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Anotace 

 V závěrečné práci se věnuji kanoistickému oddílu Sport Zbraslav,z.s. (dále jen 

Sport Zbraslav), době jeho vzniku, stavbě loděnice a úspěchům zbraslavských 

sportovců. V práci jsou popsány začátky dvou sportovců, Františka Puldy a Edy 

Fulína, kteří měli hlavní zásluhu na založení a rozvoji oddílu. Popisuji i obtížnější 

období fungování oddílu, spojené s problematickým financováním sportovní činnosti 

a velké odhodlání členů oddílu, kteří i tak dokázali podpořit vznik nové loděnice. 

Dokázali vybudovat novou loděnici, zázemí pro členy oddílu (sportoviště, místnosti 

na výrobu vlastních lodí) a nelze pominout výstavbu plata pro přístup do řeky. 
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Annotation 

 The final work is written about the canoeing club Sport Zbraslav. It is about its 

origin, the construction of the shipyard and also about the successes of athletes. The 

text describes the beginnings of two athletes František Pulda and Eda Fulín. These 

people had the main credit of development of the team. In this text you can also find 

focuses in detail on the construction of shipyard and salaries and the production of 

own ships. It solves the problematic about financing of sports activities from the state 

and obtaining funds for the establishment of a new shipyard. 
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1. Úvod 

 Jelikož mě asi ze všech předmětů nejvíce baví tělocvik, rozhodl jsem se zaměřit 

svoji závěrečnou práci na sport. Moje téma, věnované kanoistickému oddílu Sport 

Zbraslav, jsem si vybral, protože už od svých osmi let trénuji v tomto oddíle a jezdím 

zde na kajaku. V oddílu panuje rodinná atmosféra a všichni členové sem rádi chodí, 

vzájemně se podporují. Asi i díky tomu se kanoistika stala mým nejoblíbenějším 

sportem, přestože jsem zkoušel i řadu dalších sportů. 

 Jsem rád, že i díky této práci jsem se začal více zajímat o historii našeho 

oddílu, zjistil jsem, co vše provázelo jeho vznik a měl jsem možnost ocenit sílu 

přátelství, lásky ke sportu, odhodlání, cílevědomosti a týmové práce členů oddílu. 

Zároveň jsem nahlédl do seznamu významných závodníků, odchovaných naším 

oddílem. 

           Asi nejzajímavější mi připadalo období vzniku oddílu, jak z ničeho dokáže 

člověk vybudovat něco, co má smysl už pro tolik generací kanoistů. Jak náhodná 

setkání dají dohromady partu, která jde za svým snem. 

           Podrobněji popíši setkání zakladatelů oddílu, stavbu zbraslavské loděnice, 

starého a nového plata, nového přístřešku na lodě, včetně celého zázemí loděnice, 

uvedu i důležitá období působení oddílu a osobnosti, které řídily kormidlo a dokázaly 

úspěšně vést oddíl až do dnešních dnů. Kromě zakladatelů oddílu, připomenu 

úspěšné závodníky a trenéry, jak současné tak i minulé. 

 

2. Historie 

2.1. Založení oddílu a stavba loděnice 

 Všechno to začalo tak, že v roce 1949 začali dva kanoisté ze Zbraslavi Fulín a 

Pulda jezdit na závody. Reprezentovali v té době oddíl s názvem TJ Slavoj Zbraslav, 

který měl svoji loděnici U Mičánů (nyní dům U Malé řeky, č.p. 622).  Většinou se 

účastnili hlavních závodů, které byly skoro jen v Praze nebo okolí. Na Vltavě v té době 

byla řada týmů, které pořádaly svoje závody. 

              Na jedněch takových závodech se šli Fulín s Puldou podívat při 

dvouhodinové pauze mezi jízdami do loděnice KVAS, tedy oddílu s názvem Klub 
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vodních sportů. Návštěva této loděnice nastartovala cestu za velkým snem Fulína a 

Puldy, mít svůj vlastní zbraslavský oddíl, někam patřit, nabídnout tento sport dalším 

zájemcům.   

 Cesta za tímto snem byla ještě dlouhá a dvojice kamarádů kromě snění 

pokračovala účastí v dalších závodech a zlepšováním vlastních výkonů. V roce 1950 

byli zařazeni do národního mužstva a velmi se jim dařilo. Bohužel byl Eda Fulín ve 

stejném roce odveden na vojnu a V. F. Pulda o rok později.  Poslední závody sezony 

roku 1950 byly jedny z nedůležitějších. Byla to kvalifikace na závody do Maďarska, 

kam postupovaly jen dvě lodě z každé kategorie. Výsledky závodů byly pro naši dvojici 

vynikající, jelikož se umístili na druhém místě. Bohužel nikdo v té době nečekal, že 

dvojice kanoistů ze Zbraslavi dosáhne až na stříbrnou příčku a funkcionáři nečekali na 

tento výsledek a nominovali na závody do Maďarska někoho jiného. Pro nás dnes jistě 

nepředstavitelná věc. 

        Nakonec se Fulín s Puldou stačili zúčastnit alespoň závodu Budějovice- Praha, 

který měřil 188km, měl čtyři etapy a i zde prokázali své kvality a dojeli čtvrtí. 

 Po návratu z vojny v roce 1953 došlo k nečekané změně. Byla totiž pozastavena 

veškerá finanční podpora tělovýchovným organizacím. Celý rok 1953 se jezdilo ze 

Zbraslavi na závody jen v Praze, protože se tam dalo dojet po vodě.   Kánoisté Fulín 

s Puldou dospěli v té době k názoru, že přestoupí s celým oddílem k nějakému 

vhodnému sponzorovi. Nejvhodnější se jim jevila spolupráce s modřanským vodáckým 

oddílem TJ Spartak Modřanské strojírny. Tak se rozloučili s TJ Slavoj Zbraslav a v 

sezóně 1954 už reprezentovali TJ Spartak Modřanské strojírny. 

Spartak ale již v té době plánoval stavbu loděnice a bylo jasné, že tréninků bude 

málo. Jakmile pak bylo znovu nastartováno financování tělovýchovných organizací, 

rozloučili se zbraslavští v roce 1956 se Spartakem Modřanské strojírny a vrátili se zpět 

do TJ Slavoj Zbraslav. 

 Od roku 1956 pokračoval Eda Fulín v trenérské činnosti s mládeží a již v roce 

1958 získal se svými svěřenci ocenění za nejlepší vodácký oddíl mládeže v republice. 

 V roce 1958 pořádali první závod se jménem Zbraslavská pětistovka. V roce 

1959 byl už oddíl respektován vodáckou veřejností. 
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              Když začali přicházet noví závodníci do jejich týmu, bylo potřeba vybudovat 

novou a větší loděnici. Ta stávající U Mičánů kapacitně nestačila. Už se tam ani lodě 

nevešly. Dalším důvodem pro stavbu nové loděnice bylo také to, že se měla od roku 

1961 až do roku 1963 stavět povltavská silnice, takže by oddíl ztratil přístup k Vltavě a 

činnost oddílu by musela být ukončena. 

         Na schůzi se tehdy domluvili, že postaví úplně novou loděnici. Ze začátku si 

mysleli, že je to velký problém, protože neměli peníze a ani pozemek na stavbu. 

Starosta města Zbraslav jim ale po zjištění této informace věnoval pozemek. Dalším 

krokem bylo získat plán na stavbu. Člen oddílu Vráťa Růžička, který byl i uznávaným 

projektantem, jim s plány pomohl. Už jim zbývaly jen dvě nejdůležitější věci. Otázkou 

totiž bylo, jak někde získat peníze a jak loděnici postavit. Nakonec po dlouhých 

vyjednáváních našli řešení. Byla to spolupráce s podnikem Stavby silnic a železnic, 

která zahrnovala smlouvu o tom, že bude moct oddíl používat asi jen padesát procent 

z celkové loděnice, jelikož zbytek budovy měli užívat dělníci, kteří stavěli silnici kolem 

Zbraslavi. Teprve až silnici dodělali, tak se loděnice měla přepsat na SK Slavoj 

Zbraslav. Členové oddílu se tudíž museli také zapojit při hrubé stavbě. Jejich 

dobrovolná pracovní činnost o každém víkendu začala 22. 10. 1960, ale celková 

stavba začala o 6 dnů dříve. Jejich první odměna na stavbě se dostavila již 25. 5. 1961, 

když mohli do první části suterénu stěhovat své lodě. Aby mohli stavbu dokončit, 

museli stále vyjednávat se Stavební správou. A v tom nejvíce pomohli předseda oddílu 

Standa Krčil, Vláďa Ludvík (tesař) a Vráťa Růžička (projektant). Posledním dnem práce 

na nové loděnici byla neděle 25. února 1962. Na stavbě loděnice dohromady 

odpracovali členové oddílu 11 358 hodin. 
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2.2. Stavba plata a nových lodí 

 Po dokončení stavby nové loděnice je čekala další práce. Hlavním úkolem bylo 

dokončení zázemí a sportoviště u loděnice – tedy dětského bazénu, hřiště na volejbal, 

nohejbal a basketbal. Důležité také bylo zprovoznění dílny na opravu lodí a 

zrealizování plata na dávání lodí na vodu. 

 Právě pořízení plata byla pro oddíl hodně důležitá věc. František Pulda 

zásluhou známosti s vojenským politrukem Jardou Kadeřábkem získal tři vojenské 

pontony. To mu velmi pomohlo a usnadnilo práci. 

 Po dokončení loděnice a plata řešili další problém a to, jak získat nové kánoe. 

Nakonec se rozhodli, že si je vyrobí sami. Nejprve museli vyrobit kopyto a během 

jednoho roku vyrobili 6 lodí. Když to zjistily ostatní oddíly, kopyto si půjčovaly. Následně 

bylo zajímavé to, že kopyto cestovalo po celé republice. 

 V roce 1965 se opakovala situace, že stát přestal financovat sportovní 

organizace. Sdružení ale mohla získat peníze nějakou výdělečnou činností. Nakonec 

se domluvili, že budou dělat nákladní autodopravu. Takže si koupili dvě ojetá auta 

Praga. Tím si zajistili dostatečné finance a mohli si koupit nové lodě, pádla a později i 

starý autobus Praga, ve kterém jezdili v létě na závody. 

           Od roku 1965 se oddílu Sport Zbraslav daří, úspěchy sportovců z oddílu se 

zapisují do povědomí české i mezinárodní kanoistiky. 
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2.3. Úspěchy 

V roce 1958 získali ocenění za nejlepší oddíl mládeže v republice. 

V roce 1964 Ríša Pleier na K1 a na K2 získal několik titulů Mistr ČSSR a také byl na 

mistrovství Evropy a světa. 

Mirek Houzim s Čtvrtečkou na C2 v roce 1963 se dostali na olympiádu, ale bohužel 

Čtvrtečka onemocněl před závodem žloutenkou, takže nakonec se Houzim    

s náhradním partnerem dostal do finále, ale medaile nedosáhli. 

V roce 1967 vyhrála Treybalová v kategorii K1 a na K2 s Marií Váchovou v 

dorostenkách 

V kategorii K2 zvítězila také Jitka Lebedová s Černou 

V kategorii K4 vyhráli Jandová, Fulínová, Lebedová a Černá 

K1-singl kajak 

K2-double kajak 

K4-čtyř kajak 

           Po několika letech, konkrétně od roku 1965 do roku 1974, oddíl začal dominovat 

ve všech kategoriích v československé kanoistice. Od roku 1974 se oddíl může 

pochlubit 14 odchovanci, kteří reprezentovali českou republiku na mistrovství Evropy 

a světa. Z toho 4 odchovanci se dostali na olympijské hry, 2 z nich dokonce přinesli i 

medaile a jmenovali se Josef Bartůněk a Jan Poupa. 

           Oddíl se v těchto letech věnoval i jiným sportům-vodní turistice, gymnastice, 

tenisu, nohejbalu, hokeji aj, ale kanoistika stále zůstávala hlavním sportem. 

           Na úspěchy minulých kanoistů navazuje oddíl i v současnosti. Od roku 2011 

současné vedení s Matoušem Pavlíkem obnovili trénink mládeže a dětí od 8 let. 

Následně to převzali dva trenéři Michal Pfoff a David Kotrč co trénují dodnes. 

V současnosti se oddílu stále daří získávat medaile i na mezinárodních soutěžích 

v kategorii mládeže.  
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3. Závěr 

 Při psaní závěrečné práce jsem zjistil hodně zajímavých informací o svém 

sportovním klubu, které jsem předtím vůbec nevěděl, např: jak si vyráběli lodě, jak si 

postavili skoro sami loděnici a jak je oddíl vlastně starý. Při zhlédnutí videa o 

zbraslavské kanoistice jsem nemohl uvěřit, jak těžce trénovali. Oproti dnešním 

tréninkům toho dělali mnohem víc např: měli více tréninkových fází a měli také i 

mnohem více zajímavých i dost těžkých aktivit. Je zvláštní, jaký je za tu dobu rozdíl 

mezi dnešním a tehdejším tréninkem. Zaujalo mě, kolik lidí mělo o sport zájem a kolik 

času obětovali činnosti v oddílu. Když to porovnám, máme to asi o dost snadnější a 

máme o moc lepší vybavení potřebné k tréninku. 

  Obdivoval jsem vytrvalost členů oddílu při snaze získat pozemek na loděnici a 

vše co udělali pro stavbu nové loděnice. Byl jsem překvapený, že všichni z oddílu si 

udělali o víkendu čas a šli pomáhat na stavbu loděnice. Zkrátka jsem rád že zde v 

oddíle mohu trénovat v dobré atmosféře, s fajn trenéry a kamarády. 
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