSD – Československé státní dráhy. 
ČSSR – Československá socialistická republika (oficiální název Československa v letech 

1960–1989). 
ČSTV – Československý svaz tělesné výchovy (1957–1989). 
ČÚV ČSTV – Český ústřední výbor Československého svazu tělesné výchovy (1969–

1989). 
ČYK Praha – Český Yacht klub Praha (zal. 1893). 
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Seznam příloh 
 Ten se vytváří jen v případě, že jsou v práci i přílohy, které nejsou přímou 

součástí textu a jsou zařazeny samostatně až na jeho konci. 


