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Atlas vodáckého maratónu Budějovice - Praha 

Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je vytvoření atlasu vodáckého maratónu Budějovice – Praha. 

Samotná práce pak obsahuje popis postupu zpracování, včetně literární rešerše. Dílčími 

cíli práce je vytvoření kartografických bodových znaků vodácké a plavební tematiky. 

V práci se také nalézá popis toku řeky Vltavy, historie jejího splavnění a také historie 

závodu Budějovice – Praha. Výsledkem práce je kompletně zpracovaný atlas, který se-

znamuje uživatele s průběhem trati a jeho okolím a je externí přílohou této bakalářské 

práce.  

Klíčová slova: atlas, mapa, Vltava, kanoistika 

 

Atlas of canoeing marathon Budweis – Prague 

Abstract 

The aim of this bachelor thesis is to create an atlas of canoeing marathon Budweis - Pra-

gue. The text of thesis then provides a description of making process, including a litera-

ture review. The partial goal of this work is to create cartographic point features of boat-

ing and nautical themes. The work also includes a description of the Vltava River, history 

of its navigability and the history of the race Budweis - Prague. The result is completely 

processed atlas, which introduces users to the course of the track and its surroundings. 

The atlas is an external attachment to this thesis. 

Key words: atlas, map, Vltava, canoeing 
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1 Úvod 
 „Když pluli po prvé, na březích se pásla stáda jelenů a ve vodách 

se válely obrovské štiky se žlutavými břichy. Z povltavských cha-

loupek vybíhali lidé a stařečkové lomili rukama, že prý ty odváž-

livce na lehounkých loďkách samotný Bůh potrestá. První závod 

byl především oslavou nadšeného mládí, které si přálo roztáhnout 

křídla. Zkostnatělá Praha a jezdci-kanoisté-sportsmeni-kytaristé je 

provázeli slovy: ‚Blázni, nedojedou!‘ Ze soutoku Vltavy a Malše 

vyplulo třináctého srpna roku devatenáct set dvaadvacet sedm lodí. 

Za hodinu nevěděla jedna loď o druhé…“ (Pavel, 1957) 

 Od té doby se s výjimkou období druhé světové války vydávali čeští vodáci vstříc 

peřejím a nástrahám. Citát takřka dokonale vystihuje sílu řeky, náročnost závodu a odva-

hu těch, kteří se pustili vstříc peřejím a dokázali za několik desítek hodin protnout pomy-

slnou cílovou pásku pod pražským Vyšehradem. Tento vodácký ultramaratón z Českých 

Budějovic (obr. 1) do Prahy se v průběhu let pomalu ale jistě stával legendou. Průběh, 

délka i čas závodu se změnil mnohokrát, ale to, co závod vždy doprovázelo a zůstalo 

dodnes, je odhodlání 

závodníků, odvaha, 

s kterou se pouštějí do 

takřka dvousetkilome-

trového úseku Vltavy, 

a také pokora k řece. 

Proměnou ne-

prošel jen závod, ale 

i řeka. Nejdelší český 

vodní tok dostal ve dva-

cátém století nový ka-

bát. Postupně byly vy-

budovány přehrady 

Vltavské kaskády včet-

ně kolosálního Orlíku, dostavěného v roce 1961. Paradoxně stavby vodních hrází odradili 

tehdejší mladou generaci od pořádání dalších závodů a nastala dlouhá doba „temna“, kdy 

se závod nekonal. Legendu však obnovili v roce 2010 nadšení kanoisté z Prahy a pokusili 

se navázat na tradici úspěšného klání vodáků. Obnovená premiéra pak dala možnost 

vzniku této práce – atlasu vodáckého maratónu Budějovice – Praha, který upotřebí každý 

účastník závodu nebo jeho doprovod.   

Následující kapitola nastiňuje teoretickou problematiku, týkající se vzniku jednot-

livých map i atlasu. Obsahuje literární rešerši svazků, které byly stěžejní pro seznámení 

se se správnými kartografickými postupy v tvorbě. Nalézá se tam také vymezení základ-

ních teoretických pojmů, které jsou pro práci více či méně potřebné. 

Přehled kartografických děl s plavební a vodáckou tematikou je zaměřen na po-

rovnání jednotlivých děl a krátké seznámení s historií prvního mapování vodních toků na 

Zdroj: (Fuka, 1953) 

Obr. 1 Nástup na českobudějovické plovárně 1953 



Kapitola 1: Úvod   12 

 

 

ukázkách historických map řeky Rýn. V porovnání současné tvorby jsou zhodnoceny 

mapy Baťova kanálu, vodácko-turistická mapa části Dunaje a také díla týkající se Vltavy. 

V části nazvané Závod Budějovice – Praha se mimo jiné čtenář seznámí se struč-

ným popisem toku Vltavy od jejího pramene až po soutok s Labem. Nalezne také nástin 

historie tohoto závodu i vývoj splavňování Vltavy včetně dobových ilustrací. 

 Hlavním cílem a také přílohou této práce je kompletně zpracovaný tematický 

atlas se všemi náležitostmi, který byl vytvořen, aby sloužil závodníkům, jejich doprovo-

du, ale také těm, kteří váhají, zda se na tuto strastiplnou cestu pustit. V páté kapitole je 

popsán celý postup výroby atlasu – od výběru dat, přes jejich zpracování, až po tisk 

a vazbu. Postup obsahuje detailně rozebrány veškeré kroky při přípravě dat, při výběru 

objektů i jejich vizualizaci. Několik řádků také rozebírá tvorbu kartografických bodových 

znaků. Na konci práce jsou uvedeny veškeré prameny a také obrazové přílohy. 
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2 Literární rešerše, vymezení pojmů 
Tvorba atlasu je nedílnou součástí kartografie.  Teorií této vědy se zabývá velké množství 

autorů, kteří ve svých dílech popisují základní zásady, definují pojmy či seznamují čtená-

ře s její historií. Všechna díla považují za základ kartografie mapu (více v podkapitole 

2.1). Základními principy, jak mapu sestavit, aby splňovala účel, byla pochopitelná 

a zároveň byla splněna všechna vžitá pravidla, popisuje ve svém díle Kartografie 

prof. Hojovec (1987).  

Tato kniha je rozdělena na tři základní tematické celky kartografie, kterými jsou 

topografická a tematická kartografie, matematická kartografie a kartografická polygrafie 

a reprografie. Nejdůležitější částí pro tvorbu atlasu byla zmíněná první část, která sezna-

muje se základními principy tvorby mapy. Objevují se zde také různé metody zobrazová-

ní bodových značek, linií i areálů. Autor také uvádí, jak správně dělat popis jednotlivých 

prvků v mapě, a jakých chyb se vyvarovat.  

Obdobnou tematikou se zabývá i dílo Nováka s Murdychem (1988), které nese 

název Kartografie a topografie. Tito autoři se především zabývali samotným vznikem 

mapy krok po kroku - od sebrání dat v terénu až po konečný výrobek. Tento postup byl 

v menší míře použit i na tvorbu map v atlase. V knize se jsou popisovány mimo jiné růz-

né metody sběru dat, teorie kartografických zobrazení či metody automatizace 

v kartografii. Nechybí zde ani vysvětlení používání kartografických vyjadřovacích pro-

středků. V závěru díla se může čtenář setkat s výkladem historie kartografie a mapování.  

 Poněkud novějším dílem jsou Metody tematické kartografie od Voženílka a Ka-

ňoka (2011). Tato kniha se zabývá pouze částí kartografie a pomohla převážně při vlastní 

tvorbě kartografických značek, protože zde autoři dopodrobna rozebírají velké množství 

vyjadřovacích prostředků včetně již zmíněných bodových, liniových a plošných znaků. 

Vysvětlují zde také vzájemné působení znaků na okolní znaky, vztah mezi jednotlivými 

druhy písma či teorii správného sestavení legendy.  

 Teorií map se zabývá i Huml (2000), který zdůrazňuje napojení map na geodetic-

ké sítě. Zabývá se hlavně mapováním pro katastrální mapy, nicméně přínos této publikace 

je v podrobném slovníčku kartografických pojmů. Nechybí zde však ani popsání základ-

ních principů obecné kartografie. Tyto principy včetně slovníčku byly využity pro ucelení 

přehledu nad zpracovávanou problematikou. 

 Zajímavým dílem je zajisté Geografická kartografie (Čapek, a další, 1992), která 

se také zabývá podrobnými postupy při tvorbě mapy. Seznamuje čtenáře hlavně se zá-

kladním vymezením pojmů a postupů, které jsou vysvětleny v následující podkapitole. 

2.1  Mapa 

Mapu vysvětlují Čapek  a další (1992) jako „zmenšené, zevšeobecněné a vysvětlené zná-

zornění objektů a jevů na Zemi nebo ve Vesmíru, sestrojené v rovině pomocí matematic-

ky definovaných vztahů“. Zmenšením se v tomto případě rozumí poměr mezi délkou 

určitého objektu na mapě a téhož objektu ve skutečnosti, což se nazývá měřítko, které se 

uvádí jako poměr 1 : m. Se snižujícím se měřítkem dochází ke zvětšování zevšeobecně-

ním neboli generalizaci. Výběr objektů, které budou v mapě obsaženy, se řídí tématem 

a smyslem mapy, přičemž nejčastěji se jedná o tyto prvky: polohopis, výškopis a neméně 
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významný popis. Smysl daných značek a názvů nám poté vysvětluje znakový klíč umís-

těný mimo mapové pole či na jiné straně atlasu. V mapě se mohou zobrazit vlastnosti 

i rozmístění jednotlivých objektů. Některé objekty jsou konkrétní (např. silnice, budova), 

některé pak abstraktní, což znamená, že se v terénu nenalézají (např. vrstevnice). Mate-

maticky definované vztahy Čapek a další (1992) vysvětlují jako ukazatele způsobu zem-

ského zakřivení, protože zobrazit zemský povrch v rovině nelze bez určité míry zkreslení. 

 Mapy lze dělit dle několika kritérií. Podle obsahu se mapy dělí na mapy velkých 

měřítek do 1 : 5 000, topografické mapy, obecně geografické mapy a tematické mapy. 

Další možné způsoby dělení jsou podle zobrazovaného území nebo účelu, a také pro koho 

má být mapa vydána. Jak již bylo výše naznačeno, mapy lze dělit i dle měřítka, podle 

něhož se rozlišují mapy malého, středního a velkého měřítka, nicméně toto dělení se různí 

autor od autora. Zásadním pro rozlišení původu mapy je způsob vzniku, kdy buď autor 

sám mapu vytváří a shání si v terénu i data (mapa původní), nebo převezme určitá data 

a upravuje je či přidá vlastní (mapa odvozená). Dále se mapy dělí dle formy podání, počtu 

mapových listů, omezení mapového pole, doby, ke které se vztahují a také podle hodno-

věrnosti, protože v současné době se velmi často objevují i fiktivní mapy (např. smyšlené 

světy v dobrodružných knihách) (Hojovec, 1987, s. 46-48). 

 Nejdůležitějším posláním mapy je přinést uživateli poznání skrze svůj obsah, 

proto by každá mapa měla obsahovat (Čapek, a další, 1992, s. 146) mapové pole, které by 

mělo být ohraničeno rámovou čárou. Dále by neměly chybět okolní doplňkové a konsti-

tuční prvky, které jsou nutné pro využití mapy. Tyto údaje se nejčastěji umisťují mimo 

mapové pole. Patří se mezi ně název mapy, který by měl být stručný, jasný a dobře vidi-

telný z větší vzdálenosti. Nesmí chybět ani měřítko mapy, nejlépe v číselné i grafické 

formě. Další důležitou součástí je legenda, která podává výklad o použitých znacích 

a ostatních kartografických vyjadřovacích prostředcích. Důležitým prvkem je také smě-

rová růžice, v případě, že mapa není orientována na sever. Neměl by chybět ani údaj 

o autorovi mapy. Ostatní kompoziční prvky  již nejsou nutné u každé mapy, jejich použití 

závisí na druhu mapy. Může se jednat třeba o kartografické zobrazení, copyright, souřad-

nicový systém a další složky. 

 Užitek z mapy v terénu je nejdůležitější pro cílovou skupinu – uživatele mapy. 

Při orientaci v prostředí je nejdůležitější krokem určení světových stran (nejlépe pomocí 

buzoly). Jako další postup uvádí Novák s Murdychem (1988, s 230–231) „ztotožnění 

význačných bodů na mapě a v terénu“, přičemž význačné body v mapě nesmějí chybět. 

Může se jednat o lehký úkol, pokud se uživatel nachází např. nedaleko křižovatky komu-

nikací, ale v případě nepřítomnosti význačných bodů se musí poloha zjistit pomocí meto-

dy protínání zpět, kdy si uživatel prochází celou svou cestu v paměti a vzpomíná na vý-

značné body. 

2.2 Atlas 

Atlasem lze chápat systematicky uspořádaný soubor map (Čapek, a další, 1992). Většinou 

se jedná o knihu, která svým jednotným záměrem představuje určité území či určitý jev.  

Jak dodává Mahová (2007, s. 30), obsah map na jednotlivých listech v atlase lze dělit na 

topografický a tematický. Hranice mezi nimi není ostrá a často dochází k prolínání. 

 Atlasy lze třídit dle obsahu nebo územního rozsahu, ale také dle formátu či měřít-

ka. Základní dělení dle obsahu má následující charakter: atlasy geografické, topografické, 
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fotoatlasy (nacházejí se v nich družicové či letecké snímky). Dále se atlasy dělí na atlasy 

velké, střední a kapesní (Hojovec, 1987, s. 59-60). 

 Mapovým atlasem označuje VÚGTK (2005) soubor systematicky uspořádaných 

map, které mají jednotné kartografické provedení, dále plní stejný účel na určitém území 

se zřejmým charakterem. Tyto mapové listy jsou nejčastěji vydávány v knižní formě nebo 

jako volné listy. 

 Obsah atlasu s plavební tematikou popisuje Plavební mapa pro rekreační plavbu. 

Neměl by chybět „popis daného území, pokyny pro plavbu ve smyslu zákonů, vyhlášek 

a Řádu plavební bezpečnosti (včetně nejpoužívanějších plavebních znaků), plavební ma-

pu řeky ve směru říčního kilometrování, tedy proti proudu od říčního kilometru 0,00“ 

(Nakladatelství T, 2009, s. 5). Dále by zde měl být údaj o „mostech a směru jejich pod-

plutí, plochách určených pro vodní lyžaře či vodní skútry, o přístavech a provozních do-

bách na plavebních komorách, způsobu spojení s nimi, možnostech vyvázání, občerstve-

ní, využití volného času, doplnění pohonných hmot servisu plavidel apod.“ 

(Nakladatelství T, 2009, s. 5). 

2.3 Kartografické bodové znaky 

Bodové znaky zobrazují v reálném světě bodové objekty nebo objekty plošné, které však 

díky změně měřítka nemohou být na mapě zobrazeny formou polygonu a jejich půdorys 

prakticky zaniká (např. pramen, budova, sloup a další). Dle Hojovce (1987, s. 54-59) 

dělíme znaky na geometrické, které se především rozlišují tvarem, strukturou a také výpl-

ní, dalším typem jsou symbolické znaky, které zvýrazňují skutečný charakter daného 

bodového prvku (např. obálka značí poštu). Silueta či kresba je ukázkou obrázkové sym-

boliky a používá se nejčastěji pro významné stavby. Posledním typem je použití písmen 

a čísel, které se nejčastěji uplatňuje pro letopočty bitev či naleziště nerostů. 

 Voženílek a Kaňok (2011) doplňují další parametry, které ovlivňují vypovídající 

hodnotu daného bodového znaku. Velkou roli hraje velikost znaku, která je nejvhodněj-

ším parametrem pro vyjádření kvantitativních vlastností, což znamená, že čím větší znak, 

tím se jedná o významnější místo. Oproti tomu struktura  daného znaku vypovídá o kvali-

tativních vazbách mezi jednotlivými body. Struktura slouží především estetickému vý-

znamu a také snadnějšímu rozlišování mezi jednotlivými body (např. Eiffelova věž – 

Petřínská rozhledna – šikmá věž v Pise). Pomocí odlišného rastru nebo barev se pak může 

vyjádřit kvalitativní vlastnost jevu a zároveň jejich intenzitou lze vyjádřit také kvantitu 

jevu. Posledním zmíněným parametrem je orientace. Orientací bodového znaku se rozumí 

otočení kolem těžiště. Některé znaky však tuto složku v sobě zakomponovánu nemají, 

pak je pravidlem, že jsou orientovány v celé mapě stejně – nejčastěji ve vztahu k hornímu 

okraji listu. 

 Na mapách se vyskytují i liniové a plošné znaky, které však nebyly stěžejním 

cílem pro tuto práci, proto jim nebyl věnován patřičný prostor v teoretické ani praktické 

části. 

2.4 Definice plavebních pojmů 

Dle Vyhlášky ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním 

provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí ve znění pozdějších 

předpisů jsou kotviště definována jako místa pro kotvení minimálně tří navrhovaných 
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plavidel a mezi jednotlivými musí být maximálně 8 kilometrů. Často se na těchto místech 

nacházejí jímky pro odpadní vodu či přípojky elektrické energie. Vývaziště sestává ze 

stejné definice, jedná se však pouze o uvázání, nejde o kotvení – pouze pro krátkodobá 

stání. Stání lodní dopravy umožňuje pouze krátkodobé zastavení pro nástup a výstup ces-

tujících.  

Projekt LABEL (Krajský úřad Středočeského kraje - odbor regionálního rozvoje, 

201-) uvádí tři třídy dělení přistávacích míst. Nejzákladnějším místem, které stojí mimo 

kategorizaci, je vývaziště (úvaziště). To je určeno pro krátkodobé odpočinky, avšak neu-

važuje se zde s dlouhodobějším stáním ani se stáním v době povodňové situace. Tato 

stání nemají ani zajištěno hlídání. Prvním základním stupněm v hierarchii míst pro plavi-

dla je kotviště. U kotvišť občasně funguje dozor, některá jsou dokonce oplocena, ale 

slouží především místním residentům a majitelům. Jedná se vlastně o jakýsi mezistupeň 

mezi vývazištěm a přístavištěm, protože se zde již částečně uvažuje o stání plavidel při 

povodňové situaci, ale vše záleží na ekonomické efektivitě projektu. Přístaviště zaujímají 

v hierarchii prakticky podobnou roli jako kotviště, ale v jejich vybavenosti   a kapacitě 

jsou přeci jen rozdíly. Přístaviště již má zdroj pitné vody, občerstvení v blízkém místě, 

WC a další jednodušší vybavení. Uvažování o stání plavidel během povodňové situace 

má stejné parametry jako u kotvišť – záleží především na ekonomickém hledisku. Nej-

vyšší místo v hierarchii zaujímají přístavy. Nacházejí se v nich vyvazovací a kotevní zaří-

zení, kompletní servis pro posádky. Často je zajištěno i ubytování či bezbariérový přístup. 

Sociální zařízení, místo pro spuštění plavidel na vodu či čerpací stanice pohonných hmot 

jsou samozřejmostí. Nechybí ani místo pro vypuštění odpadních vod. Jedná se tedy 

o stupeň pro nejnáročnější klientelu. 

 V Plavební mapě pro rekreační plavbu (Nakladatelství T, 2009, s. 21) se nalézá 

obdobné dělení přistávacích míst pro plavidla, které je označeno hvězdičkami jako u ka-

tegorizace např. hotelů. Základním místem je vývaziště, které disponuje pouze základní-

mi prvky, místem pro piknik a základní služby jsou v okolí. Dvěma hvězdičkami je ozna-

čeno kotviště, kde by se již (mimo prvků zmíněných u vývaziště) mělo nacházet molo, 

toaleta a občerstvení by nemělo být dále než 300 metrů. Přístaviště by mělo představovat 

hlídané a uzavřené místo s občerstvením, umývárnou a elektrickými přípojkami. Neměla 

by chybět ani možnost přezimování plavidel či možnost akutní první pomoci. Čtyřhvěz-

dičkovými přistávacím místem je pak marina. Zde by měl být zajištěn kompletní servis 

pro posádku včetně spouštění plavidel na vodu či čerpání pohonných hmot. Kotevní zaří-

zení s elektrickými přípojkami je pak samozřejmostí 
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3 Přehled kartografických děl s vodáckou a plavební tematikou 
Následující řádky se budou věnovat současné tvorbě, která se zabývá především Vltavou 

nebo jinými vodními toky, a jejíž použití na jiné řeky by bylo také možné. Hlavně řeka 

Rýn se dočkala mnoha zpracování v průběhu staletí, což jen dokazuje, že lidstvo mělo 

potřebu mapovat vodní toky již v minulosti, protože tehdy byly brány především jako 

důležité dopravní tepny a energetické zdroje. 

3.1 Mapy a atlasy řek 

3.1.1 Nil – od Alexandrie po Asuán 

Tato skládací mapa zobrazuje celý tok Nilu od Asuánu po ústí řeky do moře (Lehnert, 

Landrock, 193-). Jedná se spíše o ilustrativní přehled egyptských památek určených turis-

tům (příloha 1). Na mapě nalezneme kromě vodního toku také jednoduché kresby měst, 

v rámci nichž jsou naznačeny významnější budovy, dále je zvýrazněn úrodný pás okolo 

řeky a převážná část větších ostrovů. Je zde také vyobrazena silnice vedoucí okolo řeky. 

Vše je kresleno ručně včetně podob památek nacházejících se podél řeky. Mapa pochází 

nejspíše z 30. let minulého století, ale bližší datace se nepodařila zjistit. 

3.1.2 Rýn 

Rýn je jednou z velmi významných evropských řek, což se odrazilo v množství vytvoře-

ných kartografických děl zobrazujících tuto řeku. Velká část jich vznikala v různých do-

bách, což nabízí prostor ke srovnání a možnému posouzení vývoje v mapování řek. Pro 

příklad je zde uvedeno a popsáno několik z nich. 

 Jednou z těchto map je i „Rheinlauf von Mainz bis Köln“ (Bremer, 1900). Tato 

pohledová mapa má velmi dobře propracovanou grafiku (příloha 2), když se vezme 

v potaz, že pochází již z roku 1900. Pro popis obcí přiléhajících k vodnímu toku je použi-

to haló v barvě toku. Stejně jako v případě Nilu i zde jsou naznačeny stavby v městech. 

Zajímavě jsou řešeny mosty, které jsou vykresleny do reálných tvarů. Celá mapa je dopl-

něna o texty týkající se daného říčního úseku včetně ilustrací nejvýznamnějších paměti-

hodností. 

 Podobný výtvor vypracovalo nakladatelství Heinrich Nord Kunstverlag (příloha 

3). Na této mapě (Nord, ????) se však nalézají propracovanější prvky v krajině (lesy, kop-

ce atd.). Města jsou vykreslena do reálnější podoby, ale nejsou všechna popsána. Opět 

jsou zde popsány nejvýznamnější pamětihodnosti v okolí doplněné o kresby. Nevýhodou 

této mapy je, že vyobrazení větších kopců zakrývá část měst, ale na estetický dojem to 

nemá vliv. Datace není na mapě uvedena. 

 Pravděpodobně z roku 1867 pocházející pohledová mapa (příloha 4) zobrazuje 

prvotní pokusy o zmapování Rýna (Kapp, 1867?). Výškopis je zde uveden opět kopečko-

vou metodou, nicméně čitelnost není úplně na vysoké úrovni, protože mapa je černobílá, 

což způsobuje splynutí spousty prvků dohromady. Nápisy jsou poměrně malým písmem a 

také špatně čitelné. I přes tyto výtky se jedná o povedené dílo s ohledem na dobu vzniku. 

 Roku 1905 byla vydána vazba „Relief Panorama des Rheines in Kupferdruck“ 

(Hoursch, a další, 1905). Tato rovněž pohledová mapa (příloha 5) zprostředkovává mezi-
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krok mezi mapou z roku 1867 a novějšími. Vykresluje totiž už i  domy a mosty, stejně 

jako se zde objevují okolní malby nejvýznamnějších památek. Stále se však jedná o dílo 

černobílé. Kopečková metoda zobrazení výškopisu není provedena v takové kvalitě jako 

na předešlé starší mapě a popis také splývá s okolními prvky v mapě. Mapa je obohacena 

o kresby lodí plujících po Rýnu. Toto dílo se tváří spíše jako obrazové dílo splňující este-

tický účel, než jako kartografické dílo s vypovídající hodnotou. 

 Za nejkvalitnější dílo z historické tvorby pohledových map týkajících se Rýna lze 

považovat zajisté „Rheinlauf von Mainz bis Köln mit seitlicher Beschreibung“ (Bremer, 

192-?) z počátku 20. století (příloha 6). Na svou dobu je mapa velmi kvalitně graficky 

zpracována. Vykreslení linií i ploch je velmi ostré. Tato karta má za úkol seznámit uživa-

tele s historickými stavbami podél Rýna, což splňuje dokonale. Všechny hrady jsou 

popsány s patřičným haló okolo textu, takže je čitelnost skvělá. Také celková přehlednost 

ostatních objektů je na velmi vysoké úrovni. 

3.1.3 Dunaj 

Mapa Duna - Turistatérkép (Paulus - Cart Cad, 1994) zobrazuje řeku Dunaj od Vídně, 

přes Bratislavu do Budapešti. Měřítko 1 : 75 000 dovoluje zachytit široké okolí včetně 

všech slepých ramen, ale ubírá mapě na detailu. Jedná se o moderní kvalitní kartografické 

dílo doplněné o turistickou tematiku vydané roku 1994. Jsou zde vyobrazeny větší silnič-

ní i železniční cesty, proto je mapa vhodná pro cestovatele, který vyhledává pamětihod-

nosti či jinak zajímavá místa v této lokalitě – například přírodní rezervace v okolí vodní-

ho díla Gabčíkova (příloha 7). 

3.1.4 Baťův kanál 

Baťovým  kanálem se zabývá dílo 

z nakladatelství Kartografie Praha vydané 

v měřítku 1 : 30 000 (Kartografie Praha, 

2008). Jedná se o plavební atlas, který 

obsahuje všechny prvky popsané 

v podkapitole 2.2.  Na začátku dílo se-

znamuje čtenáře s všeobecnými informa-

cemi o řece a kanále, s legislativním pro-

středím, ale také se všemi možnými po-

vinnostmi vůdce malého plavidla. 

V atlase nechybí klad listů ani vysvětlivky 

jednotlivých značek (obr. 3). Používané 

plavební znaky jsou ekvivalentem těch, 

které jsou rozmístěny podél říčních toků. 

Nechybějí zde ani další vysvětlené znaky, které se nikterak neliší od standardních karto-

grafických symbolů použitých v jiných současných dílech.   

Zdroj: Kartografie Praha (2008) 

Obr. 2 Schéma plavební komory a jezu 
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  Atlas je sestaven ve velikosti A4, kdy 

na levé straně je mapový list (obr. 4), na pra-

vé se pak nacházejí informace vztahující se 

k danému úseku (obr. 2). Mezi těmito údaji 

nechybí schémata jednotlivých mostů, infor-

mace o jednotlivých přístavištích včetně kon-

taktů na ně. Přístaviště jsou obohacena o 

piktogramy, které uživateli přibližují vyba-

venost jednotlivých přistávacích míst. Dále 

jsou na některých stránkách prázdná místa 

vyplněna obrázky úseků řeky Moravy. V závěru atlasu je na několika málo listech zobra-

zeno území Baťova kanálu na turistické mapě. 

3.2 Vltava 

3.2.1 Vltava – mapový portál SPS
1
 

Jednou ze základních zobrazení Vltavy je mapa na webovém portálu SPS (obr. 5). Na této 

mapě si uživatel může zobrazit několik podkladových map (např. Základní mapu České 

republiky 1 : 10 000, ortofoto a další). V intuitivním prostředí portálu se dá zobrazit nebo 

skrýt řada vrstev. Při řádném přiblížení jsou vidět symboly dopravních značek (obr. 7), 

bóje, říční kilometráž, ale také mola, dalby, mosty a další překážky na vodním toku 

(obr. 6). Jsou zde také dočasné prvky, které jsou upravované dle aktuální situace. Tyto 

prvky zobrazují výjimečné situace na daném místě, jedná se např. o bagrování koryta, 

úsek mimo provoz, nehody, ale i veřejné akce, které by mohly ohrozit plynulý provoz. 

Tento portál neslouží jen Vltavě, ale celému území České republiky.  

                                                   
1 Portál dostupný na webové adrese: <http://mapy.spspraha.cz/app/>. 

Zdroj:Kartografie Praha (2008) 

Zdroj: Kartografie Praha (2008) 

Obr. 3 Ukázka plavebních znaků 

Obr. 4 Baťův kanál – plavební mapa / 

1 : 100 000. Výřez mapového listu 
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Zdroj: SPS (2014) 

Zdroj: SPS (2014) 

Zdroj: SPS (2014) 

3.2.2 Vltava - Vodácká mapa 

Vodácká mapa Vltava v úseku Vyšší Brod – Hluboká nad Vltavou (obr. 10) patří, jak už 

název napovídá, především vodákům 

(Marek, 2007). Měřítko této mapy je 

1 : 50 000. Této rozkládací mapě domi-

nuje mapa Vltavy s širokým okolím. 

Obsahuje mnoho prvků vhodných pro 

turisty, jakými jsou pamětihodnosti, uby-

tovací a restaurační zařízení, ale také 

nemocnice, parkoviště a další. Mezi lini-

ovými prvky vynikají turistické trasy a samozřejmě vodní plochy. Vodácká tematika je 

znázorněna především symboly peřejí, mapa obsahuje i kilometráž řeky. S pomocí jas-

ných značek vykřičníku a křížku jsou zde znázorněna neprůjezdná místa nebo oblasti 

s možným nebezpečím (obr. 8). Všechny jezy mají v mapě své číslo, které odkazuje na 

schémata jezů nacházející se mimo rám mapy (obr. 9).  

Zdroj: Marek (2007) 

Obr. 5 Výřez Mapy SPS na jejím mapovém portálu 

Obr. 6 Zobrazení přehrady Orlík 

na mapě SPS 
Obr. 7 Ukázka plavebních znaků dle 

SPS 

Obr. 8 Ukázka vodáckých znaků na vodácké 

mapě Vltavy 
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 Schémata jezů popisují pomocí smě-

rových linií možnost průjezdu či přenosu 

nebo je průjezd zakázán pomocí bodového 

znaku. Ze schématu je patrná koruna jezu, 

dále také vodní plochy a případně významné 

stavby v okolí. Dále jsou na této mapě plány 

větších měst - Českých Budějovic, Českého 

Krumlova a Hluboké nad Vltavou. Vše dopl-

ňuje popis turisticky zajímavých míst vhod-

ných k navštívení.  

 

 

 

 

3.2.3 Vltava - plavební mapa pro rekreační plavbu 

 Atlas „Vltava: plavební mapa pro rekreační plavbu“ 

zobrazuje všechny významnější vodní nádrže (Lipno, 

Orlík, Slapy) a dále splavné úseky Vltavy. Atlas obsa-

huje vysvětlivky všech značek a bójí. Jednotlivé listy 

obsahují rozmístění jednotlivých znaků (obr. 11 a obr. 

12), bójí na toku, dále také kilometráž a ideální pla-

vební stopu. Jsou zde naznačeny obce i s názvy. Vše 

doplňují nejdůležitější informace pomocí textu, např. 

o přístavištích a vývazištích pro majitele lodí. Mapové 

listy (příloha 9) jsou v měřítku 1 : 15 000. Na začátku 

atlasu nechybí ani podrobný popis vltavské vodní 

cesty s orientačními rychlostmi toku na různých profilech a pokyny pro bezpečnou plav-

bu či vysvětlení nejpoužívanějších signálů (včetně světelných a zvukových).  

 Na jednotlivých mapách je vodní plocha 

vyznačena modrou barvou, avšak okolní prvky 

jsou pouze černobíle, jen vrstevnice jsou hnědé. 

Jedinou další barevnou složkou jsou symboly 

plavební tematiky. Popisky v okolí mapy jsou 

rozlišeny také pomocí barev; hnědá barva slou-

ží pro popis služeb, modrá pak popisuje řeky, 

potoky a plavební komory, červenou barvou 

jsou vyznačeny zákazy a příkazy, ostatní in-

formace mají barvu černou. Jednotlivé doprav-

Zdroj:Marek (2007) 

Zdroj: Marek (2007) 

Zdroj: Janda, Rychtařík (2009) 

Zdroj:  Janda, Rychtařík (2009) 

Obr. 9 Vltava -Vodácká mapa / 1 : 50 000 

Obr. 10 Schéma jezu 

Obr. 11 Ukázka dopravních 

plavebních znaků  

Obr. 12 Ukázka dalších znaků 
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ní značky jsou v mapě uvedeny pomocí reálných symbolů, ostatní znaky pak zobrazují 

charakteristický symbol.  
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4 Závod Budějovice – Praha 

4.1 Vltava 

Pramen Vltavy leží v nadmořské výšce 1172 metrů, soutok s řekou Labe pak v nadmoř-

ské výšce 155 metrů, takže celkové převýšení toku činí 1017 metrů.  Jedná se o vodohos-

podářsky velmi významný tok s průměrným průtokem u ústí řeky okolo 150 m
3
 za 

sekundu. Plocha celého povodí má rozlohu 28 090 km
2
 (Štefáček, 2008).  

Vltava pramení coby Černý potok nedaleko Černé hory (1315 m) na Šumavě. 

U místní osady Borová Lada dostává tento horský potok již jméno Teplá Vltava, která se 

kroutí mezi horskými hřbety po loukách či v lesích (Chvojka, a další, 2012). Je lemována 

přírodními kamenitými břehy, na kterých rostou převážně jehličnaté stromy. Dno je zde 

písčité a balvanité (Štefáček, 2008).  

Nedaleko významného šumavského rašeliniště Mrtvý luh se stéká Teplá Vltava 

s kratší jmenovkyní – Studenou Vltavou (Větvička, a další, 2007). Než  však k soutoku 

dorazí, odvodňuje ještě část masivu Boubína a stává se již typem podhorské říčky, která 

má břehy porostlé nesouvislými řadami keřových porostů nacházejících se na rozlehlých 

loukách (Štefáček, 2008). Poté pokračuje řeka s jednotným označením  – Vltava, která ve 

svých prvních kilometrech kopíruje směr státní hranice s Německem a později Rakous-

kem (Větvička, a další, 2007). Charakter jejího dna se mění na štěrkovitý až balvanitý. 

Dále protéká téměř nedotčenými šumavskými pláněmi, odtud vytéká řeka skrze Vltavic-

kou brázdu do podhůří Novohradských hor (Štefáček, 2008).  

V cestě ji však stojí první velký zásah do vodního koryta – vodní dílo Lipno, kte-

ré je svou rozlohou největší souvislou vodní plochou v ČR. Za Lipenskou přehradou se 

Vltava kroutí známými Čertovými proudy (Chvojka, a další, 2012). V nich se nacházejí 

obrovské žulové kameny, mezi kterými je tok takřka neviditelný, ale velmi rychlý.  

U Vyššího Brodu se řeka obrací na sever, kam míří s menšími výjimkami až k ústí do 

Labe (Štefáček, 2008).  

Čertovy proudy končí druhou Lipenskou nádrží. Z té vytékají vody do vodácky 

nejfrekventovanějšího úseku, který vede mimo jiné Rožmberkem nad Vltavou či Českým 

Krumlovem (Větvička, a další, 2007). Tento úsek lemují nesčetné lesy, které jsou vidět 

po obou stranách vcelku strmých svahů. Proud je zde rychlý s častými peřejemi a neupra-

veným řečištěm, ve kterém se nacházejí mělčiny, s velmi ostrými meandry (Štefáček, 

2008).   

Vodácké túry nejčastěji končí v Boršově nad Vltavou, z kterého je to jen malý 

kousek do Českých Budějovic (Větvička, a další, 2007). V nich je koryto velmi mělké 

a proud začíná slábnout. Než však doteče do Českobudějovické pánve, protíná její tok 

ještě Kaplická brázda (Štefáček, 2008).  

 V Budějovicích nedaleko startu kanoistického závodu Budějovice - Praha přitéká 

první větší přítok, kterým je Malše. Krajina je zde velmi jednotvárná a rovinatá. Tok za-

číná plynout velmi pomalu, díky jezům a přehradám nadržujícím stojaté vody (Štefáček, 

2008). Po překonání dvou nových jezů v Českém Vrbném a Hluboké se tok dostává do 
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hněvkovické oblasti, kde musí překonat nejmladší vltavskou přehradu a vzápětí také nej-

starší dochovaný jez v úseku tohoto závodu (Větvička, a další, 2007). 

Z Českobudějovické pánve odteče Vltava do Českomoravských pahorkatin, kon-

krétně do Táborské a později Benešovské, které jsou charakteristické svými hlubokými 

údolími (Štefáček, 2008). Na dnech těchto údolí leží dnes již velkými přehradami po-

hřbené Červenské či Bučilské proudy. Tyto proudy byly postrachem plavců i vodáků, 

když klesání v nich dosahovalo až jednoho metru výškového na 250 metrech dálkových 

(Větvička, a další, 2007). 

Nedaleko po proudu se rozprostírá i Týn nad Vltavou, který leží kousek od sou-

toku Vltavy s Lužnicí a také vltavského jezu Kořensko. Ten se již  nachází v části toku, 

který má díky vzdutí Orlické hráze zvýšenou hladinu (Chvojka, a další, 2012). Na bře-

zích, které jsou zde z velké části málo členité, je řeka lemována smíšenými lesy, které 

stojí na původních strmých svazích nad kdysi divokou řekou (Štefáček, 2008).  

Trasu jí křižují četné architektonicky zajímavé mosty, jmenovitě Podolský, Čer-

venský, Zvíkovský a asi ten nejznámější - Žďákovský. Nad hladinou se tyčí také známé 

památky – hrad Zvíkov nad soutokem Vltavy s Otavou a o něco dále zámek Orlík. Pod 

stejnojmennou přehradou leží hned další, kterou je ve stejných letech stavěná přehrada 

Kamýk (Chvojka, a další, 2012). Ani pod hrází Kamýku se nenachází původní profil Vl-

tavy. Další kilometry toku nadržuje Slapská přehrada, která stejným způsobem ovlivnila 

i hladiny dvou potoků – Mastníku a Musíku – proti jejich proudu v délce několika kilo-

metrů (Štefáček, 2008).  

 Romantická krajina, nazývána Svatojánské proudy, kde jsou malebná údolí ob-

klopená strmými skalami porostlými listnatými lesy s několika výraznými zákruty, se 

nachází okolo hráze předposledního článku Vltavské kaskády - Štěchovické přehrady 

(Čáka, 2002).  

Jen co se vody pod přehradou uklidní, dostávají se k soutoku s jinou významnou 

řekou, kterou je Sázava (Chvojka, a další, 2012). V období po dešti dochází ke zvláštní-

mu rozdělení vodních mas, kdy uprostřed řeky je významná linie oddělující vody Vltavy 

a Sázavy. K jejich mísení dochází až stovky metrů po proudu ve vodách Vranské přehra-

dy, která je posledním a zároveň nejstarším stupněm Vltavské kaskády (Štefáček, 2008).  

Na průtok i teplotu vody mají zásadní vliv výše položené přehrady, které vypouště-

jí spodní studenou vodu. Dále protéká Vltava krajinou, která je velmi poznamenána civi-

lizací. Koryto bylo během let často upravováno, proto se na dně nacházejí četné štěrkovi-

té až balvanité vrstvy. Od soutoku s Berounkou nezůstal ani metr původních břehů 

(Štefáček, 2008).  

V hlavním městě se řeka utkává s četnými jezy, které  uklidňují a vyrovnávají hla-

dinu, mosty a ostrovy a za jedním z velkých vltavských meandrů opouští Prahu 

(Větvička, a další, 2007). Za ní se ocitá v širokém údolí se skalnatými stráněmi vedoucí-

mi téměř až po Dolanský jez. Za ním již tok ubíhá po rozlehlé rovinaté krajině, jejíž vege-

tace je jednotvárná, řeka má charakter velkého vodního toku se širokým a relativně hlu-

bokým řečištěm. To je však v tomto úseku místy zúženo četnými záhozy kamenů pro 

účely plavby. S postupujícími kilometry se přesto zvyšuje hloubka řeky i její šířka. Dolní 

tok Vltavy leží zčásti na Pražské plošině, zčásti pak na Mělnické kotlině, na které se stéká 

s Labem, které dále pokračuje až do Severního moře (Štefáček, 2008). 
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4.2 Historie splavnění Vltavy 

Již od středověku se objevují více či méně dochované dokumenty, popisující splavnění 

Vltavy. Veškeré práce měly za cíl voroplavbu a plavbu kvůli přepravě surovin – přede-

vším soli, dřeva a kamene. Velká část historických jezů je však na místech dnešních vel-

kých přehrad. Již ke konci 19. století však docházelo k prvním návrhům na kompletní 

splavnění Vltavy od jejího ústí u Mělníka až po České Budějovice (Povodí Vltavy, 

2013a).  

První zajímavou překážkou na mapovaném úseku toku je Modřanský jez. Nachá-

zelo se zde jedno z nejstarších vodních zařízení v Rakousku – Uhersku, ale nevydrželo 

pod náporem ledových ker. Současný jez udržuje dostatečnou výšku hladiny u soutoku 

Vltavy s Berounkou pod přehradní hrází Vrané od roku 1988 (Povodí Vltavy, 2013b).  

Stavbou vodního díla Vrané v roce 1930 započala regulace vodního toku ve větší 

míře než v předešlé době, kdy docházelo k ovlivnění toku menšími jezy s lokálním vý-

znamem. Tato přehrada byla dostavěna v roce 1935 a po dobu její stavby se objevovaly 

snahy o splavnění celého úseku Vltavy až do Budějovic, proto se zde nacházejí zdymadla 

(Povodí Vltavy, 2013c). 

Ta se nalézají ještě na Štěchovickém díle, kde také splavnost Vltavy končí. Stav-

bu této zdrže poznamenala druhá světová válka a nakonec došlo k uvedení do provozu až 

v roce 1945. Stavba díla tak trvala místo plánovaných čtyř let roků sedm. Zajímavostí je 

jistě zdejší přečerpávací elektrárna, která udržuje pohotovost pro případné nečekané vý-

padky elektrického proudu v síti (Povodí Vltavy, 2013d).  

V pořadí třetím stupněm Vltavské kaskády jsou Slapy (obr. 13). Toto vodní dílo 

se nachází v místech bývalých „Svatojánských proudů“, což bylo skalnaté údolí, které 

tvořilo nebezpečné peřeje. Nachází se zde také vodní elektrárna, nicméně Slapy primárně 

slouží k vyrovnávání průtoků  na dolním Vltavsku a Polabí. Částečně chrání Prahu před 

velkou vodou, což se potvrdilo již před jejím dokončením v roce 1954, kdy byla naplněna 

vodou z povodní během několika dní. K úplnému dokončení a plnému provozu došlo 

v dalším roce (Povodí Vltavy, 2013e). 

Zdroj:Cenia (2014) 

Obr. 13 Hráz vodního díla Slapy (současný stav vlevo, vpravo 50. léta 20. st.) 
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Do Vltavské Kaskády patří i dvojstupeň přehrad Orlík a Kamýk. Menší přehradní 

hráz u Kamýku nad Vltavou byla dostavěna již roku 1961, ale čekalo se na plný provoz 

Orlické přehrady v roce 1966, aby mohla být zprovozněna obě díla dohromady. Kamýk 

plní účel vyrovnávání odtoku větší přehrady, nicméně disponuje i svou vlastní menší 

elektrárnou a plavební komorou pro malá sportovní plavidla (Povodí Vltavy, 2013f).  

Již zmíněná Orlická přehrada (obr. 14) se může pyšnit několika rekordy. Jedná se 

o největší vodní dílo v České republice i nejvýznamnější součást Vltavské kaskády 

(obr. 15), zároveň je zde zadržen největší objem vodní masy v celé zemi. Výstavba zapo-

čala roku 1954, ale náročnost technologická i časová dovolila spuštění plného provozu až 

roku 1966, kdy byly dokončeny poslední práce. Celkově dosahuje vodní dílo úcty-

hodné výšky 81,5 metrů ode dna po korunu hráze. Tato vodní nádrž splňuje několik 

účelů, mezi něž patří nadlepšení průtoků na spodní části Vltavy a Labe, částečně také 

ochrana před velkými vodami a výroba energie. Vzdutí jezera dosahuje délky téměř 

68 kilometrů a v jeho konci byl vystavěn jez (obr. 15) nedaleko Kořenska (Povodí 

Vltavy, 2013g). 

Zdroj: Cenia (2014) 

Zdroj: Cenia (2014) 

Obr. 14 Hráz Orlické přehrady (současný stav vlevo, vpravo 50. léta 20. st.) 

Obr. 15 Soutok Vltavy s Lužnicí, jez Kořensko (současný stav vlevo, vpravo 50. léta 20. st.) 
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Tento jez stabilizuje průtoky Týnem nad Vltavou a slouží také jako tlumící objekt 

pro vypouštěné vody z jaderné elektrárny v Temelíně (Povodí Vltavy, 2013h). 

S Temelínem je spojen ještě jeden vodní stupeň, který lze zařadit mezi ty nejnovější na 

Vltavě (dostavěno 1991). Vodní dílo Hněvkovice zabezpečuje technologickou vodu pro 

jadernou elektrárnu a zároveň zabezpečení minimálních průtoků v řece. I zde se nachází 

malá vodní elektrárna a také plavební komora (Povodí Vltavy, 2013i). 

Ta se nenachází na jediném jezu v nadorlické části řeky, a sice na Hněvkovickém 

jezu, který stojí již více než sto let. Nicméně vláda v nedávné době schválila přidělení 

finančních prostředků, které budou využity na stavební práce plánované na blízkou bu-

doucnost (Hazuka, 2013). 

Mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou probíhá výstavba v rámci 

operačního programu Doprava. Tento program má za úkol dokončení vltavské vodní 

cesty mezi krajským městem a Týnem nad Vltavou. V roce 2010 byla dokončena moder-

nizace jezu České Vrbné (obr. 16), která měla zajistit udržení plavební hladiny ve zdrži 

a vytvořit unikátní plavební komoru (Statutární město České Budějovice, 2009?). 

V minulém roce byla slavnostně otevřena plavební komora na jezu v Hluboké (Janouš, 

2013). Tato stavba prodloužila plavební cestu z Českých Budějovic až k hrázi Hněvko-

vické přehrady, což činí necelých 20 kilometrů (Ředitelství vodních cest ČR, 2010). 

Zdroj: Cenia (2014) 

4.3 Historie závodu Budějovice - Praha 

Historie vodáctví se začala psát před koncem 19. století, kdy byl založen první evropský 

kanoistický klub. V Českých zemích se první kánoe spustila na vodu roku 1875, byla 

však na dlouhou dobu jedinou. Další přibyla až o 25 let později. Nechal ji z Kanady do-

vézt pozdější zakladatel Svazu kanoistů Království Českého, Josef Rossler, a položil tak 

základy českého vodáckého sportu. Za první republiky se tento sport začal masově rozví-

jet. Vznikaly také první závody, především maratonského typu. Mezi nimi nechyběl ani 

zde rozebíraný z Budějovic do Prahy (Povoda, 2008). 

Obr. 16 Změna toku Vltavy u Českého Vrbné (současný stav vlevo, vpravo 50. léta 20. st.) 
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 První závod z Českých Budějovic do Prahy se uskutečnil 13. Srpna 1922. Celko-

vě se ho zúčastnilo sedm posádek na velmi těžkých stokilových debl kánoích. Jednalo se 

o maraton, který byl bez dnešních přestávek. Vítěznou se stala dvojice Engstler 

s Richtrem, která dorazila do Prahy po 27 hodinách a 12 minutách. V dalších ročnících se 

již začalo jezdit na etapy, které se utvářely dle aktuálních podmínek na řece v daném 

roce. S počátky výstavby Vltavské kaskády docházelo ke zpomalování volně proudící 

vody, což neblaze působilo na délku a rychlost závodu.  Tato éra začala dostavbou vodní-

ho díla Vrané v roce 1935 (Oficiální stránky závodu Budějovice - Praha, 2011). 

 Závod se neuskutečnil v roce 1936 z důvodu příprav na Olympijské hry konané 

v Berlíně a dále mezi lety 1938 a 1947 z důvodu válečného konfliktu. Po druhé světové 

válce se obnoveného závodu účastnil vzrůstající počet kanoistů. Podle toho, jak pokračo-

vala výstavba Vltavské kaskády, docházelo také k proměnám závodu. Přibývaly nové 

přechody dostavovaných či přestavovaných hrází, což způsobovalo navyšující se vzdále-

nost překonávanou po břehu. Zároveň díky napouštění přehrad značně ubývalo přírodních 

úseků s tekoucí vodou, což závodníkům (obr. 17) ubíralo na rychlosti a jednalo se také 

o jeden z hlavních důvodů, proč nebyl závod dlouhou dobu uspořádán. Dalšími promě-

nami procházela délka jednotlivých etap i počet dnů, které byly pro závod vyhrazeny. Vše 

bylo navíc ovlivňováno aktuálním počasím a vodním stavem (Oficiální stránky závodu 

Budějovice - Praha, 2011). 

 Nejznámějším závodníkem byl pražský truhlář Felix, který vyhrál vltavský mara-

tón celkem šestkrát v soutěži debl kánoí. V roce 1955 dokonce s Kudrnou překonali re-

kord Engstlera s Richtrem v plavbě nonstop a povedlo se jim tak snížit jejich čas 

o 7 hodin a 2 minuty. Posledního závodu před mnohaletou pauzou se v roce 1959 účastni-

lo přes 80 lodí a jednalo se již o 27. ročník (Oficiální stránky závodu Budějovice - Praha, 

2011).  

Zdroj: Fuka (1953) 

Obr. 17 Týn nad Vltavou, na snímku dvojice Neubauer/Snížek v roce 1953 
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 Po 51 letech se několik pražských závodníků rozhodlo navázat na tradici závodu 

Budějovice – Praha a uspořádali 1. obnovený závod (obr. 18). Během této doby přibyla 

nová vodní díla na Vltavě, kterými byly jez Kořensko a také přehradní hráz Hněvkovice. 

Závod byl rozdělen na tři závodní dny, startovalo se v Budějovicích u Lannovy loděnice. 

V následujícím ročníku se cíl přesunul do míst dnešní vodácké krčmy U Sváry (Oficiální 

stránky závodu Budějovice - Praha, 2011). V roce 2013, ke kterému je atlas zpracovaný, 

se tedy jel již 31. vodácký ultra marathón z Českých Budějovic do Prahy (Oficiální 

stránky závodu Budějovice - Praha, 2013). 

Zdroj: Budejovicepraha.cz (2014) 

Obr. 18 Start etapy v roce 2010 
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5 Tvorba atlasu i návrh použitých kartografických znaků vo-

dácké tematiky 

5.1 Data 

5.1.1 ZABAGED 

ČÚZK (2014a) popisuje ZABAGED
®
 jako „digitální geografický model území České 

republiky (ČR). ZABAGED
®
 je součástí informačního systému zeměměřictví a patří 

mezi informační systémy veřejné správy. Je vedena v podobě bezešvé databáze pro celé 

území ČR, v centralizovaném informačním systému spravovaném Zeměměřickým úřa-

dem. ZABAGED
®
 je v současné době tvořena 123 typy geografických objektů zařaze-

ných do polohopisné nebo výškopisné části ZABAGED
®
. Polohopisná část ZABAGED

®
 

obsahuje dvourozměrně vedené (2D) prostorové informace a popisné informace o sídlech, 

komunikacích, rozvodných sítích a produktovodech, vodstvu, územních jednotkách 

a chráněných územích, vegetaci a povrchu, terénním reliéfu. Její součástí jsou i vybrané 

údaje o geodetických bodech na území ČR. Výškopisná část ZABAGED
®
 obsahuje troj-

rozměrně vedené (3D) prvky terénního reliéfu a je reprezentovaná 3D souborem vrstev-

nic. Na základě potřeb uživatelů je obsah ZABAGED
®
 postupně rozšiřován“. 

Na žádost studenta lze získat určitá data bezplatně, proto o ně bylo požádáno po-

mocí formuláře, který potvrdila škola. V jeho podmínkách je napsáno, že data budou 

použita pouze pro účely této bakalářské práce a nebudou součástí komerčních projektů 

(ZÚ, 20--). 

5.1.2 Ortofoto 

Dle ČÚZK (2014b) představuje Ortofoto České republiky „periodicky aktualizovanou 

sadu barevných ortofot v rozměrech a kladu mapových listů Státní mapy 1 : 5 000 (2 x 

2,5 km). Ortofoto je georeferencované ortofotografické zobrazení zemského povrchu. Na 

ortofotu je fotografický obraz zemského povrchu překreslený tak, aby byly odstraněny 

posuny obrazu vznikající při pořízení leteckého měřického snímku. Ortofota jsou barevně 

vyrovnaná, zdánlivě bezešvá (švy jsou vedeny po přirozených liniích). V rámci jednotli-

vých pásem zobrazují stav území ke stejnému roku. Do roku 2008 bylo Ortofoto ČR vy-

tvářeno s velikostí pixelu 0,5 m. Od roku 2009 je vytvářeno s velikostí pixelu 0,25 m. 

Počínaje rokem 2010 je navíc snímkování prováděno digitální kamerou, což způsobilo 

další významné zvýšení kvality produktu. 

Tvorbu státního Ortofota ČR zajišťuje od roku 2003 Zeměměřický úřad ve spolu-

práci s VGHMÚř na základě dohody ČÚZK a MO ČR. V letech 2003 až 2011 byla kaž-

doročně snímkována 1/3 území ČR, po poledníkových pásech (pásma „Západ“, „Střed“ 

a „Východ“). Od roku 2012 se letecké měřické snímkování území ČR a tvorba Ortofota 

ČR provádí ve dvouleté periodě, kdy každý rok je snímkována cca 1/2 území ČR“. 
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V atlase bylo využito ortofoto vltavských přehrad a jezů. Pomocí odkazu
2
 bylo 

přes geoinformační systém ArcGIS 10.0 v platformě ArcMAP 10.0 nahráno jako podkla-

dová vrstva pomocí Prohlížecí služby WMS-ORTOFOTO.  

5.1.3 Základní mapa ČR 1 : 10 000 

Tuto mapu ČÚZK (2014c) zařazuje mezi základní mapy středních měřítek, které sestávají 

ze „Základní mapy České republiky v měřítkách 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 

a 1:200 000. Základní mapy středních měřítek mají topografický charakter, obsahují po-

lohopis, výškopis a popis. Zpracovány jsou v jednotném kladu mapových listů, speciálně 

navrženém pro účel jejich tvorby s ohledem na optimální pokrytí území mapovými listy. 

Jednotlivé mapové listy tvoří lichoběžníky orientované přibližně podle světových stran. 

Základní mapy v měřítkách 1:10 000 až 1:100 000 jsou dokončeny pro celé území České 

republiky digitální technologií na podkladě dat ZABAGED® a Geonames a probíhá je-

jich aktualizace. Základní mapa České republiky 1 : 200 000 se od roku 2011 vyhotovuje 

digitální technologií z Národní databáze Data200. Digitální forma základních map střed-

ních měřítek je s výhodou jednotného zpracování pro celé území České republiky využí-

vána v geografických informačních systémech, mapových portálech a webových aplika-

cích v roli přehledových map“. 

Pro možné zkratky v závodě je využita právě Základní mapa České republiky 

1 : 10 000. Jedná se o stejný způsob použití jako u ortofota. Prohlížecí služba WMS-

ZM10-P
3
 je taktéž bezplatná a jejímu zneužití pro komerční účely je zamezeno umístěním 

ochranných značek (ČÚZK ©).  

5.1.4 Vlastní vektorizace 

Část dat vznikla pomocí vlastní vektorizace nad výše zmíněným ortofotem.  Toto ortofoto 

bylo použito pro vektorizaci bójí, mol a dalších. Význam bójí byl doplněn dle mapy SPS. 

Tato webová aplikace také byla použita pro vektorizaci říčních kilometrů. Dále byly ak-

tualizovány kempy a tábořiště pomocí vyhledávacích portálů Google.com (2014) 

a Firmy.cz (Seznam.cz, 2014a). Na stránkách plavebního úřadu byla také zjištěna místa 

pro vodní lyžování (SPS, 2012). 

5.2 Software 

5.2.1 ArcGIS for Desktop 10.0 

Většina kroků byla provedena v centrální aplikaci ArcMap, která je mimo jiné dle ofici-

álního distributora pro ČR, ARCDATA PRAHA, použitelná pro „profesionální desktop 

GIS pro tvorbu, editaci, správu, analýzu a vizualizaci geografických informací“  

(ARCDATA PRAHA s.r.o., 2014). Mimo centrální aplikace ještě obsahuje další, kterými 

jsou ArCatalog, ArcToolbox či ArcScene. Webové stránky výrobce tohoto programu 

doplňují, že kromě zobrazení dat na mapě může uživatel prostřednictvím ArcGIS for 

Desktop spravovat svá data, provádět pokročilé analýzy, modelovat a automatizovat pra-

covní postupy a zobrazit výsledky na kvalitních mapách. 

                                                   
2
 Odkaz do aplikace ArcMap pro Prohlížecí službu WMS-ORTOFOTO: 

<http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/WMService.aspx> 
3 Odkaz do aplikace ArcMap pro Prohlížecí službu WMS-ZM10: 

<http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM10_PUB/WMService.aspx> 
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 ArcGIS právně spadá pod licenci společnosti ESRI. S touto společností má však 

Univerzita Karlova v Praze podepsánu univerzitní licenční smlouvu na počtem neomeze-

né provozování jejího softwaru. Podle této smlouvy mohou využívat produkty ArcGIS 

pracovníci a studenti Přírodovědecké fakulty. Tato bakalářská práce byla tedy vytvořena 

v rámci této licencí (Přírodovědecká fakulta UK v Praze, 201-?). 

Program ArcMap posloužil pro zobrazení dat ZABAGED a vyhotovení jednotli-

vých mapových listů. Byly v něm vytvořeny znakové prvky či použity přednastavené 

znakové prvky s úpravami. Dále v něm byly vytvořeny mimorámové údaje, vysvětlivky, 

klad listů a další pomocné postupy. Sloužil také ke konečnému exportu jednotlivých ho-

tových listů. 

5.2.2 CorelDRAW Graphics Suite X7 

 Tento software slouží grafickým designérům pro vytvoření a správu jejich návrhů. Jde 

o úspěšné sedmé pokračování kvalitního nástroje, který v sobě zahrnuje několik aplikací. 

Hlavní aplikace, Corel DRAW® X7, slouží pro vektorovou ilustraci a stránkový zlom, 

dají se v ní upravovat již vzniklé obrazy a poté exportovat pro další použití v několika 

běžných formátech včetně PDF. Dále obsahuje několik aplikací pro různé druhy úprav 

fotografií a jejich další distribuci či tisk - mezi nimi jsou Corel® Photo-paint™ X7, Co-

rel® PowerTrace™ X7, Corel® Connect™, Corel® Capture™ X7, Corel® Website Cre-

ator™, PhotoZoom Pro 3 a ConceptShare. Na oficiálních stránkách si uživatel může 

stáhnout 30-ti denní zkušební plnohodnotnou verzi, která je dostupná pro 32 bitovou i 64 

bitovou verzi Windows 7 či 8. Plná verze stojí 725 € a je dostupná ke stažení (COREL™, 

2014?).  

5.2.3 PDF Split and merge Basic 

Tento volně dostupný software slouží, jak už název napovídá, ke slučování a rozdělování 

jednotlivých souborů PDF. Jeho prostředí je velmi jednoduché a intuitivní. Dokáže rozdě-

lit PDF soubor do jednotlivých kapitol, po stránkách či jiných sekcí. Slouží také k otáčení 

stránek či změně jejich pořadí v rámci jednoho dokumentu (Vacondio, a další, 2012?).  

Program pomohl při konečném převzorkování jednotlivých mapových listů do jed-

noho souboru. Protože jednotlivé listy byly exportovány každý zvlášť, bylo tedy nutné 

spojit všechny do jednoho souboru a vytvořit tak celistvý atlas připravený k tisku. 
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5.3  Tvorba kartografických znaků vodácké tematiky 

 Jedním z hlavních cílů této práce je tvorba a použití kartografic-

kých znaků převážně pro vodáckou tematiku, ale také pro další 

zvektorizované objekty. Při vybírání či tvorbě symbolů pro jednot-

livé objekty byly dodrženy základní pravidla (např. že les je zelený 

atd.).  

 Použité symboly pocházejí 

ze základní databáze společnosti 

ESRI, která spravuje výše zmíněný 

software ArcGIS 10.0. Tyto sym-

boly byly dále upraveny do pří-

slušné podoby (obr. 19) – byl upra-

ven tvar, velikost, barva (např. 

čerpací stanice, kulturní památka 

atd.); případně došlo ke spojení několika symbolů (např. 

přístaviště – spojení kotvy a kolečka s barevným poza-

dím – obr. 21). 

Dalším zdrojem symbolů by-

la vlastní tvorba v prostředí aplikace 

ArcMap. Jednalo se především 

o symboly s vodáckou tematikou – bóje, říční kilometr, dalby atd. 

V atlase se vyskytují tři typy bóji a dva typy daleb (obr. 20). V tomto 

případě byl inspirací pro tvorbu znaků portál SPS, který zobrazuje 

bóje jednoduchými geometrickými obrazci. Znak pro říční kilometr 

byl vytvořen pomocí spojení dvou soustředných kruhů – vnitřního 

bílého a vnějšího modrého. Dalby byly oproti originálu lehce 

upraveny pro lepší zobrazení na mapě – především došlo ke zkrácení 

spodní linie pod trojúhelníkem.  

5.4  Postup při tvorbě atlasu 

5.4.1 Vymezení území a klad listů 

Prvotním krokem při tvorbě atlasu bylo vymezení území. Atlas se měl týkat Vltavy od 

Českých Budějovic do Prahy, a aby byla možnost v mapách zobrazit celou plochu řeky 

včetně okolních významností, byl vybrán cca 1 až 5 kilometrů široký pás okolo toku. 

Složitější bylo vytvoření potřebného kladu listů. Nejprve byla pomocí funkce „clip“ oře-

zána linie Vltavy nad ortofotem České republiky dle potřebné délky. Následně funkce 

„strip map index features“ po zadání potřebných parametrů vytvořila určitý klad listů. Do 

nastavení funkce byla zadána šířka 2000 metrů a délka 3000 metrů, aby se mapy v měřít-

ku 1 : 15 000 vešly na papír A4, a také 5% překryv jednotlivých listů, aby na sebe řeka na 

jednotlivých listech navazovala. Protože Vltava není na mapách velkých měřítek jen linie, 

ale jedná se o vodní plochu, automatický výsledek této funkce nestačil, proto byly jednot-

livé listy upraveny manuálně. Došlo k posunutí či natočení listů a v některých případech 

(zvláště v místech Slapské a Orlické přehrady, kde je Vltava velmi široká) i k rozšíření na 

šířku obdélníku 2500 metrů. Mapové pole jednotlivého listu tedy ve výsledku měří 

3000 metrů ku 2000 až 2500 metrům. V atributové tabulce vytvořeného kladu listů bylo 

Zdroj: vlastní tvorba 

Zdroj: vlastní 

tvorba, ArcMap 

Zdroj: vlastní 

tvorba, ArcMap 

Obr. 19 Ukázka vlastní kar-

tografické tvorby 

Obr. 20 Ukázka 

změny barvy 

Obr. 21 Ukázka 

spojování znaků 
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přidáno pořadí (ve stejném směru jako kilometráž). Funkce „calculate grid convergence 

angle“ spočítala každému listu úhel odklonu hlavní osy obdélníku od severu. Důvod toho-

to kroku je vysvětlen v podkapitole 5.4.7. 

5.4.2 Způsob výběru objektů 

Po nahrání objektů ZABAGED a objektů vzniklých vlastní vektorizací byla vytvořena 

společná geodatabáze se všemi dostupnými objekty – body, liniemi i plochami. Aby 

mapa nebyla přehlcena, muselo dojít k selekci, které objekty budou použity, a které niko-

liv. Zároveň bylo důležité zachovat soulad mezi topografickou a tematickou složkou. 

Některé objekty musely být upraveny pro potřeby mapy. Například u vrstevnic, které jsou 

v ZABAGED dodávány v intervalu 2 metry, byly vybrány jen vrstevnice po deseti me-

trech, aby nedošlo k překročení únosnosti mapy.  

 Z bodových objektů se v mapě vyskytují základní typy bójí pro lepší orientaci na 

řece a také říční kilometr pro lepší orientaci ve vzdálenosti. Jsou zde zobrazeny i elektrár-

ny, protože jsou charakteristické pro každé vodní dílo. Dalšími použitými znaky jsou 

různé typy přístavišť – od krátkodobých stání lodní dopravy až po dlouhodobé stání pro 

hausbóty a jiní plavidla.  

Dalšími bodovými objekty nacházejícími se v mapách jsou body pro vodní lyžo-

vání, které jsou důležité kvůli bezpečnosti provozu. Kempy, koupaliště a pamětihodnosti 

jsou zde uvedeny čistě pro turisty, protože skupiny vodních a pěších turistů se velmi často 

prolínají. Vysílače, rozhledny, tovární komíny, stožáry elektrického vedení, věže a věžo-

vé vodojemy jsou záměrně uvedeny z důvodu orientace v terénu a mapě, protože jsou 

dobře viditelné i ze vzdálenějších míst (jedná se o význačné body, viz kapitola 2.1). Dále 

se zde nacházejí sloupy, kaple a další typy církevních památek, poněvadž se jedná také 

o velmi dobře rozpoznatelné typy objektů v terénu a zlepšují tak orientaci v mapě. 

Z podobného důvodu zde jsou vyobrazeny i balvany a osamělé stromy, které se týkají 

spíše orientace v přírodě. 

 Budovy jsou vyobrazeny všechny, stejně tak mosty a lávky, kolejová doprava 

včetně  železničních zastávek a pozemní komunikace, a to i tunely na obou typech do-

pravních cest. Mezi liniovými prvky nalezneme výrazné krajinotvorné objekty, kterými 

jsou stupeň, pěšina, skupina balvanů, lesní průsek, rokle, doplňková linie, liniová vegeta-

ce, cesta a vrstevnice. Vrstevnice byly upraveny na základní interval po deseti metrech, 

aby nepřekážely ostatnímu obsahu, ale zároveň zachovaly ráz terénu. Vrstevnice nejsou 

popsány, protože tematika atlasu to nevyžaduje, a díky popisům jednotlivých kót a jedno-

duchému intervalu, je odečet hodnoty vrstevnic poměrně snadný. V mapách se vyskytují 

i další technické linie, kterými jsou zdi, hradby a produktovody. 

 Mezi prvky související s vodní tematikou se řadí vodní plochy, vodní toky a jevy 

na nich se vyskytující. Těmito jevy jsou myšleny plavební komory, mola, jezy či hráze, 

ale také přívoz, mělčina či nánosy. Jejich význam je pro uživatele atlasu stěžejní. 

 Poslední skupinou objektů jsou plochy větších rozloh vyjadřující charakter územ-

ního pokryvu, bez kterých by na mapách vznikly volné plochy. Mezi ně jsou zařazeny 

a vyobrazeny bažiny, vinice, hřbitovy, skalní útvary či sesuv půdy. Pod všemi výše uve-

denými jsou ještě umístěny vrstvy přírodního pokryvu – travní porosty, parky, sady, za-

hrady, ale i orná půda či les. Speciální kategorií jsou chráněná území, která jsou zobraze-
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na čistě pro informaci uživatele mapy, že se v něm nachází. Posledními zobrazenými 

plochami jsou účelové areály v zástavbě a lom, který dramaticky mění ráz krajiny. 

5.4.3 Vizualizace objektů 

Všechny výše vypsané objekty bylo nutné vizualizovat, u čehož byla důležitá velikost 

objektu, jeho barva a také smysl znaku, který by měl mít určitou spojitost mezi zobraze-

ným objektem a jeho reálným základem. Neméně důležitou součástí vizualizace je seřa-

zení jednotlivých objektů do správných vrstev, aby bodové objekty byly nad liniovými 

a plošnými, a aby mosty procházely přes řeku či jinou komunikaci. Konečnou podobu 

všech znaků lze vidět v přiloženém atlase na straně 4. Tvorba vlastních kartografických 

znaků je popsána v kapitole 5.3. 

 Ostatní kartografické znaky, které nebyly popsány v práci, byly zobrazeny dle 

kartografických zvyklostí čerpaných z mnoha zdrojů, kterými byly všechny mapy zmíně-

né v této práci. U těchto značek došlo jen k mírným úpravám velikostí či odstínů, aby 

byla zachována harmonie všech složek. Protože se jedná o tematický atlas týkající se 

plavební a vodácké tematiky, topografické složce nebylo věnováno tolik prostoru při 

realizaci vizualizace.  

5.4.4 Kartografické reprezentace 

Většina objektů byla zobrazena pouze pomocí záložky „symbology“ v „properties“ jed-

notlivých objektů, kde byl dle určitého atributu přiřazen symbol v kartě „categories“. 

Jako příklad lze uvést zobrazení bójí – atributem byl význam v předpisech lodní dopravy, 

dle kterého došlo k zobrazení dané bóje jako levostranné, pravostranné či zákazové. 

U určitých objektů však bylo nutné použít kartografické reprezentace. 

 Kartografické reprezentace si vyžádalo zobrazení budov, aby došlo k vytvoření 

jakéhosi stínu u budovy. Byly nastaveny dvě vrstvy, jedna s tmavší šedou barvou, která 

byla posunuta o 0,35 bodu na osách X a Y, což vytvořilo stín (obr. 22). Druhá světlejší, 

která tvoří hlavní plochu budovy, což by bez použití kartografické reprezentace nebylo 

možné. Ostatní budovy s určeným atributem (zámek, kostel atd.) byly zobrazeny opět 

pomocí jednoduchého symbolu s rozlišením barvy a linie vedoucí okolo objektu. 

 Další nezbytné využití reprezentací bylo v případě silničních komunikací. Bylo 

nutné nastavit správné vrstvy, aby došlo 

k napojení komunikací na křižovatkách. 

Předdefinované nastavení nedokázalo 

vyřešit veškeré problémy, proto muselo 

být vytvořeno vlastní pravidlo pro úpravu 

jednotlivých zvláštností. Jednalo se pře-

devším o situace křížení s železnicí či 

jinou pozemní komunikací, kde bylo 

nutné při vizualizace „vymazat“ danou 

část linie, aby docházelo 

k mimoúrovňovému křížení linií. Další 

nutnou úpravou bylo nezobrazení částí komunikací, které procházely tunelem 

(i u kolejové dopravy), čemuž bylo přiřazeno také samostatné pravidlo.  

Zdroj: vlastní tvorba, ArcMap 

Obr. 22 Ukázka nastavení kartogra-

fických reprezentací u budov 
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5.4.5 Popis 

Velmi důležitou součástí mapy, která má ob-

rovskou vypovídací schopnost, je popis (obr. 

23). V mapách jsou popsány místní osady, 

obce a města, jejichž názvy byly doplněny dle 

vlastních znalostí autora, portálu Geonames 

(ČÚZK, 2014d) a také dle mapového portálu 

Mapy.cz (Seznam.cz, 2014b). Každý list ob-

sahuje také směr vodních toků včetně názvů 

všech pojmenovaných toků. Nechybí ani popis 

vodních ploch, kterými jsou jak nádrže na 

Vltavě, tak rybníky v okolí řeky. Samostatný 

popis se nalézá také u každého vodního díla. 

Popsány jsou i významnější mosty přes řeku, 

kulturní pamětihodnosti, kostely a železniční 

stanice. Dále se v mapě objevují jména pří-

rodních památek a stání lodní dopravy. Mezi 

číselné popisy se řadí popis kót a říčních ki-

lometrů. Na některých listech jsou napsány obecné názvy, které popisují charakter daného 

území (např. větší golfová hřiště), nebo se jedná o nahodilý významný jev (např. bunkr ve 

Vltavě). 

 Popis je umístěn v mapě tak, aby nedocházelo ke kolizi s ostatními objekty, 

a zároveň, aby bylo zřetelné, k jakému objektu patří. Na některé objekty, u kterých byl 

přiřazen název již od autorů (ZABAGED), byla použita funkce „label“, která popíše jed-

notlivé prvky podle zvoleného stylu, ale nebere ohled na ostatní znaky v mapě, proto byly 

všechny názvy převedeny po zobrazení na anotace a upraveny manuálně. Ostatní názvy 

(např. názvy měst a obcí) byly přidány ručně jako text, protože k nim nebyl přiřazen žád-

ný objekt v mapě. Protože mapy nejsou orientovány na sever, muselo dojít na každém 

listu k natočení některých nápisů dle úhlu vypočteného pomocí funkce „calculate grid 

convergence angle.“ Ostatní texty, týkající se převážně liniových objektů, jsou natočeny 

podle hlavní osy této linie. Jedná se především o vodní toky a mosty. Pro popis byla pou-

žita jedna rodina znaků - Arial. K rozlišení mezi jednotlivými nápisy byly použity rozdíl-

né barvy, velikosti, tloušťky a kurzívy. U většiny popisů je použito haló pro lepší čitel-

nost na podkladu.  

Zdroj: vlastní tvorba 

Obr. 23 Ukázka popisu v mapách 
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5.4.6 Mimorámové údaje 

Dalším krokem při tvorbě atlasu bylo vytvoření mimorámových úda-

jů, které byly nahrány pomocí funkce „insert“ (obr. 24). Mezi ně 

patří směrová růžice, grafické měřítko, číslo, které bylo přiřazené dle 

kladu listů a také samotný rám. Měřítko atlasu má délku jeden kilo-

metr, což bylo zvoleno s ohledem na rozměry mapového pole. Sa-

motný rám se skládá ze dvou částí, okrajové, která překrývá nedoko-

nalosti na stranách mapy a poté vnější, skládající se ze tří linií. Sa-

motné číslo listu bylo umístěno mezi tyto dvě části rámu do pravého 

dolního rohu. Směrovka u každého listu směřuje jinam, protože 

(s ohledem na tvar Vltavy) muselo dojít k natočení jednotlivých listů, 

nicméně vždy na sever. 

5.4.7 Export listů 

Pomocí funkce „data driven pages“ (obr. 25) byly postupně exporto-

vány jednotlivé listy. Tato funkce 

zobrazila každý list a natočila ho 

dle údaje uvedeného v atributové tabulce. Pro export 

musely být vytvořeny dva projekty – jeden pro obdél-

níky 2x3 km a jeden pro obdélníky 2,5x3 km. Před 

exportem každého listu byl vytvo-

řen název listu, který byl určen dle 

nejvýznamnějších objektů, ploch 

či sídel na daném mapovém listu. 

Bohužel funkce „data driven pa-

ges“ umí natočit celý list včetně 

„label“ názvů, ale neumí natočit 

jednotlivé znaky, takže posledním 

krokem před samotným exportem 

bylo natočení všech objektů (obr. 

26), které jej svým charakterem 

vyžadovaly, směrem k hornímu 

okraji stránky. 

 

Zdroj:vlastní 

tvorba, ArcMap 

Zdroj:vlastní tvorba, ArcMap 

Zdroj:vlastní tvorba, ArcMap 

Obr. 25 Nastavení funkce „data driven pages“ 

Obr. 26 Ukázka otočení při ex-

portu mapy 

Obr. 24 Ukázka 

vkládání mimo-

rámových údajů 
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5.4.8 Tvorba kladu listů 

Klad listů má za úkol čtenáři mapy 

přiblížit, jakou oblast zmapovaného 

území nalezne na jaké straně atlasu. 

Tento klad obsahuje pouze polygon 

Vltavy i se zátokami vytvořenými 

napuštěním přehrad (obr. 27) a je zde 

zobrazen jako jednotlivé hranice strá-

nek s příslušným číslem. Každý okraj 

je označen barvou, která náleží pří-

slušnému vodnímu dílu a označuje 

úsek připadající příslušnému vodnímu 

dílu. Nechybějí ani místa začátků 

a konců etap pro lepší orientaci zá-

vodníků. Dále se zde nacházejí zkrat-

ky použité v atlase pro ušetření místa 

(např. kl. – klášter). Šipky v pravé 

části míří k významnějším sídlům, 

které se na příslušných listech nachá-

zejí. V horní části se ještě vyskytuje 

celý stát s obrysem Vltavy pro lepší orientaci na území celého státu. Celý klad je opět 

ohraničen rámem pro lepší celistvost. 

 

5.4.9 Znakový klíč – vysvětlivky 

Znakový klíč obsahuje všechny použité znaky v atlase, které jsou rozčleněny na plošné, 

liniové a bodové objekty. Samotné vložení legendy bylo provedeno pomocí funkce „in-

sert > legend“. V této funkci byly nastaveny základní parametry, jak se mají lomit jednot-

livé linie či jaký má být tvar polygonů, protože každý prvek je charakteristický jiným 

tvarem (obr. 28). Konečnou podobu dostala legenda až při převodu na grafickou podobu 

pomocí manuálního přeskupení. Došlo k seskupení 

objektů s podobnými charakteristikami – účelové 

areály, budovy, přírodní areály, silniční doprava, 

kolejová doprava, antropogenní linie (elektrické vedení 

apod.), přírodní linie (rokle, stupeň apod.) dále bodové 

objekty byly seskupeny na účelové objekty (parkoviště, 

stožár apod.), ostatní objekty (kempy, nemocnice apod.), přírodní objekty (balvany 

apod.), kulturní objekty, přístaviště a bójky. Na konci klíče se ještě vyskytují všechny 

názvy s výstižným vysvětlením. 

 

5.4.10 Přechody přehradních hrází/jezů 

Přechody přehradních hrází či jezů jsou řešeny pomocí ne úplně standartních hybridních 

map. Podkladem je ortofoto, které je doplněné o potřebnou tematiku. Vektorizací byly 

zvýrazněny přenosy na všech vodních dílech, někde je dokonce více možností přechodu 

(např. Orlík). V mapě jsou zobrazeny vodní plochy s propustností 30 %, aby byl vidět 

Zdroj:vlstní tvorba,ArcMap, ZABAGED 

Zdroj:vlastní tvorba, ArcMap 

Obr. 27 Výřez kladu listů 

Obr. 28 Ukázky areálů ve vy-

světlivkách 
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podklad. Na některých hrázích, na nichž se nacházejí, jsou zobrazeny plavební komory. 

Na Orlické přehradě je dokonce znázorněn výtah pro vytahování lodí. U každé mapy 

nechybí název, legenda pro danou mapu, měřítko i směrovka severu. Vše je doplněno 

o popis vzdáleností, říčních kilometrů a vodních děl. Protože velikost měřítka byla volena 

tak, aby docházelo k co možná největšímu zobrazení daného jezu, nejedná se o dekadické 

číslo a není tedy vhodné zobrazovat číselné měřítko. 

5.4.11 Alternativní přeběhy s lodí 

Na konci atlasu jsou umístěny čtyři mapy, které vyobrazují možné 

zkrácení a urychlení závodní trati po souši. Pro jejich zobrazení byla 

využita opět jiná metoda – na podkladové vrstvě Základní mapy Čes-

ké republiky 1 : 10 000 byla zvektorizována cesta, kterou by měl zá-

vodník projít. Záměrně byla zvolena nestandartní linie (obr. 29), která 

ukazuje cestu. Černé linky zvýrazňují ráz a charakter cesty, přičemž 

středová linie nepřebije úplně podkladové cesty. V případě použití 

obyčejné linie by zmizela podkladová, což by snížilo čitelnost mapy. 

Na mapovém listu jsou také standardní mimorámové údaje – 

směrovka, měřítko, vysvětlivka popisující trasu zkratky, název mapy 

a oproti ostatním mapám navíc také nápis vysvětlující původ 

podkladu. 

5.4.12 Skladba atlasu 

Sestavení a kompozice atlasu není vůbec jednoduchá záležitost. Vše musí mít logickou 

návaznost, přehlednost a pro uživatele být co nejlépe čitelné. Velikost papíru byla zvole-

na A4, která je nejběžnější a zároveň splňuje všechny požadavky kladené na tento atlas 

při současném zachování kvality zpracovaného díla. Celkový počet stran (pokud není 

brán v potaz obal) je 64, což splňuje podmínky pro velkonákladový tisk, kdy je ideální 

pro šetření nákladů využít násobky 16-ti kvůli velkoformátovým tiskovým archům, 

a dojde tak k využití všech jednotlivých listů. Ke svázání byla zvolena kroužková vazba, 

která je umístěna na horní straně papíru A4. Tato vazba umožňuje otáčení jednotlivých 

listů tak, že jsou vidět vždy dva úseky dohromady v návaznosti. Z tohoto důvodu byl 

umístěn obsah na konec atlasu, aby mapy zkratek závodu (viz strany atlasu 60-63) byly 

na dvou sousedních listech a zvýšila se tak jejich čitelnost. To vyžadovalo přesunutí jedné 

stránky na konec celého atlasu, kterou se stala stránka právě s obsahem. 

 Výsledná kompozice tedy má tuto podobu: po úvodní straně následuje tiráž, klad 

listů a vysvětlivky. Na ně již navazuje stěžejní mapové dílo – 49 map zobrazujících území 

od Prahy-Hodkoviček a končících v Českých Budějovicích. K těmto mapám jsou připo-

jena schémata přehradních hrází a  jezů na šesti stranách. Celý atlas je zakončen čtyřmi 

mapami zkratek a obsahem. Celý atlas je pak obalen fotografiemi přehrad a mostů. 

Zdroj: vlastní 

tvorba, 

 ArcMap 

Obr. 29 Linie 

zobrazující al-

ternativní pře-

běhy s lodí 
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5.4.13 Přední a zadní obal 

Obal atlasu by dle názoru autora 

měl zobrazovat určitou charakte-

ristiku daného díla či různými 

formami zobrazené části vnitřní 

výplně atlasu. Pro Vltavu jsou 

charakteristická vodní díla a mos-

ty, proto byla tato tematika zvole-

na pro přebal. Na přední straně 

byla pomocí programu Corel 

DRAW® X7 vytvořena koláž 

všech vodních překážek v úseku 

Budějovice – Praha. Vše je laděno 

do odstínů šedé barvy a každé dílo také dostalo bílý nápis se svým názvem. Přední strana 

také zobrazuje název díla. Pro tento název byl použit málo výrazný 20% stín kvůli zvý-

raznění linií písmen fontu Mistral. Na zadní straně jsou zobrazeny významné silniční 

a železniční mosty z úseku závodu. Opět jsou pojmenovány a převedeny do odstínů šedi. 

Jediný Branický most (lidově „most Inteligence“ – obr. 30) neleží v oblasti závodu, ale 

nachází se na prvním listu atlasu, zároveň se jedná o historicky i architektonicky vý-

znamnou památku a závodníci ho mají při příjezdu do cíle na dohled.  

 Protože se jedná o neprodejný vzorek, zadní strana nezobrazuje větší množství 

informací mimo zmíněné grafiky. V případě, že by tento atlas byl vydán, rozhodně by 

zadní strana byla obohacena o informace o autorovi, číslo vydání, cenu, čárový kód, jmé-

no nakladatelství, copyright a další dílčí údaje. 

5.4.14 Tisk 

Atlas musí být vytisknut na kvalitním zařízení. Pro tisk bylo zvoleno grafické studio 

LAUB REKLAMY. Po konzultacích s grafikem bylo rozhodnuto použít na jednotlivé 

listy papír s gramáží 120 g/m
2
. Pro obal pak byl použit tvrdý papír s gramáží 300 g/m

2
. 

Pro prodloužení trvanlivosti potisku obalů byla použita plastová fólie, aby chránila atlas 

před mechanickými nečistotami a vlhkostí. Při samotném tisku bylo dílo rozčleněno na 

sudé a liché stránky. Nejprve se vytisknuly sudé stránky, poté se nastavilo otočení tisku 

o 180° pro stránky liché, papíry se pouze otočily potisknutou stranou dolů a následně se 

vytiskly i liché stránky. Tím bylo zajištěno, že v atlase na sebe listy vizuálně navazují. 

Obaly mají tisknutelnou plochu až do krajů, proto byly vytištěny na papír velikost A3 

a následně ořezány. Stejně tak došlo k ořezání vnitřních listů, aby mapy nevyčnívaly 

z atlasu, ale schovaly se pod obal. To bylo zajištěno decentrováním všech map o 0,3 cm, 

které pak byly uříznuty. Poté již byly papíry pouze proděravěny na stroji, seřazeny 

a zavázány do kroužkové vazby. 

Zdroj:Radka (2013) 

Obr. 30 Branický most neboli „most Inteligence“ 
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6 Diskuse a závěr 

 Výsledkem této práce je kompletní atlas vodáckého maratónu Budějovice – Pra-

ha. Obsahuje celkem 49 hlavních map, na kterých jsou vykresleny jednotlivé části Vltavy 

a jejího nejbližšího okolí mezi těmito dvěma městy. Dále se v atlase nacházejí schémata 

pro přechody všech hrází a jezů na této trase a také možnosti alternativních přeběhů s lodí 

po souši pro urychlení času závodu. V atlase nechybí ani další potřebné náležitosti, kte-

rými jsou legenda, klad listů či obsah. Celé dílo je obaleno tvrdými deskami. Na nich jsou 

vyobrazeny grafické koláže s vltavskou tematikou, která má patřičně uvedené zdroje na 

vnitřní straně těchto desek. Na předním obalu se nacházejí pohledové fotografie na vltav-

ská vodní díla, zadní obal je potištěn architektonicky či jinak významnými mosty. Celko-

vě se v atlase, který by měl najít využití mezi závodníky či jejich doprovodem, nachází 32 

oboustranně potisknutých listů. Své uplatnění však může najít i u široké kanoistické ve-

řejnosti. Ostatním uživatelům může přinést poznání, kudy trať prochází, které rekreační 

osady se nacházejí okolo hrází, v kterých se nocuje mezi etapami. Atlas by tak měl být 

jakousi „reklamou“ na závod a může někoho přimět vydat se v dalších ročnících na jeho 

start. 

 Tento atlas by mohl být ještě rozšířen o různé tematické texty, které by se týkaly 

daných úseků a zajímavostí nacházejících se v nich. Mohla by také být doplněna veškerá 

plavební tematika (lodní dopravní značení), která zde nebyla z důvodu nepotřebnosti pro 

maratón umístěna. Muselo by však dojít k regulaci počtu ostatních objektů či změně mě-

řítka, aby se tyto znaky vešly do map a nedošlo k přeplnění  a snížení čitelnosti mapy. Jak 

již bylo výše napsáno, skupiny pěších a vodních turistů se velmi často prolínají, proto by 

mapy mohly být dále rozšířeny o turisticky značené stezky a další tematiku pěší turistiky. 

Mezi další části by mohly přibýt i reklamy, které by mohly podávat údaje o ubytovacích 

zařízeních, půjčovnách vodáckého vybavení a dalších, což by mohlo velmi snížit cenu 

jednotlivého výtisku či dokonce zaplatit celkové náklady na tisk. Další možné úpravy 

vedoucí ke zlepšení kvality atlasu by již bylo nutné provádět v týmu spolupracovníků. 

Rozhodně by se dalo zlepšit a lépe propracovat zobrazení některých liniových a plošných 

prvků databáze ZABAGED, kterým nebyl v práci věnován přílišný prostor.  

 Jedním z cílů bylo zhodnocení dostupných zobrazení vodních toků. Protože se 

však jedná o velmi obsáhlou problematiku, byla vybrána jen některá dostupná díla 

z fondu Archivu ČÚZK, Národní knihovny ČR či Městské knihovny v Praze. Tato díla 

pocházejí jak ze vzdálenější historie (přelom 19. a 20. století), tak z bližší minulosti (90. 

léta 20. století a novější). Mezi zkoumané kartografické výtvory se řadí pohledové mapy 

řek, plavební atlasy, vodácké mapy či webové mapové portály. 

 Další cíl se týkal vytvoření vlastních kartografických znaků pro vodáckou či pla-

vební tematiku a vizualizace dalších znaků podle zaběhlých kartografických standardů. 

Znakový klíč by neměl být pro člověka pohybujícího se ve vodáckém prostředí potřebný 

a pro laickou veřejnost jsou všechny znaky přehledně uvedeny i s popisem ve vysvětliv-

kách. 

 V práci se nalézá i stručný průřez historií budějovického maratónu. Seznamuje 

čtenáře s jeho kořeny i s problémy, které závod doprovázely, či kvůli kterým se spoustu 
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let vůbec nekonal, a protože je toto legendární kanoistické klání úzce spjato s řekou Vlta-

vou, objevuje se v práci podrobný popis průběhu jejího toku včetně základních číselných 

parametrů. Popis obsahuje i jednoduchý přehled o změně koryta, dna či okolí. Nechybí 

ani seznámení se splavňováním Vltavy od začátku 20. století. 
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Příloha 3 Der Rhein von Mainz bis Köln 
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