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Příloha č. 1: Scénář rozhovoru k výzkumu „Sport jako lokální štěpení – případová 

studie Kraje Vysočina 

 

Scénář rozhovoru k výzkumu „Sport jako lokální štěpení - 

případová studie Kraje Vysočina“ 

Úvod 

Dobrý den, 

Jmenuji se Kateřina Kacetlová, jsem studentkou navazujícího magisterského studia oboru 

politologie na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity. 

Dovoluji si Vás oslovit v rámci výzkumu, který v současné době probíhá na Institutu 

politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, který je zaměřen na 

komunální politiku, politická štěpení a sport, jakožto hybatele komunální politiky. Součástí 

výzkumu je i tento rozhovor, a proto bych Vás touto cestou chtěla požádat o zodpovězení 

následujících otázek.  

V případě zájmu budou respondenti seznámeni s výsledky výzkumu. 

Pokud budete chtít, tak Vaše odpovědi budou anonymní. 

Celý rozhovor by měl trvat přibližně 35 minut. 

Profil respondenta 

Než úplně začneme, tak bych se Vás ráda zeptala na pár obecných informací, které budou 

sloužit k lepšímu zařazení Vašich odpovědí do spektra zpracovávání tohoto výzkumu. 

1. Narodil(a) jste se v této obci/ v tomto městě, nebo jste se sem přistěhoval(a)? 

 

2. Pokud jste se sem přistěhoval(a), tak jak je to dlouho, popřípadě, kolik Vám bylo let? 

 

 

3. Jakou zastáváte v obecním zastupitelstvu funkci? 



 

4. Jste představitelem/představitelkou, či členem/členkou nějakého zájmového spolku 

v obci? 

 

 

5. Máte nějaký jiný vztah k zájmovým spolkům v obci (fanoušek, sponzor, …)? 

 

6. Do zastupitelstva obce jste se už dostal jako člen nějakého spolku? 

 

 

Hlavní část 

Přítomnost štěpení? 

Štěpení/konflikt můžeme chápat jako střet opačných zájmů různých skupin ve společnosti, na 

základě tohoto střetu se může vyvíjet politická situace v obci. V komunální politice můžeme 

najít dvě, respektive 3 tři podoby obcí. Samosprávy (zastupitelstva), ve kterých panuje 

harmonie a funguje spolupráce, dále pak samosprávy (zastupitelstva), která jsou rozhádaná, 

panují zde nesváry a neustále se v nich soutěží o moc. Třetím typem je pak směs dvou 

předchozích, kde panuje téměř vždy pohoda a klid, ale najde se zde i případy, kdy se 

samospráva (zastupitelstvo) dostane do konfliktu. Příkladem konfliktu je případ města Ústí nad 

Labem, kde se dlouhodobě řešil problém podoby fotbalového stadionu, který nebyl vyhovující 

pro podmínky 1. ligy fotbalové soutěže. V průběhu let jsme mohli vidět 2 linie štěpení. První 

linií byl spor mezi politickými stranami ve městě, které soutěžily mezi sebou a vymýšlely různá 

řešení. Druhou linií byl spor mezi obyvateli města (fanoušky fotbalového klubu) a městem (jeho 

představiteli), kdy fanoušci poukazovali na fakt, že město primárně podporuje hokejový klub a 

až poté řeší případné problémy fotbalového klubu. 

1. Řekl(a) byste, že se představitelé obce (zastupitelé) ve Vaší obci hádají, nebo v obci 

panuje harmonie? 

a. Zastupitelé se hádají vcelku často 



b. Zastupitelé se nehádají, panuje mezi nimi harmonie 

c. Střídá se to  

1.1. Bylo tomu tak vždycky, nebo to bylo v minulosti jiné? 

1.1.1. V minulosti se zastupitelé hádali celkem často 

1.1.2. V minulosti se zastupitelé nehádali, panovala mezi nimi harmonie 

1.1.3. Střídalo se to 

2. Jaký byl předmět sporu? 

a. Osobní 

b. Věcný (zájmy, priority, politika) 

c. Kombinace předchozích dvou 

3. Pokud byl uveden věcný předmět sporu, bude pro každý rozhovor individuálně sestaven 

výběr oblastí sporu, provedený na základě předchozí analýzy médií, který budou mít 

respondenti za úkol seřadit podle důležitosti, od nejvíc důležitý (1), po nejméně důležitý 

(5) 

4. Jakou intenzitu měl spor, který se týkal oblasti sportu? 

a. Jednalo se o běžnou výměnu názorů 

b. V určité části měl spor dost vyhrocenou podobu 

c. Spor celkově paralyzoval společnost, téměř celou dobu se představitelé jen 

hádali (ostré pojetí) 

 

Účastníci sporu 

Důležitou součástí každého sporu jsou jeho účastníci, proto bych se Vás v této části chtěla 

zeptat především na účastníky zapojené v tomto sporu. Účastníky sporu se v tomto případě 

myslí zájmové spolky (SDH, TJ, Orel a jiné kulturní a zájmové spolky seskupující občany 

obce), politické strany (stávající, či nově vzniklé), koalice politických stran (obvyklé, nově 

vytvořené) či jednotlivci, kteří ve sporu figurují a hrají v nich důležitou roli, zastávají různá 

stanoviska, názory. 

1. Do jaké míry byly propojené spolky (SDH, Tělocvičná jednota, apod.), sportovní oddíly 

a politika? 



a. V jednotlivých kandidátkách byli jedinci, kteří jsou zastánci (zájmových 

organizací) 

b. Zájmové organizace měli vlastní kandidátku 

2. Do jaké míry měnil spor podobu kandidátních listin? 

a. Vznikly nové kandidátní listiny 

b. Neměl vliv na nominaci kandidátek, pouze se dané kandidátní listiny postavily 

na určitou stranu sporu 

c. Vznikaly nové koalice a spojenectví, které dříve nebyly běžné 

Závěr 

1. Vzpomněl(a) jste si ještě na něco k předchozím otázkám? Chtěl(a) byste k nim ještě 

něco doplnit? 

 

2. Napadá Vás třeba ještě nějaká důležitá informace týkající se probíraného tématu, na 

kterou v rozhovoru nepřišla řeč? 

 

 

To je ode mne úplně vše. Děkuji Vám za spolupráci. 

Vlastní vyjádření: 

Příloha č. 2: Přepis rozhovoru se starostkou obce Dušejov Zdenkou Dubovou ze dne 3. 4. 

2019 

 

Scénář rozhovoru k výzkumu „Sport jako lokální štěpení - 

případová studie Kraje Vysočina“ 

Úvod 

Dobrý den, 

Jmenuji se Kateřina Kacetlová, jsem studentkou navazujícího magisterského studia 

oboru politologie na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity. 



Dovoluji si Vás oslovit v rámci výzkumu, který v současné době probíhá na Institutu 

politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, který je 

zaměřen na komunální politiku, politická štěpení a sport, jakožto hybatele komunální 

politiky. Součástí výzkumu je i tento rozhovor, a proto bych Vás touto cestou chtěla 

požádat o zodpovězení následujících otázek.  

V případě zájmu budou respondenti seznámeni s výsledky výzkumu. 

Zdenka Dubová (dále jen ZD): Ano, chci zaslat výsledky. 

Pokud budete chtít, tak Vaše odpovědi budou anonymní. 

ZD: Ne, nechci. 

Celý rozhovor by měl trvat přibližně 35 minut. 

Profil respondenta 

Než úplně začneme, tak bych se Vás ráda zeptala na pár obecných informací, které budou 

sloužit k lepšímu zařazení Vašich odpovědí do spektra zpracovávání tohoto výzkumu. 

1. Narodil(a) jste se v této obci/ v tomto městě, nebo jste se sem přistěhoval(a)? 

ZD:Ne. 

2. Pokud jste se sem přistěhoval(a), tak jak je to dlouho, popřípadě, kolik Vám bylo 

let? 

 

ZD: Přistěhovala jsem se v roce 1969 

3. Jakou zastáváte v obecním zastupitelstvu funkci? 

ZD: Starostka. 

4. Jste představitelem/představitelkou, či členem/členkou nějakého zájmového 

spolku v obci? 

ZD: Jsem členkou Sboru pro občanské záležitosti. 

5. Máte nějaký jiný vztah k zájmovým spolkům v obci (fanoušek, sponzor, …)? 

ZD: Občas se zajdu podívat na fotbal, takže jsem fanoušek. 



6. Do zastupitelstva obce jste se už dostal jako člen nějakého spolku? 

 

ZD: Do roku 1990 jsem byla členkou ještě členkou Českého svazu žen. 

Hlavní část 

Přítomnost štěpení? 

Štěpení/konflikt můžeme chápat jako střet opačných zájmů různých skupin ve 

společnosti, na základě tohoto střetu se může vyvíjet politická situace v obci. V komunální 

politice můžeme najít dvě, respektive 3 tři podoby obcí. Samosprávy (zastupitelstva), ve 

kterých panuje harmonie a funguje spolupráce, dále pak samosprávy (zastupitelstva), 

která jsou rozhádaná, panují zde nesváry a neustále se v nich soutěží o moc. Třetím typem 

je pak směs dvou předchozích, kde panuje téměř vždy pohoda a klid, ale najde se zde i 

případy, kdy se samospráva (zastupitelstvo) dostane do konfliktu. Příkladem konfliktu je 

případ města Ústí nad Labem, kde se dlouhodobě řešil problém podoby fotbalového 

stadionu, který nebyl vyhovující pro podmínky 1. ligy fotbalové soutěže. V průběhu let 

jsme mohli vidět 2 linie štěpení. První linií byl spor mezi politickými stranami ve městě, 

které soutěžily mezi sebou a vymýšlely různá řešení. Druhou linií byl spor mezi obyvateli 

města (fanoušky fotbalového klubu) a městem (jeho představiteli), kdy fanoušci 

poukazovali na fakt, že město primárně podporuje hokejový klub a až poté řeší případné 

problémy fotbalového klubu. 

1. Řekl(a) byste, že se představitelé obce (zastupitelé) ve Vaší obci hádají, nebo v obci 

panuje harmonie? 

a. Zastupitelé se hádají vcelku často 

b. ZD: Zastupitelé se nehádají, panuje mezi nimi harmonie 

c. Střídá se to  

  



1.1. Bylo tomu tak vždycky, nebo to bylo v minulosti jiné? 

1.1.1. V minulosti se zastupitelé hádali celkem často 

1.1.2. V minulosti se zastupitelé nehádali, panovala mezi nimi harmonie 

1.1.3. ZD: Střídalo se to - V minulosti 4 kandidátky, předtím 3 a bylo dost 

znát zájmy jednotlivých kandidátek. 

2. Jaký byl předmět sporu? 

a. ZD: Osobní - vyloučení syna starostky z SDH 

b. ZD: Věcný (zájmy, priority, politika) 

c. ZD: Kombinace předchozích dvou 

3. Seřaďte prosím spory ve městě podle důležitosti a závažnosti, od nejvíce důležitý 

(1), po nejméně důležitý (5) 

a. Spor týkající se SDH – zásahová jednotka – ZD: 1 

b. Spor týkající se pozemkového rozdělení – ZD: 2 

c. Spor týkající se revitalizace a rekonstrukce města – ZD: 3 

d. Spor týkající se infrastruktury a pozemních komunikací – ZD: 5 

e. Spor týkající se jiné oblasti (uveďte) – ZD: financování - 4 

4. Jakou intenzitu měl spor, který se týkal oblasti sportu? 

a. Jednalo se o běžnou výměnu názorů 

b. ZD: V určité části měl spor dost vyhrocenou podobu - Pokud starostka něco 

nechtěla, tak to hned zamítla 

c. Spor celkově paralyzoval společnost, téměř celou dobu se představitelé jen 

hádali (ostré pojetí) 

 

Účastníci sporu 

Důležitou součástí každého sporu jsou jeho účastníci, proto bych se Vás v této části chtěla 

zeptat především na účastníky zapojené v tomto sporu. Účastníky sporu se v tomto 

případě myslí zájmové spolky (SDH, TJ, Orel a jiné kulturní a zájmové spolky seskupující 

občany obce), politické strany (stávající, či nově vzniklé), koalice politických stran 

(obvyklé, nově vytvořené) či jednotlivci, kteří ve sporu figurují a hrají v nich důležitou 

roli, zastávají různá stanoviska, názory. 



1. Do jaké míry byly propojené spolky (SDH, Tělocvičná jednota, apod.), sportovní 

oddíly a politika? 

a. ZD: V jednotlivých kandidátkách byli jedinci, kteří jsou zastánci 

(zájmových organizací) 

b. Zájmové organizace měli vlastní kandidátku 

2. Do jaké míry měnil spor podobu kandidátních listin? 

a. ZD: Vznikly nové kandidátní listiny - Dnes jen jedna kandidátní listina, je 

to směs hasičů i sportovců. Vznik této kandidátky iniciovali hasiči a vzali 

s sebou i ostatní, kteří se starostkou nesouhlasili. Název kandidátky – 

„Nezávislí“ 

b. Neměl vliv na nominaci kandidátek, pouze se dané kandidátní listiny postavily 

na určitou stranu sporu 

c. Vznikaly nové koalice a spojenectví, které dříve nebyly běžné 

Závěr 

1. Vzpomněl(a) jste si ještě na něco k předchozím otázkám? Chtěl(a) byste k nim 

ještě něco doplnit? 

ZD: Nic. 

2. Napadá Vás třeba ještě nějaká důležitá informace týkající se probíraného tématu, 

na kterou v rozhovoru nepřišla řeč? 

 

ZD: Dva roky nazpátek hasiči potřebovali na soutěž, ale nesehnali souhlas pro vyjetí 

s autem, ale i tak jeli, starostka pak udělala „bublinu“, hasiči ji pak následně poslali 

omluvný dopis. 

 

To je ode mne úplně vše. Děkuji Vám za spolupráci. 

Vlastní vyjádření: 

- Na žádost paní starostky nebyl rozhovor nahráván, jedná se tak tedy jen o přepis 

poznámek zapsaných v průběhu rozhovoru 

 



Příloha č. 3: Přepis rozhovoru s anonymním představitelem obce Lučice ze dne 10. 4. 

2019 

 

Scénář rozhovoru k výzkumu „Sport jako lokální štěpení - 

případová studie Kraje Vysočina“ 

Úvod 

Dobrý den, 

Jmenuji se Kateřina Kacetlová, jsem studentkou navazujícího magisterského studia 

oboru politologie na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity. 

Dovoluji si Vás oslovit v rámci výzkumu, který v současné době probíhá na Institutu 

politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, který je 

zaměřen na komunální politiku, politická štěpení a sport, jakožto hybatele komunální 

politiky. Součástí výzkumu je i tento rozhovor, a proto bych Vás touto cestou chtěla 

požádat o zodpovězení následujících otázek.  

V případě zájmu budou respondenti seznámeni s výsledky výzkumu. 

Anonymní představitel (dále jen AP): Ano, budu chtít výsledky. 

Pokud budete chtít, tak Vaše odpovědi budou anonymní. 

AP: Ano 

Celý rozhovor by měl trvat přibližně 35 minut. 

Profil respondenta 

Než úplně začneme, tak bych se Vás ráda zeptala na pár obecných informací, které budou 

sloužit k lepšímu zařazení Vašich odpovědí do spektra zpracovávání tohoto výzkumu. 

1. Narodil(a) jste se v této obci/ v tomto městě, nebo jste se sem přistěhoval(a)? 

AP: Ne. 

2. Pokud jste se sem přistěhoval(a), tak jak je to dlouho, popřípadě, kolik Vám bylo 

let? 

 

AP: Přistěhovala jsem se před 14 lety. 

3. Jakou zastáváte v obecním zastupitelstvu funkci? 



4. Jste představitelem/představitelkou, či členem/členkou nějakého zájmového 

spolku v obci? 

AP: Ano, jsem ve spolku Přátel ovčího rouna a řemesel. 

 

5. Máte nějaký jiný vztah k zájmovým spolkům v obci (fanoušek, sponzor, …)? 

AP: U hasičů jsou moje děti, takže jsem v tomto případě fanoušek. 

6. Do zastupitelstva obce jste se už dostal jako člen nějakého spolku? 

AP: Ne, členem/členkou Přátel ovčího rouna a řemesel jsem se stal(a) až po vstupu do 

zastupitelstva. 

 

Hlavní část 

Přítomnost štěpení? 

Štěpení/konflikt můžeme chápat jako střet opačných zájmů různých skupin ve 

společnosti, na základě tohoto střetu se může vyvíjet politická situace v obci. V komunální 

politice můžeme najít dvě, respektive 3 tři podoby obcí. Samosprávy (zastupitelstva), ve 

kterých panuje harmonie a funguje spolupráce, dále pak samosprávy (zastupitelstva), 

která jsou rozhádaná, panují zde nesváry a neustále se v nich soutěží o moc. Třetím typem 

je pak směs dvou předchozích, kde panuje téměř vždy pohoda a klid, ale najde se zde i 

případy, kdy se samospráva (zastupitelstvo) dostane do konfliktu. Příkladem konfliktu je 

případ města Ústí nad Labem, kde se dlouhodobě řešil problém podoby fotbalového 

stadionu, který nebyl vyhovující pro podmínky 1. ligy fotbalové soutěže. V průběhu let 

jsme mohli vidět 2 linie štěpení. První linií byl spor mezi politickými stranami ve městě, 

které soutěžily mezi sebou a vymýšlely různá řešení. Druhou linií byl spor mezi obyvateli 

města (fanoušky fotbalového klubu) a městem (jeho představiteli), kdy fanoušci 

poukazovali na fakt, že město primárně podporuje hokejový klub a až poté řeší případné 

problémy fotbalového klubu. 



1. Řekl(a) byste, že se představitelé obce (zastupitelé) ve Vaší obci hádají, nebo v obci 

panuje harmonie? 

a. Zastupitelé se hádají vcelku často 

b. AP: Zastupitelé se nehádají, panuje mezi nimi harmonie – Problém jen velmi 

výjimečně. 

c. Střídá se to  

1.1. Bylo tomu tak vždycky, nebo to bylo v minulosti jiné? 

1.1.1. V minulosti se zastupitelé hádali celkem často 

1.1.2. V minulosti se zastupitelé nehádali, panovala mezi nimi harmonie 

1.1.3. AP: Střídalo se to 

2. Jaký byl předmět sporu? 

a. Osobní 

b. Věcný (zájmy, priority, politika) 

c. AP: Kombinace předchozích dvou 

3. Seřaďte prosím spory ve městě podle důležitosti a závažnosti, od nejvíce důležitý 

(1), po nejméně důležitý (5) 

a. Spor týkající se rallye Světlá – PV: Není spor, ale nejvíce se to řeší. - 1 

b. Spor týkající se rozpočtu 

c. Spor týkající se infrastruktury 

d. Spor týkající se revitalizace a rekonstrukce města 

e. Spor týkající se jiné oblasti (uveďte) 

PV: V rámci zastupitelstva jsou čtyři proti rallye, třem je to jedno a dva jsou pro, proto vždy 

záleží na těch třech, jak se rozhodnout. Na tom, zda se rozhodneme pro, nebo proti, mají 

také vliv okolní vesnice, zda se to tam schválilo, nebo ne. Je to však hodně medializované 

téma, zejména se o to starají ti, kterým se rallye nelíbí. Na celou situaci to má pak špatný 

vliv. Ostatní možnosti jen běžná diskuse. 

4. Jakou intenzitu měl spor, který se týkal oblasti sportu? 

a. AP: Jednalo se o běžnou výměnu názorů – V zastupitelstvu. 

b. V určité části měl spor dost vyhrocenou podobu 

c. AP: Spor celkově paralyzoval společnost, téměř celou dobu se představitelé 

jen hádali (ostré pojetí) – „U obyvatel v obci.“ 



 

Účastníci sporu 

Důležitou součástí každého sporu jsou jeho účastníci, proto bych se Vás v této části chtěla 

zeptat především na účastníky zapojené v tomto sporu. Účastníky sporu se v tomto 

případě myslí zájmové spolky (SDH, TJ, Orel a jiné kulturní a zájmové spolky seskupující 

občany obce), politické strany (stávající, či nově vzniklé), koalice politických stran 

(obvyklé, nově vytvořené) či jednotlivci, kteří ve sporu figurují a hrají v nich důležitou 

roli, zastávají různá stanoviska, názory. 

1. Do jaké míry byly propojené spolky (SDH, Tělocvičná jednota, apod.), sportovní 

oddíly a politika? 

a. AP: V jednotlivých kandidátkách byli jedinci, kteří jsou zastánci 

(zájmových organizací) 

b. Zájmové organizace měli vlastní kandidátku 

2. Do jaké míry měnil spor podobu kandidátních listin? 

a. Vznikly nové kandidátní listiny 

b. AP: Neměl vliv na nominaci kandidátek, pouze se dané kandidátní listiny 

postavily na určitou stranu sporu 

c. Vznikaly nové koalice a spojenectví, které dříve nebyly běžné 

Závěr 

1. Vzpomněl(a) jste si ještě na něco k předchozím otázkám? Chtěl(a) byste k nim 

ještě něco doplnit? 

 

2. Napadá Vás třeba ještě nějaká důležitá informace týkající se probíraného tématu, 

na kterou v rozhovoru nepřišla řeč? 

 

 

To je ode mne úplně vše. Děkuji Vám za spolupráci. 



Vlastní vyjádření: 

- Rozhovor nebyl nahráván na žádost paní starostky, proto je zde přepis jen poznámek 

udělaných v rámci rozhovoru. 

 

Příloha č. 4: Přepis rozhovoru se starostou obce Nížkov Josefem Vlčkem ze dne 10. 4. 

2019 

 

Scénář rozhovoru k výzkumu „Sport jako lokální štěpení - 

případová studie Kraje Vysočina“ 

Úvod 

Dobrý den, 

Jmenuji se Kateřina Kacetlová, jsem studentkou navazujícího magisterského studia 

oboru politologie na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity. 

Dovoluji si Vás oslovit v rámci výzkumu, který v současné době probíhá na Institutu 

politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, který je 

zaměřen na komunální politiku, politická štěpení a sport, jakožto hybatele komunální 

politiky. Součástí výzkumu je i tento rozhovor, a proto bych Vás touto cestou chtěla 

požádat o zodpovězení následujících otázek.  

V případě zájmu budou respondenti seznámeni s výsledky výzkumu.  

Josef Vlček (dále JV): Můžete. 

Pokud budete chtít, tak Vaše odpovědi budou anonymní. 

JV: Nemusí. 

Celý rozhovor by měl trvat přibližně 35 minut. 

Profil respondenta 

Než úplně začneme, tak bych se Vás ráda zeptala na pár obecných informací, které budou 

sloužit k lepšímu zařazení Vašich odpovědí do spektra zpracovávání tohoto výzkumu. 

1. Narodil(a) jste se v této obci/ v tomto městě, nebo jste se sem přistěhoval(a)? 

JV: Ano. 

2. Pokud jste se sem přistěhoval(a), tak jak je to dlouho, popřípadě, kolik Vám bylo 

let? 



 

 

3. Jakou zastáváte v obecním zastupitelstvu funkci? 

JV: Starosta. 

4. Jste představitelem/představitelkou, či členem/členkou nějakého zájmového 

spolku v obci? 

JV: TJ Sokol Nížkov, SDH Nížkov. 

 

5. Máte nějaký jiný vztah k zájmovým spolkům v obci (fanoušek, sponzor, …)? 

JV: Zúčastňuji se různých podporných akcí zájmových spolků. 

6. Do zastupitelstva obce jste se už dostal jako člen nějakého spolku? 

JV: Ano, byl jsem členem. 

 

Hlavní část 

Přítomnost štěpení? 

Štěpení/konflikt můžeme chápat jako střet opačných zájmů různých skupin ve 

společnosti, na základě tohoto střetu se může vyvíjet politická situace v obci. V komunální 

politice můžeme najít dvě, respektive 3 tři podoby obcí. Samosprávy (zastupitelstva), ve 

kterých panuje harmonie a funguje spolupráce, dále pak samosprávy (zastupitelstva), 

která jsou rozhádaná, panují zde nesváry a neustále se v nich soutěží o moc. Třetím typem 

je pak směs dvou předchozích, kde panuje téměř vždy pohoda a klid, ale najde se zde i 

případy, kdy se samospráva (zastupitelstvo) dostane do konfliktu. Příkladem konfliktu je 

případ města Ústí nad Labem, kde se dlouhodobě řešil problém podoby fotbalového 

stadionu, který nebyl vyhovující pro podmínky 1. ligy fotbalové soutěže. V průběhu let 

jsme mohli vidět 2 linie štěpení. První linií byl spor mezi politickými stranami ve městě, 

které soutěžily mezi sebou a vymýšlely různá řešení. Druhou linií byl spor mezi obyvateli 



města (fanoušky fotbalového klubu) a městem (jeho představiteli), kdy fanoušci 

poukazovali na fakt, že město primárně podporuje hokejový klub a až poté řeší případné 

problémy fotbalového klubu. 

1. Řekl(a) byste, že se představitelé obce (zastupitelé) ve Vaší obci hádají, nebo v obci 

panuje harmonie? 

a. Zastupitelé se hádají vcelku často 

b. Zastupitelé se nehádají, panuje mezi nimi harmonie 

c. JV: Střídá se to  

1.1. Bylo tomu tak vždycky, nebo to bylo v minulosti jiné? 

1.1.1. V minulosti se zastupitelé hádali celkem často 

1.1.2. V minulosti se zastupitelé nehádali, panovala mezi nimi harmonie 

1.1.3. JV: Střídalo se to 

2. Jaký byl předmět sporu? 

a. Osobní 

b. JV: Věcný (zájmy, priority, politika) 

c. Kombinace předchozích dvou 

3. Seřaďte prosím spory ve městě podle důležitosti a závažnosti, od nejvíce důležitý 

(1), po nejméně důležitý (5) 

a. Spor týkající se pronájmu sokolovny pro MDŽ komunisty – JV: 5 – pro obec to 

není vůbec spor, protože sokolovna není obce. 

b. Spor týkající se rozpočtu – JV: 4. 

c. Spor týkající se rekonstrukce a revitalizace obce – JV: 1. 

d. Spor týkající se dopravní infrastruktury – JV: 2. 

e. Spor týkající se jiné oblasti (uveďte) – JV: Dům s pečovatelskou službou, tam 

jsou problémy mezilidský, mezilidský vztahy, takže je to na zvážení, jestli jak 

ty lidi posuzovat, jak jim ty smlouvy nechat, nebo vyřadit, nebo ukončit nájmy. 

Dokážeme se o tom na zastupitelstvu bavit i dvě hodiny a nic nevyřešíme. – 3. 

4. Jakou intenzitu měl spor, který se týkal oblasti sportu? 

a. JV: Jednalo se o běžnou výměnu názorů 

b. V určité části měl spor dost vyhrocenou podobu 

c. Spor celkově paralyzoval společnost, téměř celou dobu se představitelé jen 

hádali (ostré pojetí) 



 

Účastníci sporu 

Důležitou součástí každého sporu jsou jeho účastníci, proto bych se Vás v této části chtěla 

zeptat především na účastníky zapojené v tomto sporu. Účastníky sporu se v tomto 

případě myslí zájmové spolky (SDH, TJ, Orel a jiné kulturní a zájmové spolky seskupující 

občany obce), politické strany (stávající, či nově vzniklé), koalice politických stran 

(obvyklé, nově vytvořené) či jednotlivci, kteří ve sporu figurují a hrají v nich důležitou 

roli, zastávají různá stanoviska, názory. 

1. Do jaké míry byly propojené spolky (SDH, Tělocvičná jednota, apod.), sportovní 

oddíly a politika? 

a. JV: V jednotlivých kandidátkách byli jedinci, kteří jsou zastánci 

(zájmových organizací) 

b. Zájmové organizace měli vlastní kandidátku 

2. Do jaké míry měnil spor podobu kandidátních listin? 

a. Vznikly nové kandidátní listiny 

b. JV: Neměl vliv na nominaci kandidátek, pouze se dané kandidátní listiny 

postavily na určitou stranu sporu – Spor byl letos v březnu. 

c. Vznikaly nové koalice a spojenectví, které dříve nebyly běžné 

Závěr 

1. Vzpomněl(a) jste si ještě na něco k předchozím otázkám? Chtěl(a) byste k nim 

ještě něco doplnit? 

 

2. Napadá Vás třeba ještě nějaká důležitá informace týkající se probíraného tématu, 

na kterou v rozhovoru nepřišla řeč? 

 

 

To je ode mne úplně vše. Děkuji Vám za spolupráci. 



Vlastní vyjádření: 

 

Příloha č. 5: Přepis rozhovoru se starostkou Ovesné Lhoty Terezou Kadlecovou ze dne 

10. 4. 2019 

 

Scénář rozhovoru k výzkumu „Sport jako lokální štěpení - 

případová studie Kraje Vysočina“ 

Úvod 

Dobrý den, 

Jmenuji se Kateřina Kacetlová, jsem studentkou navazujícího magisterského studia 

oboru politologie na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity. 

Dovoluji si Vás oslovit v rámci výzkumu, který v současné době probíhá na Institutu 

politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, který je 

zaměřen na komunální politiku, politická štěpení a sport, jakožto hybatele komunální 

politiky. Součástí výzkumu je i tento rozhovor, a proto bych Vás touto cestou chtěla 

požádat o zodpovězení následujících otázek.  

V případě zájmu budou respondenti seznámeni s výsledky výzkumu. 

Tereza Kadlecová (dále jen TK): Určitě. 

Pokud budete chtít, tak Vaše odpovědi budou anonymní. 

TK: Netrvám na tom 

Celý rozhovor by měl trvat přibližně 35 minut. 

Profil respondenta 

Než úplně začneme, tak bych se Vás ráda zeptala na pár obecných informací, které budou 

sloužit k lepšímu zařazení Vašich odpovědí do spektra zpracovávání tohoto výzkumu. 

1. Narodil(a) jste se v této obci/ v tomto městě, nebo jste se sem přistěhoval(a)? 

TK: Přistěhovala jsem se do Ovesné Lhoty 



2. Pokud jste se sem přistěhoval(a), tak jak je to dlouho, popřípadě, kolik Vám bylo 

let? 

TK: Přibližně 26 let.  

Autor – Kateřina Kacetlová (dále jen KK): 26 let Vám bylo? 

TK: Mi bylo a je to 14 let. 

3. Jakou zastáváte v obecním zastupitelstvu funkci? 

TK: Starostka. 

4. Jste představitelem/představitelkou, či členem/členkou nějakého zájmového 

spolku v obci? 

TK: Předsedkyní spolku, respektive Sdružení Ovesná Lhota, který poslední dobou nevyvíjí 

žádnou činnost. 

5. Máte nějaký jiný vztah k zájmovým spolkům v obci (fanoušek, sponzor, …)? 

TK: Ne. 

6. Do zastupitelstva obce jste se už dostal jako člen nějakého spolku? 

TK: Ano, ano. 

Hlavní část 

Přítomnost štěpení? 

Štěpení/konflikt můžeme chápat jako střet opačných zájmů různých skupin ve 

společnosti, na základě tohoto střetu se může vyvíjet politická situace v obci. V komunální 

politice můžeme najít dvě, respektive 3 tři podoby obcí. Samosprávy (zastupitelstva), ve 

kterých panuje harmonie a funguje spolupráce, dále pak samosprávy (zastupitelstva), 

která jsou rozhádaná, panují zde nesváry a neustále se v nich soutěží o moc. Třetím typem 

je pak směs dvou předchozích, kde panuje téměř vždy pohoda a klid, ale najde se zde i 



případy, kdy se samospráva (zastupitelstvo) dostane do konfliktu. Příkladem konfliktu je 

případ města Ústí nad Labem, kde se dlouhodobě řešil problém podoby fotbalového 

stadionu, který nebyl vyhovující pro podmínky 1. ligy fotbalové soutěže. V průběhu let 

jsme mohli vidět 2 linie štěpení. První linií byl spor mezi politickými stranami ve městě, 

které soutěžily mezi sebou a vymýšlely různá řešení. Druhou linií byl spor mezi obyvateli 

města (fanoušky fotbalového klubu) a městem (jeho představiteli), kdy fanoušci 

poukazovali na fakt, že město primárně podporuje hokejový klub a až poté řeší případné 

problémy fotbalového klubu. 

1. Řekl(a) byste, že se představitelé obce (zastupitelé) ve Vaší obci hádají, nebo v obci 

panuje harmonie? 

a. Zastupitelé se hádají vcelku často 

b. TK: Zastupitelé se nehádají, panuje mezi nimi harmonie 

c. Střídá se to  

1.1. Bylo tomu tak vždycky, nebo to bylo v minulosti jiné? 

1.1.1. TK: V minulosti se zastupitelé hádali celkem často 

1.1.2. V minulosti se zastupitelé nehádali, panovala mezi nimi harmonie 

1.1.3. Střídalo se to 

2. Jaký byl předmět sporu? 

a. Osobní 

b. TK: Věcný (zájmy, priority, politika) - Tam byl svár velikost a cena hřiště 

a bioplynová stanice. 

c. Kombinace předchozích dvou 

3. Seřaďte prosím spory ve městě podle důležitosti a závažnosti, od nejvíce důležitý 

(1), po nejméně důležitý (5) 

a. Spor týkající se multifunkčního hřiště – TK: 2. 

b. Spor týkající se bioplynky – TK: 1. 

c. Spor týkající se rekonstrukce a revitalizace obce – TK: 3. 

d. Spor týkající se rozpočtu – TK: 4. 

e. Spor týkající se jiné oblasti (uveďte) – TK: Žádný mě nenapadá. 

4. Jakou intenzitu měl spor, který se týkal oblasti sportu? 

a. Jednalo se o běžnou výměnu názorů 

b. V určité části měl spor dost vyhrocenou podobu 



c. TK: Spor celkově paralyzoval společnost, téměř celou dobu se představitelé 

jen hádali (ostré pojetí) - Spor paralyzoval jak zastupitelstvo, tak i celou 

obec. 

 

Účastníci sporu 

Důležitou součástí každého sporu jsou jeho účastníci, proto bych se Vás v této části chtěla 

zeptat především na účastníky zapojené v tomto sporu. Účastníky sporu se v tomto 

případě myslí zájmové spolky (SDH, TJ, Orel a jiné kulturní a zájmové spolky seskupující 

občany obce), politické strany (stávající, či nově vzniklé), koalice politických stran 

(obvyklé, nově vytvořené) či jednotlivci, kteří ve sporu figurují a hrají v nich důležitou 

roli, zastávají různá stanoviska, názory. 

1. Do jaké míry byly propojené spolky (SDH, Tělocvičná jednota, apod.), sportovní 

oddíly a politika? 

a. TK: V jednotlivých kandidátkách byli jedinci, kteří jsou zastánci 

(zájmových organizací) 

b. Zájmové organizace měli vlastní kandidátku 

TK: Je to těžký, protože my u nás máme hasiče. Hasičů je dvanáct, takže bychom se tam 

hádali jako spolek hasičů o multifunkční hřiště prostě, to se řešilo jako občané a vlastně 

spolek, kdo je v jakém spolku, teď tam máme ještě rybáře po novu, ti do toho tenkrát 

nezasahovali, ale hasiči do toho tenkrát nezasahovali, to bylo prostě jako občani a spolek 

do toho tenkrát nezasahoval. 

2. Do jaké míry měnil spor podobu kandidátních listin? 

a. Vznikly nové kandidátní listiny 

b. Neměl vliv na nominaci kandidátek, pouze se dané kandidátní listiny postavily 

na určitou stranu sporu 

c. TK: Vznikaly nové koalice a spojenectví, které dříve nebyly běžné 

KK: Můžete mi to jen v krátkosti popsat ten spor, jak probíhal, aby se to nějak 

oddělilo. 



TK: Původní projekt zněl na 7 milionů hřiště, multifunkční hřiště plus k tomu zázemí. 

3,5 milionů mělo stát hřiště a 3,5 milionů mělo stát to zázemí a vlastně my jsme nechtěli 

to zázemí stavět, protože Lhota má 175 obyvatel, dneska už máme trošku víc, ale tenkrát 

jsme měli 175 obyvatel a stavět tam zázemí za 3,5 milionů s kulturní místností, se 

sprchami, se šatnami, se záchodem a tak dále, to prostě je ujetý, takže jsme to 

multifunkční hřiště stavět nechtěli a zas ta opozice prostě trvala na tom, že se to bude 

stavět tak, jak je to na projektovaný. Ve finále tam to multifunkční hřiště dneska stojí, 

stálo přibližně 3,5 milionů, a jestli tam někdy bude stát nějaký zázemí, prostě asi bude, 

ale rozhodně ne za 3,5 milionů, budeme to řešit nějakými buňkami, nějaký posezení, 

nějaký jakoby zastřešení, ale nebude to prostě zděná budova s místností společenskou a 

tak dále. 

KK: A jak ten spor jako probíhal, jenom tak jako v rychlosti. Tohle jste mi řekla, 

jak ten projekt… 

TK: Jak ten spor probíhal. 

KK: Jak to ovlivnilo ty volby, protože to se vlastně týkalo docela těch voleb, i s tou 

bioplynkou. Buď v krátkosti, nebo takový ty důležitý body, jestli byste vypíchla. 

TK: Důležitý body, no začali lidi, kteří nechtěli to multifunkční hřiště v tom rozsahu, 

tak začali chodit na úřad, jakoby na veřejné schůze a tam se to hádalo. 

KK: A na základě jako čeho nechtěli tak jakoby rozšířený projekt, že by to jako 

zatížilo obec, si mysleli? 

TK: Ano, ano, úplně by to rozšířilo, úplně by to vycuclo veškerý finanční prostředky 

z obce, který my jsme potom, kdy vznikla ta nová kandidátka, my jsme potom vyhráli 

tu kandidátku, ty volby, bylo to takový namíchaný, z naší kandidátky bylo více 

zastupitelů, než z té druhé, to znamená, že jsme prosazovali a dělali se prostě jiný věci, 

rekonstruovalo se prostě, hasičárna se zrekonstruovala, dělali jsem nový chodníky, 

zrekonstruovala se komplet prodejna potravin, kterou dneska provozujeme jako obec. I 

různý parkovišťátka, kde se různě stálo na trávě, tak dneska tam prostě jsou plochy, 

takže my jsme ty tři miliony zhruba investovali prostě do té vesnice, aby to fungovalo, 



nebo takhle, aby to sloužilo všem a ne jenom multifunkční hřiště pro, já nevím pro 

patnáct lidí z vesnice.“ 

KK: Jo, a ten projekt vymyslel jakoby kdo? Kdo? Chápu to, multifunkční hřiště 

je super věc, i pro malou obec, ale kdo jako se zasadil o to, aby tam bylo to zázemí. 

Bylo to jako bývalý vedení obce? 

TK: Já bych řekla, že na tom jako dost lpěl pan starosta. Ono to sahá do někdy roku 

2009, 10, to už je strašně jako dávno a vlastně my jsme to, ten projekt zachovali, ale 

oddělili jsme od toho stavbu toho zázemí a pak už jsme pokračovali jenom tu stavbu 

toho hřiště. 

Závěr 

1. Vzpomněl(a) jste si ještě na něco k předchozím otázkám? Chtěl(a) byste k nim 

ještě něco doplnit? 

 

2. Napadá Vás třeba ještě nějaká důležitá informace týkající se probíraného tématu, 

na kterou v rozhovoru nepřišla řeč? 

KK: Jak se jmenovala ta kandidátka, kterou jste nově sestavili? 

TK: No počkejte, ta první bylo Lhota krásnější a my jsme zakládali Lhoťáci pro Lhotu, 

Lhoťáci pro Lhotu se jmenovala ta druhá bych řekla. 

KK: Takže to, ta první, jak jste říkala…? 

TK: Za Lhotu krásnější myslím. 

KK: To byla jako původní? 

TK: Prapůvodní, vždycky byla, nebo takhle jedna, vždycky tam byla jedna kandidátka 

plus jeden kandidát za Komunistickou stranu, a pak se to rozdělilo vlastně na tyhle ty dvě. 

Za Lhotu krásnější už vlastně, teďka co byly volby v říjnu, Za Lhotu krásnější 

nekandidoval už nikdo, ale vznikla tam zas třetí kandidátka a ty se jmenovali Lhoťáci 

2018, myslím, takže jsme měli třetí no. 



KK: Takže teďka ve volbách v těch posledních kandidovali dvě kandidátky. 

TK: Ano. 

KK: S tím, že to byla jedna, ta Lhoťáci 2018 a Lhoťáci pro Lhotu? 

TKTak tak. 

KK: A předtím bylo. 

TK: V roce 2010 bylo Za Lhotu krásnější, ano. I já jsme za ně kdysi v roce 2010 

kandidovala. 

KK: A to byla ta strana, kde byl pan starosta? 

TK: Ano 

 

To je ode mne úplně vše. Děkuji Vám za spolupráci. 

Vlastní vyjádření: 

 

Příloha č. 6: Přepis rozhovoru se starostkou obce Puklice Kateřinou Pauzarovou ze dne 

2. 4. 2019 

 

Scénář rozhovoru k výzkumu „Sport jako lokální štěpení - 

případová studie Kraje Vysočina“ 

Úvod 

Dobrý den, 

Jmenuji se Kateřina Kacetlová, jsem studentkou navazujícího magisterského studia 

oboru politologie na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity. 

Dovoluji si Vás oslovit v rámci výzkumu, který v současné době probíhá na Institutu 

politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, který je 

zaměřen na komunální politiku, politická štěpení a sport, jakožto hybatele komunální 

politiky. Součástí výzkumu je i tento rozhovor, a proto bych Vás touto cestou chtěla 

požádat o zodpovězení následujících otázek.  

V případě zájmu budou respondenti seznámeni s výsledky výzkumu. 

Kateřina Pauzarová (dále jen KP): Ano. 



Pokud budete chtít, tak Vaše odpovědi budou anonymní. 

Celý rozhovor by měl trvat přibližně 35 minut. 

Profil respondenta 

Než úplně začneme, tak bych se Vás ráda zeptala na pár obecných informací, které budou 

sloužit k lepšímu zařazení Vašich odpovědí do spektra zpracovávání tohoto výzkumu. 

1. Narodil(a) jste se v této obci/ v tomto městě, nebo jste se sem přistěhoval(a)? 

KP: Ne. 

2. Pokud jste se sem přistěhoval(a), tak jak je to dlouho, popřípadě, kolik Vám bylo 

let? 

 

KP: Bylo mi 18 let a žiju tady 25 let. 

3. Jakou zastáváte v obecním zastupitelstvu funkci? 

KP: Starostka. 

4. Jste představitelem/představitelkou, či členem/členkou nějakého zájmového 

spolku v obci? 

KP: Momentálně ne. 

 

5. Máte nějaký jiný vztah k zájmovým spolkům v obci (fanoušek, sponzor, …)? 

KP: Já jsem založila občanské sdružení Puklice v akci a jinak jsem angažovaná ve spolcích 

jiných, které nejsou přímo tady v obci, takže například jsem spoluzakladatelkou 

Mykologického klubu Jihlava a angažovala jsem se i v jiných neziskových organizacích. 

6. Do zastupitelstva obce jste se už dostal jako člen nějakého spolku? 

KP: Nečlenka. 



 

Hlavní část 

Přítomnost štěpení? 

Štěpení/konflikt můžeme chápat jako střet opačných zájmů různých skupin ve 

společnosti, na základě tohoto střetu se může vyvíjet politická situace v obci. V komunální 

politice můžeme najít dvě, respektive 3 tři podoby obcí. Samosprávy (zastupitelstva), ve 

kterých panuje harmonie a funguje spolupráce, dále pak samosprávy (zastupitelstva), 

která jsou rozhádaná, panují zde nesváry a neustále se v nich soutěží o moc. Třetím typem 

je pak směs dvou předchozích, kde panuje téměř vždy pohoda a klid, ale najde se zde i 

případy, kdy se samospráva (zastupitelstvo) dostane do konfliktu. Příkladem konfliktu je 

případ města Ústí nad Labem, kde se dlouhodobě řešil problém podoby fotbalového 

stadionu, který nebyl vyhovující pro podmínky 1. ligy fotbalové soutěže. V průběhu let 

jsme mohli vidět 2 linie štěpení. První linií byl spor mezi politickými stranami ve městě, 

které soutěžily mezi sebou a vymýšlely různá řešení. Druhou linií byl spor mezi obyvateli 

města (fanoušky fotbalového klubu) a městem (jeho představiteli), kdy fanoušci 

poukazovali na fakt, že město primárně podporuje hokejový klub a až poté řeší případné 

problémy fotbalového klubu. 

1. Řekl(a) byste, že se představitelé obce (zastupitelé) ve Vaší obci hádají, nebo v obci 

panuje harmonie? 

a. Zastupitelé se hádají vcelku často 

b. KP: Zastupitelé se nehádají, panuje mezi nimi harmonie 

c. Střídá se to  

 

1.1. Bylo tomu tak vždycky, nebo to bylo v minulosti jiné? 

1.1.1. KP: V minulosti se zastupitelé hádali celkem často – Předchozích 16 

let, kdy tady měli většinu v zastupitelstvu Sokoly, tak to bylo 

rozhádané zastupitelstvo, spor proti hasičům. Mým úkolem a mojí 

vizí je tu obec spojit a tady ty všechny sváry vynulovat. 

1.1.2. V minulosti se zastupitelé nehádali, panovala mezi nimi harmonie 

1.1.3. Střídalo se to 

2. Jaký byl předmět sporu? 



a. Osobní 

b. KP: Věcný (zájmy, priority, politika) 

c. Kombinace předchozích dvou 

3. Seřaďte prosím spory ve městě podle důležitosti a závažnosti, od nejvíce důležitý 

(1), po nejméně důležitý (5) 

a. Spor týkající se SDH – hasičárna – KP: 2. 

b. Spor týkající se pozemkového rozdělení – KP: 4. 

c. Spor týkající se revitalizace a rekonstrukce města – KP: 3. 

d. Spor týkající se infrastruktury pozemních komunikací – KP: 5. 

e. Spor týkající se jiné oblasti (uveďte) – KP: Spor týkající se Sokola – Sokoli na 

základě restituce žádali pana Fábryho o odkup sokolovny, neměli na ní peníze, 

takže požádali obec o bezúročnou půjčku, tak to byl předmět sporu, jestli jim to 

schválit, nebo ne, protože jako Sokolům se budou půjčovat peníze bezúročně a 

zase to rozdělilo to zastupitelstvo. Sokolů byl 8, takže si to všichni schválili. – 

1. 

4. Jakou intenzitu měl spor, který se týkal oblasti sportu? 

d. Jednalo se o běžnou výměnu názorů 

e. KP: V určité části měl spor dost vyhrocenou podobu 

f. Spor celkově paralyzoval společnost, téměř celou dobu se představitelé jen 

hádali (ostré pojetí) 

 

Účastníci sporu 

Důležitou součástí každého sporu jsou jeho účastníci, proto bych se Vás v této části chtěla 

zeptat především na účastníky zapojené v tomto sporu. Účastníky sporu se v tomto 

případě myslí zájmové spolky (SDH, TJ, Orel a jiné kulturní a zájmové spolky seskupující 

občany obce), politické strany (stávající, či nově vzniklé), koalice politických stran 

(obvyklé, nově vytvořené) či jednotlivci, kteří ve sporu figurují a hrají v nich důležitou 

roli, zastávají různá stanoviska, názory. 

 

1. Do jaké míry byly propojené spolky (SDH, Tělocvičná jednota, apod.), sportovní 

oddíly a politika? 



a. V jednotlivých kandidátkách byli jedinci, kteří jsou zastánci (zájmových 

organizací) 

b. KP: Zájmové organizace měli vlastní kandidátku – Každý spolek má svoji 

vlastní kandidátku, v minulosti to tak bylo, poslední volby to bylo trošku 

přeskupený. 

2. Do jaké míry měnil spor podobu kandidátních listin? 

a. KP: Vznikly nové kandidátní listiny – My jako Puklice v akci jsme poprvé 

podali kandidátku, protože prostě jsme chtěli dosáhnout nějaké změny, 

takže v podstatě ty spory vyprovokovaly jiné spolky, aby se zapojili do 

voleb. 

b. Neměl vliv na nominaci kandidátek, pouze se dané kandidátní listiny postavily 

na určitou stranu sporu 

c. Vznikaly nové koalice a spojenectví, které dříve nebyly běžné 

Závěr 

1. Vzpomněl(a) jste si ještě na něco k předchozím otázkám? Chtěl(a) byste k nim 

ještě něco doplnit? 

KP: Ne. 

2. Napadá Vás třeba ještě nějaká důležitá informace týkající se probíraného tématu, 

na kterou v rozhovoru nepřišla řeč? 

KP: Ani ne, já opravdu nevím. 

Kateřina Kacetlová (dále jen KK): Jak se jmenovaly ty kandidátky? 

KP: SDH Puklice, TJ Sokol Puklice, Puklice v akci a teď jsme měli i nezávislí, bylo to 

díky tomu, že Sokoly zaspekulovali, protože cítili, že se tady bude lámat chleba a že by 

mohli přijít o klíčky od všeho, takže rozdělili svoje kandidáty na dvě kandidátky, jedna 

sokolská a jedna nezávislá. My jsme loni měli historicky nejvyšší účast kandidátů, měli 

jsme přes devadesát kandidátů. Ty poslední volby vyzvedly tu nevoli a lidi do toho šli. 

KK: Většinou se teda dělalo všechno pro Sokoly? 

KP: Oni si to všechno schvalovali, Byli u moci 16 let. Měli radu. 

KK: Takže všechno šlo teda Sokolům a zbytek obce byl na to hodně byt? 

KP: Takže já jsem v listopadu nastoupila jako nová starostka, v polovině listopadu byly 

vypsaný první výzvy na dotace, my jsme se okamžitě do všeho přihlásili. Do konce února 



bylo podávání žádostí, máme podanou žádost na dětské hřiště veřejné, které tady není. 

Máme podanou žádost o sportoviště multifunkční, které se bude stavět, které tady taky 

není. Další dvě žádosti směřují do školy, protože tady je v havarijním stavu škola, takže 

máme za 25 milionů podanou žádost na rekonstrukci školy. V dalším strategickém plánu 

máme potom další plán na rozvoj investice do fotbalového hřiště, to tady v Puklicích, 

potom další sportoviště ve Studinkách a prostě další věci se budou řešit, protože tady nic 

není. Ačkoli tady Sokoly měli většinu, tak jako to předchozí zastupitelstvo nebo starosta 

jako neřešili zájmy. 

KK: Když jste teď v zastupitelstvu, tak tam jsou Puklice v akci… 

KP: Je to teď tak rozložený, že každá ta organizace tam má několik svých členů, ale nikdo 

nemá většinu, ale my, takový ti, kteří byli dřív v opozici proti Sokolům, tak my máme teď 

většinu a my jsme teď jednotní, protože tady vždycky byli jen Sokoli proti všemu, takže 

Sokoli se teď dostali do defensivy a my všichni ostatní máme teď většinu a jsme jednotní 

a vždycky jsme byli jednotní, jednotně jsme ty zájmy prosazovali a teď ty zájmy 

prosazujeme jednotně včetně Sokolů, takže to rozdělení už tady není. Takže my jsme teď 

třeba schvalovali příspěvky spolkům a bylo to první zasedání v historii obce, kdy se ti lidi 

nehádali, kdy se schválily příspěvky, tak jak byly navrženy, nikomu se nic nebralo, nic se 

neškrtalo, schválilo se to jednotně, protože jsem dokázala to zastupitelstvo přesvědčit, že 

takhle je to správně. 

 

To je ode mne úplně vše. Děkuji Vám za spolupráci. 

Vlastní vyjádření: 

 

Příloha č. 7: Přepis rozhovoru s anonymním představitelem města Hrotovice ze dne 15. 

4. 2019 

 

Scénář rozhovoru k výzkumu „Sport jako lokální štěpení - 

případová studie Kraje Vysočina“ 

Úvod 

Dobrý den, 

Jmenuji se Kateřina Kacetlová, jsem studentkou navazujícího magisterského studia 

oboru politologie na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity. 

Dovoluji si Vás oslovit v rámci výzkumu, který v současné době probíhá na Institutu 

politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, který je 

zaměřen na komunální politiku, politická štěpení a sport, jakožto hybatele komunální 



politiky. Součástí výzkumu je i tento rozhovor, a proto bych Vás touto cestou chtěla 

požádat o zodpovězení následujících otázek.  

V případě zájmu budou respondenti seznámeni s výsledky výzkumu. 

Anonymní představitel (dále jen AP): No. 

Pokud budete chtít, tak Vaše odpovědi budou anonymní. 

AP: Ano. 

Celý rozhovor by měl trvat přibližně 35 minut. 

Profil respondenta 

Než úplně začneme, tak bych se Vás ráda zeptala na pár obecných informací, které budou 

sloužit k lepšímu zařazení Vašich odpovědí do spektra zpracovávání tohoto výzkumu. 

1. Narodil(a) jste se v této obci/ v tomto městě, nebo jste se sem přistěhoval(a)? 

AP: Ne. 

2. Pokud jste se sem přistěhoval(a), tak jak je to dlouho, popřípadě, kolik Vám bylo 

let? 

 

AP: Přistěhoval jsem se v roce 1984. 

3. Jakou zastáváte v obecním zastupitelstvu funkci? 

AP: V zastupitelstvu nejsem. 

4. Jste představitelem/představitelkou, či členem/členkou nějakého zájmového 

spolku v obci? 

AP: Ne. 

 

5. Máte nějaký jiný vztah k zájmovým spolkům v obci (fanoušek, sponzor, …)? 

AP: Úzce spolupracuji se Sborem dobrovolných hasičů a i s myslivci. 



6. Do zastupitelstva obce jste se už dostal jako člen nějakého spolku? 

 

Hlavní část 

Přítomnost štěpení? 

Štěpení/konflikt můžeme chápat jako střet opačných zájmů různých skupin ve 

společnosti, na základě tohoto střetu se může vyvíjet politická situace v obci. V komunální 

politice můžeme najít dvě, respektive 3 tři podoby obcí. Samosprávy (zastupitelstva), ve 

kterých panuje harmonie a funguje spolupráce, dále pak samosprávy (zastupitelstva), 

která jsou rozhádaná, panují zde nesváry a neustále se v nich soutěží o moc. Třetím typem 

je pak směs dvou předchozích, kde panuje téměř vždy pohoda a klid, ale najde se zde i 

případy, kdy se samospráva (zastupitelstvo) dostane do konfliktu. Příkladem konfliktu je 

případ města Ústí nad Labem, kde se dlouhodobě řešil problém podoby fotbalového 

stadionu, který nebyl vyhovující pro podmínky 1. ligy fotbalové soutěže. V průběhu let 

jsme mohli vidět 2 linie štěpení. První linií byl spor mezi politickými stranami ve městě, 

které soutěžily mezi sebou a vymýšlely různá řešení. Druhou linií byl spor mezi obyvateli 

města (fanoušky fotbalového klubu) a městem (jeho představiteli), kdy fanoušci 

poukazovali na fakt, že město primárně podporuje hokejový klub a až poté řeší případné 

problémy fotbalového klubu. 

1. Řekl(a) byste, že se představitelé obce (zastupitelé) ve Vaší obci hádají, nebo v obci 

panuje harmonie? 

a. Zastupitelé se hádají vcelku často 

b. AP: Zastupitelé se nehádají, panuje mezi nimi harmonie 

c. Střídá se to  

1.1. Bylo tomu tak vždycky, nebo to bylo v minulosti jiné? 

1.1.1. V minulosti se zastupitelé hádali celkem často 

1.1.2. AP: V minulosti se zastupitelé nehádali, panovala mezi nimi 

harmonie 

1.1.3. Střídalo se to 

2. Jaký byl předmět sporu? 

a. Osobní 

b. AP: Věcný (zájmy, priority, politika) 



c. Kombinace předchozích dvou 

3. Seřaďte prosím spory ve městě podle důležitosti a závažnosti, od nejvíce důležitý 

(1), po nejméně důležitý (5) 

a. Spor týkající se majetkových vztahů pozemku starého hřiště a budovy 

sokolovny – AP: K jakémusi konfliktu, nebo spíš k názorovým rozdílům došlo 

právě v oblasti tady toho sportu, ale toho konkrétního případu, kdy se 

projednávala otázka „Jak se město může dostat k majetku Sokola?“, o který 

Sokol neměl zájem, rád by to tomu městu přenechal třeba zdarma, ale protože 

oni jsou jen tělovýchovná jednota, která je součástí Sokola a mají nad sebou 

sokolskou župu a mají nad sebou Českou obec sokolskou, tak mají stanoveny 

nějaká pravidla, nebo jak nakládat s majetkem a de facto ty pravidla jim 

neumožňovaly s tím majetkem nakládat, tak jak by ta členská základna tady 

v Hrotovicích chtěla a museli se podřídit vlastně těm vyšším složkám 

úrovňovým, takže to bylo spíš takové hledání cest, jak nejjednodušeji k tomu 

majetku, třeba tady ta místní organizaci by to městu třeba darovala bezúplatně, 

ale s tím zásadně ta župa, ani ta Česká obec sokolská nesouhlasila, protože oni 

mají svoje stanovy, kde je přesně řečeno, když by ten majetek nechtěli, tak prostě 

ta župa by ho prodala a ty peníze, pokud ta jednota nefunguje v té obci, tak to 

dají na investice do jiné obce, kde ten Sokol funguje, kde si třeba žádají o dotace, 

kde něco budují a pořád udržují ty sokolské tradice živé, tady to prostě, tak jak 

si to představovali ty naši sokolíci nešlo, takže se hledali různé cesty a padaly 

různé návrhy a to právě vyvolalo ty určité spory, že s těma návrhy toho řešení 

někteří členové zastupitelstva nesouhlasili. To byl jediný spor a pak až z toho 

byl ten výsledek, že vlastně nic jiného de facto není možný než to, k čemu se 

dobrali a co se taky zrealizovala, tak pak už se ta situace jako uklidnila, protože 

každý tam přednášel ty svoje návrhy, ale když jim pak bylo řečeno, dobře, ale 

když se to udělá takhle, tak Hrotovice z toho nebudou mít vůbec nic a peníze 

všechny půjdou župě do Jihlavy a ta si s nimi bude hospodařit a tady 

v Hrotovicích, nebo pak, tak vám to prodáme, tak jsme říkali, že přece nebudeme 

kupovat majetek a zase ty peníze by tady nezůstaly, kdyby zůstali té 

tělovýchovné jednotě, tak budiž tak třeba by to město do toho nějaké peníze 

dalo, aby jim pomohli, měli nějaké peníze na činnost, ale oni by jim všechny 

peníze prostě vzaly, takže pak se došlo k tomu, že jediný možný řešený takový 

přijatelný pro obě strany je směna, která se realizovala formou darovacích 



smluv, že jsme si navzájem darovali majetek. Oni nám dali ten svůj 

zdevastovaný hnusný majetek, ale ve středu obce na lukrativním pozemku a my 

jsme jim dali nově vybudovaný zázemí na fotbalovém hřišti, oni teda nechtěli 

ani tu budovu, oni se nechtějí o nic starat, oni nechtějí dělat nic, jenom kopat 

fotbal, ale pak teda, když viděli, že jiná možnost není, tak k tomu svolili, takže 

my jsme jim dali vlastně jakoby budovu, která je ve sportovním areálu, je to jako 

jejich zázemí, jako sídlo Sokola. Jsou tam u toho dvě hřiště, který ale nechtěli, 

takže ty máme my. Když se tak jakoby řešilo, tak právě ti členové zastupitelstva 

někteří k tomu měli silné výhrady a třeba byli proti tomu, že bude ta směna, 

protože řekli: „My jsme tady vybudovali nějaký majetek za nějaké miliony a teď 

jim ho prostě dáma za zdevastovaný majetek, který oni zdevastují stejně jako 

ten, že se o to nebudou starat, že to dopadne za chvilku tak, jak dopadla 

sokolovna a to hřiště tady. – 4. 

b. Spor týkající se infrastruktury – AP: 3. 

c. Spor týkající se rekonstrukce a revitalizace obce – AP: 2. 

d. Spor týkající se rozpočtu – AP: 5. 

e. Spor týkající se jiné oblasti (uveďte) – AP: Spor v oblasti bytové politiky. Spor, 

který vznikl před dvaceti lety a de facto to bylo jakoby v té době nějaký 

bezúplatný převod bytů a dneska k tomu bezúplatnému převodu dojít nemůže, 

protože by je zavřeli, protože nenakládají hospodárně s majetkem, takže i to se 

řešilo, už se to nějakým způsobem vyřešilo, ale tam taky padaly takové různé 

názory, ale nebylo to nic, oni si to vyříkají mezi sebou, pak tam padají ty 

argumenty, ta oni řeknou: „Tak dobře, jestli se chcete nechat zavřít, tak jim ty 

byty dejte.“, tak to se každý jako zarazí. Někdy byli takový, no tak jim to dejte, 

když jste jim to tenkrát slíbili, ale oni říkají: „Ale nikdo z nás jim to neslíbil.“. 

Dneska je to zastupitelstvo úplně nový, jsou to úplně jiný lidi, ty podmínky se 

změnily za dvacet let, Evropská unie, milion změn zákona o obcích a my 

nemůžeme dát, aniž bychom byli trestně stíháni. Úroveň zastupitelů je různá, 

takže někteří to neví, neznají ty možné důsledky, ale až jim to někdo sdělí, pak 

změní ten svůj názor. - 1 

4. Jakou intenzitu měl spor, který se týkal oblasti sportu? 

a. AP: Jednalo se o běžnou výměnu názorů 

b. V určité části měl spor dost vyhrocenou podobu 



c. Spor celkově paralyzoval společnost, téměř celou dobu se představitelé jen 

hádali (ostré pojetí) 

 

Účastníci sporu 

Důležitou součástí každého sporu jsou jeho účastníci, proto bych se Vás v této části chtěla 

zeptat především na účastníky zapojené v tomto sporu. Účastníky sporu se v tomto 

případě myslí zájmové spolky (SDH, TJ, Orel a jiné kulturní a zájmové spolky seskupující 

občany obce), politické strany (stávající, či nově vzniklé), koalice politických stran 

(obvyklé, nově vytvořené) či jednotlivci, kteří ve sporu figurují a hrají v nich důležitou 

roli, zastávají různá stanoviska, názory. 

1. Do jaké míry byly propojené spolky (SDH, Tělocvičná jednota, apod.), sportovní 

oddíly a politika? 

a. V jednotlivých kandidátkách byli jedinci, kteří jsou zastánci (zájmových 

organizací) 

b. Zájmové organizace měli vlastní kandidátku 

c. AP: Řekla bych, že jo, ale oni všichni vystupují jako nezávislí, takže z toho 

uskupení těch kandidátů se dá říct, že jedna kandidátka je vyloženě Sokolů, 

ale oficiálně to nepoznáte. 

2. Do jaké míry měnil spor podobu kandidátních listin? 

a. Vznikly nové kandidátní listiny 

b. AP: Neměl vliv na nominaci kandidátek, pouze se dané kandidátní listiny 

postavily na určitou stranu sporu 

c. Vznikaly nové koalice a spojenectví, které dříve nebyly běžné 

Závěr 

1. Vzpomněl(a) jste si ještě na něco k předchozím otázkám? Chtěl(a) byste k nim 

ještě něco doplnit? 

AP: Ani ne. 



2. Napadá Vás třeba ještě nějaká důležitá informace týkající se probíraného tématu, 

na kterou v rozhovoru nepřišla řeč? 

 

 

To je ode mne úplně vše. Děkuji Vám za spolupráci. 

Vlastní vyjádření: 

 

Příloha č. 8: Přepis rozhovoru se starostkou městyse Kamenice Mgr. Evou Jelenovou ze 

dne 1. 4. 2019 

 

Scénář rozhovoru k výzkumu „Sport jako lokální štěpení - 

případová studie Kraje Vysočina“ 

Úvod 

Dobrý den, 

Jmenuji se Kateřina Kacetlová, jsem studentkou navazujícího magisterského studia 

oboru politologie na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity. 

Dovoluji si Vás oslovit v rámci výzkumu, který v současné době probíhá na Institutu 

politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, který je 

zaměřen na komunální politiku, politická štěpení a sport, jakožto hybatele komunální 

politiky. Součástí výzkumu je i tento rozhovor, a proto bych Vás touto cestou chtěla 

požádat o zodpovězení následujících otázek.  

V případě zájmu budou respondenti seznámeni s výsledky výzkumu. 

Mgr. Eva Jelenová (dále jen EJ): Určitě. 

Pokud budete chtít, tak Vaše odpovědi budou anonymní. 

EJ: Nemusí to být anonymní. 

Celý rozhovor by měl trvat přibližně 35 minut. 

Profil respondenta 

Než úplně začneme, tak bych se Vás ráda zeptala na pár obecných informací, které budou 

sloužit k lepšímu zařazení Vašich odpovědí do spektra zpracovávání tohoto výzkumu. 



1. Narodil(a) jste se v této obci/ v tomto městě, nebo jste se sem přistěhoval(a)? 

EJ: Ne. 

2. Pokud jste se sem přistěhoval(a), tak jak je to dlouho, popřípadě, kolik Vám bylo 

let? 

EJ:V roce 1980. 

3. Jakou zastáváte v obecním zastupitelstvu funkci? 

EJ: Starostka, od roku 2002. 

4. Jste představitelem/představitelkou, či členem/členkou nějakého zájmového 

spolku v obci? 

EJ: Ne, nejsem. 

 

5. Máte nějaký jiný vztah k zájmovým spolkům v obci (fanoušek, sponzor, …)? 

EJ: Samozřejmě, sama sport provozuju, sama chodím cvičit, běhám Běh olympijský, mám 

ke sportu kladný vztah, už z toho důvodu, že manžel 25 let vedl tady fotbal, žáky. Sledujeme 

dění, máme i sportovce v zastupitelstvu. Chodím na všechny valné hromady všech spolků. 

6. Do zastupitelstva obce jste se už dostal jako člen nějakého spolku? 

EJ: Ne. 

Hlavní část 

Přítomnost štěpení? 

Štěpení/konflikt můžeme chápat jako střet opačných zájmů různých skupin ve 

společnosti, na základě tohoto střetu se může vyvíjet politická situace v obci. V komunální 

politice můžeme najít dvě, respektive 3 tři podoby obcí. Samosprávy (zastupitelstva), ve 

kterých panuje harmonie a funguje spolupráce, dále pak samosprávy (zastupitelstva), 



která jsou rozhádaná, panují zde nesváry a neustále se v nich soutěží o moc. Třetím typem 

je pak směs dvou předchozích, kde panuje téměř vždy pohoda a klid, ale najde se zde i 

případy, kdy se samospráva (zastupitelstvo) dostane do konfliktu. Příkladem konfliktu je 

případ města Ústí nad Labem, kde se dlouhodobě řešil problém podoby fotbalového 

stadionu, který nebyl vyhovující pro podmínky 1. ligy fotbalové soutěže. V průběhu let 

jsme mohli vidět 2 linie štěpení. První linií byl spor mezi politickými stranami ve městě, 

které soutěžily mezi sebou a vymýšlely různá řešení. Druhou linií byl spor mezi obyvateli 

města (fanoušky fotbalového klubu) a městem (jeho představiteli), kdy fanoušci 

poukazovali na fakt, že město primárně podporuje hokejový klub a až poté řeší případné 

problémy fotbalového klubu. 

1. Řekl(a) byste, že se představitelé obce (zastupitelé) ve Vaší obci hádají, nebo v obci 

panuje harmonie? 

a. Zastupitelé se hádají vcelku často 

b. EJ: Zastupitelé se nehádají, panuje mezi nimi harmonie 

c. Střídá se to  

1.1. Bylo tomu tak vždycky, nebo to bylo v minulosti jiné? 

1.1.1. V minulosti se zastupitelé hádali celkem často 

1.1.2. EJ: V minulosti se zastupitelé nehádali, panovala mezi nimi 

harmonie 

1.1.3. Střídalo se to 

2. Jaký byl předmět sporu? 

a. Osobní 

b. Věcný (zájmy, priority, politika) 

c. Kombinace předchozích dvou 

EJ: Nic tady nebylo, ale máme tady nové víceúčelové hřiště od loňského roku, na konci 

roku 2017 bylo daný do provozu za účasti spousty lidí, za 9 milionů z vlastních prostředků, 

jedna z mála akcí, která se dělala z vlastních prostředků a teď se jenom řeší, ale to není 

žádný konflikt, jestli děti, které se pod tenisovým kroužkem, právě toho TJ Sokol 

Kamenice, jestli by neměli mít trénink zdarma, my tam totiž máme úplně symbolickou cenu 

40,- za jeden kurt a jsou tam tři kurty a takhle to bylo odsouhlasené minulým 

zastupitelstvem, že nebudeme dělat žádné výjimky, protože to by potom, s těma dětma je 

to tak, že každý by si řekl, tak jako mám tam dvě děti, budu to mít zadarmo, všechno to 



krásně fungovalo ten rok 2018, máme to všechno zmapovaný, bylo to celý loňský rok a teď 

jenom, že by muselo zastupitelstvo, ale to není žádný konflikt, že by muselo udělat změnu 

tady v tomhle tom, že by prostě některým těm dětským skupinám to dal jakoby zdarma, ale 

oni si zase platí trenéra a celkem dost, tak si myslíme, že těch 40,- není moc, ale to zase 

nechci mluvit za celé zastupitelstvo, určitě se o tom domluvíme, protože jak říkám, jsou 

tady členové toho Sokola, takže je to to, že se to bude možná řešit, ale není to žádný spor, 

protože my jsem vytvořili skupinu těch sportovců, my jsme totiž minulý zastupitelstvo měli 

členy, oni si udělali vlastní kandidátku a byli to sportovci, hasiči, včelař tam byl a tak jakože 

to byly ty zájmové spolky, ty v těch posledních komunálních volbách kandidátku 

nepostavily, takže tady bylo takových čtyři až pět, kteří potom dostali prostor, aby ty 

pravidla nastavili, byla to taková skupina lidí, kteří měli nastavit pravidla, jak by to na tom 

hřišti mohlo fungovat, protože ono to není úplně jednoduchá věc, protože to hřiště bylo 

strašně drahý, je oplocený, jsou klíče, komu ty klíče, takže my klíče dáváme na základě 

podpisu, každý dostane poučení na celou stránku, ten jeden klíč dostane, zaplatí si tady a to 

se hlásí přes internet, aby se tam nesešlo třeba deset lidí na jedno dobu, ale všechno to 

funguje. 

3. Seřaďte prosím spory ve městě podle důležitosti a závažnosti, od nejvíce důležitý 

(1), po nejméně důležitý (5) 

a. Spor týkající se sportu (projekt Sokolovny, víceúčelové hřiště) – EJ: 3. 

b. Spor týkající se infrastruktury – EJ: 2. 

c. Spor týkající se revitalizace a rekonstrukce obce – EJ: 4. 

d. Spor týkající se pozemkového rozdělení – EJ: 1. 

e. Spor týkající se jiné oblasti (uveďte) – EJ: Na co lidé poukazují, ale my to 

neovlivníme, ale zvyšující se provoz v obci, protože neustálé odklony dopravy, 

protože se staví na Brtnici komunikace, je to vedené přes Kamenici, Třebíč – 

Kamenice – Jihlava, celý ten úsek, necelých čtyřicet kilometrů, je úplně nový 

komunikace, tak samozřejmě oni, když se tady naučili jezdit, tak už tady zůstali, 

protože se jim to zdá lepší, než jezdit třeba na Brtnici, těmi zatáčkami, těmi 

uličkami tam, no a to prostě a nejenom osobní doprava, ale i nákladní, teď dřevo 

je prostě aktuální. - 5 

4. Jakou intenzitu měl spor, který se týkal oblasti sportu? 

a. EJ: Jednalo se o běžnou výměnu názorů 

b. V určité části měl spor dost vyhrocenou podobu 



c. Spor celkově paralyzoval společnost, téměř celou dobu se představitelé jen 

hádali (ostré pojetí) 

 

Účastníci sporu 

Důležitou součástí každého sporu jsou jeho účastníci, proto bych se Vás v této části chtěla 

zeptat především na účastníky zapojené v tomto sporu. Účastníky sporu se v tomto 

případě myslí zájmové spolky (SDH, TJ, Orel a jiné kulturní a zájmové spolky seskupující 

občany obce), politické strany (stávající, či nově vzniklé), koalice politických stran 

(obvyklé, nově vytvořené) či jednotlivci, kteří ve sporu figurují a hrají v nich důležitou 

roli, zastávají různá stanoviska, názory. 

1. Do jaké míry byly propojené spolky (SDH, Tělocvičná jednota, apod.), sportovní 

oddíly a politika? 

a. V jednotlivých kandidátkách byli jedinci, kteří jsou zastánci (zájmových 

organizací) 

b. EJ: Zájmové organizace měli vlastní kandidátku – Do zastupitelstva se 

dostali tři. 

2. Do jaké míry měnil spor podobu kandidátních listin? 

a. EJ: Vznikly nové kandidátní listiny – Jedno volební období. 

b. Neměl vliv na nominaci kandidátek, pouze se dané kandidátní listiny postavily 

na určitou stranu sporu 

c. Vznikaly nové koalice a spojenectví, které dříve nebyly běžné 

Závěr 

1. Vzpomněl(a) jste si ještě na něco k předchozím otázkám? Chtěl(a) byste k nim 

ještě něco doplnit? 

EJ: Nic. 

2. Napadá Vás třeba ještě nějaká důležitá informace týkající se probíraného tématu, 

na kterou v rozhovoru nepřišla řeč? 



EJ: Nic. 

 

To je ode mne úplně vše. Děkuji Vám za spolupráci. 

Vlastní vyjádření: 

 

Příloha č. 9: Přepis rozhovoru se starostou města Ledeč nad Sázavou Ing. Zdeňkem 

Tůmou ze dne 2. 4. 2019 

 

Scénář rozhovoru k výzkumu „Sport jako lokální štěpení - 

případová studie Kraje Vysočina“ 

Úvod 

Dobrý den, 

Jmenuji se Kateřina Kacetlová, jsem studentkou navazujícího magisterského studia 

oboru politologie na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity. 

Dovoluji si Vás oslovit v rámci výzkumu, který v současné době probíhá na Institutu 

politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, který je 

zaměřen na komunální politiku, politická štěpení a sport, jakožto hybatele komunální 

politiky. Součástí výzkumu je i tento rozhovor, a proto bych Vás touto cestou chtěla 

požádat o zodpovězení následujících otázek.  

V případě zájmu budou respondenti seznámeni s výsledky výzkumu.  

Ing. Zdeněk Tůma (dále jen ZT): Jen rozhovor. 

Pokud budete chtít, tak Vaše odpovědi budou anonymní.  

ZT: Ne. 

Celý rozhovor by měl trvat přibližně 35 minut. 

Profil respondenta 

Než úplně začneme, tak bych se Vás ráda zeptala na pár obecných informací, které budou 

sloužit k lepšímu zařazení Vašich odpovědí do spektra zpracovávání tohoto výzkumu. 

1. Narodil(a) jste se v této obci/ v tomto městě, nebo jste se sem přistěhoval(a)? 

ZT: Ano. 



2. Pokud jste se sem přistěhoval(a), tak jak je to dlouho, popřípadě, kolik Vám bylo 

let? 

 

 

3. Jakou zastáváte v obecním zastupitelstvu funkci? 

ZT: Starosta. 

4. Jste představitelem/představitelkou, či členem/členkou nějakého zájmového 

spolku v obci? 

ZT: Ano, tělovýchovné jednoty. 

 

5. Máte nějaký jiný vztah k zájmovým spolkům v obci (fanoušek, sponzor, …)? 

ZT: V rámci své funkce. 

6. Do zastupitelstva obce jste se už dostal jako člen nějakého spolku? 

ZT: Ano, tělovýchovné jednoty. 

 

Hlavní část 

Přítomnost štěpení? 

Štěpení/konflikt můžeme chápat jako střet opačných zájmů různých skupin ve 

společnosti, na základě tohoto střetu se může vyvíjet politická situace v obci. V komunální 

politice můžeme najít dvě, respektive 3 tři podoby obcí. Samosprávy (zastupitelstva), ve 

kterých panuje harmonie a funguje spolupráce, dále pak samosprávy (zastupitelstva), 

která jsou rozhádaná, panují zde nesváry a neustále se v nich soutěží o moc. Třetím typem 

je pak směs dvou předchozích, kde panuje téměř vždy pohoda a klid, ale najde se zde i 

případy, kdy se samospráva (zastupitelstvo) dostane do konfliktu. Příkladem konfliktu je 

případ města Ústí nad Labem, kde se dlouhodobě řešil problém podoby fotbalového 

stadionu, který nebyl vyhovující pro podmínky 1. ligy fotbalové soutěže. V průběhu let 



jsme mohli vidět 2 linie štěpení. První linií byl spor mezi politickými stranami ve městě, 

které soutěžily mezi sebou a vymýšlely různá řešení. Druhou linií byl spor mezi obyvateli 

města (fanoušky fotbalového klubu) a městem (jeho představiteli), kdy fanoušci 

poukazovali na fakt, že město primárně podporuje hokejový klub a až poté řeší případné 

problémy fotbalového klubu. 

1. Řekl(a) byste, že se představitelé obce (zastupitelé) ve Vaší obci hádají, nebo v obci 

panuje harmonie? 

a. Zastupitelé se hádají vcelku často 

b. ZT: Zastupitelé se nehádají, panuje mezi nimi harmonie 

c. Střídá se to 

1.1. Bylo tomu tak vždycky, nebo to bylo v minulosti jiné? 

1.1.1. V minulosti se zastupitelé hádali celkem často 

1.1.2. ZT: V minulosti se zastupitelé nehádali, panovala mezi nimi 

harmonie – Občas konflikt, ale spíš jen nárazově. 

1.1.3. Střídalo se to 

2. Jaký byl předmět sporu? 

a. Osobní 

b. Věcný (zájmy, priority, politika) 

c. ZT: Kombinace předchozích dvou 

3. Seřaďte prosím spory ve městě podle důležitosti a závažnosti, od nejvíce důležitý 

(1), po nejméně důležitý (5) 

 

ZT: Stezka v podstatě nebyla konfliktem zastupitelstva. Konflikt cyklostezky spočíval 

v tom, že v podstatě zastupitelstvo chtělo něco realizovat, nějakou akci a byl dotační 

program na cyklostezky. V rámci toho dotačního programu byla podána žádost, ovšem 

ta žádost byla podmíněna některými podmínkami jako třeba, že se bude jednat o čistou 

cyklostezku bez možnosti provozu vozidel, případně jiné dopravy. Bohužel ta 

cyklostezka je v takové lokalitě, kde někteří lidé mají jednak své pozemky, mají tam 

své podnikatelské záměry, jsou tam letní tábory a tak dále, tudíž tato podmínka nebyla 

možná splnit a neexistovala žádná výjimka možnosti tohoto programu, aniž bychom 

byli potom nuceni nebo povinni vrátit dotaci, takže nebyl to spor zastupitelstva, ale byla 

to taková nevhodně zvolená dotace, nebo možnost dotace, která byla vlastně umístěna 

do nevhodné lokality. 



 

Kateřina Kacetlová (dále jen KK): V zastupitelstvu jste se na všem shodli? 

 

ZT:V podstatě jsme se shodli s tím, že jsme neznali, ne všichni zastupitelé byli 

stoprocentně seznámeni s podmínkou té dotace, to znamená, že na zastupitelstvu jsme 

byli ujišťováni, že je vše v pořádku. Jen z toho důvodu jsme se dostali k tomu. 

 

KK: Spor byl spíš o výkladu těch podmínek? 

 

ZT: Tak, s kterými jsme nebyli stoprocentně seznámeni a byli jsme ujišťováni, že je vše 

v pořádku až do té doby, než v podstatě nastal ten problém, kdy cyklostezka byla 

v provozu, nebo cyklostezka v té době ještě a bylo na řadě dopravní značení a v podstatě 

na základě toho dopravního značení se zjistilo, že by v podstatě tam nemohli, nebo ke 

svým nemovitostem, případně podnikatelským zájmům by se nedostali lidé, kteří tam 

také mají třeba lesy nebo parcely. Byl to spor o plnění podmínek dotace 

 

a. Spor týkající se cyklostezky/rekreačního střediska Sluneční zátoka – ZT: 1. 

b. Spor týkající se Stacionáře a Centra denní služby – ZT: To nebyla žádná zátěž 

ani spor pro město. 

c. Spor týkající se revitalizace a rekonstrukce města – ZT: Regenerace zeleně a 

tam máme trochu problém skoro 5 milionů, ale v podstatě ta údržba je vysoce 

nákladná a tam se to snažíme nějakým způsobem korigovat, protože nejsme 

schopný vlastní finanční náročnost realizovat, to znamená, že se to snažíme řešit 

z vlastních sil, ne specializovanýma firmami. Byl to trošku problém ten, že ten 

projekt, že vlastní projekt, který někdo dělal, té regenerace zeleně, tady nebyl 

v té době nějakým způsobem oponován, to znamená, že se k němu moc 

zastupitelstvo nevyjadřovalo. Ono to bylo dané i tím, že zastupitelstvo v této 

věci tolik, nebo nebyli tam lidé, kteří by byli výrazně fundovaní v této oblasti. - 
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d. Spor týkající se infrastruktury pozemních komunikací a pozemkového rozdělení 

e. Spor týkající se jiné oblasti (uveďte) – ZT: Skládka - 2 

ZT: V podstatě my věci moc neřešíme až na zastupitelstvu, my se sejdeme celé 

zastupitelstvo na nějaké pracovní schůzce, kde si věci vyříkáme a snažíme se dojít 



k nějakému konsenzu a abychom se pak na zastupitelstvu se nedohadovali, tak si to 

v podstatě předpřipravíme, aby zastupitelstvo mělo hladký průběh a nezdržovali případně 

lidi, kteří tam chodili, dneska už, protože vědí, že to funguje bez nějakých problémů, tak už 

tam moc nechodí a sledují to online, my máme přímé přenosy ze zastupitelstva a sedí doma 

a dívají se na to na počítači. 

4. Jakou intenzitu měl spor, který se týkal oblasti sportu? 

d. Jednalo se o běžnou výměnu názorů 

e. ZT: V určité části měl spor dost vyhrocenou podobu 

f. Spor celkově paralyzoval společnost, téměř celou dobu se představitelé jen 

hádali (ostré pojetí) 

 

Účastníci sporu 

Důležitou součástí každého sporu jsou jeho účastníci, proto bych se Vás v této části chtěla 

zeptat především na účastníky zapojené v tomto sporu. Účastníky sporu se v tomto 

případě myslí zájmové spolky (SDH, TJ, Orel a jiné kulturní a zájmové spolky seskupující 

občany obce), politické strany (stávající, či nově vzniklé), koalice politických stran 

(obvyklé, nově vytvořené) či jednotlivci, kteří ve sporu figurují a hrají v nich důležitou 

roli, zastávají různá stanoviska, názory. 

 ZT: Část zastupitelů proti bývalému vedení. 

1. Do jaké míry byly propojené spolky (SDH, Tělocvičná jednota, apod.), sportovní 

oddíly a politika? 

a. ZT: V jednotlivých kandidátkách byli jedinci, kteří jsou zastánci 

(zájmových organizací) 

b. Zájmové organizace měli vlastní kandidátku 

2. Do jaké míry měnil spor podobu kandidátních listin? 

a. Vznikly nové kandidátní listiny 

b. ZT: Neměl vliv na nominaci kandidátek, pouze se dané kandidátní listiny 

postavily na určitou stranu sporu 

c. Vznikaly nové koalice a spojenectví, které dříve nebyly běžné 



Závěr 

3. Vzpomněl(a) jste si ještě na něco k předchozím otázkám? Chtěl(a) byste k nim 

ještě něco doplnit? 

ZT: Ne. 

4. Napadá Vás třeba ještě nějaká důležitá informace týkající se probíraného tématu, 

na kterou v rozhovoru nepřišla řeč? 

 

ZT: Ne. 

To je ode mne úplně vše. Děkuji Vám za spolupráci. 

Vlastní vyjádření: 

 

Příloha č. 10: Přepis rozhovoru s anonymním představitelem města Nové Město na 

Moravě 

 

Scénář rozhovoru k výzkumu „Sport jako lokální štěpení - 

případová studie Kraje Vysočina“ 

Úvod 

Dobrý den, 

Jmenuji se Kateřina Kacetlová, jsem studentkou navazujícího magisterského studia 

oboru politologie na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity. 

Dovoluji si Vás oslovit v rámci výzkumu, který v současné době probíhá na Institutu 

politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, který je 

zaměřen na komunální politiku, politická štěpení a sport, jakožto hybatele komunální 

politiky. Součástí výzkumu je i tento rozhovor, a proto bych Vás touto cestou chtěla 

požádat o zodpovězení následujících otázek.  

V případě zájmu budou respondenti seznámeni s výsledky výzkumu. 

Pokud budete chtít, tak Vaše odpovědi budou anonymní.  

Anonymní představitel (dále jen AP): Ano. 

Celý rozhovor by měl trvat přibližně 35 minut. 



Profil respondenta 

Než úplně začneme, tak bych se Vás ráda zeptala na pár obecných informací, které budou 

sloužit k lepšímu zařazení Vašich odpovědí do spektra zpracovávání tohoto výzkumu. 

1. Narodil(a) jste se v této obci/ v tomto městě, nebo jste se sem přistěhoval(a)? 

AP: Ano, narodil jsem se v Novém Městě na Moravě. 

2. Pokud jste se sem přistěhoval(a), tak jak je to dlouho, popřípadě, kolik Vám bylo 

let? 

 

 

3. Jakou zastáváte v obecním zastupitelstvu funkci? 

 

4. Jste představitelem/představitelkou, či členem/členkou nějakého zájmového 

spolku v obci? 

AP: Ne, nejsem.  

 

5. Máte nějaký jiný vztah k zájmovým spolkům v obci (fanoušek, sponzor, …)? 

AP: Fanoušek. 

6. Do zastupitelstva obce jste se už dostal jako člen nějakého spolku? 

AP: Ne. 

 

Hlavní část 

Přítomnost štěpení? 

Štěpení/konflikt můžeme chápat jako střet opačných zájmů různých skupin ve 

společnosti, na základě tohoto střetu se může vyvíjet politická situace v obci. V komunální 



politice můžeme najít dvě, respektive 3 tři podoby obcí. Samosprávy (zastupitelstva), ve 

kterých panuje harmonie a funguje spolupráce, dále pak samosprávy (zastupitelstva), 

která jsou rozhádaná, panují zde nesváry a neustále se v nich soutěží o moc. Třetím typem 

je pak směs dvou předchozích, kde panuje téměř vždy pohoda a klid, ale najde se zde i 

případy, kdy se samospráva (zastupitelstvo) dostane do konfliktu. Příkladem konfliktu je 

případ města Ústí nad Labem, kde se dlouhodobě řešil problém podoby fotbalového 

stadionu, který nebyl vyhovující pro podmínky 1. ligy fotbalové soutěže. V průběhu let 

jsme mohli vidět 2 linie štěpení. První linií byl spor mezi politickými stranami ve městě, 

které soutěžily mezi sebou a vymýšlely různá řešení. Druhou linií byl spor mezi obyvateli 

města (fanoušky fotbalového klubu) a městem (jeho představiteli), kdy fanoušci 

poukazovali na fakt, že město primárně podporuje hokejový klub a až poté řeší případné 

problémy fotbalového klubu. 

1. Řekl(a) byste, že se představitelé obce (zastupitelé) ve Vaší obci hádají, nebo v obci 

panuje harmonie? 

a. Zastupitelé se hádají vcelku často 

b. Zastupitelé se nehádají, panuje mezi nimi harmonie 

c. AP: Střídá se to  

1.1. Bylo tomu tak vždycky, nebo to bylo v minulosti jiné? 

1.1.1. AP: V minulosti se zastupitelé hádali celkem často 

1.1.2. V minulosti se zastupitelé nehádali, panovala mezi nimi harmonie 

1.1.3. Střídalo se to 

AP: Šlo o období 1998-2002 

2. Jaký byl předmět sporu? 

a. Osobní 

b. Věcný (zájmy, priority, politika) 

c. AP: Kombinace předchozích dvou 

3. Seřaďte prosím spory ve městě podle důležitosti a závažnosti, od nejvíce důležitý 

(1), po nejméně důležitý (5) 

a. Spor týkající se rychlobruslařské dráhy, lyžařského tunelu, fotbalového stadionu 

a jiných sportovních zařízení – AP: 4. 

b. Spor týkající se rozpočtu – AP: 2. 

c. Spor týkající se infrastruktury – AP: 3. 

d. Spor týkající se revitalizace a rekonstrukce města – AP: 1. 



e. Spor týkající se jiné oblasti (uveďte) – AP: 5. 

4. Jakou intenzitu měl spor, který se týkal oblasti sportu? 

a. Jednalo se o běžnou výměnu názorů 

b. AP: V určité části měl spor dost vyhrocenou podobu 

c. Spor celkově paralyzoval společnost, téměř celou dobu se představitelé jen 

hádali (ostré pojetí) 

 

Účastníci sporu 

Důležitou součástí každého sporu jsou jeho účastníci, proto bych se Vás v této části chtěla 

zeptat především na účastníky zapojené v tomto sporu. Účastníky sporu se v tomto 

případě myslí zájmové spolky (SDH, TJ, Orel a jiné kulturní a zájmové spolky seskupující 

občany obce), politické strany (stávající, či nově vzniklé), koalice politických stran 

(obvyklé, nově vytvořené) či jednotlivci, kteří ve sporu figurují a hrají v nich důležitou 

roli, zastávají různá stanoviska, názory. 

1. Do jaké míry byly propojené spolky (SDH, Tělocvičná jednota, apod.), sportovní 

oddíly a politika? 

a. AP: V jednotlivých kandidátkách byli jedinci, kteří jsou zastánci 

(zájmových organizací) 

b. Zájmové organizace měli vlastní kandidátku 

2. Do jaké míry měnil spor podobu kandidátních listin? 

a. Vznikly nové kandidátní listiny 

b. AP: Neměl vliv na nominaci kandidátek, pouze se dané kandidátní listiny 

postavily na určitou stranu sporu 

c. Vznikaly nové koalice a spojenectví, které dříve nebyly běžné 

Závěr 

1. Vzpomněl(a) jste si ještě na něco k předchozím otázkám? Chtěl(a) byste k nim 

ještě něco doplnit? 

 



2. Napadá Vás třeba ještě nějaká důležitá informace týkající se probíraného tématu, 

na kterou v rozhovoru nepřišla řeč? 

 

 

To je ode mne úplně vše. Děkuji Vám za spolupráci. 

Vlastní vyjádření: 

- Rozhovor v tomto případě nebyl vykonán, scénář rozhovoru byl zaslán na vedení města 

a následně byl vrácen zpět vyplněný. 

 

Příloha č. 11: Přepis rozhovoru se starostou města Telč Mgr. Romanem Fabešem ze dne 

27. 3. 2019 

 

Scénář rozhovoru k výzkumu „Sport jako lokální štěpení - 

případová studie Kraje Vysočina“ 

Úvod 

Dobrý den, 

Jmenuji se Kateřina Kacetlová, jsem studentkou navazujícího magisterského studia 

oboru politologie na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity. 

Dovoluji si Vás oslovit v rámci výzkumu, který v současné době probíhá na Institutu 

politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, který je 

zaměřen na komunální politiku, politická štěpení a sport, jakožto hybatele komunální 

politiky. Součástí výzkumu je i tento rozhovor, a proto bych Vás touto cestou chtěla 

požádat o zodpovězení následujících otázek.  

V případě zájmu budou respondenti seznámeni s výsledky výzkumu. 

Mgr. Roman Fabeš (dále jen RF): Byl bych rád. 

Pokud budete chtít, tak Vaše odpovědi budou anonymní. 

RF: Já s tím nemám problém. 

Celý rozhovor by měl trvat přibližně 35 minut. 

Profil respondenta 

Než úplně začneme, tak bych se Vás ráda zeptala na pár obecných informací, které budou 

sloužit k lepšímu zařazení Vašich odpovědí do spektra zpracovávání tohoto výzkumu. 



1. Narodil(a) jste se v této obci/ v tomto městě, nebo jste se sem přistěhoval(a)? 

RF: Narodil jsem se v Nové Říši a jinak tady v Telči jsem studoval gymnázium a vlastně 

po ukončení „vejšky“ jsem se přestěhoval do Telče a učil jsem tady na základní škole. Teď 

jsem patnáct let, nebo šestnáct starosta, teď začínám páté období. 

2. Pokud jste se sem přistěhoval(a), tak jak je to dlouho, popřípadě, kolik Vám bylo 

let? 

 

RF: Jsem tady 35 let. 

3. Jakou zastáváte v obecním zastupitelstvu funkci? 

RF: Starosta. 

4. Jste představitelem/představitelkou, či členem/členkou nějakého zájmového 

spolku v obci? 

RF: Byl jsem v řadě, a když jsem nastoupil na post starosty, tak jsem ve všech spolcích 

ukončil členství, nebo činnost. 

5. Máte nějaký jiný vztah k zájmovým spolkům v obci (fanoušek, sponzor, …)? 

RF: Snažím se na všechny akce chodit. Jsem tedy takový fanoušek. 

6. Do zastupitelstva obce jste se už dostal jako člen nějakého spolku? 

RF: To jsem dělal fotbal. 

Hlavní část 

Přítomnost štěpení? 

Štěpení/konflikt můžeme chápat jako střet opačných zájmů různých skupin ve 

společnosti, na základě tohoto střetu se může vyvíjet politická situace v obci. V komunální 

politice můžeme najít dvě, respektive 3 tři podoby obcí. Samosprávy (zastupitelstva), ve 

kterých panuje harmonie a funguje spolupráce, dále pak samosprávy (zastupitelstva), 



která jsou rozhádaná, panují zde nesváry a neustále se v nich soutěží o moc. Třetím typem 

je pak směs dvou předchozích, kde panuje téměř vždy pohoda a klid, ale najde se zde i 

případy, kdy se samospráva (zastupitelstvo) dostane do konfliktu. Příkladem konfliktu je 

případ města Ústí nad Labem, kde se dlouhodobě řešil problém podoby fotbalového 

stadionu, který nebyl vyhovující pro podmínky 1. ligy fotbalové soutěže. V průběhu let 

jsme mohli vidět 2 linie štěpení. První linií byl spor mezi politickými stranami ve městě, 

které soutěžily mezi sebou a vymýšlely různá řešení. Druhou linií byl spor mezi obyvateli 

města (fanoušky fotbalového klubu) a městem (jeho představiteli), kdy fanoušci 

poukazovali na fakt, že město primárně podporuje hokejový klub a až poté řeší případné 

problémy fotbalového klubu. 

RF: To už vlastně bylo minulý, vlastně předminulý zastupitelstvo už, tady ten zimní stadion se 

už připravoval x let, tak vlastně samozřejmě tam ty diskuse byly a nakonec když se o tom 

hlasovala, tak určitě nebylo to stoprocentní, ta podpora tuším, asi tři byly proti. 

1. Řekl(a) byste, že se představitelé obce (zastupitelé) ve Vaší obci hádají, nebo v obci 

panuje harmonie? 

a. Zastupitelé se hádají vcelku často 

b. RF: Zastupitelé se nehádají, panuje mezi nimi harmonie 

c. Střídá se to  

1.1. Bylo tomu tak vždycky, nebo to bylo v minulosti jiné? 

1.1.1. V minulosti se zastupitelé hádali celkem často 

1.1.2. RF: V minulosti se zastupitelé nehádali, panovala mezi nimi 

harmonie 

1.1.3. Střídalo se to 

2. Jaký byl předmět sporu? 

a. Osobní 

b. Věcný (zájmy, priority, politika) 

c. Kombinace předchozích dvou 

RF: Určitě to nebyl politický spor, ale spíš je to záležitost, řeknu vztahu sportovního klubu 

k současnému způsobu provozování toho zimního stadionu. Jenom abych to vysvětlil, 

vlastně starý zimní stadion, který vlastně dosloužil v době, kdy se otevíral ten nový zimní 

stadion, patřil sportovnímu klubu a provozoval ho hokejový oddíl a v podstatě tam byl 



neomezeným pánem a na provoz dostával dotace, kdežto ten nový model je postavený tak, 

že ten zimní stadion byl postavený na základě koncesního řízení, čili je v majetku města, 

město ho splácí, ale má vlastně koncesní smlouvou zajištěného provozovatele, který ho 

bude provozovat dvacet let a všechny ty subjekty, včetně SK vlastně jsou dneska v pozici 

nájemce, který si tam platí ledy a vlastně ten servis, čili změnil se ten systém toho užívání 

a to asi je bych řekl, ta změna je asi největší, nechci říct problém, ale největší jakoby téma 

občasné kritiky, nebo něčeho takového, protože samozřejmě je rozdíl proti tomu když si 

nadiktujete ten provoz, tak jak chcete vy, a nebo se musíte podřídit nějakému režimu, který 

prostě zohledňuje víc těch zájemců. 

3. Seřaďte prosím spory ve městě podle důležitosti a závažnosti, od nejvíce důležitý 

(1), po nejméně důležitý (5) 

RF: Nazvat to spor, tak to ale není přesný, spíš rozdílné názory. 

a. Spor týkající se sportu 

b. Spor týkající se infrastruktury dopravy – RF: Problematická je doprava na 

náměstí. 

c. Spor týkající se revitalizace a rekonstrukce města 

d. Spor týkající se pozemkového rozdělení 

e. Spor týkající se jiné oblasti (uveďte) 

RF: My to řešíme tak, ať už ve fázi přípravy studií, ať už při projednávání projektových 

dokumentací, ať už před zahájením investice, vždycky děláme schůzku s těmi obyvateli, 

kde si ty věci nějak vysvětlíme a snažíme se hledat řešení, ale samozřejmě prostě se logicky 

nedá všem vyhovět, takže občas se v nějaké ulici najde člověk, který o tom píše, že je to 

špatně a podobně. Já bych to asi ani neseřazoval, ono je to spíš časově, objeví se nějaká 

záležitost, která je potřeba řešit, tak se o ní diskutuje, vyřeší se, přijde nějaká další. 

4. Jakou intenzitu měl spor, který se týkal oblasti sportu? 

a. RF: Jednalo se o běžnou výměnu názorů  

b. V určité části měl spor dost vyhrocenou podobu 

c. Spor celkově paralyzoval společnost, téměř celou dobu se představitelé jen 

hádali (ostré pojetí) 



 

Účastníci sporu 

Důležitou součástí každého sporu jsou jeho účastníci, proto bych se Vás v této části chtěla 

zeptat především na účastníky zapojené v tomto sporu. Účastníky sporu se v tomto 

případě myslí zájmové spolky (SDH, TJ, Orel a jiné kulturní a zájmové spolky seskupující 

občany obce), politické strany (stávající, či nově vzniklé), koalice politických stran 

(obvyklé, nově vytvořené) či jednotlivci, kteří ve sporu figurují a hrají v nich důležitou 

roli, zastávají různá stanoviska, názory. 

1. Do jaké míry byly propojené spolky (SDH, Tělocvičná jednota, apod.), sportovní 

oddíly a politika? 

a. RF: V jednotlivých kandidátkách byli jedinci, kteří jsou zastánci 

(zájmových organizací) 

b. Zájmové organizace měli vlastní kandidátku 

2. Do jaké míry měnil spor podobu kandidátních listin? 

a. Vznikly nové kandidátní listiny 

b. Neměl vliv na nominaci kandidátek, pouze se dané kandidátní listiny postavily 

na určitou stranu sporu 

c. Vznikaly nové koalice a spojenectví, které dříve nebyly běžné 

d. RF: Vůbec to do toho nezasáhlo. 

Závěr 

1. Vzpomněl(a) jste si ještě na něco k předchozím otázkám? Chtěl(a) byste k nim 

ještě něco doplnit? 

 

2. Napadá Vás třeba ještě nějaká důležitá informace týkající se probíraného tématu, 

na kterou v rozhovoru nepřišla řeč? 

 

RF: Už ten pojem spor si myslím, že jako u nás se nedá takto formulovat, říkám různé na 

nějaké téma, na řešení nějakého problému a podle mého názoru, pokud má fungovat 

samospráva, tak aby se město rozvíjelo, tak se vždycky musí najít nějaký konsenzus. 



To je ode mne úplně vše. Děkuji Vám za spolupráci. 

Vlastní vyjádření: 

 

Příloha č. 12: Přepis rozhovoru s anonymním představitelem města Havlíčkův Brod ze 

dne 23. 4. 2019 

 

Scénář rozhovoru k výzkumu „Sport jako lokální štěpení - 

případová studie Kraje Vysočina“ 

Úvod 

Dobrý den, 

Jmenuji se Kateřina Kacetlová, jsem studentkou navazujícího magisterského studia 

oboru politologie na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity. 

Dovoluji si Vás oslovit v rámci výzkumu, který v současné době probíhá na Institutu 

politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, který je 

zaměřen na komunální politiku, politická štěpení a sport, jakožto hybatele komunální 

politiky. Součástí výzkumu je i tento rozhovor, a proto bych Vás touto cestou chtěla 

požádat o zodpovězení následujících otázek.  

V případě zájmu budou respondenti seznámeni s výsledky výzkumu. 

Anonymní představitel (dále jen AP): Ano. 

Pokud budete chtít, tak Vaše odpovědi budou anonymní. 

AP: Ano 

Celý rozhovor by měl trvat přibližně 35 minut. 

Profil respondenta 

Než úplně začneme, tak bych se Vás ráda zeptala na pár obecných informací, které budou 

sloužit k lepšímu zařazení Vašich odpovědí do spektra zpracovávání tohoto výzkumu. 

1. Narodil(a) jste se v této obci/ v tomto městě, nebo jste se sem přistěhoval(a)? 

AP: Ne. 

2. Pokud jste se sem přistěhoval(a), tak jak je to dlouho, popřípadě, kolik Vám bylo 

let? 



 

AP: 25 let tu bydlím. 

3. Jakou zastáváte v obecním zastupitelstvu funkci? 

 

4. Jste představitelem/představitelkou, či členem/členkou nějakého zájmového 

spolku v obci? 

AP: Ne. 

 

5. Máte nějaký jiný vztah k zájmovým spolkům v obci (fanoušek, sponzor, …)? 

AP: Ano, určitě. Jsem fanoušek. 

6. Do zastupitelstva obce jste se už dostal jako člen nějakého spolku? 

AP: Ne. 

 

Hlavní část 

Přítomnost štěpení? 

Štěpení/konflikt můžeme chápat jako střet opačných zájmů různých skupin ve 

společnosti, na základě tohoto střetu se může vyvíjet politická situace v obci. V komunální 

politice můžeme najít dvě, respektive 3 tři podoby obcí. Samosprávy (zastupitelstva), ve 

kterých panuje harmonie a funguje spolupráce, dále pak samosprávy (zastupitelstva), 

která jsou rozhádaná, panují zde nesváry a neustále se v nich soutěží o moc. Třetím typem 

je pak směs dvou předchozích, kde panuje téměř vždy pohoda a klid, ale najde se zde i 

případy, kdy se samospráva (zastupitelstvo) dostane do konfliktu. Příkladem konfliktu je 

případ města Ústí nad Labem, kde se dlouhodobě řešil problém podoby fotbalového 

stadionu, který nebyl vyhovující pro podmínky 1. ligy fotbalové soutěže. V průběhu let 

jsme mohli vidět 2 linie štěpení. První linií byl spor mezi politickými stranami ve městě, 

které soutěžily mezi sebou a vymýšlely různá řešení. Druhou linií byl spor mezi obyvateli 



města (fanoušky fotbalového klubu) a městem (jeho představiteli), kdy fanoušci 

poukazovali na fakt, že město primárně podporuje hokejový klub a až poté řeší případné 

problémy fotbalového klubu. 

1. Řekl(a) byste, že se představitelé obce (zastupitelé) ve Vaší obci hádají, nebo v obci 

panuje harmonie? 

a. Zastupitelé se hádají vcelku často 

b. Zastupitelé se nehádají, panuje mezi nimi harmonie 

c. AP:  Zastupitelé se nehádají, ale mají různé názory. 

1.1. Bylo tomu tak vždycky, nebo to bylo v minulosti jiné? 

1.1.1. V minulosti se zastupitelé hádali celkem často 

1.1.2. V minulosti se zastupitelé nehádali, panovala mezi nimi harmonie 

1.1.3. AP: Střídalo se to 

2. Jaký byl předmět sporu? 

a. Osobní 

b. AP: Věcný (zájmy, priority, politika) 

c. Kombinace předchozích dvou 

3. Seřaďte prosím spory ve městě podle důležitosti a závažnosti, od nejvíce důležitý 

(1), po nejméně důležitý (5) 

a. Spor týkající se fotbalového klubu – AP: 4. 

b. Spor týkající se ubytoven – AP: 2. 

c. Spor týkající se azylového domu – AP: 1. 

d. Spor týkající se krajské knihovny – AP: 3. 

e. Spor týkající se jiné oblasti (uveďte) – AP: Tak třeba hokej, tam byl problém 

kolem financování. – 5. 

4. Jakou intenzitu měl spor, který se týkal oblasti sportu? 

a. AP: Jednalo se o běžnou výměnu názorů 

b. V určité části měl spor dost vyhrocenou podobu 

c. Spor celkově paralyzoval společnost, téměř celou dobu se představitelé jen 

hádali (ostré pojetí) 

 

Účastníci sporu 



Důležitou součástí každého sporu jsou jeho účastníci, proto bych se Vás v této části chtěla 

zeptat především na účastníky zapojené v tomto sporu. Účastníky sporu se v tomto 

případě myslí zájmové spolky (SDH, TJ, Orel a jiné kulturní a zájmové spolky seskupující 

občany obce), politické strany (stávající, či nově vzniklé), koalice politických stran 

(obvyklé, nově vytvořené) či jednotlivci, kteří ve sporu figurují a hrají v nich důležitou 

roli, zastávají různá stanoviska, názory. 

1. Do jaké míry byly propojené spolky (SDH, Tělocvičná jednota, apod.), sportovní 

oddíly a politika? 

a. AP: V jednotlivých kandidátkách byli jedinci, kteří jsou zastánci 

(zájmových organizací) 

b. Zájmové organizace měli vlastní kandidátku 

2. Do jaké míry měnil spor podobu kandidátních listin? 

a. Vznikly nové kandidátní listiny 

b. AP: Neměl vliv na nominaci kandidátek, pouze se dané kandidátní listiny 

postavily na určitou stranu sporu 

c. Vznikaly nové koalice a spojenectví, které dříve nebyly běžné 

Závěr 

1. Vzpomněl(a) jste si ještě na něco k předchozím otázkám? Chtěl(a) byste k nim 

ještě něco doplnit? 

AP: Ne. 

2. Napadá Vás třeba ještě nějaká důležitá informace týkající se probíraného tématu, 

na kterou v rozhovoru nepřišla řeč? 

„Ne.“ 

 

To je ode mne úplně vše. Děkuji Vám za spolupráci. 

Vlastní vyjádření: 

 



Příloha č. 13: Přepis rozhovoru s anonymním představitelem města Jihlava ze dne 18. 4. 

2019 

 

Scénář rozhovoru k výzkumu „Sport jako lokální štěpení - 

případová studie Kraje Vysočina“ 

Úvod 

Dobrý den, 

Jmenuji se Kateřina Kacetlová, jsem studentkou navazujícího magisterského studia 

oboru politologie na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity. 

Dovoluji si Vás oslovit v rámci výzkumu, který v současné době probíhá na Institutu 

politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, který je 

zaměřen na komunální politiku, politická štěpení a sport, jakožto hybatele komunální 

politiky. Součástí výzkumu je i tento rozhovor, a proto bych Vás touto cestou chtěla 

požádat o zodpovězení následujících otázek.  

V případě zájmu budou respondenti seznámeni s výsledky výzkumu.  

Anonymní představitel (dále jen AP): Není to nutné. 

Pokud budete chtít, tak Vaše odpovědi budou anonymní. 

AP: Asi jo 

Celý rozhovor by měl trvat přibližně 35 minut. 

Profil respondenta 

Než úplně začneme, tak bych se Vás ráda zeptala na pár obecných informací, které budou 

sloužit k lepšímu zařazení Vašich odpovědí do spektra zpracovávání tohoto výzkumu. 

1. Narodil(a) jste se v této obci/ v tomto městě, nebo jste se sem přistěhoval(a)? 

AP: Jo 

2. Pokud jste se sem přistěhoval(a), tak jak je to dlouho, popřípadě, kolik Vám bylo 

let? 

 

 

3. Jakou zastáváte v obecním zastupitelstvu funkci? 



4. Jste představitelem/představitelkou, či členem/členkou nějakého zájmového 

spolku v obci? 

 

5. Máte nějaký jiný vztah k zájmovým spolkům v obci (fanoušek, sponzor, …)? 

AP: Dlouhodobě spolupracuji se spoustou spolků, pomáhám jim s odbornými zkušenostmi, 

organizování pro ně různý věci. 

6. Do zastupitelstva obce jste se už dostal jako člen nějakého spolku? 

AP: Ano. 

 

Hlavní část 

Přítomnost štěpení? 

Štěpení/konflikt můžeme chápat jako střet opačných zájmů různých skupin ve 

společnosti, na základě tohoto střetu se může vyvíjet politická situace v obci. V komunální 

politice můžeme najít dvě, respektive 3 tři podoby obcí. Samosprávy (zastupitelstva), ve 

kterých panuje harmonie a funguje spolupráce, dále pak samosprávy (zastupitelstva), 

která jsou rozhádaná, panují zde nesváry a neustále se v nich soutěží o moc. Třetím typem 

je pak směs dvou předchozích, kde panuje téměř vždy pohoda a klid, ale najde se zde i 

případy, kdy se samospráva (zastupitelstvo) dostane do konfliktu. Příkladem konfliktu je 

případ města Ústí nad Labem, kde se dlouhodobě řešil problém podoby fotbalového 

stadionu, který nebyl vyhovující pro podmínky 1. ligy fotbalové soutěže. V průběhu let 

jsme mohli vidět 2 linie štěpení. První linií byl spor mezi politickými stranami ve městě, 

které soutěžily mezi sebou a vymýšlely různá řešení. Druhou linií byl spor mezi obyvateli 

města (fanoušky fotbalového klubu) a městem (jeho představiteli), kdy fanoušci 

poukazovali na fakt, že město primárně podporuje hokejový klub a až poté řeší případné 

problémy fotbalového klubu. 

1. Řekl(a) byste, že se představitelé obce (zastupitelé) ve Vaší obci hádají, nebo v obci 

panuje harmonie? 



a. Zastupitelé se hádají vcelku často 

b. Zastupitelé se nehádají, panuje mezi nimi harmonie 

c. AP: Střídá se to  

1.1. Bylo tomu tak vždycky, nebo to bylo v minulosti jiné? 

1.1.1. V minulosti se zastupitelé hádali celkem často 

1.1.2. V minulosti se zastupitelé nehádali, panovala mezi nimi harmonie 

1.1.3. AP: Střídalo se to 

2. Jaký byl předmět sporu? 

a. Osobní 

b. Věcný (zájmy, priority, politika) 

c. AP: Kombinace předchozích dvou 

3. Seřaďte prosím spory ve městě podle důležitosti a závažnosti, od nejvíce důležitý (1), 

po nejméně důležitý (5) 

a. Spor týkající se hokejového stadionu 

b. Spor týkající se výstavby víceúčelové arény – AP: 2. 

c. Spor týkající se ceny ledu – AP: 3. 

d. Spor týkající se vodovodů a kanalizací – AP: 1. 

e. Spor týkající se jiné oblasti (uveďte) – AP: Areál Modety, převzalo ho město, 

původně pro Zoologickou zahradu, teď by se tam měly ještě další aktivity dělat, 

teď zase, máme na to, aby se to celý udělalo v tom stavu? Nemáme, takže co 

teď, nějaký dočasný provoz a teď kolik má smysl do toho dočasného provozu 

dávat peněz, když nevíme, na jak dlouho to bude.  – 4. 

4. Jakou intenzitu měl spor, který se týkal oblasti sportu? 

a. AP: Jednalo se o běžnou výměnu názorů 

b. V určité části měl spor dost vyhrocenou podobu 

c. Spor celkově paralyzoval společnost, téměř celou dobu se představitelé jen 

hádali (ostré pojetí) 

 

Účastníci sporu 

Důležitou součástí každého sporu jsou jeho účastníci, proto bych se Vás v této části chtěla 

zeptat především na účastníky zapojené v tomto sporu. Účastníky sporu se v tomto případě 

myslí zájmové spolky (SDH, TJ, Orel a jiné kulturní a zájmové spolky seskupující občany 



obce), politické strany (stávající, či nově vzniklé), koalice politických stran (obvyklé, nově 

vytvořené) či jednotlivci, kteří ve sporu figurují a hrají v nich důležitou roli, zastávají různá 

stanoviska, názory. 

1. Do jaké míry byly propojené spolky (SDH, Tělocvičná jednota, apod.), sportovní 

oddíly a politika? 

a. AP: V jednotlivých kandidátkách byli jedinci, kteří jsou zastánci 

(zájmových organizací) 

b. Zájmové organizace měli vlastní kandidátku 

2. Do jaké míry měnil spor podobu kandidátních listin? 

a. Vznikly nové kandidátní listiny 

b. AP: Neměl vliv na nominaci kandidátek, pouze se dané kandidátní listiny 

postavily na určitou stranu sporu 

c. Vznikaly nové koalice a spojenectví, které dříve nebyly běžné 

Závěr 

1. Vzpomněl(a) jste si ještě na něco k předchozím otázkám? Chtěl(a) byste k nim 

ještě něco doplnit? 

AP: Ne. 

2. Napadá Vás třeba ještě nějaká důležitá informace týkající se probíraného tématu, 

na kterou v rozhovoru nepřišla řeč? 

 

AP: Ne. 

To je ode mne úplně vše. Děkuji Vám za spolupráci. 

Vlastní vyjádření: 

 

Přloha č. 14: Přepis rozhovoru se starostou města Pelhřimov Ladislavem Medem ze dne 

3. 4. 2019 

 



Scénář rozhovoru k výzkumu „Sport jako lokální štěpení - 

případová studie Kraje Vysočina“ 

Úvod 

Dobrý den, 

Jmenuji se Kateřina Kacetlová, jsem studentkou navazujícího magisterského studia 

oboru politologie na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity. 

Dovoluji si Vás oslovit v rámci výzkumu, který v současné době probíhá na Institutu 

politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, který je 

zaměřen na komunální politiku, politická štěpení a sport, jakožto hybatele komunální 

politiky. Součástí výzkumu je i tento rozhovor, a proto bych Vás touto cestou chtěla 

požádat o zodpovězení následujících otázek.  

V případě zájmu budou respondenti seznámeni s výsledky výzkumu. 

Pokud budete chtít, tak Vaše odpovědi budou anonymní. 

Celý rozhovor by měl trvat přibližně 35 minut. 

Profil respondenta 

Než úplně začneme, tak bych se Vás ráda zeptala na pár obecných informací, které budou 

sloužit k lepšímu zařazení Vašich odpovědí do spektra zpracovávání tohoto výzkumu. 

1. Narodil(a) jste se v této obci/ v tomto městě, nebo jste se sem přistěhoval(a)? 

Ladislav Med (dále jen LM): Narodil jsem se tady. 

2. Pokud jste se sem přistěhoval(a), tak jak je to dlouho, popřípadě, kolik Vám bylo 

let? 

 

 

3. Jakou zastáváte v obecním zastupitelstvu funkci? 

LM: Starosta. 

4. Jste představitelem/představitelkou, či členem/členkou nějakého zájmového 

spolku v obci? 



LM: Ano, jsem členem šachového kroužku. 

5. Máte nějaký jiný vztah k zájmovým spolkům v obci (fanoušek, sponzor, …)? 

LM: Jsem fanoušek některých sportů ve městě. 

6. Do zastupitelstva obce jste se už dostal jako člen nějakého spolku? 

 

LM: Do zastupitelstva jsem se dostal před 13 lety a nebyl jsem členem žádného spolku. 

Hlavní část 

Přítomnost štěpení? 

Štěpení/konflikt můžeme chápat jako střet opačných zájmů různých skupin ve 

společnosti, na základě tohoto střetu se může vyvíjet politická situace v obci. V komunální 

politice můžeme najít dvě, respektive 3 tři podoby obcí. Samosprávy (zastupitelstva), ve 

kterých panuje harmonie a funguje spolupráce, dále pak samosprávy (zastupitelstva), 

která jsou rozhádaná, panují zde nesváry a neustále se v nich soutěží o moc. Třetím typem 

je pak směs dvou předchozích, kde panuje téměř vždy pohoda a klid, ale najde se zde i 

případy, kdy se samospráva (zastupitelstvo) dostane do konfliktu. Příkladem konfliktu je 

případ města Ústí nad Labem, kde se dlouhodobě řešil problém podoby fotbalového 

stadionu, který nebyl vyhovující pro podmínky 1. ligy fotbalové soutěže. V průběhu let 

jsme mohli vidět 2 linie štěpení. První linií byl spor mezi politickými stranami ve městě, 

které soutěžily mezi sebou a vymýšlely různá řešení. Druhou linií byl spor mezi obyvateli 

města (fanoušky fotbalového klubu) a městem (jeho představiteli), kdy fanoušci 

poukazovali na fakt, že město primárně podporuje hokejový klub a až poté řeší případné 

problémy fotbalového klubu. 

1. Řekl(a) byste, že se představitelé obce (zastupitelé) ve Vaší obci hádají, nebo v obci 

panuje harmonie? 

a. LM: Zastupitelé se hádají vcelku často 

b. Zastupitelé se nehádají, panuje mezi nimi harmonie 

c. Střídá se to  

  



1.1. Bylo tomu tak vždycky, nebo to bylo v minulosti jiné? 

1.1.1. V minulosti se zastupitelé hádali celkem často 

1.1.2. LM: V minulosti se zastupitelé nehádali, panovala mezi nimi harmonie 

(„poslední 4 roky jsou rozepře“.) 

1.1.3. Střídalo se to 

2. Jaký byl předmět sporu? 

a. Osobní 

b. Věcný (zájmy, priority, politika) 

c. LM: Kombinace předchozích dvou 

3. Seřaďte prosím spory ve městě podle důležitosti a závažnosti, od nejvíce důležitý 

(1), po nejméně důležitý (5) 

a. Spor týkající se hokejového klubu Lední Medvědi Pelhřimov – LM: 2 – spor 

probíhal celé 4 roky zpětně, jeden zastupitel zastánce hokeje, proto chtěl více 

peněz, větší podporu. 

b. Spor týkající se umístění knihobudek – LM: 6 – rada nesouhlasila s podobou, 

udělalo se z toho, že je rada nechce – provokace od opozičního zastupitele, který 

je povoláním novinář. 

c. Spor týkající se situace vzniklé kolem čističky odpadních vod – LM: 3 – nikdo 

za problém ze současného zastupitelstva nemohl, vina se dávala předchozímu 

zastupitelstvu. 

d. Spor týkající se sportovní infrastruktury – práce Lokal Sport – LM: 4. 

e. Spor týkající se jiné oblasti (uveďte) – LM: Multifunkční hřiště – 5 – někteří 

zastupitelé ho nechtěli. 

LM: Nejvíce sporů o rozpočet a prioritách rozpočtu – 1. 

LM: Sport rozděluje zastupitelstvo, protože každý oddíl získává jinou podporu – propojení 

s rozpočtem. 

LM: Většina sporů zde vzniká z nepochopení a egoistických přestav zastupitelů, něco, co 

by mohli diskutovat: 

4. Jakou intenzitu měl spor, který se týkal oblasti sportu? 

a. Jednalo se o běžnou výměnu názorů 



b. V určité části měl spor dost vyhrocenou podobu 

c. LM: Spor celkově paralyzoval společnost, téměř celou dobu se představitelé 

jen hádali (ostré pojetí) 

 

Účastníci sporu 

Důležitou součástí každého sporu jsou jeho účastníci, proto bych se Vás v této části chtěla 

zeptat především na účastníky zapojené v tomto sporu. Účastníky sporu se v tomto 

případě myslí zájmové spolky (SDH, TJ, Orel a jiné kulturní a zájmové spolky seskupující 

občany obce), politické strany (stávající, či nově vzniklé), koalice politických stran 

(obvyklé, nově vytvořené) či jednotlivci, kteří ve sporu figurují a hrají v nich důležitou 

roli, zastávají různá stanoviska, názory. 

1. Do jaké míry byly propojené spolky (SDH, Tělocvičná jednota, apod.), sportovní 

oddíly a politika? 

a. LM: V jednotlivých kandidátkách byli jedinci, kteří jsou zastánci 

(zájmových organizací) 

b. Zájmové organizace měli vlastní kandidátku 

2. Do jaké míry měnil spor podobu kandidátních listin? 

a. Vznikly nové kandidátní listiny 

b. Neměl vliv na nominaci kandidátek, pouze se dané kandidátní listiny postavily 

na určitou stranu sporu 

c. Vznikaly nové koalice a spojenectví, které dříve nebyly běžné 

LM: Po volbách se vědělo – spíše osobní rovina, nebylo to sporem o sport, spíše ambice 

některých zastupitelů 

Závěr 

1. Vzpomněl(a) jste si ještě na něco k předchozím otázkám? Chtěl(a) byste k nim 

ještě něco doplnit? 

LM: Nevím. 



2. Napadá Vás třeba ještě nějaká důležitá informace týkající se probíraného tématu, 

na kterou v rozhovoru nepřišla řeč? 

 

LM: Město Pelhřimov dává hodně financí do sportu a mám pocit, že oddíly to nevnímají 

jako příspěvek, ale jako celkovou podporu, když nemají, jdou na radnici. 

To je ode mne úplně vše. Děkuji Vám za spolupráci. 

Vlastní vyjádření: 

- Při rozhovoru bohužel nefungoval diktafon, proto jsou v přepisu zapsány pouze 

poznámky, které byly pro rozhovor důležité. 

 

Příloha č. 15: Přepis rozhovoru se starostou města Třebíč Mgr. Pavlem Pacalem ze dne 

18. 4. 2019 

 

Scénář rozhovoru k výzkumu „Sport jako lokální štěpení - 

případová studie Kraje Vysočina“ 

Úvod 

Dobrý den, 

Jmenuji se Kateřina Kacetlová, jsem studentkou navazujícího magisterského studia 

oboru politologie na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity. 

Dovoluji si Vás oslovit v rámci výzkumu, který v současné době probíhá na Institutu 

politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, který je 

zaměřen na komunální politiku, politická štěpení a sport, jakožto hybatele komunální 

politiky. Součástí výzkumu je i tento rozhovor, a proto bych Vás touto cestou chtěla 

požádat o zodpovězení následujících otázek.  

V případě zájmu budou respondenti seznámeni s výsledky výzkumu. 

Mgr. Pavel Pacal (dále jen PP): Ano. 

Pokud budete chtít, tak Vaše odpovědi budou anonymní. 

PP: Ne. 

Celý rozhovor by měl trvat přibližně 35 minut. 

Profil respondenta 



Než úplně začneme, tak bych se Vás ráda zeptala na pár obecných informací, které budou 

sloužit k lepšímu zařazení Vašich odpovědí do spektra zpracovávání tohoto výzkumu. 

1. Narodil(a) jste se v této obci/ v tomto městě, nebo jste se sem přistěhoval(a)? 

PP: Ano. 

2. Pokud jste se sem přistěhoval(a), tak jak je to dlouho, popřípadě, kolik Vám bylo 

let? 

 

 

3. Jakou zastáváte v obecním zastupitelstvu funkci? 

PP: Starosta. 

4. Jste představitelem/představitelkou, či členem/členkou nějakého zájmového 

spolku v obci? 

PP: Ne. 

 

5. Máte nějaký jiný vztah k zájmovým spolkům v obci (fanoušek, sponzor, …)? 

PP: Fanoušek. 

6. Do zastupitelstva obce jste se už dostal jako člen nějakého spolku? 

PP:Ne. 

 

Hlavní část 

Přítomnost štěpení? 

Štěpení/konflikt můžeme chápat jako střet opačných zájmů různých skupin ve 

společnosti, na základě tohoto střetu se může vyvíjet politická situace v obci. V komunální 

politice můžeme najít dvě, respektive 3 tři podoby obcí. Samosprávy (zastupitelstva), ve 



kterých panuje harmonie a funguje spolupráce, dále pak samosprávy (zastupitelstva), 

která jsou rozhádaná, panují zde nesváry a neustále se v nich soutěží o moc. Třetím typem 

je pak směs dvou předchozích, kde panuje téměř vždy pohoda a klid, ale najde se zde i 

případy, kdy se samospráva (zastupitelstvo) dostane do konfliktu. Příkladem konfliktu je 

případ města Ústí nad Labem, kde se dlouhodobě řešil problém podoby fotbalového 

stadionu, který nebyl vyhovující pro podmínky 1. ligy fotbalové soutěže. V průběhu let 

jsme mohli vidět 2 linie štěpení. První linií byl spor mezi politickými stranami ve městě, 

které soutěžily mezi sebou a vymýšlely různá řešení. Druhou linií byl spor mezi obyvateli 

města (fanoušky fotbalového klubu) a městem (jeho představiteli), kdy fanoušci 

poukazovali na fakt, že město primárně podporuje hokejový klub a až poté řeší případné 

problémy fotbalového klubu. 

1. Řekl(a) byste, že se představitelé obce (zastupitelé) ve Vaší obci hádají, nebo v obci 

panuje harmonie? 

a. Zastupitelé se hádají vcelku často 

b. Zastupitelé se nehádají, panuje mezi nimi harmonie 

c. PP: Střídá se to  

1.1. Bylo tomu tak vždycky, nebo to bylo v minulosti jiné? 

1.1.1. V minulosti se zastupitelé hádali celkem často 

1.1.2. V minulosti se zastupitelé nehádali, panovala mezi nimi harmonie 

1.1.3. PP: Střídalo se to 

2. Jaký byl předmět sporu? 

a. Osobní 

b. Věcný (zájmy, priority, politika) 

c. PP: Kombinace předchozích dvou 

3. Seřaďte prosím spory ve městě podle důležitosti a závažnosti, od nejvíce důležitý 

(1), po nejméně důležitý (5) 

a. Spor týkající se nové tělocvičny – PP: 5. 

b. Spor týkající se rozdělení finančních prostředků mezi sportovní oddíly – PP: 4. 

c. Spor týkající se úklidu ulic – PP: 3. 

d. Spor týkající se autobusového nádraží a platu řidičů MHD – PP: 2. 

e. Spor týkající se jiné oblasti (uveďte) – PP: Revitalizace náměstí – 1. 

4. Jakou intenzitu měl spor, který se týkal oblasti sportu? 

a. PP: Jednalo se o běžnou výměnu názorů 



b. V určité části měl spor dost vyhrocenou podobu 

c. Spor celkově paralyzoval společnost, téměř celou dobu se představitelé jen 

hádali (ostré pojetí) 

 

Účastníci sporu 

Důležitou součástí každého sporu jsou jeho účastníci, proto bych se Vás v této části chtěla 

zeptat především na účastníky zapojené v tomto sporu. Účastníky sporu se v tomto 

případě myslí zájmové spolky (SDH, TJ, Orel a jiné kulturní a zájmové spolky seskupující 

občany obce), politické strany (stávající, či nově vzniklé), koalice politických stran 

(obvyklé, nově vytvořené) či jednotlivci, kteří ve sporu figurují a hrají v nich důležitou 

roli, zastávají různá stanoviska, názory. 

1. Do jaké míry byly propojené spolky (SDH, Tělocvičná jednota, apod.), sportovní 

oddíly a politika? 

a. PP: V jednotlivých kandidátkách byli jedinci, kteří jsou zastánci 

(zájmových organizací) 

b. Zájmové organizace měli vlastní kandidátku 

2. Do jaké míry měnil spor podobu kandidátních listin? 

a. Vznikly nové kandidátní listiny 

b. PP: Neměl vliv na nominaci kandidátek, pouze se dané kandidátní listiny 

postavily na určitou stranu sporu 

c. Vznikaly nové koalice a spojenectví, které dříve nebyly běžné 

Závěr 

1. Vzpomněl(a) jste si ještě na něco k předchozím otázkám? Chtěl(a) byste k nim 

ještě něco doplnit? 

PP: Já myslím, že jsme to probrali všechno. 

2. Napadá Vás třeba ještě nějaká důležitá informace týkající se probíraného tématu, 

na kterou v rozhovoru nepřišla řeč? 

 



PP: Tak je potřeba říct, že město Třebíč má od roku 2009 schválenou koncepci sportu, která 

vymezila nějaká pravidla podpory sportu, která jdou hlavně ve dvou směrech, je to podpora 

prioritních sportovních oddílů a potom program podpory sportu ostatních sportovních 

oddílů, kde je jasně definována výše finančních prostředků, která do této podpory jde, ta je 

závislá procentuálně na daňových příjmech města, to znamená, že když jsou daňové příjmy 

města větší, je větší podpora, když jsou menší, je menší podpora a je stálá, tudíž nedochází 

k tomu, že by se každý rok jakoby dohadovalo, kolik se kterému oddílu bude dávat, jestli 

tenhle rok tomuto víc, tomu druhému. Ne, prostě máme tady nějaký směr, který tohle velmi 

otupil. 

Kateřina Kacetlová (dále jen KK): Mě jenom ještě teď, když jste dal tu sokolovnu, 

nebo tu tělocvičnu na páté místo, jenom jestli byste mi k tomu něco v krátkosti říct, 

jak to tedy dopadlo? Já jsem tedy našla, že tam byl jakoby spor o to, že tady je nějaká 

už starší tělocvična, že by se měla stavět nová. Někdo byl pro to, aby se ta tělocvična 

nestavěla, ať se zrekonstruuje ta stará.“ 

PP: To byl spíš spor politický, kdy bylo za každou cenu potřeba, aby byl někdo vidět. Tady 

šlo o to, že město tu tělocvičnu nestavělo, ta tělocvična byla součástí odloučeného 

pracoviště střední školy a zřizovatel té střední školy, čili Kraj pro svoji školu chtěl postavit 

novou tělocvičnu, která by samozřejmě v odpoledních hodinách sloužila i veřejnosti a 

městu, tudíž město to nic nestálo, tahle tělocvična, ta byla a priori stavěna pro tu školu a 

v momentě, kdy zřizovatel, v tomhle případě Kraje, měl chuť postavit pro svoji školu na 

území města tělocvičnu, tak pro město jedině dobře. Takže tam to spíš bylo bouře ve sklenici 

vody. Úplně zbytečně, protože nějaká ta argumentace, že se měla opravit ta stará tělocvična. 

Ta stará tělocvična je u objektu, který před deseti lety opustila základní škola a v současné 

době tam nic není a nevyužívá se to, tudíž se to chátralo, mezitím už to bylo prodáno k jiným 

účelům, takže to byla jen taková velmi chabá berlička, tam v podstatě to nemělo, ta diskuze 

neměla žádné jakoby věcné pozadí, ale aby tady o něco šlo, prostě v tomhle případě cizí 

subjekt veřejné správy měl chuť a finance postavit pro svůj subjekt, který působí na území 

města tělocvičnu, která by mohla být k dispozici v odpoledních hodinách na pronájem i 

veřejnosti města a město by bylo hloupé, kdyby toto nechtělo. 

To je ode mne úplně vše. Děkuji Vám za spolupráci. 



Vlastní vyjádření: 

 

Příloha č. 16: Přepis rozhovoru s anonymním představitelem města Žďár nad Sázavou 

ze dne 1. 4. 2019 

 

Scénář rozhovoru k výzkumu „Sport jako lokální štěpení - 

případová studie Kraje Vysočina“ 

Úvod 

Dobrý den, 

Jmenuji se Kateřina Kacetlová, jsem studentkou navazujícího magisterského studia 

oboru politologie na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity. 

Dovoluji si Vás oslovit v rámci výzkumu, který v současné době probíhá na Institutu 

politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, který je 

zaměřen na komunální politiku, politická štěpení a sport, jakožto hybatele komunální 

politiky. Součástí výzkumu je i tento rozhovor, a proto bych Vás touto cestou chtěla 

požádat o zodpovězení následujících otázek.  

V případě zájmu budou respondenti seznámeni s výsledky výzkumu. 

Anonymní představitel (dále jen AP): Určitě. 

Pokud budete chtít, tak Vaše odpovědi budou anonymní. 

AP: Asi jo. 

Celý rozhovor by měl trvat přibližně 35 minut. 

Profil respondenta 

Než úplně začneme, tak bych se Vás ráda zeptala na pár obecných informací, které budou 

sloužit k lepšímu zařazení Vašich odpovědí do spektra zpracovávání tohoto výzkumu. 

1. Narodil(a) jste se v této obci/ v tomto městě, nebo jste se sem přistěhoval(a)? 

AP: Narodil. 

2. Pokud jste se sem přistěhoval(a), tak jak je to dlouho, popřípadě, kolik Vám bylo 

let? 

 

 



3. Jakou zastáváte v obecním zastupitelstvu funkci? 

 

4. Jste představitelem/představitelkou, či členem/členkou nějakého zájmového 

spolku v obci? 

AP: Včelařský spolek. 

 

5. Máte nějaký jiný vztah k zájmovým spolkům v obci (fanoušek, sponzor, …)? 

AP: Fanoušek, hraju do dneška hokej, sice už jen takovou hobby ligu, tak mám blízko 

k tomu hokeji, obecně ke sportu teda. 

6. Do zastupitelstva obce jste se už dostal jako člen nějakého spolku? 

AP: Ne. 

 

Hlavní část 

Přítomnost štěpení? 

Štěpení/konflikt můžeme chápat jako střet opačných zájmů různých skupin ve 

společnosti, na základě tohoto střetu se může vyvíjet politická situace v obci. V komunální 

politice můžeme najít dvě, respektive 3 tři podoby obcí. Samosprávy (zastupitelstva), ve 

kterých panuje harmonie a funguje spolupráce, dále pak samosprávy (zastupitelstva), 

která jsou rozhádaná, panují zde nesváry a neustále se v nich soutěží o moc. Třetím typem 

je pak směs dvou předchozích, kde panuje téměř vždy pohoda a klid, ale najde se zde i 

případy, kdy se samospráva (zastupitelstvo) dostane do konfliktu. Příkladem konfliktu je 

případ města Ústí nad Labem, kde se dlouhodobě řešil problém podoby fotbalového 

stadionu, který nebyl vyhovující pro podmínky 1. ligy fotbalové soutěže. V průběhu let 

jsme mohli vidět 2 linie štěpení. První linií byl spor mezi politickými stranami ve městě, 

které soutěžily mezi sebou a vymýšlely různá řešení. Druhou linií byl spor mezi obyvateli 

města (fanoušky fotbalového klubu) a městem (jeho představiteli), kdy fanoušci 



poukazovali na fakt, že město primárně podporuje hokejový klub a až poté řeší případné 

problémy fotbalového klubu. 

1. Řekl(a) byste, že se představitelé obce (zastupitelé) ve Vaší obci hádají, nebo v obci 

panuje harmonie? 

a. Zastupitelé se hádají vcelku často 

b. Zastupitelé se nehádají, panuje mezi nimi harmonie 

c. AP: Střídá se to – Opozice je taková militantně naladěná. Z principu do 

toho hází vidle a neříkají pravdu a tak. 

1.1. Bylo tomu tak vždycky, nebo to bylo v minulosti jiné? 

1.1.1. V minulosti se zastupitelé hádali celkem často 

1.1.2. V minulosti se zastupitelé nehádali, panovala mezi nimi harmonie 

1.1.3. AP: Střídalo se to 

2. Jaký byl předmět sporu? 

a. Osobní 

b. Věcný (zájmy, priority, politika) 

c. AP: Kombinace předchozích dvou 

3. Seřaďte prosím spory ve městě podle důležitosti a závažnosti, od nejvíce důležitý 

(1), po nejméně důležitý (5) 

a. Spor týkající se sportu (spor o víceúčelovou halu, spor o financování TJ, spor o 

převedení zimního stadionu pod majetek města) – AP: 2. 

b. Spor týkající se nemocničního zařízení (vedení nemocnice, lékárna, pohotovost) 

– AP: 3. 

c. Spor týkající se revitalizace a rekonstrukce města – AP: Městský architekt. – 1. 

d. Spor týkající se infrastruktury a pozemkového rozdělení – AP: 4. 

e. Spor týkající se jiné oblasti (uveďte) – AP: 5. 

4. Jakou intenzitu měl spor, který se týkal oblasti sportu? 

a. Jednalo se o běžnou výměnu názorů 

b. AP: V určité části měl spor dost vyhrocenou podobu 

c. Spor celkově paralyzoval společnost, téměř celou dobu se představitelé jen 

hádali (ostré pojetí) 

AP: Asi někde na přelomu, na hraně té jedničky a dvojky. 



 

Účastníci sporu 

Důležitou součástí každého sporu jsou jeho účastníci, proto bych se Vás v této části chtěla 

zeptat především na účastníky zapojené v tomto sporu. Účastníky sporu se v tomto 

případě myslí zájmové spolky (SDH, TJ, Orel a jiné kulturní a zájmové spolky seskupující 

občany obce), politické strany (stávající, či nově vzniklé), koalice politických stran 

(obvyklé, nově vytvořené) či jednotlivci, kteří ve sporu figurují a hrají v nich důležitou 

roli, zastávají různá stanoviska, názory. 

1. Do jaké míry byly propojené spolky (SDH, Tělocvičná jednota, apod.), sportovní 

oddíly a politika? 

a. AP: V jednotlivých kandidátkách byli jedinci, kteří jsou zastánci 

(zájmových organizací) 

b. Zájmové organizace měli vlastní kandidátku 

2. Do jaké míry měnil spor podobu kandidátních listin? 

a. Vznikly nové kandidátní listiny 

b. AP: Neměl vliv na nominaci kandidátek, pouze se dané kandidátní listiny 

postavily na určitou stranu sporu 

c. Vznikaly nové koalice a spojenectví, které dříve nebyly běžné 

Kacetlová Kateřina (dále jen KK): Byl tady nějaký spor, který se týkal nějakého sportu, ať už 

zájmových spolků, nebo sportovního zařízení v posledních pěti letech? 

AP: Jako vyloženě ne, v poslední době se řešily pravidla přidělování dotací těm spolkům, 

klubům, prostě týkající se dotačního titulu „Podpora sportovních organizací“ a tam jako se 

řešila záležitost, jak ty pravidla mají být nastaveny z hlediska nějakých uznatelných a 

neuznatelných nákladů. 

KK: Takže ty mechanismy? 

AP: Spíš ty mechanismy jsou předmětem sporu a myslím si, že ten spor, který vznikl tak, vznikl 

spíš, že se ta tematika načasovala nevhodně, protože v okamžiku, kdy už se na základě těch 

pravidel docházelo k rozdělování těch peněz, toho ohodnocování těch jednotlivých projektů 



klubů a tak dále, tak do toho vstoupil jeden ze zastupitelů, který řekl: „No, ale ty pravidla nejsou 

úplně ideální.“ a chtěl to tak narychlo podle nich předělat, takže se samozřejmě kolem toho 

rozhořel nějaký spor, diskuze, výměny názorů, vyústilo to v, ten zastupitel by zároveň předseda 

sportovní komise, takže to vyústilo v jeho rezignaci, byl nahrazen kolegou ze stejné strany, 

nebo hnutí. Teď si myslím, že se ty emoce nějak utišily a přistupuje se teď k tomu konstruktivně 

v tom smyslu, že se ty pravidla jaksi zrevidují a dojde se k nějakému novému řešení.“ 

KK: Takže on byl jakoby, jestli jsem to dobře pochopila, předseda té Sportovní asociace? 

AP: Ne, Sportovní komise. Sportovní komise je poradní orgán rady města. 

KK: Ale je to v rámci města? 

AP: Samozřejmě. 

KK: Nebyl za žádnou organizaci, bylo to jen v rámci města. Je to člen opozice, nebo 

koalice? 

AP: Koalice. Ty komise rady města jakožto poradního orgánu, což je, což umožňuje zákon o 

obcích zřídit komise rady města, tak on, tam jsou zastoupeni členové všech stran opozičních i 

koaličních, s tím že předseda je většinou teda z té koalice, ale říkám, to je spíš poradní orgán, 

kde se má pracovat věcně, jaksi bez nějakého ideologického, nebo ideového zatížení z toho 

hnutí. Koneckonců na komunální úrovni by ani tady tohle nemělo se tolik jaksi projevovat. No, 

takže to byl spíš spor vyplývající z různého výkladu těch pravidel, protože oni v jisté části 

nebyly úplně jaksi jednoznačně vykladatelné a kolem toho vznikl spor a já to vnímám spíš jako 

nějakou příležitost ke zlepšení, ono je tam nějaká chyba, nedostatek, takže se na to snažím dívat 

spíš jako na věc, kterou můžeme vylepšit, než aby to bylo něco, co by se mělo zničit. 

KK: Takže se to jakoby netýkalo žádného sportovního zařízení, ale čistě jen přidělování 

těch financí, ale bylo to na základě toho sportu? 

AP: Byla to komise sportu, my tu máme komisi kulturní, takhle těch grantových programů – 

kulturní, pro volný čas. Každý ten grantový program má svoje pravidla, no a tady u tohohle 

sportu bylo na základě teda toho kolegy vyhodnoceno, že to není úplně jednoznačný, takže se 

kolem toho rozhořela nějaká debata. 



KK: To bylo v rámci té komise, nebo v rámci zastupitelstva, že se to přeneslo na celé 

zastupitelstvo? 

AP: V rámci komise, pak se to lehce, lehce jenom přeneslo na zastupitelstvo. 

KK: Takže to bylo spíše jen takové debatování na zastupitelstvu? 

AP: Ono to spíš jako neprobíhalo přímo na zastupitelstvu, tak jako v zákulisí, ale v rovině čistě 

nějakých osobních invektiv. 

KK: Výrazně to nakonec neovlivnilo politiku? 

AP: Nakonec ne naštěstí. Ta rezignace asi přispěla k tomu, že se ta situace uklidnila a potom 

byla snaha věcně. 

KK: I když se na to podíváme zpětně, tak ta rezignace byla jako docela výrazným krokem 

v politice? 

AP: Bylo to osobní rozhodnutí toho člověka, protože on se neztotožnil s právním výkladem, 

neztotožnil se s názorem ostatních členů komise, přibližně něco jako taková Svatá válka. 

Závěr 

1. Vzpomněl(a) jste si ještě na něco k předchozím otázkám? Chtěl(a) byste k nim 

ještě něco doplnit? 

 

2. Napadá Vás třeba ještě nějaká důležitá informace týkající se probíraného tématu, 

na kterou v rozhovoru nepřišla řeč? 

 

AP: Tady jedna významná firma přestala sponzorovat sport, no a teď vznikají větší tlaky na 

ty kluby, aby si zajistili finance, samozřejmě nejvíc řve hokej, teda hlavně dospělé 

organizace v rámci těch klubů, protože myslím si, že podpora činnosti sportů dětí a mládeže 

je dostatečná, ale ten organizovaný sport dospělých tady tou, tím odchodem sponzora jako 

utrpí finančně. 



To je ode mne úplně vše. Děkuji Vám za spolupráci. 

Vlastní vyjádření: 

 


