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STRUČNÁ ANOTACE

Bakalářská práce přibližuje vývoj a proměny fenoménu organizovaného 
karavaningu na našem území od jeho počátků a rozmachu až po současnost. 
Z důvodu šíře zvoleného tématu v sledovaném období, od cca 70. let 20. 
století do roku 2019, se zaměřuji především na západní Čechy, konkrétně 
na Caravan Club Plzeň, jehož je má rodina dlouholetými členy.

Podstatná část práce byla věnována editaci autobiograficky sepsaných 
pamětí Jana Valenty (v CC Plzeň od r. 1972), který psal klubovou „Kroniku“ 
přibližně od roku 1980 do roku 2011, a selekci archivního materiálu, společně 
s vlastním bádáním jakožto „insidera ‑karavanisty“, založeném na narativních 
rozhovorech s členy CC Plzeň. Vedle editovaného textu jsou tedy součástí 
práce také mé autorské texty. Biografie karavanistů umožňují nahlédnout 
jednak na specifika tohoto fenoménu a podoby turistiky, ale také na fungování 
české společnosti v období tzv. normalizace i v následujících letech.

Vlastní bádání a editace dostupného materiálu resultovalo v tištěnou 
knihu, která mapuje historický vývoj a proměny CC Plzeň z osobní perspektivy.

CÍL PRÁCE

Ačkoliv se karavan kluby, jakožto aktivní účastníci organizované turistiky, 
staly jedním z hlavních způsobů tuzemské rekreace zejména v období 
tzv. normalizace, stály vždy na okraji badatelského zájmu. Kromě skromného 
počtu publikací, věnujících se karavaningu především z technického 
hlediska1, nevznikla na našem území žádná literatura, která by se jím 
zabývala z hlediska jiného – historického či antropologického.

Cílem mé práce, uskutečněných rozhovorů a jejich následné 
interpretace je alespoň částečně ozřejmit vznik a proměny tohoto fenoménu, 
zejména pak jeho vliv na život občanů v Československu před rokem 1989 
a jeho proměny v následujících dekádách. Dále také mikrohistorickým 
přístupem pomáhat objasnit, jakým způsobem se v životě karavanisty 
odrážejí historické události, jimiž se běžně zabývají politické nebo sociální 
historické vědy2. Získávání faktů však nebylo hlavní prioritou, tou byli 
především jednotliví narátoři, jejich motivace, osobní prožitky a rozhodování. 
Při interpretaci rozhovorů jsem byla ovlivněna také vlastními zážitky, 
myslím si ale, že subjektivní zatížení v tomto případě není na škodu.

1	 Například:	Vladimír	Bodický:	Abeceda karavaningu.	2.	vyd.	Bratislava:	Alfa,	1986. 
Nebo:	Jiří	Vitásek,	Jan	Libenský:	Stavíme obytný přívěs.	Praha:	SNTL,	1981.

2	 Michal	Svoboda:	BIOGRAFICKÁ	METODA	V	ANTROPOLOGII.	AntropoWEBZIN	[online].	Plzeň,	2007,	
(2–3),	s.	1–11.	Dostupné	z:	http://www.antropoweb.cz/media/webzin/AntropoWEBZIN%202-3_2007.pdf)
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VOLBA TÉMATU

Vlastnictví karavanu a cestování s ním tvoří nedílnou součást života celé mé 
rodiny. Poprvé se s tímto způsobem trávení volného času setkali prarodiče 
již v roce 1982. Narodila jsem se do rodiny zapálených karavanistů a značnou 
část svého dětství a dospívání mám spojenou právě s Caravan Clubem Plzeň.

Právě karavaning určoval, a stále určuje, jak tráví volný čas moje 
rodina i nezanedbatelná část českých občanů, z čehož přirozeně vyplynul můj 
badatelský zájem o tento fenomén. O podobách cestování s karavanem své rodiny 
a karavanistů v plzeňském klubu jsem měla určité povědomí, stále více jsem si 
ale pokládala otázku, proč se stalo součástí života velké části české společnosti.

Východiskem se tak stal soubor několika otázek, 
na které jsem v průběhu práce hledala odpovědi:

1. Jaká byla motivace karavanistů jezdit s obytným 
přívěsem a proč si ho vůbec pořídili?

2. Jak trávili svůj volný čas v karavanu a v CC Plzeň? 
Jaký byl karavaning v CC Plzeň dříve?

3. Co je vedlo k tomu, aby se své vášni věnovali 
s partou lidí organizovaně v CC Plzeň?

4. A proč tomu tak zůstalo i po revoluci? Jaké to bylo v CC Plzeň?
5. A jaké jsou motivace novodobých karavanistů?
6. Jak tráví svůj volný čas v karavanu a v CC Plzeň? 

Jaký je karavaning v CC Plzeň nyní?

INSPIRAČNÍ ZDROJE

 … Postupné proměny „cestovního“ životního stylu obyvatel 
Československa (i ze zahraničí přijíždějících hostů) projevující 
se například v expanzi automobilismu, (auto)kempování 
nebo požadavcích na vyšší standardy a rozmanitost nabídky 
služeb může představovat nesporný přínos pro poznání dějin 
společnosti a zaslouží si v budoucnu detailnější zkoumání.

 
 … Na domácí scéně si zvýšenou pozornost zaslouží zkoumání dějin 

turistiky, ať již v organizované či neorganizované podobě… Vždyť 
právě generační aspekty turistiky a zvýšená účast příslušníků 
mladších generací v ní kladou klíčovou otázku, jaké byly 
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podoby turistiky, motivace aktérů a zdali byly tyto volnočasové 
aktivity spíše „ostrůvkem svobody“ (existujícím „navzdory 
moci“), nebo naopak spíše „převodovou pákou režimu“.

 … Právě regionální a mikrohistorické perspektivy se totiž jeví jako 
nejpřínosnější pro sledování pestré sítě politicko ‑mocenských, 
sociálně ‑ekonomických i kulturních vztahů… Takřka „polem 
neoraným“ jsou pak rodinné osudy a biografie osob spjatých 
s děním ve sféře cestování a cestovního ruchu. Právě tento 
personální aspekt minulého dění podle mého soudu velmi 
výmluvně demonstruje proměny i konstanty celé sféry…3

Tento úryvek z knihy „TURISTICKÁ ODYSEA“, přibližující kontext cestování 
a cestovního ruchu v Československu, kterou jsem v rámci svého zájmu četla 
a stala se důležitým zdrojem informací, byl jednou z hlavních inspirací a motivací 
pro vlastní výzkum opomíjené a příliš nezmapované formy organizované 
mototuristiky u nás – Caravan Clubů. Za přínosné také považuji články 
z 1. a 2. čísla Journal of Tourism and Services, vydaného VŠO, pojednávající 
o odborové rekreaci a vývoji cestovního ruchu v České a Slovenské republice.

Za zmíňku ještě určitě stojí i kniha „O CHALUPÁCH A LIDECH“ 
od Petry Schindler ‑Wisten, zkoumající komunitu chalupářů a některé 
aspekty CR u nás. Zaujala mě také kniha „LETEC OTTO HANZLÍČEK“ od 
Matěje Hanauera, která vypráví o historických událostech válečného 
období z osobní perspektivy, o což mně v knize především šlo.

PRACOVNÍ POSTUP

Jako zdroj informací jsem si zvolila orální historii, jejíž uplatnění i v laické 
(či komunitní) praxi představuje její další proud, jejím prostřednictvím 
jsem se pokusila získávat odpovědi na své otázky o nedávné historii 
a jevech a událostech z přítomnosti. Jako přínosný způsob získávání 
informací mně posloužily již zmíněné narativní rozhovory, pro které 
jsem se rozhodla vzhledem k určité skepsi ohledně tradičního schématu 
otázka – odpověď. Rozhovory byly vedeny s 12 karavanisty, kteří:

a) jsou členy CC Plzeň od dob tzv. normalizace;
b) jsou dětmi karavanistů, aktivními karavanisty 

3	 Pavel	Mücke:	Epilog	aneb	Výhledy	za	obzor	současných	bádání	o	nedávných	dějinách	cestování	a	cestovního	ruchu	
bývalého	Československa.	In:	Pavel	Mücke,	Lenka	Krátká	(edd.):	TURISTICKÁ ODYSEA: Krajinou soudobých 
dějin cestování a cestovního ruchu v Československu v letech 1945 až 1989.	Praha:	Karolinum,	2018,	s.	556–560.
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po roce 1989 nebo v novém miléniu;
c) vstoupili do klubu po roce 1989 nebo v novém miléniu.

Za tímto účelem jsem si vytvořila několik rámcových otevřených otázek, 
vycházejících z období, ve kterém se narátoři začali karavaningu věnovat. Stejná 
interview pak byla vedena s jednotlivými narátory napříč jednou skupinou.

Narátory jsem se snažila vést tak, aby své zkušenosti vyprávěli jako 
konzistentní příběh, s minimálními vstupy, uvozujícími určitou situaci nebo 
událost. Rámcové otázky měly sloužit pouze jako základní osnova v případě, 
že bylo pro narátory problématické delší, plynulé vyprávění. To mně také 
pomohlo vyselektovat nejzásadnější události a jevy, o kterých karavanisté 
nejčastěji mluvili, a reflektovat postoje karavanistů. Ti vyprávějí své životní 
příběhy samozřejmě ze současné perspektivy, v níž se odrážejí aktuální názory, 
které byly formovány na základě nashromážděných životních zkušeností.

Dobové výpisky od Jana Valenty pak věrně přibližují specifické 
aktivity a zvyky spojené s CC Plzeň a více se zaměřují na detailní líčení 
významných událostí spojených s čs. karavaningem a především CC Plzeň.

FORMA

Způsob, jakým jsou archivní materiály spolu s přepisy rozhovorů 
a vlastními texty řazeny, vytváří narativní linii, příběh. Na úvodní 
otázky postupně odpovídám chronologicky vyprávěnými narativy.

Vzhledem k výsledkům mé práce a s přihlédnutím na fakt, že 
obsah neplánuji pravidelně rozšiřovat a aktualizovat, mně dávalo největší 
smysl pracovat s médiem tištěné knihy. V úvodu je nejprve ozřejmen 
postupný vývoj a proměny CC Plzeň, především pak vnější podmínky, které 
podporovaly jeho rozšíření a určovaly jeho podobu. Následují editované 
výpisky od J. V. Ty jsou doplněny o narativy karavanistů, přibližující jejich 
motivace a osobní prožitky konkrétních událostí. Proměny cestování a CC 
Plzeň jsou poté stručně chronologicky shrnuty v závěrečné části.

Při rozhodování o podobě a formátu knihy hrál důležitou roli především 
požadavek na dobrou čitelnost, proto jsem zvolila formát B5, který se dobře 
drží při čtení knihy. Vazbu jsem zvolila měkkou, šitou V4, díky které se kniha 
lépe otevírá a také zůstává otevřená, narozdíl od vazby V2. Papír jsem zvolila 
Munken Lynx, který má přirozený bílý odstín a je vhodný i pro čtení delších textů.
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1. Layout a struktura informací

Linky na obálce knihy, odkazující na charakteristické rýhování vznikající 
prolisovaním plechu na svépomocně vyráběných karavanech, odkazují 
na mřížku, která prostupuje celou knihu, určuje rozvržení stránek 
a strukturu informací a textu. Stejně jako v textu, i s fotografiemi 
z vlastních archivů pracuji na stejném principu, ty mění polohu téměr 
na každé stránce, ale stále jsou všechny umisťované v mřížce.

Důležité je výrazné odlišení předělů jednotlivých 
kapitol, které od sebe oddělují vlastní autorské texty s přepisy 
rozhovorů a editované autobiografické texty.

Obr. 1: Náhled obálky knihy, B5, digitální tisk.

1



10Obr. 2: Skica mřížky, v textu určuje umístění citací, které se u některých kapitol objevují nad rámec textu. 
Obr. 3: Umístění poznámkového aparátu na mřížce. 

3

2



10 11Obr. 4: Náhled knihy, autorský text, písmo Whyte Regular. 
Obr. 5: Předěly jednotlivých kapitol, písmo Whyte Regular.

5

4
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2. Písmo

Zvolila jsem písmo Whyte Regular (Dinamo), které je snadno čitelné 
i v menších velikostech a sazbě delších textů. Pracuji s ním ve 
vlastním autorském textu a narativech karavanistů, poznámkovém 
aparátu i ve větších velikostech u předělů kapitol.

Písmo Typewriter Medium (A2-Type) bylo použito pro editované texty 
od J. V., odkazuje se na dobové úřední dokumenty a Minizpravodaj (občasník CC 
Plzeň), který téměř po celou dobu vydávání vycházel jako kopie strojopisu. Z toho 
vychází i použití tohoto písma, pouze v jedné velikosti a jeho rozvržení v sazbě.

Obr. 6: Náhled klubového Minizpravodaje, kopie strojopisu. 
Obr. 7: Náhled knihy, text od J. V., písmo Typewriter Medium.

6 7
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3. Vizuální doprovod

Vedle textů mapují podoby a proměny, zažité zvyky, či stereotypy 
této komunity soubory fotografií z vlastních archivů karavanistů.
Ve spolupráci s Vojtěchem Veškrnou také vznikly celostránkové 
analogové snímky zachycující charakteristickou atmosféru během 
klubového srazu, vycházející z jednotlivých příběhů karavanistů.

Obr. 8: Náhled knihy, fotografie z archivu Jiřího Vávry a Václava Šváchy. Fotografie jsou v celé knize 
umisťovány na výchozí mřížku.

8



14Obr. 9, 10: Náhled knihy, fotografie z archivu Jana Valenty.

10
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14 15Obr. 11: Náhled knihy, celostránkové analogové snímky od Vojtěcha Veškrny.

11



16Obr. 12: Náhled knihy, celostránkové analogové snímky od Vojtěcha Veškrny.

12
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CÍLOVÁ SKUPINA

Od zaměření na konkrétní komunitu se odvíjí i cílová skupina pro tuto knihu, 
kterou jsou především členové CC Plzeň, aktivní karavanisté či nadšenci pro 
karavaning. Domnívám se však, že kniha, která přibližuje jednak specifickou 
podobu mototuristiky, ale také nahlíží na fungování české společnosti od dob 
tzv. normalizace až po současnost z jiné perspektivy, může oslovit kohokoliv.

ZHODNOCENÍ

Pro realizaci mé práce byl finální proces navrhování podoby a formy knihy jen 
jedním z mnoha kroků. Za zásadní považuji také práci, která tomu předcházela 
a stojí za tím – a to je především research, vlastní bádání a následná selekce 
a editace velkého množství shromážděného materiálu. Klíčovým pro mě bylo 
nejen se o obsah zajímat a vytvářet ho, ale také ho kriticky zkoumat a pochopit. 
Ke své práci jsem se postavila také jako badatel a editor, což považuji za 
důležitou zkušenost. Myslím si, že výchozí otázky jsem si dokázala zodpovědět 
a zároveň autenticky přiblížit kulturu organizovaného karavaningu4.

PODNĚTY PRO DALŠÍ PRÁCI

Závěrečnou práci nyní prezentuji v první, nepublikované verzi. Pro obhajobu budou 
zhotoveny výtisky v nákladu dvou kusů, které budou vytištěny a svázány ve fakultní 
knihařské dílně ve spolupráci s Karlem Bařinou. Jazykovou redakci textů, ve dvou 
čteních, zajistila Mgr. Kateřina Havelková Štěpančíková. Na finální verzi bych 
ráda i nadále pracovala a v budoucnu bych chtěla oslovit a najít nakladatelství, 
které by mělo o vydání knihy zájem, a knihu vytiskla v limitovaném nákladu.

4	 Viz	PDF:	Caravan Club (Plzeň)


