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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu mediálního obrazu Světového poháru  

ve vodním slalomu v Praze-Troji pořádaného v letech 2010, 2011 a 2012 a to v denících 

MF DNES, Právo a Sport. Cílem je na základě kvantitativní analýzy popsat mediální 

obraz akce v jednotlivých letech ve sledovaných denících a následně pomocí komparace 

definovat proměny mezi jednotlivými roky. Analýza sleduje nejen počet a rozsah 

publikovaných textů, ale také jejich formu a témata, kterým se věnují. Do výzkumu  

jsou zahrnuty i obrazové materiály, u kterých jsou sledovanými parametry počet,  

plocha a také aktér, který je na fotografii zobrazen. Jednotliví aktéři jsou sledováni  

i v otištěných textech. V teoretické části jsou definovány klíčové pojmy související  

se zvoleným tématem, tedy tvorba mediálního obrazu, nastolování agendy  

a zpravodajské hodnoty. V metodické části jsou popsána sledovaná média, a to z hlediska 

jejich vlastnické struktury, čtenářské obce i jejich suplementů a také definována metoda 

výzkumu. 

 

Abstract 

This thesis focuses on analysis of media image of World Cup races in whitewater slalom 

kayaking that were organised in Prague-Troja in 2010, 2011 and 2012. Chosen media are 

MF DNES, Pravo and Sport. The aim of the thesis is to describe media image of the 

aforementioned events in the chosen media by using quantitative analysis and to define 

changes among the years. Analysis is concentrated on number  

of articles and amount of space that was given by the media as well as on forms  

and topics that appeared repetitively. Also published photos are part of the research. 

Photos are described according to quantity their published number, given amount  



 

of space and personality that has been chosen as an object for the photo. Particular 

personalities are identified in published articles and interviews too. In the first part  

of the thesis there are defined theoretical concepts such as media image creation, agenda 

setting and news values. In the second part there are described chosen media from  

the perspective of their ownership, characteristics of readers and its supplements. In 

addition the method of research is described in the second part too. 
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Úvod 

„Tak určitě.“ To je nejslavnější odpověď českého sportovce. U slalomu na divoké 

vodě ale naštěstí slyšet není.  

 

Dvojnásobná olympijská vítězka, která zvládá vyhrávat i se starat o rodinu,  

Štěpánka Hilgertová a svérázný „kluk, co prodal medaile“ Lukáš Pollert. Dvě osobnosti, 

díky kterým se vodní slalom dostal do povědomí české veřejnosti. Dlouho se k nim nikdo 

výrazněji nepřidal, ani je nenahradil. Zároveň ale Česká republika měla (a má) řadu 

velmi úspěšných reprezentantek a reprezentantů, kteří se značně podíleli na české 

medailové sbírce na olympijských hrách – vodní slalomáři zajistili na každých hrách 

minimálně jednu medaili – i na závodech mistrovství světa a Evropy nebo v rámci 

prestižní série Světového poháru. Málokterý sport se může svými úspěchy srovnávat 

s vodním slalomem, přesto se až na dvě zmíněné výjimky nedokázali vodní slalomáři 

výrazněji prosadit do povědomí veřejnosti.  

 

Proto, „aby se o nich vědělo“, musí dokázat veřejnost zaujmout, tedy něco nabídnout. 

I to je jeden z důvodů, proč je každoročně v Praze-Troji pořádán mezinárodní závod, 

který byl už dvanáctkrát závodem série Světového poháru. Navíc dvakrát bylo 

zorganizováno mistrovství světa. Dalším důvodem pro konání takové akce je i snaha 

zajistit „domácí vodu“, na které se závodníci snáze prosadí ve světové konkurenci.  

Ve své práci jsem se zaměřil právě na závod Světového poháru a analýzu jeho 

mediálního pokrytí.  

 

Cílem mé práce je analyzovat mediální obraz Světového poháru ve vodním slalomu 

v Praze-Troji ve vybraných denících a následně definovat proměny mezi jednotlivými 

roky.  

 

Práci jsem strukturoval do třech částí, ve kterých jsem využil metody analýzy, 

syntézy a komparace získaných dat. Postupuji od teoretického vymezení klíčových 

pojmů, přes charakteristiku vybraných deníků a sledovaného období až po popis  

a grafické znázornění závěrů kvantitativního výzkumu. 
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V první části definuji základní pojmy spojené s fungováním médií a to především  

ve vazbě na volbu témat. Na základě odborné literatury popisuji tvorbu mediálního 

obrazu, nastolování agendy a zpravodajské hodnoty. 

 

Ve druhé části charakterizuji vybrané deníky, a to z hlediska jejich vlastnické 

struktury, čtenářské obce i jejich suplementů. Popisuji sledované období, díky čemuž  

je zajištěn dostatečný kontext pro kvalitní vyhodnocení výzkumu, jehož metodu definuji 

v závěru druhé kapitoly.  

 

Třetí část práce zaměřuji na samotný výzkum a jeho analýzu. Nejprve definuji 

výzkumné téma, formuluji výzkumné otázky a sestavuji proměnné a jejich hodnoty. 

Následně vyhodnocuji data získaná výzkumem, které za použití komparativní analýzy 

srovnávám v rámci hodnocení rozdílů mezi jednotlivými roky a sledovanými periodiky. 

Zaměřuji se nejen na počet a rozsah publikovaných textů a na množství a plochu 

obrazového materiálu, ale také na publikovaná témata, jejich aktéry i zvolenou formu 

textů a jejich celkové vyznění.  

 

Práce je omezena na deníky Právo, Sport a MF DNES, přičemž u deníku MF DNES 

v rámci výzkumu rozlišuji celostátní vydání a jeho pražskou mutaci. Důvodem je odlišné 

publikum u obou vydání. Časové omezení je vázáno na termín konání Světového poháru 

v Praze-Troji v daném roce. Konkrétně tedy na květen až červenec 2010, červenec až září 

2011 a červenec až září 2012. Původní výzkumný záměr byl zaměřen výhradně  

na Světový pohár ve vodním slalomu v Praze-Troji organizovaný v roce 2010.  

Vzhledem k malému počtu mediálních výstupů v daném období ve sledovaných 

denících, jsem se rozhodl pro rozšíření výzkumu na další dva ročníky, abych mohl 

připravit relevantní analýzu s dostatečným počtem definovaných prvků a s jasnou 

vypovídající hodnotou a také s dobrým využitím v praxi. Analyzované deníky zůstaly 

stejné, nezměnily se ani metodologické postupy. 
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Téma jsem zvolil i proto, že se slalomu na divoké vodě věnuji od svých jedenácti let. 

Byl jsem členem juniorské reprezentace, ale dnes už do závodů nastupuji bez větších 

ambicí a zapojuji se především jako organizátor a komentátor. Podílím se na organizaci 

Světového poháru v Praze-Troji a byl jsem členem organizačního týmu pro Mistrovství 

světa 2013. 
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1. Teoretická část 

„Ať už věříme čemukoli, považujeme to za skutečnou realitu.“
1
 

Nemůžeme být všude, mít osobní zkušenost, a informace tak získáváme  

jen zprostředkovaně. Mediální studia se zaměřují na výzkum vztahu reality a světa,  

který „vytváří“ masová média a také na proces, kterým mediální obrazy vznikají  

a ovlivňují příjemce.  

 

1.1 Mediální obraz a konstrukce mediální reality 

Na tvorbě mediální reality se klíčovým dílem podílejí masová média, která jsou 

prostředkem masové komunikace. Z hlediska komunikačního chování se jedná  

o jednostrannou komunikaci, tedy proces, pro který platí:
2
 

 Sdělení je určeno ke krátkodobému užití. 

 Sdělení je produkováno formálními organizacemi užívajícími vyspělé 

technologie. 

 K produkci sdělení dochází s pomocí rozmanitých medializačních technik,  

které užívají profesionální komunikátoři 

 Sdělení jsou k dispozici současně velkému počtu příjemců. 

 Sdělení jsou k dispozici veřejně. 

 Sdělení jsou přenášena v podstatě jednosměrně, tj. komunikátor a adresát  

si nemohou vyměnit svá postavení, jejich vzájemný vztah je asymetrický  

ve prospěch komunikátora. 

 Vztah komunikátora a adresáta je nepřímý. 

 Produkce sdělení bývá zpravidla periodická. 

 

Prvním masovým médiem byly noviny, které se poprvé objevily v 17. století 

(Relationen, Aviso, Einkommende Zeitug),
3
 v 18. Století byly nejvýraznější pamflety  

a informační letáky, v 19. Století se už ale objevily tituly s tisíci i miliony čtenáři. 

Význam novin začal klesat s nástupem rozhlasu, filmu a později televize. Ještě v roce 

1960 činil ve Velké Británii průměr 112 výtisků novin na 100 domácností.
4
 

                                                      
1
 Lippman, W.: Public opinion, New York, Harcourt, Brace and Company, 1922, s. 2, ISBN: 0-486-43703-

5 
2
 Reifová, I. & kol.: Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s. 101, ISBN: 80-7178-926-7 

3
 Reifová, I. & kol.: Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s. 164 – 165, ISBN: 80-7178-926-7 

4
  Giddens, A.: Sociologie, Praha, Argo, 1999, s. 361, ISBN: 80-7203-124-4 
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Situaci dnes výrazně ovlivňuje internet, protože typicky zpravodajské servery jsou 

zaměřeny na aktuálnost, a tak tradiční masová média musí nabízet jinou přidanou 

hodnotu. Zaměřují se proto na složitější kauzy, snaží se nabízet exkluzivní informace, 

případně rozhovory s významnými osobnostmi. Internet také výrazně zjednodušil přístup 

do veřejného prostoru a nabídl větší zapojení příjemců do tvorby mediálního sdělení  

a v důsledku tak i mediální reality (blogy, sociální sítě,…). Stále ale platí, že většina 

adresátů nemá se zobrazovanou skutečností žádnou zkušenost, a tak si názor tvoří  

jen podle sdělení v masových médiích. Příjemce tak nezná „skutečnou realitu“,  

ale jen realitu popisovanou médii. Ta se může, ale také nemusí, plně shodovat  

se „skutečnou realitou“, nicméně příjemci ji mohou chápat jako přesné přenesení reality  

a „status skutečnosti tak získávají jen takové úseky skutečnosti, které jsou stvrzeny 

v mediálním zobrazení.“
5
 Díky tomu mohou média „definovat společensky platné 

významy a ovlivňovat publikum, ať už nastolováním témat, či „kultivováním“ postojů  

ke skutečnosti.“
6
  

 

Vzniká tak mediální realita, která „je podmíněna nejen společností, v níž média 

působí, ale také ekonomickou podstatou médií a rutinami, kterým podléhá výroba 

mediálních produktů.“
7
 Jedná se o zvláštní typ sociální konstrukce reality,  

která je tvořena jednotlivými aktéry pohybujícími se v daném prostředí.  

Základními koncepty, které popisují tvorbu mediálních konstruktů, je agenda setting 

a gatekeeping.  

 

1.2 Nastolování agendy (agenda setting) a gatekeeping 

Princip agenda setting nepřímo popsal už v roce 1922 Walter Lippman.  

V knize Public opinion popisuje, jak se lidé dozvídají o dění v jiné době nebo na jiném 

místě a tvrdí, že podle těchto přenesených sdělení, aniž by měli vlastní zkušenost,  

si příjemci vytváří představu o tehdejší (tamější) realitě, ať už odpovídá skutečné realitě 

nebo nebo. Navíc tak získávají témata, o kterých hovoří.
8
 Další krok ve výzkumu udělal 

Bernard Cohen, který v roce 1963 definoval, že „masová média většinou nejsou úspěšná 

                                                      
5
 Reifová, I. & kol.: Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s. 107, ISBN: 80-7178-926-7 

6
 Jirák, J. – Köpplová, B.: Média a společnost. Praha: Portál, 2003, s. 165, ISBN: 978-80-7367-287-4 

7
 Jirák, J. – Köpplová, B.: Média a společnost. Praha: Portál, 2003, s. 168, ISBN: 978-80-7367-287-4 

8
 Lippman, W.: Public opinion, New York, Harcourt, Brace and Company, 1922, s. 1 - 11, ISBN: 0-486-

43703-5 
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v tom říkat lidem, co si mají myslet, ale jsou velmi úspěšná v tom, říkat svým čtenářům, 

o čem mají přemýšlet.“
9
 

Samotný termín agenda setting použili poprvé v roce 1972 Maxwell McCombs  

a Donald Shaw v článku The Agenda-Setting Function of Mass Media vydaném 

v časopise Public Opnion Quarterly. V něm popisují výzkum vývoje názorů 

nerozhodnutých voličů v městě Chapel Hill v Severní Karolíně během prezidentských 

voleb v roce 1968. Jejich postoje velmi ovlivňovala média, která nejen vybírala témata,  

o kterých informovala, ale také jim dávala určité stupně důležitosti.
10

 V důsledku  

tak média ovlivnila postoje lidí, protože „hierarchie mediální agendy nastoluje hierarchii 

témat veřejné agendy. To znamená, že důležitost, již tématu přikládají média tím,  

že mu propůjčují patřičný prostor, odpovídá důležitosti, kterou tématu přiznávají 

dotazovaní lidé.“
11

 Do celého procesu je třeba zahrnout i další subjekty, protože mají 

odlišné zájmy a také různé možnosti ovlivnit výslednou podobu mediální reality. 

„Hypotéza počítá s procesem ovlivňování směřujícím od priorit politických či jiných 

zájmových skupin ke zpravodajským prioritám médií, kde hrají velkou roli zpravodajské 

hodnoty a zájmy publika, a odtud k názorům veřejnosti.“
12

 Maxwell McCombs  

pak definuje agenda setting jako „schopnost médií ovlivnit významnost témat,  

o kterých se ve společnosti hovoří.“
13

 

James Dearing a Evett Rogers dělí koncept agenda setting do tří částí: 

 Mediální 

 Veřejná 

 Politická 

Mediální agenda je určena především důležitostí témat v rámci mediálních obsahů. 

Zkoumána je nejčastěji pomocí kvantitativní obsahové analýzy, aby byly jasné výstupy 

ilustrující, kolik prostoru danému tématu věnovala. Veřejnou agendu nejvíc ovlivňuje 

důležitost témat v rámci veřejnosti a je tak popsatelná díky průzkumům veřejného 

mínění, při kterých jsou položeny specifické otázky. Podle většiny provedených 

                                                      
9
 Cohen, B.: The press and foreign policy, Princeton University Press, 1965, citováno z: Trampota, T., 

Křeček, J., Nečas, V.: Média a moc. UK FSV, Mediální řada MED-001, 2006, s. 24 
10

 McCombs, M., Shaw, D.: The agenda-setting function of mass media, citováno: 24. 4. 2014, dostupné 

online: http://goo.gl/IP7uQT 
11

 Cohen, B.: The Press and the Foreign Policy. Princeton: Princeton University Press, 1963. Citováno z 
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výzkumů je veřejná agenda formována mediální, tedy média určují témata resonující 

veřejností. Politická agenda je výsledkem působení mediální a veřejné agendy a jejím 

hlavním rysem je zájem o politické akce, které mohou reagovat na témata nastolená 

mediální a veřejnou agendou. Dalšími tématy pro analýzu politické agendy jsou rozbory 

programů politických stran, vládní dokumenty nebo veřejná vystoupení politiků.
14

 

 Mediální agendu je možné zkoumat nejen kvantitativním přístupem,  

ale také kvalitativním. Kvalitativní analýzy se zaměřují na způsob, jakým je téma 

prezentováno. Z toho důvodu jsou popsány pojmy „priming“ a „framing“.  

Priming je „zdůrazňování či snaha o zviditelnění vybraných témat či atributů.“  

Zatímco „friming“ je „výběr určitých aspektů vnímané skutečnosti a jejich následné 

zdůraznění v komunikovaném textu. Takovým způsobem, aby se zviditelnila specifická 

definice problému, příčinné interpretace, morální hodnocení, případně doporučená řešení 

popisované záležitosti.“
15

  

 Klíčovou roli v procesu nastavení agendy hrají „gatekeepers“, což jsou 

pracovníci mediálních organizací, kteří „rozhodují o výběru témat a událostí, které budou 

zpracovány na mediální obsahy.“
16

 Jejich úkolem je tedy vybrat, o čem se příjemci dozví 

a také rozhodnout o formě, kterou bude dané téma zpracované. Výběr témat a jejich 

zpracování je značně subjektivní a je výrazně ovlivněno dostupným materiálem,  

časem na zpracování i osobními zkušenostmi a vnímáním situace. Díky „mediálním 

rutinám“ jsou zavedeny v rámci mediální organizace standardizované procesy,  

které umožňují rychle zpracovat velké množství informací do pro příjemce přijatelné 

podoby. Samotná podoba mediálních rutin se liší mezi jednotlivými organizacemi  

a je ovlivněna nejen lidských faktorem, ale také dostupným kapitálem a technologickým 

vybavením.
17

 V důsledku navíc ovlivňují i přístup informačních zdrojů do médií,  

protože „novináři jsou pod neustálým tlakem uzávěrky nuceni sahat k již zavedeným  

a osvědčeným zpracovatelským postupům, než aby hledali a ověřovali nové expertní 

hlasy (jak jejich odbornost, tak způsobilost a důvěryhodnost), a tak ztráceli čas.“
18
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 Trampota, T., Křeček, J., Nečas, V.: Média a moc. UK FSV, Mediální řada MED-001, 2006, s. 25 – 28, 
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 Trampota, T., Křeček, J., Nečas, V.: Média a moc. UK FSV, Mediální řada MED-001, 2006, s. 24 – 25, 

dostupné online: http://publication.fsv.cuni.cz/attachments/102_001_Trampota_cj.pdf 
16

 Reifová, I. & kol.: Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s. 70, ISBN: 80-7178-926-7 
17

 Trampota, T.: Zpravodajství. Praha: Portál, 2006, s. 43 – 44, ISBN: 80-7367-096-8 
18
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1.3 Zpravodajské hodnoty 

 
„Zpravodajskými hodnotami se rozumí všechny faktory, které v daném období a daném 

sociálním a kulturním prostředí rozhodují o zařazení zprávy do zpravodajství  

a o způsobu jejího zpracování, tedy o tom, že překročí „práh pozornosti“ médií.“
19

  

Čím více daných hodnot zpráva zahrnuje, s tím větší pravděpodobností bude vybrána. 

Koncept se tak zaměřuje na výsledný obsah zpravodajství. 

 John Hartley definuje dvanáct zpravodajských hodnot:
20

 

 Frekvence – časový úsek, ve kterém se událost odehrává. Čím více frekvence 

odpovídá frekvenci potřebné pro médium (deník, týdeník, rozhlas, televize,…), 

tím spíš se stane zprávou.  

 Velikost – čím větší akce, tím větší pozornost. Druhou možností je stoupající 

intenzita, například rozšiřující se požár. 

 Jednoznačnost – událost musí být jednoznačně interpretovatelná.   

 Blízkost – čím blíže k příjemci došlo k události, tím spíš se stane zprávou. 

Geografická blízkost sleduje fyzickou vzdálenost příjemce od místa děje. 

Kulturní blízkost pak určuje společný kulturní rámec, díky kterému příjemci 

interpretují fakta a pojmy jednoznačně na základě společné zkušenosti. 

 Souznění – míra očekávání dalšího vývoje. Příjemce musí být připraven  

na událost. Pokud se událost příliš posune od očekávaného vývoje, nebude nejspíš 

zaznamenána. 

 Neočekávanost – prvek překvapení, šoku. Zároveň je v souladu s hodnotou 

„souznění“, protože se může jednat například o sportovní utkání,  

u kterého očekáváme určitý vývoj, zároveň je ale výsledek překvapením. 

 Kontinuita – pokud se událost dostala jednou do médií, média ji budou  

i dále sledovat, a to i přesto, že intenzita zprávy výrazně poklesla.  

 Kompozice – média se věnují tématům z různých oblastí, nikoli jen jednomu 

(pokud nejde o specializované zaměření). Proto nabízí zprávy například 

z domova, zahraničí, kultury i sportu. Pokud je přetlak zpráv jednoho zaměření, 

médium sníží jejich počet, aby zachovalo určitý mix témat. Do média se tak 

dostanou zprávy s nižší zpravodajskou hodnotou. Aby byla kompozice například 

                                                      
19

 Jirák, J. – Köpplová, B.: Média a společnost. Praha: Portál, 2003, s. 77, ISBN: 978-80-7367-287-4 
20

 Hartley, J.: Understanding News, London: Routledge, 1987, s. 76 – 79, ISBN: 0-415-03933-9 
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titulní stránky novin zcela změněna, musí se jednat o zprávu mimořádného 

významu, například povodně nebo teroristický útok, které ale splňují další 

hodnoty. 

 Vztah k blízkým národům – pro každý stát jsou důležité vazby na jiné země,  

o těch informují média prioritně. Například v České republice to jsou typicky 

Německo, Slovensko, Polsko, USA a Velká Británie. 

 Vztah k elitám – elity (osobnosti) ve společnosti jsou vnímány jako hybatelé dění, 

proto přidávají události na významnosti.  

 Personifikace – událost je popsána jako jednání konkrétní osoby,  

není odosobněná. 

 Negativita – „Špatná zpráva je dobrá zpráva“. Navíc negativní zprávy často mají 

hodnoty jako neočekávanost, jednoznačnost, velikost, případně blízkost.  

 

Význam jednotlivých zpravodajských hodnot se liší podle konkrétního média  

a jeho zaměření a i příjemci si vybírají zprávy podle hodnot, které považují  

za nejdůležitější a nejatraktivnější. Konečné vyznění zprávy také výrazně ovlivňují 

zpracovatelské hodnoty, tj. možnosti média, jak danou událost sledovat a předat 

příjemcům. Důležitá je například dostupnost obrazového materiálu i kvalitních 

respondentů, možnost dramatizace a konflikt.
21

  

 
 
 

                                                      
21

 Reifová, I. & kol.: Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s. 78, ISBN: 80-7178-926-7 
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2. Metodická část 

2.1 Charakteristika deníků 

V současném mediálním prostředí se formáty a technologické přístupy dynamicky 

mění. Segment tištěných deníků ale stále drží významnou roli, protože nejméně jeden 

deník si v posledních čtrnácti dnech přečetlo 74 % populace, tj. přibližně 6,5 milionu lidí 

ve věku 12 až 79 let.
22

 Z hlediska čtenosti je pořadí ve skupině denního tisku stabilní, 

přičemž nejčtenějším celostátním deníkem je Blesk s 1,136 milionu čtenářů na vydání, 

následovaný MF DNES se 787 tisíci čtenáři a deníkem Právo, který denně čte 335 tisíc 

lidí. Při součtu regionálních titulů vydavatelství Vltava-Labe-Press zasahuje  

do celkového pořadí ještě Deník s celkem 774 tisíci čtenáři. 

 

MF DNES 

 Deník Mladá fronta Dnes (MF DNES) je klíčovým titulem mediální skupiny 

MAFRA, do které patří například také tištěné deníky Lidové noviny a Metro 

s příslušnými internetovými servery nebo televize Óčko. Celkově má mediální skupina 

dosah 20 % české populace.
23

 Navíc už v roce 2009 vlastník mediální skupiny MAFRA 

koupil podíl ve vydavatelství Petit Press, které vydává slovenský deník SME.
24

   

Do mediální skupiny patří také tiskárny Mafraprint. Podle předsedy představenstva 

Štěpána Košíka byl celkový zisk před započtením úroků, daní a odpisů za loňský rok  

209 milionů Kč.
25

 

                                                      
22

 Unie vydavatelů: Media Projekt 2013, citováno: 7. 3. 2014, dostupné online:  

http://www.median.cz/docs/MP_2013_3+4Q_zprava.pdf 
23

 Ihned.cz, Křížová, K.: M&M: Babišův sen se začíná plnit, koupí Mafry osloví 20 procent populace, 

citováno: 7. 3. 2014, dostupné online: http://byznys.ihned.cz/c1-60142730-m-m-babisuv-sen-se-zacina-

plnit-koupi-mafry-oslovi-20-procent-populace 
24

 Lidovky.cz, Vlastník MAFRA kupuje deník SME, citováno: 7. 3. 2014, dostupné online: 

http://www.lidovky.cz/vlastnik-mafra-kupuje-denik-sme-d3x-/media.aspx?c=A090310_095710_ln-

media_ani 
25

 Mediar.cz: Mafra reaguje na Forbes: zisk loni 15 milionů, podle nové metodiky, citováno: 7. 3. 2014, 

dostupné online: http://www.mediar.cz/mafra-reaguje-na-forbes-zisk-loni-15-milionu-podle-nove-

metodiky/ 
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Obrázek 1 - Struktura mediální skupiny mafra
26

 

 

Vlastníkem mediální skupiny MAFRA byla v letech 1994 až 2013 německá 

společnost Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft mbH, od které ji loni koupila 

společnost Agrofert vlastněná Andrejem Babišem.
27

 Transakci schválil Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže a holding Agrofert převzal vydavatelství 10. října.
28

 Letos navíc 

získal povolení rozšířit své působení na mediálním trhu a koupil rozhlasové stanice 

Impuls a RockZone.
29

 

 V reakci na změnu vlastníka odešlo několik novinářů, například investigativní 

reportéři Jaroslav Kmenta a Jana Klímová
30

 a také šéfredaktor Robert Čásenský,  

                                                      
26

 Mafra.cz: Struktura společnosti, citováno: 7. 3. 2014, dostupné online: 

http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all\cs_o-spolecnosti_struktura-spolecnosti.htm&menu= 
27

 Agrofert.cz: Agrofert Holding kupuje mediální skupinu MAFRA, citováno: 7. 3. 2014, dostupné online: 

http://www.agrofert.cz/?2508/agrofert-holding-kupuje-medialni-skupinu-mafra 
28

 Idnes.cz: Babišův Agrofert převzal vydavatelství MAFRA, kam spadá i iDNES.cz, citováno: 7. 3. 2014, 

dostupné online: http://ekonomika.idnes.cz/andrej-babis-prevzal-vydavatelstvi-mafra-f1q-

/ekoakcie.aspx?c=A131009_210158_ekoakcie_ven 
29

 Digizone.cz: Andrej Babiš dostal zelenou pro převzetí rozhlasových stanic Impuls a RockZone,  

citováno: 7. 3. 2014, dostupné online: http://www.digizone.cz/clanky/andrej-babis-dostal-zelenou-pro-

prevzeti-rozhlasovych-stanic-impuls-a-rockzone/ 
30

 Mediamania: Z MF Dnes odcházejí Jaroslav Kmenta a Jana Klímová. Kvůli Babišovi,  

citováno: 7. 3. 2014, dostupné online: http://mediamania.tyden.cz/rubriky/tisk/z-mf-dnes-odchazeji-

jaroslav-kmenta-a-jana-klimova-kvuli-babisovi_289510.html 
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který deník vedl 8 let. Vystřídala jej Sabina Slonková, která byla do té doby 

šéfreportérkou internetového serveru Aktuálně.cz.
31

  

MF DNES si klade za cíl „podávat pravdivý a plnohodnotný obraz o světě,  

ve kterém žijí. Součástí tohoto obrazu musí být aktuální a kvalitní zpravodajství,  

stejně jako užitečné servisní informace či oddechové čtení ve specializovaných 

přílohách.“
32

 Průměrný denní náklad MF DNES dosahuje 190 000 výtisků, čtenost  

pak 787 000.
33

 Deník vychází každý den kromě neděle, a to ve čtrnácti regionálních 

mutacích, v pondělí je součástí vydání magazín ONA DNES (0,6 mil. čtenářů), ve středu 

magazín DOMA DNES (0,5 mil. čtenářů), ve čtvrtek Magazín DNES + TV (1 mil. 

čtenářů) a v sobotu magazín Víkend DNES (0,5 mil. čtenářů).
34

 Deník čtou spíše lidé 

s vyšším vzděláním a vyššími příjmy, výraznou část, zhruba 100 000 lidí na vydání,  

tvoří lidé na vyšších managerských postech.
35

 Ze všech deníků na trhu má třetí největší 

podíl stálých čtenářů (po deníku Sport a Blesk).
36

 Cena MF DNES je 16 Kč. 

 

Právo 

 Deník Právo navazuje na Rudé právo, které vycházelo do roku 1990 jako 

stranický tisk KSČ. Název byl změněn až v roce 1995. Deník patří do portfolia 

vydavatelství Borgis a.s., které bylo založeno v roce 1990. Většinový podíl má Zdeněk 

Porybný, který je zároveň šéfredaktorem deníku Právo. Vlastnické podíly se měnily 

v loňském roce a to kapitálovým vstupem společnosti Seznam.cz, která koupila 33,6 % 

akcií.
37

 Obě společnosti spolupracují i v oblasti internetových serverů,  

protože vydavatelství Borgis zajišťuje obsah pro servery Novinky.cz, Sport.cz  

a Super.cz. 

                                                      
31

 Idnes.cz: Šéfredaktorkou MF DNES se stala Sabina Slonková, citováno: 7. 3. 2014, dostupné online: 

http://zpravy.idnes.cz/sabina-slonkova-sefredaktorka-mf-dnes-d89-

/domaci.aspx?c=A131114_115310_domaci_ton 
32

 Mafra.cz, MF DNES s magazíny, citováno: 7. 3. 2014, dostupné online: 

http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all%5Ccs_pro-inzerenty_mlada-fronta-dnes-s-magaziny.htm 
33

 Mafra: Power kombi, citováno: 7. 3. 2014, dostupné online: 

http://data.idnes.cz/soubory/mafra_all/A140211_TVE_MFD1334.PDF 
34

 Mafra.cz, MF DNES s magazíny, citováno: 7. 3. 2014, dostupné online: 

http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all%5Ccs_pro-inzerenty_mlada-fronta-dnes-s-magaziny.htm 
35

 Mafra: Power kombi, citováno: 7. 3. 2014, dostupné online: 

http://data.idnes.cz/soubory/mafra_all/A140211_TVE_MFD1334.PDF 
36

 Unie vydavatelů: Media projekt 3. a 4. čtvrtletí 2013, citováno: 7. 3. 2014, dostupné online: 

http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/MP_3-4-2013-Prezentace_v10s.pdf 
37

Seznam.cz: Seznam.cz koupil podíl ve vydavatelství Borgis, citováno: 19. 3. 2014, dostupné online: 

http://seznam.pr.sblog.cz/2013/07/16/527 

http://seznam.pr.sblog.cz/2013/07/16/527
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 V roce 2012 vydavatelství klesly tržby na 702 milionů korun a ztráta společnosti 

se oproti předcházejícímu roku snížila na 9,97 milionu. Hospodaření za rok 2013 

by podle vyjádření vedení společnosti již mělo být kladné.
38

 

 

 Právo vychází šestkrát týdně, vždy s přílohou nebo stálou rubrikou:
39

 

 Pondělí – Sport Extra, Koktejl, Firma, PC – TV – FOTO  

 Úterý – Styl pro ženy, Nemovitosti  

 Středa – Dům & Bydlení, Profese  

 Čtvrtek – Café, Salon, Věda a technika  

 Pátek – Víkend, Na cestách, Auta, Studium, Zajímavosti ze společnosti  

 Sobota – Magazín Právo + TV, Rodinné finance 

 

Deník Právo se zaměřuje „na seriózní a kvalitní zpravodajství z domova a zahraničí,  

z oblasti ekonomiky, zdravotnictví, školství či sportu.“
40

 Prodaný náklad je 101 000 

kusů
41

 a průměrná čtenost deníku byla ve 3. a 4. čtvrtletí roku 2013 335 000.
42

  

Téměř polovinu čtenářů Práva a jeho suplementů tvoří lidé ve věku 45 až 65 let, většinou 

se středoškolským vzděláním zakončeným maturitou nebo s vysokoškolským 

vzděláním.
43

 Cena jednoho výtisku vzrostla v loňském roce na 17 Kč.  

 

Sport 

Deník Sport patří do vydavatelství Ringier Axel Springer CZ, které vzniklo fúzí 

vydavatelství Ringier ČR a vydavatelství Axel Springer Praha. Společnost patří  

do švýcarsko-německé vydavatelské skupiny Ringier Axel Springer Media AG,  

                                                      
38

 Mediar.cz: Vydavateli Práva Borgisu loni klesly tržby o 3 %, letos čeká návrat k zisku, citováno: 19. 3. 

2014, dostupné online: http://www.mediar.cz/vydavateli-prava-borgisu-klesly-trzby-letos-ceka-navrat-k-

zisku/ 
39

 Pravo.cz: Media kit, citováno: 19. 3. 2014, dostupné online: http://www.pravo.cz/soubory/profil-

ctenare.pdf 
40

 Pravo.cz: Media kit, citováno: 19. 3. 2014, dostupné online: http://www.pravo.cz/soubory/profil-

ctenare.pdf 
41

 Unie vydavatelů, Prodaný náklad deníků, citováno: 19. 3. 2014, dostupné online: 

http://www.unievydavatelu.cz/cs/deniky/fakta_cisla_denicich/prodany_naklad_deniku/314-

deniky_celostatni 
42

 Unie vydavatelů: Media projekt 3. a 4. čtvrtletí 2013, citováno: 19. 3. 2014, dostupné online: 

http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/MP_3-4-2013-Prezentace_v10s.pdf 
43

Pravo.cz: Media kit, citováno: 19. 3. 2014, dostupné online: http://www.pravo.cz/soubory/profil-

ctenare.pdf 
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která působí kromě České republiky I v Polsku, Srbsku a na Slovensku.
44

 Ringier Axel 

Springer CZ podle posledních zpráv změní vlastníka, novými vlastníky by se měli stát 

podnikatelé Daniel Křetínský a Patrik Tkáč.
45

  

Ringier Axel Springer CZ svým portfoliem dosahuje největšího zásahu na českém 

trhu, konkrétně 36 %.
46

 Kromě deníku Sport vydává i nejčtenější český deník Blesk 

a další bulvární deník Aha!, široké portfolium pak má v oblasti časopisů, kde vydává 

například Reflex, ABC, Svět motorů nebo Sport GÓÓÓL. K tomu zajišťuje internetové 

servery, které jsou propojené s vydávanými tiskovinami. Vydavatelství je od listopadu 

2012 zapojeno i do oblasti telekomunikací, vstoupilo totiž na trh jako virtuální operátor 

se značkou BLESKmobil. Do majetku vydavatelství patří i dvě tiskárny, které výrazně 

ovlivňují hospodářské výsledky společnosti, protože v roce 2012 vyplatily dividendu  

ve výši 141 milionů korun a vydavatelství tak stoupl zisk před zdaněním o 55 miliónů  

na 498,2 miliónu korun. Celkové výnosy se snížily o 8,7 % na 2,096 miliardy korun  

a to především kvůli poklesu inzertních výnosů a prodaného nákladu vlivem zvýšení 

DPH.
47

 

 Deník Sport se zaměřuje na aktuální sportovní dění a sportovní lifestyle,  

jeho šéfredaktorem je Lukáš Tomek. Z českých deníků má největší podíl stálých čtenářů, 

průměrný prodaný náklad dosahoval v roce 2013 40 200 výtisků
48

, čtenost  

pak 252 000.
49

 Cena výtisku je 14 Kč, v pátek se Sport magazínem 18 Kč. 

 

2.2 Popis sledované oblasti a odvětví 

Vodní slalom je jedním z nejúspěšnějších sportů v české i československé historii. 

Pravidelně se české reprezentantky a čeští reprezentanti umisťují na medailových 

pozicích v závodech mistrovství Evropy i světa, stejně jako na olympijských hrách.  

                                                      
44

 Ringieraxelspringer.cz: Vítá vás vydavatelství Ringier Axel Springer CZ, citováno: 19. 3. 2014, dostupné 

online: http://www.ringieraxelspringer.cz/company 
45

 Novinky.cz, ÚOHS povolil změnu vlastníka Ringier Axel Springer CZ, citováno: 19. 3. 2014, dostupné 

online: http://www.novinky.cz/ekonomika/328864-uohs-povolil-zmenu-vlastnika-ringier-axel-springer-

cz.html 
46

 Ringieraxelspringer.cz: Vítá vás vydavatelství Ringier Axel Springer CZ, citováno: 19. 3. 2014, dostupné 

online: http://www.ringieraxelspringer.cz/company 
47

 Investicniweb.cz: Ringier Axel Springer v ČR vzrostl zisk díky dividendě z tiskárny, citováno: 19. 3. 

2014, dostupné online: http://www.investicniweb.cz/zpravy-z-trhu/2013/10/14/ringier-axel-springer-v-cr-

vzrostl-zisk-diky-dividende-z-tiskarny/ 
48

 Unie vydavatelů: Prodaný náklad deníků, citováno: 19. 3. 2014, dostupné online: 

http://www.unievydavatelu.cz/cs/deniky/fakta_cisla_denicich/prodany_naklad_deniku/314-

deniky_celostatni?did=8 
49

 Unie vydavatelů: Media projekt 3. a 4. čtvrtletí 2013, citováno: 19. 3. 2014, dostupné online: 

http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/MP_3-4-2013-Prezentace_v10s.pdf 
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Od zařazení vodního slalomu na program olympijských her v roce 1992, vždy přivezli 

čeští (českoslovenští) reprezentanti minimálně jednu medaili. I díky tomu má vodní 

slalom výrazné osobnosti, které veřejnost registruje. Prvním vodním slalomářem,  

který se dostal do povědomí české veřejnosti, byl pro mnohé kontroverzní Lukáš Pollert, 

tedy „Kluk, co prodal medaile“
50

. Dobře známou je kajakářka Štěpánka Hilgertová, 

dvojnásobná olympijská vítězka, která navíc vyhrála přinejmenším jednou mistrovství 

Evropy, světa i sérii světového poháru. Navíc ji lidé znají jako matku Luboše Hilgerta, 

který se už několikrát dostal do české reprezentace. Veřejnost si ji tedy spojuje nejen 

s výraznými sportovními výsledky, ale také silným osobním příběhem.  

Výrazně se ziskem stříbrné medaile na olympijských hrách v Londýně proslavil kajakář 

Vavřinec Hradilek, který měl velké úspěchy už před tímto výsledkem, ale i díky tomu,  

že byl prvním českým medailistou na londýnských hrách a na veřejnosti vystupuje velmi 

přirozeně a nenuceně, získal velký mediální prostor. Posledním vodním slalomářem, 

kterého registruje širší česká veřejnost, je singlkanoista Stanislav Ježek, který startoval 

na olympijských hrách v Pekingu a Londýně. Navíc na OH 2012 jel závod i na deblkanoi 

s Vavřincem Hradilkem, což bylo médii velmi výrazně sledované téma. Stanislav Ježek 

je také klíčový člen organizačního týmu závodů světového poháru a mistrovství světa 

v Praze-Troji, a proto dostává mediální prostor nejen ve vztahu ke sportovním 

výsledkům. 

 

2.3 Představení USK Praha 

Univerzitní Sportovní Klub Praha (USK Praha) je sportovním oddílem vodního 

slalomu, který se snaží zjišťovat kvalitní podmínky pro přípravu vodních slalomářů 

v různých věkových kategoriích. Soustředí se na výchovu mladých závodníků a zároveň 

je jedním ze dvou českých klubů (druhým je Dukla Brandýs), které můžeme označit  

za profesionální, a proto do svého tréninkového centra získává ty nejlepší závodníky 

především v jejich juniorském věku, a ti pak USK Praha reprezentují i v seniorské 

kategorii.
51

 Výraznou část členské základny klubu tak tvoří studenti středních a vysokých 

škol. V nedávné minulosti reprezentovaly klub výrazné osobnosti, například olympijský 

vítěz Lukáš Pollert nebo olympijský medailista Jiří Rohan, který dnes navíc vede 

                                                      
50

 Databáze knih: Kluk, co prodal medaile - Lukáš Pollert, citováno: 10. 3. 2014, dostupné online: 

http://www.databazeknih.cz/knihy/kluk-co-prodal-medaile-lukas-pollert-51881 
51

 Podrobné informace o oddílu USK Praha jsou k dispozici na http://usk.kanoe.cz a aktuální dění 

související nejen s vodním slalomem na divoké vodě, ale i s raftingem nebo například rodeo kayakingem je 

dostupné na www.kanoe.cz, což je nejrespektovanější vodácký server v České republice. 

http://usk.kanoe.cz/
http://www.kanoe.cz/
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vysokoškolské centrum a je ředitelem organizačního výboru závodu světového poháru 

nebo mistrovství světa. V současnosti startuje za USK Praha například stříbrný 

z olympijských her v Londýně a úřadující mistr světa Vavřinec Hradilek,  

úřadující vicemistr světa a dvojnásobný mistr Evropy Jiří Prskavec nebo bronzový  

ze světového šampionátu a účastník dvou olympijských her Stanislav Ježek,  

který se navíc v organizačním týmu světového poháru stará o oblast telekomunikací.  

Na rozdíl od armádního klubu Dukla, která má svou domovskou trať v Praze  

na Štvanici, pořádá USK Praha během roku několik závodů, a to včetně klání 

s mezinárodní účastí.  

Oddíl USK Praha vznikl v roce 1953 z iniciativy MUDr. Zdeňka Matějovského  

a vodáci začali trénovat u ústí „Čertovky” do Vltavy.
52

 Už od počátku klub sdružoval 

výrazné české osobnosti, a tak výrazně ovlivňoval vývoj techniky jízdy na vodě  

i technologický pokroku, především co se týká vývoje nového typu lodí. Dnes klub 

působí na umělé slalomové dráze v Praze-Troji, kde díky pořádání mistrovství světa 

2006 vzniklo rozsáhlé zázemí využívané obyvateli Prahy a turisty k odpočinku  

a k volnočasovým aktivitám. V areálu je kromě loděnice i restaurace, tělocvična, 

horolezecká stěna, dětské hřiště i hotelové ubytování. Areál výrazně zasáhly povodně 

v roce 2013. Opraveny musely být všechny části areálu včetně slalomové tratě.  

Vše se nakonec USK podařilo stihnout včas a klub zorganizoval od 12. do 15. září 2013 

mistrovství světa, které bylo hodnoceno Mezinárodní kanoistickou federací, činovníky 

ale i závodníky a diváky velmi pozitivně nejen po sportovní ale i po organizační stránce.  

 

2.4 Světový pohár v Praze-Troji 

V Praze-Troji klub USK Praha, který v areálu sídlí a je spolu s Duklou Brandýs 

nejvýznamnějším klubem u nás, pořádá mezinárodní závod „O Cenu Trojského koně“, 

který má ve světě velmi dobré jméno a hlavně je často spojen se závodem světového 

poháru. Světový pohár ve vodním slalomu se v Praze-Troji konal v letech 1992, 

1996, 2000, 2001, 2002, 2004, 2007, 2008, 2010, 2011 a 2012. Letos se bude konat 

světový pohár znovu, konkrétně v druhé polovině června. Navíc v letech 2006 a 2013  

se konalo mistrovství světa. Je tak zajištěna kontinuita, kdy je každoročně na umělé 

slalomové trati organizován závod za účasti světové špičky. Úroveň organizace  

je pravidelně oceňována nejen ze strany závodníků, ale i představitelů Mezinárodní 

                                                      
52

 Rohan, J.: Historie oddílu vodního slalomu, citováno: 10. 3. 2014, dostupné online: 

http://usk.kanoe.cz/usk-praha/historie-oddilu 
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kanoistické federace, a proto je závod považován za jeden z nejkvalitnějších v celé sérii 

světového poháru. O kvalitě organizačního týmu a důvěry ze strany ICF svědčí o fakt,  

že se světový šampionát konal na stejné trati po pouhých sedmi letech. Jen rakouský 

Spittal hostil MS v letech 1963 a 1965.
53

 

 Světový pohár 2010 se konal od 18. do 20. června, do závodu se přihlásilo  

278 závodníků z 38 zemí, a to včetně všech olympijských vítězů z OH v Pekingu 2008.
54 

Byl to první závod série světového poháru, která následně pokračovala ve španělském 

Seu d’Urgell. Nejlepší výsledek z českých reprezentantů zaznamenal singlkanoista 

Michal Jáně, který velmi překvapivě zvítězil. Kurz na jeho triumf byl 1:40.  

Stanislav Ježek skončil po dvou dotecích na brankách i přes rychlý čas až na pátém 

místě. Chybovali favorité Jaroslav Volf a Ondřej Štěpánek.
55

 V nedělním programu 

uspěla kajakářka Štěpánka Hilgertová, která skončila na třetím místě a také její syn 

Luboš, který mezi kajakáři skončil druhý. Poprvé se tak oba postavili na stupně vítězů 

v jednom závodě světového poháru. Štěpánka Hilgertová se na medailovou pozici dostala 

i díky velké smůle favorizované slovenky Jany Dukátové, které ve finále spadla 

„špricdeka“.
5657

 

Světový pohár 2011 byl uspořádán ve dnech 12. až 14. srpna, přihlášeno bylo  

306 závodníků z 34 zemí.
58

 Jednalo se o finále série světového poháru, tedy o poslední 

závod, ve kterém se rozhodlo o celkovém pořadí, a byl také posledním testem  

před světovým šampionátem, který od 6. do 11. září hostilo slovenské Čunovo.  

Do závodu Češi vstoupili výborně, když všichni postoupili z kvalifikace a navíc kromě 

kategorie deblkánoí všechny vyhráli.
59

 V sobotu vyhrál kajakář Vavřinec Hradilek,  

který porazil druhého Itala Daniele Molmentiho (v té době úřadující mistr světa, pozdější 

olympijský vítěz z OH 2012) jen o pět setin sekundy, singlkanoistka Kateřina Hošková 

skončila druhá a na čtvrtém místě dojel singlkanoista Stanislav Ježek. Tomu ale toto 

umístění stačilo na vítězství v celkovém hodnocení seriálu světového poháru.
60

  

                                                      
53

 Tisková zpráva, Mistrovství světa ve vodním slalomu bude hostit Praha, viz příloha č. 2 
54

 Tisková zpráva, Světový vodní slalom startuje v Praze – Troji, viz příloha č. 3 
55

 Tisková zpráva, Finále kanoistických disciplín – jedna zlatá pro ČR, dvě pro Číňany, viz příloha č. 4 
56

 Tisková zpráva, Finále kajaků přinesla zvraty a také radost rodině Hilgertů, viz příloha č. 5 
57

 Součást vybavení závodníků, která zakrývá otvor v lodi, aby do něj netekla voda. „Špricdeka“ nebo 

„šprajda“ je vyrobena buď z neoprenu nebo ze speciálního materiálu připomínajícího svým povrchem 

gumu. 
58

 Tisková zpráva, V Praze – Troji se rozhodne o vítězích Světového poháru vodních slalomářů. Češi jsou 

favorité, viz příloha č. 6 
59

 Tisková zpráva, Češi ovládli první den finále Světového poháru – všichni postoupili z kvalifikace, viz 

příloha č. 7 
60

 Tisková zpráva, Hradílek v Troji zvítězil. Ježek ovládl celkové pořadí Světového poháru, viz příloha č. 8 
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V nedělním programu propadla Štěpánka Hilgertová, která se nedostala do finálové 

desítky. Překvapením byl úspěch deblové posádky Tomáš Koplík – Jakub Vrzáň,  

která skončila na druhém místě a vůbec poprvé se prosadila mezi tři nejlepší v závodě 

světového poháru.
61

   

Světový pohár 2012 se konal od pátku 24. do neděle 26. srpna.  

Jednalo se o tzv. “předmistrovský závod”, tedy poslední klání na trati, kde se v dalším 

roce pojede mistrovství světa. V některých případech, typicky pokud se MS bude konat 

v USA, je takový závod obsazen výrazně víc než v jiných letech, to ale nebyl případ 

světového poháru v Praze-Troji, protože ta patří mezi tradiční místa konání světových 

závodů, a proto ji ti nejlepší závodníci dobře znají a často na slalomové trati závodí  

a trénují. Závod se konal nedlouho po olympijských hrách v Londýně, což vzhledem 

k úspěchu Vavřince Hradilka a poměrně velkému zájmu o vodní slalom jako takový, 

výrazně pomohlo propagaci Světového poháru, protože závodníci měli delší dobu větší 

přístup do médií. Navíc se na závod kromě kompletní české reprezentace přihlásili  

i medailisté z OH 2012, například stříbrná deblová posádka David Florence – Richard 

Hounslow nebo bronzový kajakář Hannes Aigner.
62

 Nedorazila ale ani olympijská 

vítězka ani žádný z olympijských vítězů. V sobotu jeli své semifinále a následně finále 

singlkanoistky, singlkanoisté a kajakáři, v neděli pak kajakářky a deblkanoisté. V sobotu 

se nedařilo singlkanoistce Kateřině Hoškové, která do závodu vstupovala jako vedoucí 

žena světového poháru.
63

 Po chybě na patnácté brance skončila až na osmém místě. 

Velkou smůlu měl Stanislav Ježek, který zlomil pádlo. Závod ale nevzdal a do cíle dojel 

jen s pahýlem, což výrazně ocenili diváci. V kategorii singlkanoistů se na třetí místo 

dostal Vítězslav Gebas, pro kterého to byl jeden z nejcennějších výsledků dosavadní 

kariéry. Ve finále pak chyboval na přejezdu přes vlnu kajakář Vavřinec Hradilek a kvůli 

padesátivteřinové penalizaci skončil až na desátém místě. Finále nezvládl ani Luboš 

Hilgert a Češi zůstali bez medaile. V neděli skončila dvě desetiny sekundy za medailí 

kajakářka Irena Pavelková, dvojnásobná olympijská vítězka Štěpánka Hilgertová minula 

jednu branku a ve finále skončila poslední. Mezi deblkanoisty byli z českého týmu 

nejlepší Jaroslav Volf a Ondřejem Štěpánkem, kteří ale kvůli dvěma dotykům  

                                                      
61

 Tisková zpráva, Zlato a stříbro pro slovenské kajakářky, stříbro pro deblisty Koplíka a Vrzáně, viz 

příloha č. 9 
62

 Tisková zpráva, ICF Světový pohár ve vodním slalomu Praha, Česká republika 24. – 26. srpna 2012, viz 

příloha č. 10 
63

 Canoeliveresults.com: 2012 ICF Canoe Slalom Prague, citováno: 10. 3. 2014, dostupné online: 

http://www.canoeliveresults.com/world-cup-prague-canoe-kayak-slalom-icf-2012.php 
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na brankách, tedy čtyřem sekundám penalizace, skončili na čtvrtém místě. Celkově tak 

český tým získal jen jednu medaili a to navíc bronzovou.
64

  

 

2.5 Metoda výzkumu 

Při zkoumání mediálních obsahů rozlišujeme dvě základní metody: hermeneutická 

textová a obrazová analýza a kvantitativní obsahová analýza.
65

 Metody se od sebe 

výrazně liší, je nutný jiný přístup, poskytují jiný výstup, a proto je třeba zvolit správnou 

metodu zkoumání, vhodnou pro daný výzkum.  

Při hermeneutické textové a obrazové analýze používá výzkumník interpretační 

postupy, kterými se snaží odhalit hlubší struktury zkoumaného textu. Vychází tedy  

z představy, že poznání probíhá na základě interpretace a je vždy subjektivní,  

a tak je výzkumník nezastupitelný a výsledky jsou nereprodukovatelné. Tato metoda není 

standardizovaná, a proto se liší i její definice. Negativní definici připravili Barney Glaser 

a Julieta Corbinová, kteří tvrdí, že kvalitativní výzkum je ten, jehož výsledků  

se nedosahuje pomocí statistických metod nebo jiných způsobů kvantifikace.
66

  

S tím nesouhlasí například John Creswell, který kvantitativní výzkum definuje jako 

„proces hledání porozumění postavený na různých metodologických tradicích zkoumání 

daného sociálního nebo lidského (společenského) problému. Výzkumník vytváří 

komplexní, holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje o názorech účastníků 

výzkumu a provádí zkoumání v přirozených podmínkách.“
67

 Tato metoda je tedy vhodná 

pro menší vzorky textů a obrazových materiálů. 

 Obecně platí, že kvantitativní přístupy v sociálních vědách fungují podobně jako 

metodologie využívaná v přírodních vědách, protože pracuje s náhodnými výběry  

a značně strukturovaným sběrem dat.
68

 Kvantitativní obsahová analýza se zaměřuje  

na otázku “Kolik?”. Je standardizovaná a jejím typickým rysem je vysoká míra 

strukturovanosti, která by měla zajistit, že v důsledku bude výzkum reprodukovatelný  

a různí výzkumníci dojdou ke stejným závěrům. Její nevýhodou je, že dokáže postihnout 

jen kvantifikovatelné prvky, ostatní zůstávají bez povšimnutí, byť v některých případech 

                                                      
64 

tamtéž 
65 

Hagen, L., Končelík, J., Reifová, I., Scherer, H., Schulz, W.: Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: 
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 Hendl, Jan: Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. Portál, Praha 2008, s. 47-48. ISBN 
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 Creswell, John W.: Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions. Sage 
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mohou mít významnou nebo přímo zásadní roli pro význam daného textu.
69

 Realita je tak 

popsána pouze pomocí počitatelných jevů a vnímána jako něco, co existuje nezávisle  

na vůli výzkumníka. Metoda je vhodná ke zpracování velkého vzorku textu,  

navíc je následně dobře využitelná pro vizualizaci dat v podobě grafů a tabulek,  

které pro čtenáře výrazně zvyšují přehlednost. U výzkumu tématické agendy rozlišujeme 

několik typů.
70

 

 Výzkum sledující jednoho tématu v různých médiích, přičemž je často 

zohledněn vývoj v určitém časovém úseku. Navíc bývá doplněn analýzou 

odpovídajícím na otázku, proč se dané téma stalo pro média tak zajímavým. 

 Výzkum zkoumající komplexní agendu jednoho nebo více médií,  

který se zaměřuje na tématickou skladbu jednotlivých částí a sleduje rozsah 

věnovaný konkrétním tématům a oblastem zájmu. Možným přístupem  

je i komparace několika mediálních produktů. 

 

Pro svůj výzkum jsem vzhledem k rozsahu vzorku a jeho charakteru zvolil 

kvantitativní obsahovou analýzu, díky které bude možné dobře odpovědět na stanovené 

otázky v rámci cíle práce a popsat (ne)úspěšnost komunikačních aktivit USK Praha  

a proměnu jejich rozsahu a zaměření v jednotlivých zkoumaných letech.  

Výzkumný proces je složen ze šesti na sebe navazujících kroků.
71

 Po stanovení 

výzkumného tématu dojde v rámci operacionalizace k výběru metody využité  

pro zkoumání dané oblasti. Následně je nutné ve fázi plánování a organizace definovat 

časový a organizační průběh šetření a poté během přípravné a ověřovací fáze ověřit 

vhodnost výzkumných metod, aby bylo možné v dalším kroku začít se sběrem dat,  

které je v závěru nutné správně vyhodnotit. Jednotlivé kroky se mohou v některých 

případech překrývat. Pro skutečně objektivní výzkum je největším rizikem volba 

proměnných, které výzkumník sleduje, protože jejich výběr se do jisté míry může řídit 

subjektivním vnímáním daného tématu či oblasti nebo mediálního produktu. 

  

                                                      
69

 Berger, A. A.: Media and Communication Research Methods. SAGE, 2000, s. 208. ISBN 1-41-298777-6   
70

 Trampota, Tomáš; Vojtěchovská, Martina: Metody výzkumu médií. Portál, Praha 2010, s. 102. ISBN 978-

80-7367-683-4   
71

 Hagen, L., Končelík, J., Reifová, I., Scherer, H., Schulz, W.: Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: 

Karolinum, 2004, s. 31, ISBN: 80-246-0827-8 
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3. Výzkumná část 

Původní výzkumný záměr byl zaměřen výhradně na Světový pohár ve vodním 

slalomu v Praze-Troji organizovaný v roce 2010. Vzhledem k malému počtu mediálních 

výstupů v daném období ve sledovaných denících, jsem se rozhodl pro rozšíření 

výzkumu na další dva ročníky. V důsledku tak vznikla relevantní analýza s dostatečným 

počtem definovaných prvků a s jasnou vypovídající hodnotou a také s dobrým využitím 

v praxi. Analyzované deníky zůstaly stejné, nezměnily se ani metodologické postupy. 

 

3.1 Výzkumné téma 

Výzkumným tématem této práce je analýza mediálního obrazu závodů Světového 

poháru ve vodním slalomu v Praze-Troji pořádaných v letech 2010, 2011 a 2012.  

Rok 2013 není do výzkumu zařazen, protože se v daném roce konalo mistrovství světa, 

které je výrazně rozsáhlejší, a proto by definice počtu a zaměření mediálních výstupů  

jen znehodnotila celkovou analýzu. Navíc hodnocení tří po sobě jdoucích ročníků 

poskytlo dostatečný materiál pro komplexní evaluaci situace a popis jejího vývoje.  

Organizace Světových pohárů v Praze-Troji je velmi důležitá nejen pro český  

a světový vodní slalom, ale také pro město Praha a potažmo i pro český stát,  

protože pořádání těchto závodů má výrazný synergický efekt s přeshraničním přesahem. 

Jedná se o prezentaci Prahy a České republiky ve světě. Důležitá je ale i podpora 

zdravého životního stylu v České republice, motivace dětí a mladých lidí začít sportovat 

nebo se zapojit do organizačních týmů různých (nejen sportovních) akcí i nabídka 

zajímavé možnosti trávení volného času. Zároveň má pořádní akce takového rozsahu  

i ekonomické dopady, jelikož zahraniční týmy přijíždějí na často i dlouhodobá soustřední 

a netráví v Praze jen několik dní v době závodů.  

Výzkum podrobně popisuje změny, které proběhly ve vnímání vodního slalomu  

ve vybraných denících v daném období a také definuje volbu mluvčích a témat,  

ke kterým se vyjadřují. Tuto část výzkumu považuji za klíčovou, protože při správném 

využití závěrů může být dobře použitelná v praxi k efektivnější komunikaci témat 

spjatých nejen se Světovým pohárem v Praze-Troji ale i s vodním slalomem jako 

takovým. Navíc díky hodnocení zapojení jednotlivých osobností, a rozsahu, kterého  

se jim v médiích dostává, může organizační tým vytvořit účinnější marketingovou  

a komunikační strategii pro další roky.  
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Samotný mediální obraz, především pak poskytnutý prostor v médiích,  

výrazně ovlivnily akce, které se konaly ve stejném termínu jako závody Světového 

poháru. V roce 2010 se v Jihoafrické republice konalo fotbalové mistrovství světa,  

které dostávalo rozsáhlý prostor. V deníku Sport editoři řadili na druhé místo z hlediska 

významnosti domácí fotbalová a hokejová utkání, následně tenisový Wimbledon  

a až poté dostávaly prostor další akce, včetně Světového poháru ve vodním slalomu.  

Ve všech třech denících bylo MS ve fotbale hlavním sportovním tématem a další sporty 

tak dostávaly výrazně méně prostoru a také horší pozici v tištěné podobě deníku.  

V roce 2011 byla hlavním tématem deníku Sport a sportovních rubrik MF DNES a Práva 

Velká cena silničních motocyklů v Brně, po které následoval Světový pohár horských kol 

pořádaný v Novém městě na Moravě, kde zvítězil Jaroslav Kulhavý a ovládl tak celkové 

hodnocení Světového poháru. Rok 2012 byl výrazně ovlivněn olympijskými hrami 

v Londýně, na kterých uspěl Vavřinec Hradilek, který se spolu s dalšími vodními 

slalomáři zapsal do povědomí české veřejnosti. Vodní slalom tak získal výrazně silnější 

pozici z hlediska mediálního pokrytí a dostával se i před zprávy z Velké ceny silničních 

motocyklů v Brně a konkuroval dopingovému skandálu amerického cyklisty Lance 

Armstronga (deník Sport).  

 

3.2 Formulace výzkumných otázek 

Pro analýzu mediálního obrazu jsou v tomto výzkumu definovány následující otázky: 

1. Jaký prostor věnovala vybraná média Světovému poháru ve vodním slalomu  

v Praze-Troji? 

2. V jaké formě textu se zmínky dostávaly do médií? 

3. Jaká témata, související se SP ve vodním slalomu, popisovaly deníky MF DNES, 

Právo a Sport ve vybraných letech? 

4. Jaké osobnosti se objevují během jednotlivých let nejčastěji a k jakým tématům  

se případně vyjadřují? 

5. Jak se proměnilo informování ve vybraných denících o SP ve vodním slalomu  

v průběhu let 2010, 2011 a 2012? 

 

Pro kvalitnější hodnocení jednotlivých otázek jsou pro dílčí části výzkumu 

definovány i poddotázky reflektující potřeby výzkumu pro zajištění maximální relevance 
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a co největší vypovídací schopnosti analýzy. Konkrétně jsou jmenovány jednotlivých 

výstupů (viz kapitola 3.7). 

 

3.3 Definice jednotky analýzy 

Kódovanou jednotkou analýzy je psaný text, který se objevil ve sledovaných denících 

ve sledovaném období. Rozsah článku je uveden bez rozsahu případné fotografie. 

Obrazový materiál je kódován zvlášť, a to včetně rozsahu a zobrazeného aktéra.  

 

3.4 Definice základního souboru jednotek 

V analýze byly kódovány texty, pokud obsahovaly zmínku o Světovém poháru  

ve vodním slalomu v Praze-Troji ve sledovaném období. Do výzkumu byl zařazen 

obrazový materiál, z jehož obsahu vyplývá přímá spojitost se závodem Světového poháru 

ve vodním slalomu v Praze-Troji ve sledovaném období. Výzkum byl proveden  

v denících Sport, MF DNES a Právo a to ve dnech 1. 5. – 31. 7. 2010, 1. 7. – 30. 9. 2011 

a 1. 7. – 30. 9. 2012. 

 

3.5 Konstrukce proměnných a jejich hodnot 

Konkrétní medializované obsahy, které jsou ve výzkumu analyzovány, jsou popsány 

v kódovací knize, která je přílohou této práce. Každou proměnnou identifikuje její název, 

definice a přiřazené hodnoty, kterým jsou přiděleny číselné kódy.  

Do výzkumu jsou zařazeny tyto proměnné: 

Identifikační proměnné 

 Číslo článku - přiřazeno 

 Datum otištění 

 Médium, které daný obsah otisklo 

 Rozsah textu 

 Rozsah obrazového materiálu 

 Forma textu 

 Hlavní téma textu 

 Vedlejší téma textu 

 Hlavní aktér textu 

 Vedlejší aktér textu 
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 Aktér obrazového materiálu 

 Vyznění textu  

3.6 Kódování obsahu podle ustanovené definice 

Pro vytvoření kódovací knihy byla provedena pilotní studie pro ověření stanoveného 

postupu. V jeho důsledku, po podrobnější analýze, byl výzkum rozšířen pro zajištění 

relevantního množství dat. Při přípravě analýzy i jejím provedení bylo postupováno 

v souladu se stanovenými metodami. Pro kódování byl použit program Microsoft Office 

Excel 2010, v němž byly také vytvořeny tabulky a grafy, pomocí kterých je výzkum 

interpretován.  

 

3.7 Vyhodnocení výzkumu 

 

1. Jaký prostor věnovala vybraná média Světovému poháru ve vodním slalomu  

v Praze-Troji? 

a. Kolik zmínek se ve sledovaném období objevilo v jednotlivých denících? 

b. Jaký byl rozsah publikovaných příspěvků? 

c. Jak se počet a rozsah textů vyvíjel v čase? 

d. Jak se v čase vyvíjel počet a rozsah obrazového materiálu?  

2. V jaké formě textu se zmínky dostávaly do médií? 

3. Jaká témata, související se Světovým pohárem ve vodním slalomu, popisovaly 

deníky MF DNES, Právo a Sport ve vybraných letech? 

a. Jak se v průběhu let měnila volba témat? 

b. Objevovala se témata osobnější? 

4. Jaké osobnosti se objevují během jednotlivých let nejčastěji a k jakým tématům  

se případně vyjadřují? 

a. Jak se v čase mění hlavní řečník? 

b. Jaké další osobnosti jsou v příspěvcích zmiňovány? 

c. Jak se v čase mění vedlejší aktéři? 

d. Jaké osobnosti se objevují v obrazovém materiálu? 

e. Jak se v čase mění osobnosti zobrazované na fotografiích? 

5. Jak se proměnilo informování ve vybraných denících o Světovém poháru  

ve vodním slalomu v průběhu let 2010, 2011 a 2012? 
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Jaký prostor věnovala vybraná média Světovému poháru ve vodním slalomu 

v Praze-Troji? 

 

Vybraná média vydala o závodech Světového poháru ve vodním slalomu  

v Praze-Troji pořádaných ve sledovaném období celkem 65 textů. 

 

Tabulka 1 - Celkový počet publikovaných textů 

 2010 2011 2012 celkem  

v periodiku 

MF DNES 3 6 10 19 

Právo 5 5 11 21 

Sport 5 4 3 12 

MF DNES - Praha 4 5 4 13 

celkem v roce  17 20 28 65 

  

Největší podíl zastává deník Právo s 21 texty, druhý největší deník MF DNES 

s celostátním zásahem a třetí regionální mutace MF DNES pro Prahu. Regionální mutaci 

odděluji záměrně od celostátní MF DNES, protože má ve většině případů jiné čtenáře. 

Počet textů v jednotlivých letech rostl, nejvýraznější posun byl mezi roky 2011 a 2012, 

kdy bylo publikováno o 8 textů více. V roce 2012 je tak jasně patrný skokový růst 

vyvolaný větším zájmem ze strany celostátní MF DNES a deníku Právo. Příčinou byl 

zvýšený zájem o úspěšné sportovce, především Vavřince Hradilka, po olympijských 

hrách v Londýně. Vavřinec Hradilek a Stanislav Ježek měli přístup do médií po delší 

dobu, než tomu bylo v předchozích letech. Postupný pokles v počtu textů je jen u deníku 

Sport, kde se projevuje jeho výrazné zaměření na masové sporty. Je to ze strany deníku 

logický krok, protože jeho čtenáři si deník kvůli vodnímu slalomu nekoupí, ale budou  

jej pravidelně číst, pokud budou dostávat informace z preferovaných sportů, které navíc 

díky vysoké frekvenci utkání nabízí každodenní přísun informací a médium tak má  

„o čem psát“. Deník Sport proto preferuje fotbal a hokej a další sporty dostávají výrazný 

prostor spíše jen při zvláštních příležitostech nebo při kombinaci různých témat.  

Analýza rozsahu článků ale ukazuje, že pokud se již deník Světovému poháru ve vodním 

slalomu v Praze-Troji věnoval, poskytl velký prostor.  
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Graf 1 - Celková plocha textu (v cm
2
) 

 

 

Celková plocha textů publikovaných ve sledovaných médiích potvrzuje výrazný 

posun v roce 2012, kdy všechna čtyři periodika dohromady otiskla texty o ploše 5 605 

cm
2
, což je 53 % plochy za všechny tři roky. Deník Sport otiskl jen tři texty, všechny  

ale ve velkém rozsahu. Plocha publikovaných textů je mezi jednotlivými lety srovnatelná 

jen u pražské mutace MF DNES, která navíc jako jediný sledovaný subjekt věnoval 

v roce 2012 Světovému poháru ve vodním slalomu v Praze-Troji menší prostor  

než v letech předcházejících. Hlavní příčinou je, dle mého názoru, růst významu tématu  

a jeho přesun do celostátního vydání MF DNES. Regionální mutace si tak zachovala 

charakter informačního prostředku pro místní obyvatele a poskytovala doplňkový servis, 

který například lákal na víkendové aktivity, mezi kterými byl i Světový pohár. Největší 

plochu během sledovaného období poskytl tématu deník Právo, konkrétně 3 356 cm
2
. 

 

Tabulka 2 - Celkový počet obrazového materiálu 

 2010 2011 2012 celkem  

v periodiku 

MF DNES 1 5 5 11 

Právo 4 4 7 15 

Sport 2 1 4 7 

MF DNES - Praha 2 4 2 8 

celkem v roce  9 14 18 41 
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Obrazový materiál, který je součástí textu, nebo je samostatně s krátkým 

popiskem umístěn na některé ze stran novin, je velmi důležitý pro získání pozornosti 

čtenáře a hraje výraznou roli i v zapamatování tématu. Všechny obrazové materiály byly 

fotografie. Celkem sledovaná média otiskla 41 fotografií, přičemž i zde se jednoznačně 

potvrzuje stoupající trend, protože zatímco v roce 2010 bylo publikováno devět 

fotografií, o dva roky později to bylo dvakrát tolik. Nejvíc obrazového materiálu 

využíval deník Právo, který otiskl celkem 15 fotografií. MF DNES v roce 2010 

doprovodila fotografií jen jediný text (v regionální mutaci to byly dva texty), v dalších 

letech už ale vydala pokaždé pět fotografií. Jejich plocha navíc postupně rostla,  

ale nedosáhla rozsahu dalších médií. 

 

Graf 2 - Celková plocha publikovaného obrazového materiálu (v cm
2
) 

 
 

 V roce 2012 byly obrazové materiály přítomny v MF DNES na 539 cm
2
,  

což je necelých 22 % plochy fotografií publikovaných v analyzovaných médiích v daném 

roce. Celkový podíl MF DNES za tři roky byl 19 %, zatímco deník Sport publikoval 

fotografie na ploše 1 647 cm
2
, což představuje 38 % celkové plochy. Tento podíl  

je ale dán především rokem 2012, kdy Sport věnoval fotografiím víc než dvojnásobnou 

plochu ve srovnání s MF DNES. V roce 2011 publikoval Sport jen 147 cm
2
 obrazového 

materiálu, což je třetí nejnižší hodnota ze všech subjektů v celém sledovaném období.  
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Tabulka 3 - Vývoj počtu a rozsahu textů publikovaných v MF DNES 

 počet 

textů 

celková 

plocha 

textů (cm
2
) 

nejmenší 

plocha textu 

(cm
2
) 

největší 

plocha textu 

(cm
2
) 

průměrná 

plocha textu 

(cm
2
) 

2010 3 209 20 117 70 

2011 6 746 2 336 124 

2012 10 1 429 5 518 143 

 

Zájem MF DNES o sledované téma v průběhu let postupně rostl. Jednak se na víc 

než trojnásobek zvýšil počet publikovaných textů, zároveň se také téměř sedmkrát 

zvýšila celková plocha, na které byly otištěny. Průměrná plocha otištěných textů  

se postupně zvýšila ze 70 cm
2
 v roce 2010 na 124 cm

2
 v roce 2011 a nakonec na 143 cm

2
 

v roce 2012. Kromě prvního sledovaného období se vždy objevil text, který svým 

rozsahem výrazně překračoval průměrnou plochu otištěného textu. V roce 2011  

se jednalo o rozhovor „Drsný hlas od vody: Velké sporty jsou rozmazlené“, který byl 

publikován na ploše 336 cm
2
, v roce 2012 to pak byl text „Olympijští hrdinové 

prohrávají. No a co? Důležitý byl Londýn“, který měl plochu 518 cm
2
. Žádný z dalších 

textů takový prostor ani zdaleka nedostal.  

 

Tabulka 4 - Vývoj počtu a rozsahu obrazového materiálu publikovaného v MF 

DNES 

 počet 

obrazového 

materiálu 

celková 

plocha 

obrazového 

materiálu 

(cm
2
) 

nejmenší 

plocha 

obrazového 

materiálu 

(cm
2
) 

největší 

plocha 

obrazového 

materiálu 

(cm
2
) 

průměrná 

plocha 

obrazového 

materiálu 

(cm
2
) 

2010 1 2 2 2 2 

2011 5 270 6 207 41 

2012 5 539 4 158 108 

 

 

Jedinečná situace byla u článku „Mladé pušky, to je čerstvý elixír v peřejích“ 

publikovaném v roce 2011, u kterého byly použity tři fotografie. Zobrazovaly nadějné 

kajakáře, kteří jsou určitým symbolem generační obměny v českém reprezentačním 

týmu. Je to jediný případ v celém sledovaném období, kdy se u jednoho článku vyskytly 

tři fotografie. Během sledovaného období výrazně rostla celková i průměrná plocha 

obrazového materiálu. Největší fotografie byla publikována v roce 2011 a to o ploše  

207 cm
2
.  
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Tabulka 5 - Vývoj počtu a rozsahu textů publikovaných v pražské mutaci MF 

DNES 

 počet 

textů 

celková 

plocha textů 

(cm
2
) 

nejmenší 

plocha textu 

(cm
2
) 

největší 

plocha textu 

(cm
2
) 

průměrná 

plocha textu 

(cm
2
) 

2010 4 645 15 259 161 

2011 5 749 14 477 150 

2012 4 462 14 321 116 

 

 Pražská mutace MF DNES držela ve sledovaných letech podobný počet vydaných 

textů i jejich rozsah. Největší pokrytí bylo v roce 2011 a to pěti texty o celkové ploše  

749 cm
2
. V roce 2012 se část textů přesunula vzhledem k rostoucímu významu tématu  

do celostátního vydání MF DNES a v pražské mutaci byly zprávy více zaměřené  

na obyvatele Prahy a poskytovaly jim především servis s ohledem na možnosti trávení 

volného času. Charakter zaměření potvrzuje i nejrozsáhlejší publikovaný článek,  

kterým byl v roce 2011 text „Elita vodního slalomu v Troji“ zaměřený na podání 

komplexní sady informací před samotným závodem. 

 

Tabulka 6 - Vývoj počtu a rozsahu obrazového materiálu publikovaného v pražské 

mutaci MF DNES 

 počet 

obrazového 

materiálu 

celková 

plocha 

obrazového 

materiálu 

(cm
2
) 

nejmenší 

plocha 

obrazového 

materiálu 

(cm
2
) 

největší 

plocha 

obrazového 

materiálu 

(cm
2
) 

průměrná 

plocha 

obrazového 

materiálu 

(cm
2
) 

2010 2 89 26 63 45 

2011 4 226 2 194 57 

2012 2 165 54 111 83 

 

 Obrazové materiály dosahovaly v pražské mutaci MF DNES většinou malé 

plochy, průměrně to bylo v roce 2010 45 cm
2
, v roce 2011 57 cm

2
 a v posledním 

sledovaném období 83 cm
2
. I přes nízké hodnoty je jasný rostoucí trend. Pro pražskou 

mutaci MF DNES ale nebyly fotografie výrazným nástrojem vyjádření či doplnění 

tématu, o čemž svědčí celkově nízký počet publikovaného obrazového materiálu  

ve všech třech letech. 
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Tabulka 7 - Vývoj počtu a rozsahu textů publikovaných v deníku Právo 

 počet 

textů 

celková 

plocha textů 

(cm
2
) 

nejmenší 

plocha textu 

(cm
2
) 

největší 

plocha textu 

(cm
2
) 

průměrná 

plocha textu 

(cm
2
) 

2010 5 908 62 499 182 

2011 5 765 43 208 153 

2012 11 1 683 7 409 153 

 

Rok 2010 byl výjimečný nejrozsáhlejším textem „Jáně při debutu oslavil 

nečekané vítězství“, který byl publikován na ploše 499 cm
2
 a který výrazně zvýšil 

průměrnou plochu textu. Pokud bychom jej z analýzy vyřadili, průměrná plocha by klesla  

ze 182 cm
2 

na 103 cm
2
. V následujících letech se vždy objevilo několik textů většího 

rozsahu. Klíčový posun je ale ilustrován v roce 2012 počtem publikovaných materiálů, 

protože se zvýšil na víc než dvojnásobek a celková plocha věnovaná Světovému poháru 

ve vodním slalomu v Praze–Troji vzrostla ze 765 cm
2
 na 1 683 cm

2
. Ukazuje se také 

dlouhodobý zájem média, protože první text byl publikován už 1. srpna 2012, poslední 

pak až 3. září 2012. Celkově se deník Právo (při rozdělení celostátní MF DNES a její 

pražské mutace) věnoval tématu nejpodrobněji a to z hlediska hodnocení počtu vydaných 

textů, tak i jejich plochy. Deník publikoval 21 textů o celkové ploše 3 356 cm
2
,  

což znamená průměrnou plochu 160 cm
2
. 

 

Tabulka 8 - Vývoj počtu a rozsahu obrazového materiálu publikovaného v deníku 

Právo 

 počet 

obrazového 

materiálu 

celková 

plocha 

obrazového 

materiálu 

(cm
2
) 

nejmenší 

plocha 

obrazového 

materiálu 

(cm
2
) 

největší 

plocha 

obrazového 

materiálu 

(cm
2
) 

průměrná 

plocha 

obrazového 

materiálu 

(cm
2
) 

2010 4 434 12 225 109 

2011 4 293 16 198 73 

2012 7 659 14 244 94 

 

 

V roce 2010 byly v jednom případě publikovány dvě fotografie u jednoho textu, 

konkrétně šlo o článek „Jáně při debutu oslavil nečekané vítězství“, který popisoval 

výsledky celého závodu v roce 2010. Ve srovnání s ostatními sledovanými subjekty  

je u deníku Právo zajímavý především rok 2011, protože neodpovídá rostoucímu trendu, 

ale naopak téměř všechny sledovaného hodnoty spojené s obrazovým materiálem 



28 

 

poklesly. Je to v souladu s nižším rozsahem publikovaných textů v roce 2011. 

V následujícím roce ale došlo ke skokovému růstu celkové plochy na víc než 

dvojnásobek (z 293 cm
2
 na 659 cm

2
), průměrná plocha ale vzrostla méně a nedosáhla 

hodnoty z roku 2010. Bylo to dáno zvýšením počtu publikovaných fotografií.  

 

Tabulka 9 - Vývoj počtu a rozsahu textů publikovaných v deníku Sport 

 počet 

textů 

celková 

plocha textů 

(cm
2
) 

nejmenší 

plocha textu 

(cm
2
) 

největší 

plocha textu 

(cm
2
) 

průměrná 

plocha textu 

(cm
2
) 

2010 5 575 10 272 115 

2011 4 372 2 266 93 

2012 3 1822 228 1 295 607 

 

Deník Sport je jediné z analyzovaných médií, u kterého v průběhu let docházelo 

k poklesu počtu publikovaných textů. Bylo to dáno zaměřením média na jiné sporty, 

které s ohledem na zájmy svých čtenářů preferuje, a také odlišným obsahovým složením 

textů, protože se v nich deník často věnoval nejen tématu Světového poháru,  

ale i souvisejícím oblastem. Konkrétně se jednalo například o rozhovor o lidech,  

kteří se pohybují „kolem vody“, o souvislosti vodního slalomu s extrémním kajakingem 

nebo o pohled do zákulisí organizace závodu. Deník Sport publikoval v roce 2012 texty 

na největší ploše ze všech sledovaných subjektů v celém období. Nebylo to ale dáno 

komplexnějším sledováním tématu, ale především otištěním velmi rozsáhlého rozhovoru 

„Když moc přemýšlíte, narůstá strach“. Deník jej publikoval na celé dvojstraně. 

Konkrétně šlo o rozhovor s Vavřincem Hradilkem a jeho kamarádem z Nového Zélandu 

Mikem Dawsonem, který je zaměřen nejen na vodní slalom, ale i na extrémní kayaking  

a otevírá výrazně osobnější témata než je tomu u textů publikovaných v předchozích 

obdobích.  Nabízení takových komplexnějších témat ze strany organizátorů je šance  

pro zajištění většího mediálního pokrytí v budoucnu. Pokud bychom do analýzy tento 

článek nezahrnuli, celková plocha by klesla z 1 822 cm
2
 na 527 cm

2
 a průměrná  

z 607 cm
2
 na 264 cm

2
. Z hlediska průměrné plochy se ale i tak jedná o vysokou hodnotu, 

která je ale dána celkově nízkým počtem publikovaných textů. 
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Tabulka 10 - Vývoj počtu a rozsahu obrazového materiálu publikovaného v deníku 

Sport 

 počet 

obrazového 

materiálu 

celková 

plocha 

obrazového 

materiálu 

(cm
2
) 

nejmenší 

plocha 

obrazového 

materiálu 

(cm
2
) 

největší 

plocha 

obrazového 

materiálu 

(cm
2
) 

průměrná 

plocha 

obrazového 

materiálu 

(cm
2
) 

2010 2 400 190 210 200 

2011 1 147 147 147 147 

2012 4 1100 77 574 275 

 

Zatímco počet textů v deníku Sport klesal, počet fotografií se v roce 2012 zvýšil. 

Ve všech třech letech je ve srovnání s dalšími sledovanými deníky nejvyšší průměrná 

plocha obrazového materiálu. Ukazuje to na zaměření a formální úpravu deníku,  

který používá velké fotografie u rozsáhlých textů.  

Tématu se nejvíce věnoval deník Právo a spolu s MF DNES ilustruje proměnu,  

ke které mezi lety 2010 a 2012 došlo. Evidentní je rostoucí zájem o analyzované téma, 

čemuž odpovídá nejen množství publikovaných textů, ale také celkový rozsah věnovaný 

tématu. V roce 2010 otiskly deníky Právo a MF DNES dohromady texty o ploše  

1 117 cm
2
, v roce 2012 to pak bylo 3 112 cm

2
, tedy 279 %. Deník MF DNES také 

postupně přesouval sledovanou agendu ze své pražské mutace do celostátního vydání 

deníku, kde měla výrazně větší zásah.  V roce 2012 sehrály velkou roli olympijské hry, 

díky kterým se o tématu vodního slalomu, a to i v souvislosti s chystaným Světovým 

pohárem v Praze-Troji, informovalo v médiích po delší časový úsek, a v důsledku tak 

bylo publikováno více textů a vzhledem k zájmu čtenářů o danou oblast i na větší ploše. 

Obrazová složka je velmi výrazná a také potvrzuje rostoucí trend nejen z hlediska 

publikovaného počtu, ale i z pohledu rostoucí plochy. Ve sledovaném období 

publikovala MF DNES celkem 19 textů a 11 fotografií (průměrně byla tedy fotografie 

přiložena u 58 % textů), pražská mutace MF DNES otiskla 13 textů s 8 fotografiemi  

(61 %), deník Právo čtenářům nabídl 21 textů s patnácti fotografiemi (71 %) a deník 

Sport 12 textů a 7 fotografií (58 %). Tato data ukazují, že je vodní slalom obrazově 

zajímavý a ve všech sledovaných subjektech byla fotografie přiložena u víc než poloviny 

psaných příspěvků. Největší podíl měl deník Právo.  
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V jaké formě textu se zmínky dostávaly do médií? 

  

Sledovaná média využívala několik forem předání sdělení svým čtenářům. 

Konkrétně se jednalo o článek, rozhovor, bodový souhrn, ve kterém byly stručně sepsány 

výsledky nebo plánovaný program a krátké pozvánky umístěné například v záhlaví 

stránky.  

 

Tabulka 11 - Forma textu 

 článek rozhovor bodový 

souhrn 

upoutávka 

2010 10 4 2 1 

2011 9 7 4 0 

2012 17 7 2 2 

celkem 36 18 8 3 

 

 Nejčastěji byly publikovány články, tedy texty, které popisovaly plánovanou  

nebo proběhnuvší skutečnost, jejichž součástí byly často hodnotící citace mluvčích. 

Celkem bylo publikováno 36 článků, tedy dvojnásobný počet než otištěných rozhovorů. 

Osmkrát média využila bodový souhrn, ve kterém sepsala program nebo výsledky  

a ve třech případech publikovala krátké upoutávky na chystanou akci. Největší podíl 

článků není překvapením, jedná se o standardní a nejčastěji využívaný formát předání 

sdělení. Upoutávky a výsledkový servis také odpovídají zaměření a formátu sledovaných 

médií. Klíčový je podíl rozhovorů, který dosáhl 28 %. Tento výsledek ukazuje,  

že se k tématu mohou vyjadřovat výrazné osobnosti, se kterými “stojí za to” vést 

rozhovor a které jsou pro čtenáře sami o sobě natolik zajímavé, že si text přečtou.  

Toto zjištění je velmi podstatné pro plánování mediálních výstupů ze strany 

organizačního týmu, protože je to obrovská příležitost prosadit témata, která jsou pro něj, 

potažmo pro vodní slalom jako takový, důležitá. Rozhovor je ideální formát  

pro nastolování agendy.  
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Jaká témata, související se Světovým pohárem ve vodním slalomu, popisovaly 

deníky MF DNES, Právo a Sport ve vybraných letech? 

  

Ve výzkumu bylo kódováno vždy hlavní téma, které mohlo být u konkrétního 

textu jen jedno a až dvě vedlejší témata.  

 

Graf 3 - Četnost výskytu hlavních témat 

 

 

Nejčastějším hlavním tématem textů byly výsledky závodu v daném roce.  

Ve třech sledovaných letech se četnost výskytu téměř nemění, což ukazuje na stabilní 

základ a míru pokrytí dané události. Jelikož se Světový pohár ve vodním slalomu 

v Praze-Troji koná vždy od pátku do neděle, nedá se očekávat, že by počet sdělení 

týkající se výsledků mohl do budoucna růst, protože média o nich informují pouze 

bezprostředně po skončení. Zvyšovat se může pouze plocha, na které budou informace 

čtenářům předány. Analýza jasně ukazuje, že došlo k nárůstu množství otištěných textů, 

ve kterých se objevila zcela nová hlavní témata. Ta se týkala především jednotlivých 

postav, konkrétně českých reprezentantů. V roce 2010 byla hlavní postavou Štěpánka 

Hilgertová, která se jako hlavní téma objevuje ze sportovců jediná. Celkový počet textů, 

které jsou zaměřeny na Štěpánku Hilgertovou je nižší než u dalších sportovců 
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v následujících letech, což odpovídá celkovému množství publikovaných textů,  

které se postupně zvyšovalo (viz tabulka 2). V roce 2011 byl novináři jako nejvýraznější 

postava vnímán Stanislav Ježek, který byl hlavním tématem textů i v roce 2012,  

kdy se podíl ale výrazně zmenšil, protože zatímco v roce 2011 byl hlavním tématem 

v pěti textech, o rok později jen ve dvou. Dostával ale prostor vyjadřovat se nejen 

k závodu jako takovému, ale i k otázkám, které výrazně přesahovaly rozměr „pouhého“ 

závodu, kde jde především o výsledky. Příkladem je rozhovor publikovaný v deníku 

Sport 27. července 2012 „Méně peněz, lepší lidé“, ve kterém se kriticky vyjadřuje 

k velkým sportům a popisuje situaci ve vodním slalomu. Rok 2012 jednoznačně přinesl 

novou osobnost vodního slalomu, kterou se stal Vavřinec Hradilek. Po úspěchu  

na olympijských hrách v Londýně měl výrazný přístup do médií a to po dlouhou dobu, 

nikoli jen několik dní před a den po závodě. Nejčastěji jej jako své hlavní téma textu 

zmiňovala MD DNES, která dávala tomuto tématu stejný prostor v celostátním vydání  

i v pražské mutaci. Tato analýza jednoznačně ukazuje personifikaci sledovaného tématu. 

Novináři se v průběhu let čím dál víc zaměřili na konkrétní osobnost, která se stala 

určitým symbolem závodu a vodního slalomu jako takového. Také je jasně patrná 

proměna této postavy – od Štěpánky Hilgertové, přes Stanislava Ježka po Vavřince 

Hradilka. Tento trend navíc potvrzuje i analýza vedlejších témat (viz graf 4) a následně 

především popis četnosti výskytu hlavního aktéra (viz graf 5) a vedlejších aktérů textů 

(viz graf 6).  
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Graf 4 - Četnost výskytu vedlejších témat 

 

 

Nejčastějším vedlejším tématem byli další sportovci, kteří nebyli jmenovitě 

kódováni jako hlavní téma. Jednalo se především o další členy české reprezentace,  

kteří v daném roce uspěli, například Vítězslav Gebas. Jednotlivé aktéry a četnost jejich 

výskytu v publikovaných textech zobrazují grafy 5 a 6. Rok 2012 ukazuje posun 

sledovaných témat a potvrzuje delší období sledování tématu. Výraznou roli sehrály 

olympijské hry konané v Londýně, díky kterým se téma Světového poháru ve vodním 

slalomu v Praze-Troji dostávalo do médií, byť s malou frekvencí, několik týdnů. 

Novináři například sledovali další plány olympioniků nebo se naopak vraceli zpět 

k olympijským hrám. Pro čtenáře tak byl text atraktivnější. Konkrétně se jednalo 

například o text publikovaný v deníku Právo 21. srpna 2012 „Můj přemožitel nepřijede, 

do Troji se bojí“, který propojil olympijské hry a plán na závod Světového poháru 

v Praze-Troji. Podobný případ je článek „Kajakář Hradilek míří z Hradu i oslav zpět  

do peřejí“, který byl vydán deníkem MF DNES 24. srpna 2012 ku příležitosti pozvání 

českých úspěšných olympioniků prezidentem republiky na krátké setkání.   

Olympijské hry 2012 se jako vedlejší téma objevily v roce 2012 hned sedmkrát, stejně 

jako atmosféra závodu. To je důležitý poznatek pro organizační tým, protože novináři 

začali víc vnímat publikum kolem tratě, které je výrazně nakloněno českým závodníkům 

a během závodů vytváří skvělou kulisu i jejich zahraničním soupeřům.  
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Řada diváků se také přišla podívat na české reprezentanty, především Vavřince Hradilka 

a byli velmi dobře naladěni. Delší horizont sledování tématu ze strany médií potvrzuje  

i vedlejší téma pozvánka, které potvrzuje, že se analyzované deníky věnovaly tématu 

každý rok před akcí výrazněji a pozváním na závod doplňovaly texty, které byly 

primárně zaměřeny na jiné téma.  

 Analýza ukázala, že se během sledovaného období posouvá zaměření především 

rozhovorů s osobnostmi víc do osobní a celospolečenské roviny. Zatímco v roce  

2010 vydala MF DNES text „Hilgertová se násilím burcuje, aby v peřejích víc 

riskovala“, který se týká postoje k závodu a přístupu během samotné jízdy, v roce  

2012 stejné médium publikovalo text „Brácha se ženil, tak mi uletělo letadlo  

na zakončení her“, který je také zaměřen na největší osobnost daného roku, staví  

ji ale do jiné role. Tento trend potvrzují i další texty, například „Málo spánku a trochu 

charita, smál se Ježek“, otištěný v deníku Sport v roce 2011 nebo ve stejném médiu  

o rok později již zmíněný rozhovor se Stanislavem Ježkem „Méně peněz, lepší lidé“. 

V roce 2012 je příkladem i rozhovor s Vavřincem Hradilkem „Když moc přemýšlíte, 

narůstá strach“, který se výrazně týká jeho celkového životního stylu. Navíc se v roce 

2012 poprvé objevil komentář, který byl výrazně pozitivní a „hájil“ neúspěch českých 

reprezentantů. Vydala jej MF DNES 4. září s titulkem „Olympijští hrdinové prohrávají. 

No a co? Důležitý byl Londýn“. 

 

Jaké osobnosti se objevují během jednotlivých let nejčastěji a k jakým tématům se 

případně vyjadřují? 

  

Jednotliví aktéři jsou velmi důležití pro obsah sdělení, a jak potvrdila analýza, 

došlo ve sledovaném období k výrazné proměně témat (viz grafy 3 a 4). Texty byly často 

spojeny s konkrétní osobností, a proto je součástí průzkumu popis výskytu hlavních  

a vedlejších řečníků v mediálních sděleních. 
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Graf 5 - Četnost výskytu osobnosti jako hlavního aktéra v publikovaných textech 

 

 

 V roce 2010 byla hlavní postavu Štěpánka Hilgertová, která se v následujících 

letech ale jako hlavní aktér objevila už jen dvakrát. V roce 2011 byl nejvýraznější 

osobností Stanislav Ježek, který se navíc jako hlavní aktér často objevoval i v letech 

2010 a 2012. Vavřinec Hradilek se v roce 2012 stal naprosto jednoznačně nejvýraznějším 

aktérem a to i ve srovnání s předchozími lety. Další sportovci, kteří se v analýze objevili 

jako hlavní aktéři konkrétního textu, byli vždy úspěšní v daném roce, konkrétně Michal 

Jáně v roce 2010, Tomáš Koplík a Jakub Vrzáň v roce následujícím a v roce 2012  

pak Vítězslav Gebas. Všichni se v daném ročníku Světového poháru ve vodním slalomu 

v Praze-Troji dostali poměrně překvapivě na stupně vítězů. Singlkanoista Michal Jáně 

byl nejvýraznější, protože závod vyhrál, přestože na jeho triumf byl vypsán kurz 1:40.  

V médiích jej ale částečně zastínilo třetí místo Štěpánky Hilgertové a druhé místo jejího 

syna Luboše Hilgerta. 
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Graf 6 - Četnost výskytu osobnosti jako vedlejšího aktéra v publikovaných textech
72

 

 

 

 V roce 2010 se poprvé v historii závodů Světového poháru dostala na stupně 

vítězů Štěpánka Hilgertová a zároveň uspěl i její syn Luboš, což bylo pro média velmi 

zajímavé téma a potvrzuje to i rozbor četnosti výskytu osobností jako vedlejších aktérů, 

kdy se v roce 2010 Luboš Hilgert objevoval vůbec nejčastěji. V následujících letech  

se objevoval s menší četností a také v jiné souvislosti. Šlo o dokumentaci generační 

obměny v českém týmu, a proto byl Luboš Hilgert zmiňován jako člen nastupující 

generace. Ve stejné souvislosti byl jmenován také Jiří Prskavec a ještě v roce 2011  

i Vavřinec Hradilek. Štěpánka Hilgertová se objevuje v jednotlivých letech stabilně mezi 

vedlejšími aktéry, podobně jako Stanislav Ježek. Irena Pavelková je médii zmiňována 

pravidelně, nikdy ale jako hlavní aktér, ale pouze jako vedlejší. Je to dáno jejím 

dlouholetým členstvím v české reprezentaci, během kterého ale nedosáhla tak výrazných 

výsledků jak například Štěpánka Hilgertová, a proto je v jejím stínu. Jiří Rohan,  

šéf organizačního výboru, se každý rok objevil ve sledovaných denících jako vedlejší 

aktér jen jedinkrát, což je dáno tím, že dává přednost závodníkům a sám spíše vystupuje 

v rozhlasových a televizních rozhovorech. Nicméně je to potenciál pro další rozvoj  

a nastolení agendy, protože na jiných akcích podobného významu, například Pražský 

maraton, se ředitel organizačního týmu vyjadřuje častěji a je vítaným respondentem 

médií. Kateřina Hošková, Michla Jáně, Vítězslav Gebas i Peter a Pavol Hochschornerovi 

                                                      
72

 Pro lepší přehlednost uvádním jen nejčastěji se vyskytující vedlejší aktéry, celý graf je v příloze č. 11 
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dostali v médiích prostor vždy jen v souvislosti s jejich výrazným výsledkem v daném 

roce. Ani jednomu se jej ale nepodařilo zopakovat v jiném roce sledovaného období.  

Deblkanoisté Jaroslav Volf a Ondřej Štěpánek se v médiích v roce 2011 neobjevovali, 

protože nebyli členy reprezentačního týmu. Jakmile se ale opět do českého výběru 

dostali, média si jich hned všimla a vnímala je jako vedlejší aktéry. Nejvýraznější 

postavou roku 2012 byl Vavřinec Hradilek. V roce 2012 vyšlo celkem 25 textů,  

ve kterých se objevil nějaký aktér a v šestnácti z nich se objevil Vavřinec Hradilek, 

konkrétně v jedenácti případech byl hlavním a v pěti vedlejším aktérem. To znamená,  

že byl aktérem v 64 % těchto textů. Trend proměny hlavní osobnosti můžeme sledovat  

i při analýze aktéra obrazového materiálu. 

 

Graf 7 - Četnost výskytu osobnosti jako aktéra obrazového materiálu 

 

 

 V roce 2010 byla na fotografiích nejčastěji Štěpánka Hilgertová, konkrétně  

v 60 % případů, zatímco Vavřinec Hradilek se neobjevil ani jednou. Už v roce 2011 byl 

ale na čtyřech fotografiích, což je stejný počet jakého dosáhl Stanislav Ježek,  

který se na obrazovém materiálu objevoval ve všech třech sledovaných letech.  

V roce 2011 se Vavřinec Hradilek objevoval v souvislosti s tématem generační obměny, 

což ukazuje například text “Mladé pušky, to je čerstvý elixír v peřejích”, vydaný  

15. srpna 2011 v deníku MF DNES, který byl doprovázen třemi fotografiemi, na kterých 

byl Luboš Hilgert, Jiří Prskavec a právě Vavřinec Hradilek. Byl to jediný text  

ve sledovaném období se třemi fotografiemi. V roce 2012 už je pak Vavřinec Hradilek  



38 

 

na stejném počtu fotografií, jako byla v roce 2010 Štěpánka Hilgertová.  

Navíc v posledním sledovaném roce výrazně vzrostl počet obrazových materiálů,  

na kterých byli vyobrazeni další závodníci, případně vodácký areál.  V jednotlivých 

letech doplňují hlavní osobnost ještě úspěšní závodníci v daném roce, ale jsou výrazně 

upozaděni. Například v roce 2010 byl jediným českým vítězem Michal Jáně, který byla 

ale zachycen na jediné publikované fotografii.  

 

Jak se proměnilo informování ve vybraných denících o Světovém poháru ve vodním 

slalomu v průběhu let 2010, 2011 a 2012? 

  

Již zmíněná data ukazují na změny informování v oblasti čtenářům nabízených 

témat a preferovaných aktérů. K výrazné změně ale nedošlo z hlediska vyznění 

publikovaných textů. 

 

Graf 8 - Vyznění publikovaných textů 

 

 

 Podíl negativního vyznění je minimální, zatímco pozitivní vyznění dosahuje 

stabilně vysokého podílu. Rostl počet textů s neutrálním vyzněním, většinou se jednalo  

o souhrn výsledků. V roce 2012 se objevily tři ambivalentní texty, které na jednu stranu 

zmiňovaly špatné výsledky českých závodníků, zároveň ale oceňovaly jejich následné 

chování a přístup k porážce a smůle.  
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Sledovaná média postupně proměnila nejčastěji vystupující osobnost, konkrétně 

Štěpánku Hilgertovou nejdřív vystřídal Stanislav Ježek a následně Vavřinec Hradilek. 

Výrazně se zvýšilo množství témat, ke kterým se mluvčí vyjadřovali. Deníky také 

zaznamenaly generační obměnu, která souvisí s novým vnímáním vodního slalomu  

a jeho personifikací veřejností. Ukazuje se velká příležitost vodního slalomu využít 

situaci k větší propagaci mezi širokou veřejností. Zároveň ale musí podporovat další 

mladé závodníky, kteří se musí postupně dostávat do povědomí veřejnosti a novinářů, 

aby se do budoucna mohli stát novou nejvýraznější osobností. K tomu ale budou 

potřebovat výrazný výsledek, podobně jako jej předvedl Vavřinec Hradilek  

na olympijských hrách v Londýně. V té chvíli ale musí mít již kvalitní výsledky  

za sebou, aby se nedostali do veřejného prostoru jen na okamžik spojený s konkrétním 

úspěchem jako se to stalo méně výrazným závodníkům, například Michalu Jáněmu. 

Největší příležitost má v tuto chvíli do budoucna Kateřina Kudějová a Jiří Prskavec.  
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4. Závěr 
Cílem práce byla analýza mediálního obrazu Světového poháru ve vodním slalomu 

v Praze-Troji ve vybraných periodikách ve třech po sobě jdoucích letech. Pro zajištění 

dosažení tohoto cíle jsem během výzkumu stanovil pět základních otázek, díky kterým 

bylo možné provést relevantní analýzu. 

 

Jaký prostor věnovala vybraná média Světovému poháru ve vodním slalomu v 

Praze-Troji? 

Ve sledovaném období každoročně rostl počet publikovaných textů i jejich rozsah, 

stejně jako množství a plocha obrazového materiálu. V roce 2010 bylo publikováno  

17 textů, o rok později 20 a v roce 2012 28. Celkem tedy bylo otištěno 65 textů.  

Nejvíc, konkrétně 21, v deníku Právo. K posunu došlo především v roce 2012,  

kdy celostátní vydání MF DNES a deník Právo vydaly o čtyři, respektive o šest, textů 

více než v předcházejícím roce. Bylo to dáno i větším zájmem o české reprezentanty 

v souvislosti s olympijskými hrami v Londýně, díky kterým měli především Vavřinec 

Hradilek a Stanislav Ježek přístup do médií po delší časový úsek než dřív.  

Navíc se z důvodu většího zájmu o téma přesunula část textů z regionální mutace MF 

DNES do celostátního vydání a pražská mutace poskytovala především servis  

pro obyvatele Prahy, tedy například pozvánky na závod, časový harmonogram apod. 

Deník Sport publikoval nejmenší množství textů (pět v roce 2010, čtyři v roce 2011  

a tři v roce 2012), protože preferuje masové sporty, jako je fotbal a hokej, ale pokud  

se již tématu Světového poháru v Praze-Troji věnoval, otiskl text na větším prostoru 

s velkou fotografií a s kombinací různých témat. Celková plocha textů v deníku Sport  

je ve všech třech letech srovnatelná s dalšími sledovanými subjekty, dokonce v roce  

2012 byla plocha v deníku Sport vůbec největší, což bylo dáno především rozhovorem 

s titulkem „Když moc přemýšlíte, narůstá strach“, který byl publikován na ploše  

1 295 cm
2
. Rekordní byl u deníku Sport také rozsah obrazového materiálu, který v roce 

2012 dosáhl 1 100 cm
2
, zatímco u deníku Právo, který otiskl fotografie na druhé největší 

ploše, to bylo 659 cm
2
. Z analýzy také vyplynul vysoký počet fotografií otištěných 

v jednotlivých periodikách. Celkem jich bylo publikováno 41, což znamená, že průměrně 

byla fotografie u 63 % textů. MF DNES publikovala celkem 19 textů a 11 fotografií 

(průměrně byla tedy fotografie přiložena u 58 % textů), pražská mutace MF DNES 

otiskla 13 textů s 8 fotografiemi (61 %), deník Právo čtenářům nabídl 21 textů s patnácti 
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fotografiemi (71 %) a deník Sport 12 textů a 7 fotografií (58 %). Největší počet 

obrazového materiálu se tedy objevilo v deníku Právo a zabíralo plochu 1 368 cm
2
, 

 což představuje 32 % z celkové plochy všech sledovaných médií dohromady využité  

pro obrazový materiál. O šest procentních bodů vyšší podíl zaznamenal deník Sport, 

protože otiskl obrazový materiál na ploše 1 647 cm
2
. Analýza jednoznačně ukázala 

rostoucí zájem o téma Světového poháru ve vodním slalomu v Praze-Troji a také jeho 

obrazovou atraktivitu.  

 

V jaké formě textu se zmínky dostávaly do médií? 

 Nejčastější formou předání sdělení byl článek (36 případů), následovaný 

rozhovorem (18 případů), bodovým souhrnem (8 případů) a textem ve formě krátké 

upoutávky například v záhlaví stránky (3 případy). Využití článku jako primární formy 

sdělení není překvapivé, klíčový je podíl rozhovorů, který dosáhl 28 %.  

Výsledek ukazuje, že se k tématům vyjadřují výrazné osobnosti, se kterými “stojí za to” 

vést rozhovor a které jsou pro čtenáře samy o sobě natolik zajímavé, že si text přečte.  

To je velmi důležité zjištění pro organizační tým, který jej může využít při plánování 

mediálních výstupů a především při snaze prosadit pro něj, potažmo pro vodní slalom 

jako takový, důležitá témata. Rozhovor je ideální formát pro nastolování agendy. 

 

Jaká témata, související se SP ve vodním slalomu, popisovaly deníky MF DNES, 

Právo a Sport ve vybraných letech? 

 Ve všech třech sledovaných ročnících jsou dvě hlavní témata shodná a podobná  

je i četnost jejich výskytu. Jedná se o texty zaměřené a výsledky závodu v daném roce  

a na pozvání diváků ke sledování Světového pohár v Praze-Troji. To ukazuje stabilní 

mediální pokrytí Světového poháru v Praze-Troji. Jelikož se jedná o třídenní akci,  

není možné očekávat v této oblasti výrazný nárůst, protože média informují o výsledcích 

pouze bezprostředně a pro častější pozvánky není v případě deníků důvod. Jednoznačně 

ale došlo růstu počtu otištěných textů, což bylo dáno přidáváním nových témat,  

ke kterým se závodníci vyjadřovali, případně je popisovali sami novináři. Zatímco v roce 

2010 publikovala MF DNES text „Hilgertová se násilím burcuje, aby v peřejích  

víc riskovala“, ve kterém je hlavním tématem závod, o dva roky později deník Sport 

otiskl rozhovor s titulkem „Méně peněz, lepší lidé“, ve kterém se Stanislav Ježek kriticky 

vyjadřuje k velkým sportům a popisuje situaci ve vodním slalomu. Největší osobnosti 

vodního slalomu se vyjadřují nejen k závodu a dosaženým časům, ale také k otázkám, 
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které se výrazně více týkají celé společnosti. Navíc přibyla i osobnější témata, například 

MF DNES v roce 2012 vydala rozhovor s Vavřincem Hradilkem „Brácha se ženil,  

tak mi uletělo letadlo na zakončení her“. V roce 2012 se objevila dvě zcela nová témata  

a to olympijské hry a atmosféra při závodě. Světový pohár v Praze-Troji závodníci 

zmiňovali při rozhovorech o olympijských hrách jako svůj další plán, nebo se k dění 

v Londýně závodníci a novináři vraceli při hodnocení závodu v Praze-Troji.  

Důležitou novinkou je přidání tématu atmosféra, protože to ukazuje na posun ve vnímání 

Světového poháru v Praze-Troji, který je sledován i jako zábava pro diváky,  

kteří si vodní slalom oblíbili. Standardně vysoký podíl v rámci hodnocení vedlejších 

témat mají „ostatní závodníci“, což jsou ti, kteří nepatří mezi ty největší hvězdy,  

ale v daném roce se v závodě prosadili. Toto vedlejší téma se nejčastěji objevuje 

v souvislosti s hlavním tématem „výsledky“. 

 

Jaké osobnosti se objevují během jednotlivých let nejčastěji a k jakým tématům se 

případně vyjadřují? 

 Na základě analýzy můžeme jednoznačně definovat proměnu pozic hlavních 

aktérů ve sledovaném období. V roce 2010 byla nejvýraznější osobností Štěpánka 

Hilgertová, která byla hlavní aktérkou dvojnásobného počtu textů než Michal Jáně, 

přestože skončila „až“ na třetím místě a Michal Jáně byl jediným českým vítězem 

Světového poháru v Praze-Troji 2010. Navíc byl zachycen na jediné fotografii,  

zatímco Štěpánka Hilgertová na šesti. Jako vedlejší aktér se nejčastěji objevoval Luboš 

Hilgert, což bylo dáno nejen jeho druhým místem v závodě kajakářů, ale především tím, 

že se poprvé dostal na stupně vítězů ve stejném závodě Světového poháru jako jeho 

matka. Novináři tak psali o „rodinném úspěchu“. V pěti případech je hlavním aktérem 

Stanislav Ježek, který se vyjadřoval nejen jako závodník, ale i jako organizátor a který 

byl vnímán jako důležitý aktér ve všech třech sledovaných letech. V roce 2011 byl 

dokonce nejčastějším hlavním aktérem. Ve stejném roce se poprvé objevuje jako hlavní 

aktér Vavřinec Hradilek, který je následně v roce 2012 naprosto jednoznačně hlavní 

osobností, protože celkem vyšlo 25 textů, ve kterých se objevil nějaký aktér a v šestnácti 

z nich to byl Vavřinec Hradilek, konkrétně v jedenácti případech byl hlavním a v pěti 

vedlejším aktérem. To znamená, že byl aktérem v 64 % těchto textů. Změnu potvrzuje  

i analýza obrazového materiálu, protože Vavřinec Hradilek se v roce 2010 neobjevil  

na žádné fotografii, o rok později na čtyřech fotografiích, což bylo ale v souvislosti 

s generační obměnou v českém týmu, ale v roce 2012 už na šesti obrazových 
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materiálech. Sledovaná média výrazně zosobňovala vodní slalom s konkrétní osobností. 

V roce 2010 to byla Štěpánka Hilgertová, v roce 2011 Stanislav Ježek a v roce 2012 

Vavřinec Hradilek. Výjimečnou pozici má Stanislav Ježek, který se vyjadřuje k různým 

tématům a je vyhledávaným aktérem ve všech třech letech. Tento jeho mediální potenciál 

by mohl být využit i po skončení jeho závodní kariéry, protože už dnes není zdaleka 

vnímán jen jako závodník.  

 

Jak se proměnilo informování ve vybraných denících o Světovém poháru ve vodním 

slalomu v průběhu let 2010, 2011 a 2012? 

Celkově vybrané deníky věnovaly sledovanému tématu postupně stále více prostoru, 

a to jak s ohledem na počet a rozsah publikovaných textů, tak i na množství a plochu 

obrazového materiálu. Výrazně se rozšířilo množství témat, která navíc nejsou  

již spojena jen se závodem jako takovým, ale jsou výrazně společenštěji zaměřena.  

Ve sledovaném období došlo k proměně hlavní osobnosti, kterou byla nejdříve Štěpánka 

Hilgertová, následně Stanislav Ježek a poté Vavřinec Hradilek. Celkově bylo vyznění  

54 % textů pozitivní, 37 % neutrální, 6 % ambivalentní a 3 % negativní. 

 

Za klíčová zjištění považuji proměnu konkrétní osobnosti, kterou novináři nejčastěji 

vyhledávali při informování o Světovém poháru ve vodním slalomu v Praze-Troji, 

rozšíření témat, ke kterým se aktéři vyjadřovali, velký podíl rozhovorů a také doklad 

vysoké obrazové atraktivity tématu. Práce byla omezena konkrétní periodika sledovaná 

ve třech po sobě jdoucích letech. Další studium by mělo být zaměřeno na rok 2013,  

kdy se v Praze-Troji konalo mistrovství světa, které bylo navíc pro Českou republiku 

velmi úspěšné, a také na analýzu audiovizuálních médií především s ohledem  

na potenciální zásah publika v souvislosti s obrazovou atraktivitou tématu. 
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Summary 
This thesis deals with articles published in journals MF DNES, Pravo and Sport 

concerning Whitewater slalom kayaking World Cup races organised in Prague-Troja  

in 2010, 2011 and 2012. I had chosen five key questions to describe the media image 

and changes that had appeared in three years. 

 
1. What amount of space was given by the chosen media to the topic of World Cup 

races in Prague-Troja organised in 2010, 2011 and 2012? 

2. What forms of text were published? 

3. What topics, related to World Cup races, were described by MF DNES, Pravo  

and Sport in 2010, 2011 and 2012? 

4. Which personalities appeared rutinely in media and what topics were they talking 

about? 

5. How has the way of informing about World Cup races in Prague-Troja changed  

in chosen media over years 2010, 2011 a 2012? 

 

I used method of quantitative analysis to ensure significant amount of data to prepare 

a comparative study describing various situations in chosen media and the development 

over years 2010, 2011 and 2012. Media used personalisation on the topic every year,  

but the main actor was changing. Štěpanka Hilgertová was the most important 

personality in 2010, Stanislav Ježek in 2011 and Vavřinec Hradilek in 2012. Topics, 

which were described, were changing too. Number of topics was enlarged especially  

in 2012 and more importantly the kind of topics was changed, because personalities were 

talking not only about the race, but also about the themes, which that were closely 

connected to the situation in the whole society. As time passes More personal questions 

were introduced too. Large number of texts was published in a form of an interview, 

which is a very important piece of information for the organising committee, because 

organisers could use it for the agenda setting. According to the analysis whitewater 

slalom kayaking is very attractive visually, because a photo was published with 63 %  

of texts. Majority of texts were positive or neutral. 
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Příloha č. 1: Kódovací kniha 

 

Téma výzkumu 

Jak deníky MF DNES, Právo a Sport informovaly o Světovém poháru ve vodním 

slalomu v Praze-Troji v letech 2010, 2011 a 2012? 

Metoda práce: 

Kvantitativní obsahová analýza 

 

Výzkumné otázky: 

 Jaký prostor věnovala vybraná média Světovému poháru ve vodním slalomu  

v Praze-Troji? 

 V jaké formě textu se zmínky dostávaly do médií? 

 Jaká témata, související se SP ve vodním slalomu, popisovaly deníky MF DNES, 

Právo a Sport ve vybraných letech? 

 Jaké osobnosti se objevují během jednotlivých let nejčastěji a k jakým tématům  

se případně vyjadřují? 

 Jak se proměnilo informování ve vybraných denících o SP ve vodním slalomu  

v průběhu let 2010, 2011 a 2012? 

 

Sledovaná média:  

Deník Mladá Fronta Dnes 

Deník Právo 

Deník Sport 

 

Sledované období: 

Světový pohár ve vodním slalomu v Praze-Troji 2010: 1. 5. – 31. 7. 2010 

Světový pohár ve vodním slalomu v Praze-Troji 2011: 1. 7. – 30. 9. 2011 

Světový pohár ve vodním slalomu v Praze-Troji 2012: 1. 7. – 30. 9. 2012 

 

Kódovací jednotka:  

Článek nebo jiná forma textu, ve které je zmíněn SP ve vodním slalomu v Praze-Troji  

ve sledovaném období.  

 



 

 

Mechanismus výběru relevantních textů a obrazového materiálu:  

Do výzkumu zařazujeme všechny texty, ve kterých se vyskytne následující podmínka: 

 Text bude obsahovat zmínku o Světovém poháru ve vodním slalomu v Praze-

Troji ve sledovaném období.  

 

Do výzkumu zařazujeme veškerý obrazový materiál, který splňuje následující podmínku: 

 Obrazový materiál, z jehož obsahu vyplývá přímá spojitost se závodem 

Světového poháru ve vodním slalomu v Praze-Troji ve sledovaném období.  

   Fotografii s popiskem, která je nezávislá na článku;  

Fotografii, která doplňuje článek nebo je jeho součástí; 

 

Identifikační proměnné 

  

1. Číslo článku: (CIS) 

 Vybrané texty jsou očíslované chronologicky podle výskytu ve sledovaném 

období a periodiku. 

Hodnoty a kódy: 1,2,3,…  

 

2. Datum:  (DAT) 

 Kód datum se shoduje s datem dne, ve kterém byl článek otištěn, ve formátu 

RRMMDD. 

Hodnoty a kódy: například datu 21.června 2010 se přiřadí kód 100621, datu 24. srpna 

2012 se přiřadí kód 120824. 

 

3. Médium (MED) 

Kód médium určuje deník, ve kterém byl text, případně obrazový materiál 

publikován. Zvlášť je kódována regionální mutace MF DNES, protože narozdíl  

od ostatních vydání nemá celostátní dosah. 

MF DNES 1 

Právo 2 

Sport 3 

MF DNES - Praha 4 

 



 

 

4. Rozsah textu:  (ROZCL) 

 Rozsahem textu rozumíme celkovou plochu papíru, na které se text nachází.  

Do celkové plochy textu započítáváme i titulek. Hodnotu vyjádříme v centimetrech 

čtverečních. 

Hodnoty a kódy: Například textu o ploše 25 cm
2
 přiřadíme kód 25. 

 

5. Rozsah obrazového materiálu: (ROZOBR) 

Rozsahem obrazového materiálu rozumíme celkovou plochu papíru, na které  

se obrazový materiál nachází. Do celkové plochy nezapočítáváme popisek u fotky. 

Hodnotu vyjádříme v centimetrech čtverečních. 

Hodnoty a kódy: Například fotografii o ploše 15 cm
2
 přiřadíme kód 15. 

 

6. Forma textu (FORT) 

Formou textu rozumíme zvolenou formu předání informací. 

Hodnoty a kódy: 

článek 1 

rozhovor 2 

bodový souhrn (výsledků, programu) 3 

upoutávka 4 

 



 

 

7. Hlavní téma (HLT) 

Hlavním tématem článku rozumíme základní námět článku.  Vedle něj se v textu 

mohou objevovat na menší ploše zmíněná vedlejší témata. Hlavní téma je v článku pouze 

jedno. 

výsledky 1 

pozvánka 2 

organizace závodu 3 

atmosféra závodu 4 

OH Londýn 2012 5 

Štěpánka Hilgertová  6 

Vavřinec Hradilek  7 

Stanislav Ježek  8 

další sportovci  9 

generační obměna 10 

Jiné 11 

 



 

 

8. Vedlejší témata (VDT) 

Vedlejším tématem textu rozumíme téma v textu zmíněné, ale ve srovnání s hlavním 

tématem upozaděné. Vedlejší téma může doplňovat nebo rozvíjet hlavní téma textu. 

 

výsledky 1 

pozvánka 2 

organizace závodu 3 

atmosféra závodu 4 

OH Londýn 2012 5 

Štěpánka Hilgertová  6 

Vavřinec Hradilek  7 

Stanislav Ježek  8 

další závodníci 9 

generační obměna 10 

Jiné 11 

 



 

 

9. Hlavní aktér  (HAT) 

Hlavním aktérem rozumíme osobnost, která je v textu nejvýraznější. 

Štěpánka Hilgertová 1 

Luboš Hilgert 2 

Michal Jáně 3 

Stanislav Ježek 4 

Jiří Rohan 5 

Jaroslav Volf a Ondřej Štěpánek 6 

Vavřinec Hradilek 7 

Tomáš Koplík a Jakub Vrzáň 8 

Kateřina Kudějová 9 

Etienne Daille 10 

Mike Dawson 11 

Vítězslav Gebas 12 

 



 

 

10. Vedlejší aktér textu (VAKTT) 

Vedlejším aktérem textu rozumíme osobnost, která v textu vystupovala buď přímo, 

nebo se o ní hovořilo. Vedlejších aktérů může být v textu víc. 

Štěpánka Hilgertová 1 

Luboš Hilgert 2 

Michal Jáně 3 

Stanislav Ježek 4 

Jiří Rohan 5 

Jaroslav Volf a Ondřej Štěpánek 6 

Vavřinec Hradilek 7 

Tomáš Koplík a Jakub Vrzáň 8 

Kateřina Kudějová 9 

Etienne Daille 10 

Mike Dawson 11 

Vítězslav Gebas 12 

Irena Pavelková 13 

Jaroslav Pollert 14 

Peter a Pavol Hochschornerovi 15 

Jana Dukátová 16 

Tony Estanguet 17 

Michal Martikán 18 

Jiří Prskavec 19 

Jiří Pultera 20 

Danielle Molmenti 21 

Peter Kauzer 22 

Alexander Slafkovský 23 

Matěj Benuš 24 

Kateřina Hošková 25 

Jonáš Kašpar a Marek Šindler 26 

Elena Kaliská 27 

Eva Ornstová 28 

Vít Přindiš 29 

 



 

 

11. Aktér obrazového materiálu (AKTOBR) 

Sledujeme aktéry vybrané pro obrazové prostředky. 

 

Štěpánka Hilgertová 1 

Luboš Hilgert 2 

Michal Jáně 3 

Stanislav Ježek 4 

Jiří Prskavec 5 

Vavřinec Hradilek 6 

Jaroslav Volf, Ondřej Štěpánek 7 

Tomáš Koplík, Jakub Vrzáň 8 

Kateřina Kudějová 9 

Vítězslav Gebas 10 

Ostatní 11 

 

12. Povaha textu (vyznění) (VYZ) 

Sledujeme výrazové prostředky, kterými bylo téma popsáno. Použití expresivních 

slov nebo skrytých významů, případně hodnotících tvrzení. 

pozitivní 1 

neutrální 2 

negativní 3 

ambivalentní 4 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2: Mistrovství světa ve vodním slalomu – tisková zpráva č. 1 

Mistrovství světa ve vodním slalomu bude hostit Praha 

 

(19.4.2010 – Praha) Mezinárodní kanoistická federace (ICF) přidělila na konferenci 

v Budapešti pořadatelství Mistrovství světa ve vodním slalomu pro rok 2013 České 

republice. Světový šampionát se bude konat v Kanoistickém areálu v Praze – Troji  

od 9. do 15. září. Rok 2013 bude stoletým výročím vzniku české kanoistiky. Letos se 

v Kanoistickém areálu v Praze – Troji budou konat 8. - 9. května závody série 

Českého poháru a především 18. – 20. června Světový pohár. 

 

Mistrovství světa se konalo v Praze v roce 2006, a tak se vrací po pouhých sedmi letech. 

Jen jednou v historii se světový šampionát konal znovu tak brzy na stejné trati. Rakouský 

Spittal hostil MS v letech 1963 a 1965. Celkově to bude pro Českou republiku třetí 

světový šampionát, protože v roce 1967 se uskutečnilo mistrovství světa na trati pod 

Lipenskou přehradou. 

 

„Myšlenka organizace Mistrovství světa u příležitosti sta let české kanoistiky vzešla od 

předsedy Českého svazu kanoistů prof. Jaroslava Pollerta,“ říká ředitel organizačního 

výboru Jiří Rohan, a dodává: „věřím, že se českým reprezentantům bude dařit na domácí 

vodě a snad navážeme na pět medailí z domácího mistrovství světa 2006.“ 

 

Pořadatelem MS 2013 bude oddíl USK Praha, který úspěšně připravil nejen mistrovství 

světa v roce 2006, ale i osm závodů světového poháru a řadu dalších českých i 

mezinárodních klání. „Už pro letošní Světový pohár jsme připravili několik novinek, 

které, věřím, zatraktivní celý závod. Na přípravu Mistrovství světa máme tři roky a určitě 

je využijeme pro vytvoření co nejlepších podmínek nejen pro sportovce, ale i pro 

návštěvníky,“ doplňuje Stanislav Ježek, pátý muž OH 2008 a člen organizačního týmu 

Světového poháru i MS 2013. 

Partnery Světového poháru 2010 jsou Oresi, UNIQA pojišťovna, Enteria - český stavební 

holding, ČEZ, Vaillant a Pražská teplárenská. 

Univerzitní sportovní klub Praha (USK Praha) 

Oddíl byl založen v roce 1953 a od samého začátku jeho členové výrazně ovlivňovali 

vývoj českého i světového vodního slalomu. Za USK Praha závodili například 



 

 

olympijský vítěz Lukáš Pollert, dvojnásobný olympijský medailista Jiří Rohan nebo ještě 

v roce 1996 na OH v Atlantě i Štěpánka Hilgertová. Nejvýraznějšími z aktivních 

závodníků jsou v současné době kajakářka Irena Pavelková a singlkanoista Stanislav 

Ježek. USK Praha sídlí v Kanoistickém areálu v Praze – Troji, kde bylo úspěšně 

uspořádáno například mistrovství světa ve vodním slalomu a osm závodů světového 

pohárů.  

 



 

 

Příloha č. 3: Světový pohár 2010 – tisková zpráva č. 1  

Světový vodní slalom startuje v Praze – Troji 

 

(17.6.2010 – Praha) Světový pohár ve vodním slalomu se koná od pátku 18. června 

do neděle 20. června ve Vodáckém areálu v Praze – Troji. Na start se postaví téměř 

celá světová špička, včetně všech olympijských vítězů z Pekingu 2008. Nechybí 

kompletní česká reprezentace v čele s dvojnásobnou olympijskou vítězkou 

Štěpánkou Hilgertovou. Jen zraněného kajakáře Ivana Pišvejce nahradí Vít 

Přindiš. Do závodu je přihlášeno 278 závodníků ze 38 zemí. 

V pátek se pojedou od 9.00 hodin kvalifikace všech kategorií, konec programu je 

plánován na 18.45. V sobotu budou závodit singlkanoe žen a mužů a také deblkanoe. 

Semifinále začíná v 9.30, finále, kde se utká deset nejlepších lodí, ve 13.30. Na deblkanoi 

se představí všichni medailisté z OH 2008, včetně stříbrných Jaroslava Volfa s Ondřejem 

Štěpánkem.  

 

V neděli začíná program v 10.00 semifinálovými jízdami kajakářek a kajakářů. Finále 

pak začíná ve 14.00. Mezi kajakářkami nebude chybět žádná medailistka z OH 2008, ani 

dvojnásobná olympijská vítězka Štěpánka Hilgertová. 

„Pro diváky jsme připravili řadu doprovodných aktivit. Samozřejmě nebudou chybět 

koncerty ani tradiční bungee trampolíny,“ říká ředitel organizačního výboru Jiří Rohan a 

doplňuje, „obrovský zájem byl loni o sázení na výsledek, proto i letos si budou moci 

návštěvníci o víkendu vsadit přímo v areálu a to jak na vítěze a na konečné pořadí, tak i  

na vítěze z předem připravených dvojic závodníků.“ 

 

„Konkurence bude veliká,“shrnuje při pohledu na startovní listinu šéftrenér české 

reprezentace Jiří Pultera, „uvidíme, jak se bude závod vyvíjet, ale myslím, že úspěch bude 

zisk alespoň jednoho medailového umístění a několika finálových účastí.“ 

Tvrdé souboje se očekávají mezi českými a slovenskými závodníky. Oba týmy budou 

v nejsilnějším složení a hlavní partner Světového poháru 2010, Oresi Kuchyně, vypsal 

speciální cenu. Nejúspěšnější český a slovenský závodník obdrží kuchyni v hodnotě  

80 000 Kč. Rozhodovat bude pořadí závodníků ve finále, při shodnosti výsledek 

semifinále, případně kvalifikace. 



 

 

V letošní sezóně je závod v Praze – Troji prvním ze seriálu Světového poháru, který 

pokračuje o týden později ve španělském Seu d‘Urgell.  V Praze – Troji se letos pojede 

Světový pohár podeváté, v roce 2006 bylo úspěšně uspořádáno Mistrovství světa. V roce 

2013, u příležitosti stoletého výročí české kanoistiky, se bude konat v Praze-Troji 

Mistrovství světa. Jen jednou v historii se světový šampionát konal znovu tak brzy na 

stejné trati.  

 

Vstupné je o víkendu 50 Kč, děti do 150 cm, důchodci a hendikepovaní mají vstup 

zdarma. Více informací na www.slalomtroja.cz 

 

 



 

 

Příloha č. 4: Světový pohár 2010 – tisková zpráva č. 2  

Finále kanoistických disciplín – jedna zlatá pro ČR, dvě pro Číňany 

 

(19.6.2010 – Praha) Závěrečné jízdy kanoistů přinesly ve všech disciplínách několik 

překvapení – jak na medailových pozicích, tak v neúspěchu některých favoritů. 

Vítězství v singlkanoích si ve své premiéře na Světovém poháru vyjel český 

reprezentant Michal Jáně, další první místa obsadili Číňané – v deblu zvítězili 

Minghai Hu a Junrong Shu, v singlu žen Nangin Cen. 

 

Jáně, který ze startu vyjížděl jako druhý, nenašel po celý závod pokořitele. Jeho čas 

98.69 nepřekonal ani první semifinalista Stanislav Ježek, který sice zajel skvěle a 

energicky začátek, v závěru však chyboval a skončil pátý. Druhé místo vybojoval 

Slovinec Benjamin Savšek (100.10), který loni ve Světovém poháru skončil na stříbrné 

pozici, a třetí Slovák Alexander Slafkovský (100.36), evropský šampion z roku 2008. 

 

Fenomenální Michal Martikán, mnohonásobný mistr světa i Evropy a dvojnásobný 

olympijský vítěz, se v Tróji nijak výrazně neprosadil. Do finále prošel jen těsně a 

nakonec v něm skončil na osmém místě.  

 

Nebýt dvou doteků, nikdo by na bratry Pavola a Petra Hochschornerovy ve finále deblu 

neměl. I navzdory penalizaci skončili druzí jen se ztrátou 33 setin vteřiny za Číňany 

Minghai Hu a Junrong Shu, kteří čistě zajeli čas 108.05. Třetí místo obsadila polská 

posádka Piotr Szczepanski a Marcin Pochwala (108.70). Šok pro všechny a především 

pro ně samotné, byla osudová chyba Jaroslava Volfa s Ondřejem Štěpánkem. Druzí 

semifinalisté aspirující na medaile nakonec v rozhodující jízdě skončili poslední, protože 

neprojeli už třetí branku.  

 

Obrovským zvratem skončila kategorie singlířek, která byla na program Světového 

poháru letos zařazena poprvé. Závod plný eskymáků a vynechaných branek nakonec 

nejlépe zajely a první dvě místa obsadily Číňanky Nangin Cen (129.86) a Qianqian Teng 

(137.03). Dosud suverénní Australanka Jessica Fox, která nejlépe zajela kvalifikaci i 

semifinále, navzdory dobrému začátku minula branku. Třetí místo vybojovala Slovenka 

Katarína Macová (141.53) Branku vynechala i favorizovaná Jana Dukátová ze 



 

 

Slovenska, která jinak sbírá úspěchy především v kajaku. Česká reprezentantka Kateřina 

Hošková skončila devátá (186.30).  

 



 

 

Příloha č. 5: Světový pohár 2010 – tisková zpráva č. 3  

Finále kajaků přinesla zvraty a také radost rodině Hilgertů 

 

(20.6. 2010 – Praha) Největším šokem závodu žen byla neuvěřitelná a nevídaná 

nehoda Jany Dukátové. Hned v úvodu se jí uvolnila „šprajda“, Dukátová nabrala 

vodu a okamžitě ztratila šanci na jakýkoliv úspěch. Z vítězství se radovala mistryně 

světa Jasmin Schornbergová s časem 109.05. Za ní se velmi těsně zařadila Britka 

Fiona Pennie (109.16). Třetího místa se nakonec v napínavém závodě dočkala díky 

chybujícím soupeřkám česká závodnice Štěpánka Hilgertová (109.79). Irena 

Pavelková dojela pátá (111.70).  

 

Mezi muži zajel suverénně nejlepší čas Ital Daniele Molmenti (92.62). Ze stříbra se 

radoval Luboš Hilgert, který překvapil už v semifinále (94.02). Třetí skončil poslední 

muž semifinále, Švýcar Michael Kurt (94.68). Ostatní kajakáři ve špičkově obsazeném 

závodě chybovali, čímž ztratili naději na medaile. Jeden dotek odsunul na čtvrté místo 

olympijského vítěze Alexandra Grimma (96.47) a dva doteky na šesté místo slovinského 

favorita Petera Kauzera (96.97), který jinak zajel nejlepší čas po Molmentim. Vavřinec 

Hradílek dojel čtvrtý (96.82). 

 

Finálovými jízdami kajaků Světový pohár v Tróji skončil.  

 

Třídenní závody plné dramatických zvratů a se špičkovou mezinárodní účastí sledovaly 

tisíce diváků z plných tribun a na velkoplošné obrazovce s přehledem záběrů po celé 

délce trati. Pro diváky byl připraven i doprovodný program, takže vodácký areál v Praze-

Tróji byl plný po celý víkend. 

  

Tiskové středisko zvládlo nápor zahraničních i českých novinářů, přenosy ze závodů 

byly dobře technicky zajištěny, komentování závodů v několika jazycích bylo na kvalitní 

úrovni. 

 

„Potvrdila se vysoká úroveň nejen naší reprezentace, ale i vodáckého areálu v Praze-Troji 

a celého organizačního týmu, který měl zajištění závodů Světového poháru na starost. 

Objevily se sice menší problémy technického rázu, které při takhle rozsáhlé a hektické 

akci nelze vyloučit, a nemohli jsme kvůli tomu nabídnout úplně všechny novinky hlavně 



 

 

v oblasti rychlého zpravodajství, které jsme plánovali, ale zároveň nám to přineslo 

potřebnou zkušenost, jak vše příště zařídit lépe. „Areál v Tróji pořádá Mistrovství světa 

v roce 2013 a věřím, že jsme letošním Světovým pohárem potvrdili, že jsme na všechny 

mezinárodní akce dobře připraveni,“ shrnul ředitel organizačního výboru Jiří Rohan. 

 



 

 

Příloha č. 6: Světový pohár 2011 – tisková zpráva č. 1 

V Praze – Troji se rozhodne o vítězích Světového poháru vodních slalomářů. Češi 

jsou favorité.  

 

(11.8.2011 – Praha) Finále Světového poháru ve vodním slalomu se koná od pátku 

12. srpna do neděle 20. června ve Vodáckém areálu v Praze – Troji. Na start se 

postaví téměř celá světová špička, nechybí kompletní česká reprezentace v čele 

s dvojnásobnou olympijskou vítězkou Štěpánkou Hilgertovou a druhým mužem 

průběžného pořadí seriálu Stanislavem Ježkem. Do závodu je přihlášeno 306 

závodníků ze 34 zemí. Světový pohár hostí Praha – Troja podesáté.  

V pátek se pojedou od 9.00 hodin kvalifikace všech kategorií, konec programu je 

plánován na 19.00. V sobotu budou závodit singlkanoe žen a mužů a také kajakáři. 

Semifinále začíná v 9.00, finále, kde se utká deset nejlepších lodí, ve 12.20. O vítězství 

tak budou bojovat singlkanoista Stanislav Ježek, který je v průběžném pořadí na druhém 

místě a Vavřinec Hradílek, který je s minimálním odstupem čtvrtý. V neděli začíná 

program v 9.30 semifinálovými jízdami kajakářek a deblkánoí. Finále pak začíná ve 

12.05. Mezi kajakářkami nebude i dvojnásobná olympijská vítězka Štěpánka Hilgertová. 

„Pro diváky jsme připravili řadu doprovodných aktivit. Samozřejmě nebudou chybět 

koncerty ani tradiční bungee trampolíny a pro děti výtvarnou dílnu,“ říká ředitel 

organizačního výboru Jiří Rohan a doplňuje, „stejně jako v minulých letech budou moct 

diváci vsadit na výsledek závodu přímo v areálu a to jak na vítěze a na konečné pořadí, 

tak i  na vítěze z předem připravených dvojic závodníků.“ 

 

„Já na výsledek nikdy nevsázím,“ usmívá se šéftrenér české reprezentace Jiří Pultera, 

„spokojený budu, když získáme alespoň jednu medaili. Závod je pro nás důležitý i proto, 

že je posledním testem před mistrovstvím světa.“ Světový šampionát hostí Slovenská 

Bratislava, na obtížné slalomové trati v Čunovu se bude závodit od 6. do 11. září. Český 

tým bude obhajovat pět medailí. 

V letošní sezóně je závod v Praze – Troji posledním závodem seriálu Světového poháru, 

rozhodne se tak o celkových vítězích. V Praze – Troji se letos pojede Světový pohár 

podesáté, v roce 2006 bylo úspěšně uspořádáno Mistrovství světa. V roce 2013, u 

příležitosti stoletého výročí české kanoistiky, se bude konat v Praze-Troji Mistrovství 



 

 

světa. Jen jednou v historii se světový šampionát konal znovu tak brzy na stejné trati.  

 

Vstupné je o víkendu 50 Kč, děti do 150 cm, důchodci a hendikepovaní mají včetně 

doprovodu vstup zdarma. Více informací na www.slalomtroja.cz 

 



 

 

Příloha č. 7: Světový pohár 2011 – tisková zpráva č. 2  

Češi ovládli první den finále Světového poháru – všichni postoupili z kvalifikace. 

 

(12.8.2011 – Praha) První den Světového poháru ve vodním slalomu v Tróji skončil 

pro českou reprezentaci mimořádně úspěšně. Všichni čeští závodníci se ve všech 

kategoriích kvalifikovali do semifinálových bojů. Kromě deblkanoí navíc Češi 

obsadili všechna první místa – Vavřinec Hradílek a Irena Pavelková v kajaku, 

Kateřina Hošková a Stanislav Ježek na singlkanoi. 

 

„Je to výborný výsledek a skvělý start do závodů, a jsem rád, že jsem mohl pobavit 

diváky,“ říká Vavřinec Hradílek, který ve druhé kvalifikační jízdě předvedl několik 

efektních kousků, protože bylo jasné, že ho čas z první jízdy pošle do semifinále bez 

problémů. „Zítra se ale pojede úplně jiný závod,“ nepodceňuje však Hradílek svoje 

konkurenty. 

 

I výkony jeho kolegů slibují, že čeští závodníci budou hrát o nemálo medailí. 

Stabilně kvalitní výkony podala jak olympijská vítězka Štěpánka Hilgertová (kajak) tak i 

její syn Luboš Hilgert (kajak), Tomáš Indruch (singlkanoe), kteří do medailových bojů 

určitě také výrazně zasáhnou. 

  

Sítem kvalifikace však postoupily i všechny světové hvězdy, takže konkurence bude 

navzdory dnešním úspěchům velká. Jediným překvapením bylo pouze vypadnutí 

bronzového olympionika z Pekingu Benjamina Boukpetiho (Togo), kterému semifinále 

kajakářů uniklo o pouhých sedm setin sekundy. 

 

„Naplno se závod rozjede zítra, doufám, že diváci ke kanálu v Tróji dorazí, aby 

podpořili naše reprezentanty,“ vyzývá Jiří Rohan, ředitel organizačního týmu.  

 

Hlavní program Světového poháru pokračuje zítra od 9:00 hodin závody singlkanoí 

mužů i žen a kajaků mužů. Finále se v těchto kategoriích pojede od 12:20 hodin. V neděli 

vyvrcholí soutěž kajaků žen a deblkanoistů (semifinále se jede od 9:30 a finále od 12:05 

hodin). 

 



 

 

Kromě napínavých závodů na diváky v Tróji čeká i bohatý doprovodný program – 

například možnost vsadit si na výsledky v mobilní kanceláři Tipsportu, bungee 

trampolíny, lezecká stěna nebo umělecká dílna pro děti.  

 

Vstupné je pouze 50 Kč, děti, senioři a postižení mají vstup zdarma. Více informací na 

www.slalomtroja.cz 



 

 

Příloha č. 8: Světový pohár 2011 – tisková zpráva č. 3  

Hradílek v Troji zvítězil. Ježek ovládl celkové pořadí Světového poháru 

 

(12.8.2011 – Praha) Druhý den Světového poháru ve vodním slalomu v Tróji 

ozdobil svou zlatou jízdou kajakář Vavřinec Hradílek. Z dalších favorizovaných 

Čechů dojela singlkanoistka Kateřina Hošková nakonec stříbrná a singlkanoista 

Stanislav Ježek sice až čtvrtý, ale i toto umístění mu vyneslo celkové vítězství 

v letošním Světovém poháru. V celkovém hodnocení uspěl i Vavřinec Hradílek, 

který získal druhé místo. V Tróji se totiž koná závěrečný podnik této prestižní série.  

 

„Bez diváků by bylo vítězství daleko těžší, skvěle mě hnali do cíle. Jsem moc rád, že 

tady byla taková konkurence, jet proti mistrům světa a Evropy je vždycky paráda,“ říká 

Vavřinec Hradílek. Celkem se dnes jela tři finále. V kategorii C1M (singlkanoe muži) 

zvítězil Alexander Slafkovsky (SVK), stříbro získal Denis Chanut Gargaud (FRA) a 

bronz David Florence (GBR) před již zmiňovaným čtvrtým Stanislavem Ježkem.  

 

„Mrzí mě, že jsem doma v Tróji nevyhrál, ale celkové vítězství ve Světovém poháru si 

opravdu hodně cením. Je to výsledek za celou sezonu, ne jen za jeden závod,“ 

poznamenal Stanislav Ježek. 

 

V kategorii C1W (singlkanoe ženy) vyhrála Rosalyn Lawrence (AUS), jíž první 

místo vyneslo i celkové vítězství ve Světovém poháru, druhá byla Kateřina Hošková 

(CZE), a třetí Caroline Loir (FRA).  

 

A v poslední kategorii K1M (kajak muži) zvítězil Vavřinec Hradílek (CZE) o 

pouhých pět setin sekundy před úřadujícím mistrem světa Danielem Molmentim (ITA) a 

třetím Slovincem Peterem Kauzerem, jemuž bronzová příčka taktéž vynesla celkové 

vítězství v letošním Světovém poháru. Luboš Hilgert (CZE) nakonec dojel čtvrtý.  

 

Podrobné výsledky všech dnešních závodů naleznete zde. 

Zítra jsou na programu semifinálové a finálové jízdy deblkanoistů (C2M) a kajakářek 

(K1W) a obzvláště mezi kajakářkami mají Češi několik želízek v ohni – kromě 

olympijské vítězky Štěpánky Hilgertové je to vítězka kvalifikace Irena Pavelková nebo 

Kateřina Kudějová. Semifinále začne v 9:30, finále v 12:05 hodin. 

http://www.slalomtroja.cz/cz/live-results


 

 

Příloha č. 9: Světový pohár 2011 – tisková zpráva č. 4  

Zlato a stříbro pro slovenské kajakářky, stříbro pro deblisty Koplíka a Vrzáně 

 

(14.8.2011 – Praha) Finálovými jízdami kajakářek a deblkanoistů dnes skončily 

závody v Tróji, které jsou závěrečnou částí série letošního Světového poháru ve 

vodním slalomu. V deblkanoích zvítězili Slovinci Sašo Tatjat a Luka Božic a česká 

dvojice Tomáš Koplík a Jakub Vrzáň získala stříbro, což jim nakonec vyneslo i 

celkové třetí místo ve Světovém poháru. 

 

Kajakům dominovaly Slovenky, protože zkušená Elena Kaliská vyjela zlato a Jana 

Dukátová stříbro, čímž se zároveň stala celkovou vítězkou letošního Světového poháru. 

České reprezentantky měly smolný den a žádná z nich se do finále ani nedostala, největší 

naděje Štěpánka Hilgertová a Irena Pavelková si ze semifinálové jízdy odnesly příliš 

mnoho trestných sekund.  

 

Na třetím místě v kajacích skončila překvapivě Ruska Marta Charitonová, 

v deblkanoích dvojice Britové David Florence a Richard Hounslow. Pro Florence to je 

druhá bronzová medaile z Tróje, neboť v sobotu si vypádloval třetí místo i 

v singlkanoích. 

 

Obě kategorie přinesly několik překvapivých zvratů, především v selhání kajakářské 

mistryně světa Corinny Kühnle (AUT), která ve finále zbytečně chybovala už na první 

brance i několikrát později, a světových šampionů deblistů Pavola a Petera 

Hochschornerových (SVK), kteří se do finále vůbec nedostali kvůli neprojetí branky. 

Jejich výsledky z předchozích závodů série jim však přesto zajistily celkové vítězství 

v letošním Světovém poháru. 

 

„Věřím, že se příští rok opět v Tróji sejdeme při stejně velkolepém závodu jako letos 

a v roce 2013 na mistrovství světa, které se koná ke sto letům české kanoistiky,“ 

poznamenal při závěrečné ceremonii předseda Českého svazu kanoistů Jaroslav Pollert. 

 

Více informací na www.slalomtroja.cz 

 



 

 

Příloha č. 10: Světový pohár 2012 – tisková zpráva č. 1  

ICF Světový pohár ve vodním slalomu Praha, Česká republika 24. – 26. srpna 2012 

 

První olympijští medailisté potvrzeni 

 

Kompletní česká reprezentace a spolu 5 čerstvých medailistů z XXX. Olympijských her 

v Londýně již potvrdilo start na Světovém poháru ve vodním slalomu v Praze Troji. 

Čtvrtý z pěti závodů ze seriálu Světového poháru se po úspěšném loňském ročníku vrací 

i letos a bude generálkou před Mistrovstvím světa v roce 2013. Bude se konat dva týdny 

po ukončení letní olympiády pod záštitou Světové kanoistické federace ICF. „Diváci 

rozhodně nebudou litovat, když přijdou a uvidí širokou světovou špičku oproti OH, kde 

jsou státy zastoupeny v každé kategorii po jedné lodi,“ říká šéf organizačního výboru Jiří 

Rohan. Na startu se představí i česká hvězda a vedoucí závodnice v průběžném 

hodnocení kategorie C1, Kateřina Hošková.  

 

Závod v Praze Troji začne kvalifikací v pátek v 9 hodin. První vyrazí na trať 

singlkanoistky na čele s Kateřinou Hoškovou, po nich singlkanoisté včetně české 

jedničky Stanislava Ježka a pak kajakáři se stříbrným Vavřincem Hradilkem. Odpoledne 

budou o postup bojovat závodnice v kategorii kajak ženy a na závěr deblkanoisté v 

tradičně silné kategorii české reprezentace v olympijském reparátu s Volfem a 

Štěpánkem. 

 

Program bude probíhat nejen na vodě, ale i na souši. Na vodě se pro diváky připravuje 

možnost raftování pro odvážné jednotlivce. Celý den si bude moci každý „zaskákat“ na 

bungee trampolínách, připravena jsou také hudební a sportovní vystoupení. 

 

HVĚZDY: 

Potvrzený start medailistů z OH: 

K1:  Vavřinec Hradilek, ČR - stříbrný medailista z Londýna, stříbrný z mistrovství  

světa v roce 2010, 9. Místo v deblkanoe se Stanislavem Ježkem na OH v Londýně 

Hannes Aigner, Německo, bronzový medailista na OH v Londýně i na ME 

v Augsburgu 



 

 

 

C2:  David Florence - Richard Hounslow, Velká Británie, stříbrní z Londýna,  

Hounslow byl 12. v K1 v Londýně a je šestinásobným medailistou z ME.  

 

K1 ženy: Jessica Fox, Austrálie, stříbrná z Olympiády v Londýně, jen 18letá  

závodnice, velký talent, zlatá z Olympijských her mládeže v roce 2010. 

Maialen Chourraut, Španělsko, bronzová z Londýna, stříbrná z MS 2011. 

 

Další hvězdy: 

C1 ženy: Kateřina Hošková, ČR, vedoucí závodnice Světového poháru, mistryně světa 

z roku 2011. 

K1 ženy: Štěpánka Hilgertová, ČR, 4. místo na OH v Londýně, olympijská vítězka 

z 1996 a 2000.  

K1: Stanislav Ježek, ČR, 5. místo na OH v Londýně i Pekingu 2008 

C2: Jaroslav Volf a Ondřej Štěpánek, ČR, stříbrný z Pekingu, bronzový z Atén 

 

 

SVĚTOVÝ POHÁR 2012: 

 Cardiff, GBR: 8 – 10. 6. 2012                  

 Pau, FRA: 15. – 17. 6. 2012                       

 La Seu d'Urgell, ESP: 22. – 24. 6. 2012 

 Praha, CZE: 24. – 26. 8. 2012    

 Bratislava, SVK: 30. 8. -  2. 9. 2012    

 

DISCIPLÍNY: 

Muži: K1, C1, C2 

Ženy: K1, C1 

K = kajak, C = kanoe 

 

O KANÁLU: 

Kanál v Praze Troji je situován na pravé straně řeky Vltavy říčního km 45.70 v Praze 

Tróji. Byl postaven na začátku devadesátých let a skládá se z měnitelných překážkových 

pneumatik vyplněných betonem, z betonových panelů a dřevěných trámů. 

http://laseudurgell2012.worldcup.events.slalom.canoeicf.com/
http://prague2012.worldcup.events.slalom.canoeicf.com/
http://bratislava2012.worldcup.events.slalom.canoeicf.com/


 

 

 

 

VSTUPENKY: 

Pátek 24. Srpna – ZDARMA 

Sobota 25. Srpna – semifinále a finále – 50 Kč 

Neděle 26. Srpna – semifinále a finále – 50 Kč 

(děti do 150cm zdarma) 

 

Průběžné pořadí SP je na stránkách ICF. 

 

PROGRAM: 

Pátek 24.
 
srpna – 9:00 – 15:00 – Kvalifikace C1 ženy, C1 muži, K1 muži  

15:30 - 18:45  - Kvalifikace K1 ženy, C2 muži 

 

Sobota 25. Srpna - 9:00 - 12:10 - Semifinále C1 ženy, C1muži, K1 muži 

    12:30 - 14:00 - Finále C1 ženy, C1muži, K1 muži   

  

 

Neděle 26. Srpna - 9:30 - 11:15 - Semifinále K1 ženy, C2 muži     

    12:02 - 12:57 - Finále K1 ženy, C2 muži     

 

Detailní program a další informace naleznete na webu 

www.slalomtroja.cz 

 



 

 

 

Příloha č. 11: Četnost výskytu osobnosti jako vedlejšího aktéra v publikovaných 

textech 

 

 

Vysvětlivky: 

Štěpánka Hilgertová 1 

Luboš Hilgert 2 

Michal Jáně 3 

Stanislav Ježek 4 

Jiří Rohan 5 

Jaroslav Volf a Ondřej Štěpánek 6 

Vavřinec Hradilek 7 

Tomáš Koplík a Jakub Vrzáň 8 

Kateřina Kudějová 9 

Etienne Daille 10 

Mike Dawson 11 

Vítězslav Gebas 12 

Irena Pavelková 13 

Jaroslav Pollert 14 

Peter a Pavol Hochschornerovi 15 

Jana Dukátová 16 

Tony Estanguet 17 



 

 

Michal Martikán 18 

Jiří Prskavec 19 

Jiří Pultera 20 

Danielle Molmenti 21 

Peter Kauzer 22 

Alexander Slafkovský 23 

Matěj Benuš 24 

Kateřina Hošková 25 

Jonáš Kašpar a Marek Šindler 26 

Elena Kaliská 27 

Eva Ornstová 28 

Vít Přindiš 29 

 

 

  

 


