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Anotace 

Předkládaná diplomová práce Sport jako lokální štěpení: Případová studie Kraje Vysočina 

analyzuje, zda sport a témata se sportem spojená (financování sportu a jiná podpora, 

organizace sportovních událostí, provoz a budování sportovních zařízení, spolková činnost 

a další), dokáží štěpit společnost, respektive, zda dokáže být jedním ze štěpení na lokální 

úrovni v případě Kraje Vysočina a jakou intenzitu toto štěpení ve zkoumaných obcí má. 

Teoreticky je práce ukotvena v konceptu konfliktních linií S. Rokkana a S. M. Lipseta. 

Důraz je pak kladen na lokální úroveň politiky, české prostředí a štěpení spojená se sportem. 

Těmi se zabývají autoři jako S. Balík, V. Bubeníček, J. Čmejrek, J. Čopík, V. Hloušek a M. 

Kubálek. Analytická část práce je případovou studií, která zkoumá  přítomnost štěpení, jeho 

intenzitu a postoje aktérů,  a to prostřednictvím jednak polostrukturovaných rozhovorů 

s představiteli zkoumaných obcí, dále prostřednictvím zápisů ze zastupitelstev a rad obcí a 

v neposlední řadě také prostřednictvím novinových a internetových článků. Na základě 

šetření je zřejmé, že sport dokáže vyvolat konflikty a v některých případech opravdu dokáže 

významně rozštěpit společnost a může také vzniknout nový aktér lokální politiky. 

 

 

Annotation 

The diploma thesis Sport as Local Cleavages: Case Study of Vysočina Region analyses 

whether sport and sport related topics (sport financing and other support, organization of 

sports events, operation and building of sport facilities, association activities, etc.) are able 

to divide a society, or whether it can be one of the cleavages at the local level in the Vysočina 

Region and what intensity this cleavage could have in the examined municipalities. The 

theoretical part contains the concept of conflict lines of S. Rokkan and S. M. Lipset. The 

research put emphasis on the local level of politics, the Czech environment and the cleavage 

connected with a sport. Authors such as S.Balík, V. Bubeníček, J. Čmejrek, J. Čopík, V. 

Hloušek and M. Kubálek are dealing with these issues. The analytical part of the thesis is a 

case study that examines the presence of cleavage, its intensity and the approach of actors 

through both semi-structured interviews with representatives of selected municipalities, 

records of municipalities and as well through media news monitoring. Based on research it 

is obvious that sport could evoke and develop conflicts and, in some cases, can indeed 

significantly divide a society and establish a new local policy player.  
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Úvod 

Téma sportu jako lokálního štěpení, ale i jako štěpení na celostátní úrovni je velice 

zajímavým, ojedinělým a dalo by se říci i zvláštním, možná netypickým tématem, vzhledem 

k tomu, že se této tematice věnuje jen velmi málo lidí a to většinou jen okrajově či 

v ojedinělých případech v rámci větší celku, sport povětšinou nebyl hlavním tématem 

výzkumu. Tento fakt je možná způsoben tím, že toto téma není nijak zvlášť palčivým a 

aktuálním tématem, které by výrazně hýbalo společností, či dávalo předlohu pro vznik 

nových teorií, přesto je to téma, jak už bylo výše zmíněno, velmi zajímavé a dává nám tak 

možnost se hlouběji a z jiného úhlu podívat na lokální štěpení a poznat je mnohem více, než 

nám dovoluje současná odborná literatura, můžeme tak poznat několik situací, řešení, ale i 

aktérů, kteří se při řešení, ale i při vzniku problémů a následně po jeho vyřešení vyskytují. 

Bude tak zajímavé pozorovat možný rozdíl mezi lokálními a celostátními štěpeními, kde 

rozdíl bude nejen v tom, že s danými problémy budou dotyční lidé více seznámeni, ale bude 

se jich to více dotýkat a možná tím budou i více omezeni. 

 

Při vyslovení slova sport napadne většinu lidí spousta asociací, jako jsou volnočasové 

aktivity, závody, soupeření, úspěch, vítězství a další, ale sport jako asociace k politice 

nenapadne téměř nikoho, respektive pro spoustu lidí je sport tématem, které možná vzbuzuje 

vášně při diskusích v hospodských zařízeních, či na samotných zápasech a turnajích, ale že 

by tematika sportu byla schopná zasahovat významným způsobem  

do politiky, chodu společnosti, či obojí nějak významně ovlivňovat, tak to téměř nikoho 

nenapadne, možná snad jen v období úspěchu, kdy lidé rádi zvolávají určitá politická hesla 

jako „Hašek na Hrad“ a podobně, v této době, by lidé ovlivnění sportovním úspěchem, 

dokázali významně ovlivnit politickou situaci a při vyhrocenější situaci by byli schopni 

vyvolat významný společensko-politický konflikt. (iDnes.cz. 2019) Přes všechny tyto 

předpoklady je sport tématem, který si zaslouží pozornost, tak jako ostatní témata, která jsou 

daleko více spojována s politikou, či jsou hybatelem společnosti. Sport totiž tak jako ostatní 

témata může být významným tématem v politické diskusi, ať už na celostátní či lokální 

úrovni.  

 

Sportovní tematika se v současnosti, i přesto, co je napsané výše, stále více dostává  

do popředí politických, ale i veřejných diskusí, týká se to především financování, 

mládežnického systému či sportovních zařízení, které jsou nejpalčivějšími tématy 
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v posledních letech hned v několika sportovních odvětvích. Se sportem samozřejmě také 

souvisejí i jiná odvětí, než předchozí tři zmíněná.  

 

Problematika sportu jako lokálního štěpení se občas objevuje v odborných textech, které 

jsou zaměřeny především na lokální a komunální politiku, či na samotnou teorii cleavages, 

dále v novinových a internetových článcích, které se zmiňují o konkrétních situacích 

z oblasti sportu a vzniklých sporů na základě sportovních témat. Z pohledu politologie je 

problematika působení sportu v teorii cleavages téměř neprozkoumaná. 

 

Sport i přesto nakonec může být tím, kdo danou společnost rozdělí a postaví ji proti sobě, 

většinou však z toho nevznikne natolik významný politický rozpor, který by dal vzniknout 

novým politickým subjektům, či významně ovlivnil politickou scénu, přesto se najdou 

témata týkající se sportu, která jsou schopna rozpoutat celospolečenskou diskusi, do které se 

zapojí i političtí představitelé, např. v posledních několika měsících1 Českou republikou 

hýbala iniciativa Českého olympijského výboru na změnu hymny České republiky, kdy dle 

slov předsedy ČOV Jiřího Kejvala chtějí, aby „hymna byla sebevědomější a vlastenečtější“ 

(iDnes.cz. 2018), chtějí ji tak prodloužit o druhou sloku a částečně změnit její pojetí. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o jeden z národních symbolů, tak jeho případná změna 

vyvolala obrovské pozdvižení. Většina lidí, ať už odborníci, politici či obyčejní občané 

České republiky se tak proti tomuto návrhu postavili a odsoudili ho. (Česká televize. 1996 – 

2018) Sport totiž není jen o samotném výkonu sportu, ale se sportem souvisí několik dalších 

věcí, již výše zmíněné financování, výstavba sportovišť, pořádání soutěží a různých turnajů, 

či samotní sportovci, jejich kolektivy a realizační týmy. A právě tyto věci způsobují různé 

střety, spory a ovlivňují tak politickou situaci a chod dané společnosti. Nejvíce si odlišných 

postojů můžeme všimnout v situacích, kdy v dané společnosti, či obci vystupují dva odlišné 

spolky2 (tábory), které vůči sobě udržují jisté antipatie delší dobu a daná situace či problém 

se týká jednoho či obou těchto spolků či táborů. Zároveň si můžeme všimnout, že dané 

situace jsou řešeny odlišnými způsoby a to závisí především na politické reprezentaci dané 

obce, která může sympatizovat více s jednou skupinou, či je přímo s jednou organizací 

propojena, jednotlivé příklady můžeme najít v bakalářské práci Kateřiny Kacetlové, ve které 

z výsledků šetření vyplývá, že v několika obcích jsou upřednostňovány určité spolky a jejich 

                                                           
1 Duben 2018 
2 Historicky nejčastější spory mezi organizacemi Sokola a Orla 
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zájmy. (KACETLOVÁ, Kateřina. 2015) Dále jsou hojně probírána témata, či problémy, 

které by měli změnit něco, co už je dlouho zavedené a lidé to mají zažité, viz výše případ 

změny hymny, či nová podoba reprezentačních dresů českých hokejistů. (Sport.cz) Nebo 

témata, která řeší aktuálně populární věci či osoby, jako například knihu Gabriely 

Koukalové, či reprezentační smlouvu Ester Ledecké (EuroZprávy.cz. 2009 – 2018); 

(iDnes.cz. 2018). U těchto témat můžeme vidět největší reakce lidí, hojnou diskusi, či snahu 

zapojit se do střetu i do jeho následného vyřešení, přesto však tyto témata nejsou natolik 

důležitá, aby rozdělila společnost do té míry, kdy by to viditelně ovlivňovalo politickou 

scénu. 

 

Důležité také bude poznat aktéry, kteří se v politice, sportu a v daných lokálních štěpeních 

pohybují. Sport a témata s ním spojená se totiž do politiky dostávají právě přes různé aktéry 

a i naopak političtí aktéři využívají sport k vlastní propagaci, např. ANO 2011 využilo osobu 

Petra Švancary ve svém programu pro krajské volby v roce 2016 (ANO BUDE LÍP. 2016). 

Politické strany také obdobně využívají sportovce, kteří se rozhodnou vstoupit do politiky a 

vystaví na nich kampaň, nebo je v ní využívají, aby k sobě přilákali větší pozornost a 

sympatie lidí, kteří rádi vzhlížejí ke známým osobnostem, např. ČSSD a Jiří Šlégr, ODS a 

Jakub Janda, či ANO a Josef Váňa. (Český rozhlas. 1997 – 2018); (ODS. 1991 – 2018); 

(ANO. 2017). Dále také vznikají různé regionální sportovní strany, které se uchází o přízeň 

voličů v komunálních či krajských volbách, jejichž prioritou jsou sportovní témata. Mezi 

v současnosti fungující sportovní strany tak patří strana PRO Zdraví a Sport, ve které působí 

současní i bývalí sportovci, ale také lékaři, ekonomové a další. Hnutí kandidovalo jak v roce 

2014 do komunálních voleb, tak i v roce 2018, kdy získala dohromady 88 zastupitelů (PRO 

Zdraví a sport. 2013 – 2018). Mezi další sportovní politické strany patří Unie pro sport a 

zdraví, která působí především v Libereckém kraji, kde vznikla v roce 1998 a v roce 2018 

kandidovala v komunálních volbách, kde zastřešila iniciativu Sportovci za zdraví Liberec., 

ve kterých získali 4,26% hlasů a nezískali tak žádný mandát. (Unie pro sport a zdraví); 

(Český statistický úřad); (Sportovci za zdravý Liberec. 2018) Mezi další sportovní strany, 

které v současnosti, ale i v minulosti vystupovali na naší politické scéně, patří HRADEČTÍ 

PATRIOTI strana pro sport, zdraví a kulturu, nebo Plzeň pro Sport. (iDnes.cz 1999 – 2019); 

(Plzeň pro sport. 2018) Každopádně poznání a role aktérů, bude v této práci důležitým 

tématem, protože aktéři, jsou právě ti, kteří figurují v rámci daných štěpení a oni určují směr, 

jakým se dané štěpení bude vyvíjet. 
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Zpracovávané téma se týká pouze jednoho kraje, tudíž se jedná o ojedinělou práci, přesto je 

důležité vnímat ho v kontextu dalších situací, kdy spory týkající se sportu rozdělily 

společnost v jiných částech České republiky, či Českou republiku celkově, nebo kdy odlišné 

téma dokázalo, společnost v Kraji Vysočina rozdělit. Zároveň také můžeme práci použít 

k lepšímu pochopení problematiky lokálních štěpení, jak spory vznikají, jak se řeší, nebo 

zda opravdu mohou vzniknout i na lokální úrovni politická uskupení vzniklá  

na základě nějakého sporu, a zda tyto uskupení dokáží být relevantní a konkurenceschopná. 

Budeme analyzovat jednotlivé spory, jak vznikly, jak probíhaly, jaké měly řešení, kdo byl 

aktérem a o co v nich především šlo. Cílem této práce pak bude zjistit, do jaké míry může 

sport štěpit politické systémy a zda vznikají noví aktéři na základě zkoumaných štěpení. 

Cíle a metody 

Všechny tyto kroky vedou ke splnění cílů, jež si tato práce v počátcích stanovila, mezi ně 

především patří zodpovězení důležitých otázek, a to:  

1. „Do jaké míry může sport štěpit politické systémy?“ 

2. „Zda vznikají noví aktéři na základě zkoumaného štěpení?“. 

Mezi sekundární cíle patří také doplnění celkového obrazu lokální politiky v České republice 

a potvrzení faktu, že případ Kraje Vysočina se nijak neliší od ostatních krajů v České 

republice.  

 

Dále také tato práce vede k potvrzení tezí, které byly již předem stanoveny v projektu 

diplomové práce. Teze vycházejí  ze stanovených cílů a jsou s nimi provázané. Tyto teze 

znějí:  

1. „Sport na lokální úrovni patří mezi témata, která štěpí politický systém.“ 

2. „Sport a jeho problematika dávají vzniknout novým politickým aktérům.“  

Teoretická část bude vycházet především z obsahové analýzy odborné literatury zabývající 

se teorií cleavages, komunální politikou, resp. Českou komunální politikou a určením si, kdo 
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všechno může být aktér v rámci sporu. 

 

Analytická část předkládané práce je jedinečnou případovou studií, která se věnuje 

konkrétně Kraji Vysočina, kde se nachází 704 obcí, ve kterých můžeme najít několik aktérů, 

jež se angažovaly, či angažují v různých sporech, které způsobily politické štěpení dané 

obce. (Český statistický úřad). Případová studie je detailní studií jednoho nebo několika 

málo případů, kdy v těchto případech sbíráme velké množství dat, zachycujeme tak složitost 

případu, popisujeme vztahy v jejich celistvosti a na konci studie případ vřazujeme do širších 

souvislostí. (HENDL, Jan. 2005) 

 

Empirický výzkum proběhne z části formou šetření mezi představiteli samospráv a aktéry 

daných sporů, a to formou polostrukturovaných rozhovorů a bude doplněno o obsahovou 

analýzu zápisů zastupitelstev a rady obce. Polostrukturovaný rozhovor, který je také někdy 

nazýván jako rozhovor s pomocí návodu, je rozhovor, který je částečně řízený, kdy jsou 

předem dané soubory témat a otázek, které jsou pro rozhovor stěžejní, ale v průběhu 

rozhovoru mohou být lehce změněny, podávány v jiném pořadí, vynechány nebo mohou být 

doplněny o nové otázky. (HENDL, Jan. 2005) Tyto rozhovory budou uskutečněny  

na jaře roku 2019. Šetření proběhne přímo ve zkoumaných obcích, prostřednictvím osobních 

setkání, pokud by nebylo setkání možné, bude jim zaslán scénář rozhovoru, aby jej vyplnili 

a zaslali zpět. Zkoumané obce budou vybrány na základě monitoringu médií, ve kterém bude 

důležité najít články, které se zmiňují o obcích nebo městech, ve kterých by mohl být 

přítomen spor, který souvisí, nebo souvisel s oblastí sportu. Pokud by nebyl skrze monitoring 

nalezen dostatečný počet případů, tak k jejich nalezení budou využita individuální šetření 

v rámci různých organizací, jako například okresní fotbalové svazy, okresní sdružení hasičů 

a další tomu podobné, u těchto organizací bude za cíl zjistit, zda nějaká jejich místní 

„pobočka“ nemá problémy v obci, ve kterých působí, nebo zde sama nějaké nezpůsobila. 

Doplnění témat pro část rozhovoru, následně zajistí další monitoring médií a obsahové 

analýzy médií. Pokud by se v tomto případě nepodařilo zjistit dostatečný počet informací, 

tak budou ještě použity různé dokumenty zkoumaných obcí, např. zápisy zastupitelstev a 

rady obce. Výběr obcí tak bude záměrný. Obce budou vybrány podle metody most different 

case selection, která je založena na výběru případů, které se podobají nejvíce v nezávislých 

proměnných. (SEAWRIGHT, Jason; GERRING, John. 2008) Ve výběru obcí se budou 

objevovat jak malé obce s několika málo obyvateli, tak i města, kde je počet obyvatel 
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několikanásobně vyšší. Bude tak vybráno asi 10 – 15 obcí, které budou rozděleny podle 

počtu obyvatel do 3 kategorií, k zařazení nám poslouží dělení obcí podle počtu obyvatel. 

S výsledky šetření se bude pracovat v analytické části práce a budou podkladem k vysvětlení 

vzniku, průběhu a výsledku jednotlivých sporů. Scénář rozhovoru je přílohou této práce, 

stejně jako přepisy pořízených rozhovorů, u kterých bylo povoleno nahrávání. Samotný 

scénář má šest hlavních otázek, na základě kterých bychom se měli dozvědět, zda v dané 

obci je, či byl přítomen spor, jakou měl intenzitu, co bylo předmětem sporu, jací byli aktéři 

sporu, jaký měl vliv na politickou situaci v obci a  na situaci před a po volbách do obecních 

zastupitelstev. 

 

Postoje aktérů daných sporů, osob s nimi souvisejícími a subjekty, jež se ke sporům 

vyjadřují, budou taktéž analyzovány na základě tiskových zpráv, dokumentů souvisejících 

s danými spory a ostatních materiálů, např. informační materiály, volební materiály a další. 

Mezi důležitý a často také využívaný zdroj bude patřit i monitoring médií, především těch 

lokálních, ze kterých se nejčastěji dozvídáme o lokálních sporech, nejzajímavější a 

nejostřejší konflikty se určitě objevily i v celostátních médiích, proto budou využita i ta. 

Struktura práce 

Díky vysokému počtu obcí na území České republiky se můžeme setkat hned s několika typy 

lokálních štěpení, sporů, problémů a následně jejich řešení a přesto, že je Kraj Vysočina 

jedním z nejvíce početných krajů České republiky, co se obcí týče3, tak to nemůžeme dávat 

do rovnosti k četnosti výskytu případů, kdy sportovní téma způsobilo lokální štěpení, 

protože vznik lokálních štěpení, závisí na mnoho faktorech, jež si podrobněji probereme 

v této práci. 

 

Teoretická část práce je založena na konceptu cleavages, jež má své kořeny u autorů S. 

Rokkana a S. M. Lipseta, kteří předpokládají, že sociální konflikty, které jsou  

ve společnosti dlouhodobě přítomné, dávají vzniknout politickým stranám. Do českého 

jazyka pojem cleavages překládáme nejčastěji jako štěpení, konfliktní linie či rozpor. 

Kapitolu o cleavages dělíme na dvě podkapitoly, podkapitolu zabývající se národní úrovní 

štěpení a podkapitolu zabývající se substátní úrovní štěpení. Obě podkapitoly se dále dělí na 

                                                           
3 K 1. 1. 2016 jich bylo 704 (Český statistický úřad) 
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části, kdy se štěpení objevují ve všech možných směrech a kdy se štěpení objevují pouze 

v návaznosti na sportovní témata. Kapitola tedy vysvětluje a shrnuje problematiku štěpení. 

Východisky pro tuto práci jsou díla zabývající se jak celostátními, tak lokálními štěpeními, 

dále také komunální politikou a tématy, která s prací souvisejí.  

 

Dále se v teoretické části můžeme seznámit s aktéry, kteří mohou vystupovat v rámci 

rozporů. Mezi tyto aktéry patří politické subjekty4, různá nepolitická seskupení, ale i 

jednotlivci ze všech možných směrů, kteří mohou daný spor ovlivňovat. Politické subjekty 

mohou být aktéry, kteří se o vznik rozporu zasadili, ale také mohou být aktéry, kteří  

na základě sporu vznikli. V této části také zjistíme, v čem je podoba aktérů důležitá  

pro uchopení sporu. 

 

V analytické části pak dochází k aplikaci konceptu cleavages na zkoumané spory, jací aktéři 

jsou přítomni, zda vzniká nový aktér, co bylo počátkem sporu, jak probíhal, a jaký je 

výsledek. Analytická část je především založena na analýze médií, na analýze zápisů  

ze zastupitelstev a rady obcí, které byly důležité pro výběr vzorku obcí a pro zmapování 

daného sporu. Např. regionální noviny jsou „cenným zdrojem informací, jelikož vysvětlují 

pozadí a příčiny celé řady skutečností.“ (FIALA, Petr; STRMISKA, Maxmilián; (Eds.). 

2005. s. 168). Dále je založena na polostrukturovaných rozhovorech s představiteli obcí, 

které nám přiblíží intenzitu a průběh sporu, a pokusí se nám nastínit, jak spor ovlivnil 

politickou situaci v obci. 

 

Nejprve se v analytické části seznámíme s jednotlivými obcemi, které jsme si pro naši práci 

vybrali, řekneme si o nich nějaké obecné informace, pak se podíváme na vztah dané obce a 

sportu, zjistíme, od čeho se odvíjí odpovědnost za sport a jak dochází k financování sportu 

v obci. Poté se pustíme do případové studie, kde bychom měli zjistit příslušnost obce ke 

sportu a poté budou následovat již samotné polostrukturované rozhovory s představiteli obcí 

a místních politických stran. 

 

                                                           
4 Politické strany, politická hnutí. 
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1. Koncept konfliktních linií 

1.1 Národní úroveň 

„Cleavages, představují konflikt protichůdných zájmů různých (povětšinou dvou) skupin  

ve společnosti, okolo nichž se mohou případně formovat politické subjekty, jež dané 

partikulární zájmy artikulují na politické scéně, a jejichž vzájemné vztahy pak přispívají 

k tvorbě podoby a mechanismu stranického systému.“ (ČMEJREK, Jaroslav; BUBENÍČEK, 

Václav; ČOPÍK, Jan. 2010. s. 125). „Cleavages jsou kritéria, která rozdělují členy 

společnosti nebo podkomunity do skupin, a relevantní cleavages jsou ty, která rozdělují členy 

do skupin s důležitými politickými rozdíly na specifický čas a místo.“ (RAE, Douglas W.; 

TAYLOR, Michael. 1970). Podle G. Smitha jakákoliv změna štěpení implikuje změnu 

stranického systému. Teorie štěpících linií je v politologii již dlouhodobě zkoumána,  

za jedny z prvních autorů těchto teorií jsou považováni Seymour Martin Lipset a Stein 

Rokkan, kteří svá štěpení zformovali na základě dvou revolucí – národní a industriální, tato 

štěpení se promítala do dvou dimenzí – teritoriální a funkcionální, a tak vznikly čtyři 

základní konfliktní linie, které jsou stále využívány, i když některé již nejsou tak relevantní. 

Počátek vzniku samotných konfliktních linií je datován do začátku první poloviny 19. století, 

kdy proběhly právě výše zmíněné revoluce a společnost se tak začala formovat do dnešní 

podoby. „Národní revoluce umocnila proces budování národa (nation-building). Mezi jeho 

nejznámějšími výstupy patří vytváření moderních národů a národních identit, jazyková 

unifikace, vytváření vojensko-administrativních, ekonomických a kulturních center.“ 

(BALÍK, Stanislav. 2016. S. 4) Průmyslová revoluce zase způsobila rozpor mezi městem a 

venkovem, kdy došlo k velkému růstu měst, jak v jejich velikosti, tak v jejich počtu, to 

naopak ubralo na počtu obyvatel právě vesnicím, kdy se jejich obyvatelé stěhovali do měst 

kvůli práci a lepším možnostem. Štěpení město vs. venkov se stalo základem i pro jiná 

štěpení, a to socialismus vs. kapitalismus, vlastníci vs. pracující a další, které souviseli 

s vyspělostí měst a zaostalostí venkova, respektive odlišným vnímáním světa. Celkově byl 

rozpor mezi městem a venkovem nejdůležitějším pro formování stranických systémů,  

na základě tohoto štěpení, tak vznikla většina agrárních stran. Postupně byl však rozpor mezi 

městem a venkovem zastíněn jinými rozpory, které z velké části původně souvisely se 

štěpením město vs. venkov. Průmyslová revoluce také změnila charakter ekonomiky, kdy 

do té doby ekonomika stála na soukromém kapitalistickém podnikání a námezdní práci, a to 

vedlo ke vzniku rozporu mezi kapitálem a prací. Štěpící linie kapitál vs. práce, je do této 
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doby nejzávažnější štěpící linií ve společnosti. Současně probíhal také spor mezi 

katolicismem a protestantismem, vznikl tak silný rozpor mezi církví a státem. 

 

Tabulka č. 1: Národní a průmyslová revoluce a konfliktní linie 

 Teritoriální dimenze Funkční dimenze 

Národní revoluce Centrum – periferie Stát – církev 

Průmyslová revoluce Město – venkov Vlastníci – pracující 

Zdroj: HLOUŠEK, Vít; KOPEČEK, Lubomír. 2004. s. 37 

 

Konfliktními liniemi se zabýval také Stefano Bartolini, který konfliktním liniím přičítá zrod 

politických stran na základě pěti pravidel: 

1. Vytvoření politické opozice na základě protikladných zájmů 

2. Opozice získají charakter konfliktu o podobu veřejné politiky 

3. Aliance politiků 

4. Vytváření specifické společenské a politické organizace 

5. Výběr arény pro konfrontaci mobilizovaných zdrojů prostřednictvím nástrojů 

reprezentativní demokracie (BARTOLINI, Stefano; MAIR, Peter. 1990) 

 

Konfliktními liniemi se zabýval i Arendt Lijphart, jež definoval tří ideologické dimenze, 

které konfliktní linie rozvíjejí. První dimenzí je podpora režimu, kde dochází k rozporu mezi 

stranami. Druhou dimenzí je rozpor v zahraniční politice (rozpor v otázce evropské 

integrace), která rozvíjí eurooptimistické a euroskeptické strany a třetí dimenzí je rozpor 

materialismu proti postmaterialismu. (BUTLER, David; PENNIMAN, Howerd R.; 

RANNEY, Austin. 1981.) 

 

V českém prostředí se původními konfliktními liniemi zabýval například Jaroslav Čmejrek, 

který se věnuje štěpení město vs. venkov, kdy ve své knize Obce a regiony jako politický 

prostor popisuje tento rozpor od samého počátku, jak vzniká, jaké jsou vlastnosti 

jednotlivých skupin, jak se vyvíjel v různých obdobích, jaké vznikly strany a jaký to má 

vlastně vliv na lokální politiku, dále kdo se jím zabýval a na jakou stranu se stavěl, zda  

na stranu venkova či města. (ČMEJREK, Jaroslav. 2008) V českém prostředí došlo 

k aktivizaci venkova v posledních dvou desetiletích 19. století, kdy se sedláci a rolníci 

snažili společnými silami hájit své zájmy, které byly ohroženy kvůli rostoucím odbytovým 
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potížím. „V osmdesátých letech tak začínají vznikat první selské spolky, které zpočátku měly 

pouze místní či regionální význam. V roce 1883 byl v Olomouci založen Českomoravský 

spolek selský pro Moravu a Slezsko. O pět let později vznikl podobný spolek v Čechách.“ 

(ČMEJREK, Jaroslav. 2008. s. 101) V současné době je spor město-venkov postaven  

na ekologických základech a na zachování venkova jako takového, vzhledem k tomu, že 

z měst jsou některé věci, jako bytová výstavba, zřízení přehrad, elektráren, spaloven odpadů, 

skládek a podobně, přesouvány na venkov a každá takováto věc stojí za sporem mezi 

venkovem a městem. 

 

Dále se tomu tématu konfliktních linií věnují autoři V. Hloušek a L. Kopeček, kteří tvrdí, že 

„Každé politické soupeření, každé sporné politické téma může vyprovokovat vznik 

konfliktních linií. Pokud je toto soupeření dostatečně intenzivní a dlouhodobé, dojde 

k rozčlenění dané společnosti na různé skupiny – segmenty, které jsou v politice 

reprezentovány příslušnými politickými stranami.“ (HLOUŠEK, Vít; KOPEČEK, Lubomír. 

2004. s. 34) S teorií konfliktních linií také podle autorů souvisí stranické systémy, kdy autoři 

říkají, že „Politické strany a stranické systémy vznikly podle této koncepce jako výsledek 

vytváření vazeb mezi různými skupinami (segmenty) voličů a politickými stranami, 

reprezentujícími jejich partikulární zájmy.“ (HLOUŠEK, Vít; KOPEČEK, Lubomír. 2004. 

s 35) 

 

„Zcela původní podoba konceptu štěpení již současné realitě neodpovídá“ (MUSILOVÁ, 

K., s. 2), přesto však má stále, co říci i současným politologům, vzhledem k tomu, že se 

neustále rozvíjí nové metody zkoumání a zpřístupňují různé zdroje dat. Prostřednictvím 

původního konceptu lze zkoumat, jakým způsobem se společenské konflikty promítají 

v politickém systému. 

 

Teorii štěpných linií rozšířilo již několik autorů o další roviny konfliktních linií. Tomuto 

rozšíření říkáme většinou „post-rokkanovská politika“, kdy došlo k uvolnění klasických 

konfliktních linií ve společnosti, došlo k uvolnění vazeb mezi tradičními skupinami voličů a 

jejich stranickou reprezentací, chování voličů je tak více fluidní. Toto post-rokkanovské 

období dalo vzniknout novým stranám, které jsou založeny na nových konfliktech a  

na vstupu nových aktérů do procesu zprostředkování zájmů (HLOUŠEK, Vít. 2007). 

Tomuto období však předcházel proces „zmražení“, kdy na počátku 20. let 20. století došlo 
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ke stabilizaci struktury stran a i při vzniku Lipsetova a Rokkanova textu byla stále stabilní. 

Změna nastala na přelomu 70. a 80. let, kdy právě začali vznikat nové politické strany (strany 

zelených, strany tzv. nové pravice, tomuto období říkáme „rozmražení“. V tomto období 

dochází k proměně strategií tradičních masových stran, které hledají voliče i mimo svou 

tradiční voličskou základnu. Dochází k proměně vzorců volebního chování a politické 

participaci obecně. O postmateriální štěpení je rozšířili autoři Dalton a Flanagan, kde proti 

sobě stojí manuální pracovníci a znalostní pracovníci, nebo také veřejný sektor proti 

privátnímu sektoru. Z českých autorů bychom sem zařadili Lubomíra Kopečka a Víta 

Hlouška, kteří přidali socioekonomickou štěpící linii, dále také nacionalistickou štěpící linii 

a konfliktní linii transformace. Dle autorů Čmejrka, Bubeníčka a Čopíka v České republice 

převažuje díky homogenitě socioekonomická konfliktní linie. (ČMEJREK, Jaroslav; 

BUBENÍČEK, Václav; ČOPÍK, Jan. 2010) Ve 2. polovině 20. století měli největší vliv na 

vytváření sporů postmateriální témata – rozpor hodnotových priorit (práva homosexuálů, 

potraty,…). Po pádu komunismu se objevila další štěpící linie komunismus vs. 

antikomunismus. Dále tu také máme štěpící linie autoritarismus vs. libertariánství, vítězové 

vs. poražení globalizace, evropská integrace vs. globalizace, či materialismus vs. 

postmaterialismus. Spor tak může vzniknout téměř o cokoliv, co prostupuje společnost a má 

to na ní dostatečný vliv. Vlastně téměř jakékoliv rozhodnutí vychází z nějakého sporu zájmů. 

Většina politických stran pak vzniká na základě různých štěpení. 

 

Dnes máme dvě pojetí štěpení, a to užší a širší. Užší vychází z původní práce S. Rokkana, 

bere v úvahu historickou perspektivu vzniku konfliktu a jejich hluboké zakořenění  

ve společenské struktuře. Toto důsledné pojetí koncept značně limituje, protože žádná 

z nových dimenzí štěpení by nebyla schopna naplnit původní charakteristiky. Naopak širší 

pojetí má společný pouze pojem štěpení, což označuje jakékoliv společenské dichotomie. 

Enyedi říká, že štěpení je „vzorec politické soutěže zakotvený v kognitivní, emotivní nebo 

sociální struktuře občanů, jedná se přitom o opak soutěže, kterou určují každodenní 

problémy, hodnocení výkonu vlády či konkrétní osobnosti.“ (ENYEDI, Zsolt. 2005. s. 698). 

Enyedi se také snaží nalézt kompromisní řešení mezi užším a širším pojetím. 

 

Jednoznačná definice štěpení v současné době není. Dochází však k teritoriálnímu posunu (i 

mimo západní Evropu), posouvá se také k mikroúrovni a individuálním charakteristikám, 

které ovlivňují spojení s politickou stranou. Nyní se také koncepty zabývají lepším 
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postihnutí rolí aktérů. Deegan-Krause nabízí inovované pojetí významu štěpení, nabízí 

sofistikovanou definici, která kombinuje tři základní elementy – postoje, instituce a 

strukturu. „Může docházet k vzájemnému působení konkrétních cleavages, jde o případy tzv. 

křížících se konfliktních linií (cross-cutting cleavages).“ (BALÍK, S., 2016. S. 5). Křížení 

může cleavages posilovat, nebo neutralizovat. 

1.2 Substátní úroveň 

„Chceme-li analyzovat politiku na komunální úrovni, musíme se nejprve vyrovnat s její 

integrací v systému víceúrovňového vládnutí [Dančák, Hloušek 2007], v jehož rámci ji není 

možné od regionální i národní úrovně vládnutí zcela oddělit.“ (ŘÍCHOVÁ, Blanka., 2015, 

s. 169). Koncept konfliktních linií jako takový má dobré využití i na substátní úrovni. 

„Důležitost lokální a regionální úrovně vládnutí díky procesu decentralizace v posledních 

letech až desetiletích roste.“ (MUSILOVÁ, Karolína. 2017. s. 2). Podle S. Balíka však nemá 

smysl zkoumat malé obce z hlediska politiky kvůli jejich malosti, protože personální 

charakter místní politiky není politikou, nýbrž však společnou péčí o rozvoj obce  

bez politického kontextu. Především jednorázové konfliktní situace vznikající v souvislosti 

s konkrétními projekty, či kauzami, když dojde ke konečnému rozhodnutí, tak konflikt 

skončí, díky tomu vzniká nestabilita lokálních stranických systémů a není tak naplněna 

podmínka definice rozporu jako konfliktu trvalého charakteru. „Nejčastější zdroj politických 

sporů v malých obcích hledáme spíše v osobních vztazích než v zásadním antagonismu 

ideologických přesvědčení lokálních politických subjektů.“ (ČMEJREK, Jaroslav; 

BUBENÍČEK, Václav; ČOPÍK, Jan. 2010. s. 125) 

 

Lokálním štěpícím liniím se v českém prostředí věnoval Stanislav Balík, který v článku  

s Local Cleavages, Politics and Policy at the Local Level – Is the Depolitization Real?5 

zabýval podrobným rozdělením lokálních cleavages a uvádí zde i několik příkladů lokálních 

konfliktů, mimo jiné i případ, kde je sport hlavním tématem. Stanislav Balík v tomto článku 

uvedl hned jedenáct štěpících linií, které rozdělil do tří skupin, kdy dle něj není nutné, aby 

každá linie musela být přítomna v každé obci a také, že v každé obci nemusí mít stejnou 

tendenci, přesto se těchto jedenáct linií objevuje pravidelně v české lokální politice. Do první 

skupiny patří šest linií s jasným zakotvením na místní úrovni: 1) rozvojový rozpor, 2) rozpor 

                                                           
5 BALÍK, Stanislav. Local Cleavages, Politics and Policy at the Local Level – Is the Depolitization 

Real? Sociální studia. 1/2016 



 

 

14 

původu, 3) geografický rozpor, 4) spolkový rozpor, 5) rozpor občan vs. obce a 6) rozpor o 

rozsah funkcí obce. Do druhé skupiny patří čtyři linie, které jsou odvozené z celostátní 

úrovně: 7) náboženský rozpor, 8) práce vs. kapitál, 9) postmateriální linie a 10) rozpor vztahu 

ke starému režimu. Poslední skupinou je vlastně jen jedna linie štěpení a ta má celostátní 

logiku, ale nezapadá do rokkanovského konceptu: 11) gendrový rozpor. Díky těmto 

konfliktním liniím lze porozumět logice politických střetů na lokální úrovni. 

 

Dalším dílem zabývajícím se z části lokálními štěpeními je kniha Jaroslava Čmejrka a 

kolektivu – Participace občanů na veřejném životě venkovských obcí, která je souborem 

případových studií několika obcí, ve kterých můžeme najít různé typy lokálních štěpení, 

které nemají zcela zřetelnou institucionální podobu, je zde „existence rozdílných představ 

občanů o prioritách komunity a jako střetnutí rozvojových vizí.“ (ČMEJREK, Jaroslav a 

kol.. 2009. s. 33). „Venkovské komunity odmítají politiku a politické stranictví jako něco 

škodlivého.“ (ČMEJREK, Jaroslav a kol.. 2009. s. 35) Mezi nejvíce zmiňované štěpení patří 

spory mezi starousedlíky a přistěhovalci, respektive mezi „starousedlíky“ a „Pražáky“, „z 

analýzy vyplývá, že individuální zařazení do určité skupiny se neřídí pouze dobou trvalého 

pobytu v obci, ale i osobními vztahy a sympatiemi s názory jedné či druhé strany.“ 

(ČMEJREK, Jaroslav a kol.. 2009. s. 100). Tento rozpor většinou vzniká na základě 

názorových odlišností, „starousedlíci“ většinou svoji obec vidí tradičně, většinou pro ně není 

potřeba nic významně měnit, stačí jen dělat občasné opravy a rekonstrukce, ab se obec 

udržela v takové podobě, v jaké je, kdežto „přistěhovalci“ obec vidí jako skanzen, kde se nic 

výrazného neděje, vidí v obci nové příležitosti, jak by se obec mohla vyvíjet, jak by jí to 

pomohlo ve vývoji a přilákalo tak návštěvníky, či různé investory a podnikatele. Typický je 

především pro obce v suburbánních oblastech a v zázemí velkých měst (Úholičky, Jasenice). 

Fakticky uvádí, že štěpení společnosti může vyvstat na jakémkoliv tématu, např. na výstavbě 

malometrážních bytů, tento projekt v Úholičkách způsobil jednu z nejfatálnějších štěpících 

linií v obci v letech 2006 – 2010. Mezi další konfliktní linie v obcích patří také štěpení 

katolíci vs. agrárníci, či různá štěpení etnické povahy.  V jednom případě mezi štěpení patří 

také spor mezi uskupením Sokola a Orla, což jsou významné tělocvičné (sportovní) 

organizace, které mají přesah mimo tuto oblast, působící na území České republiky už 

několik desetiletí, které mezi sebou měly, či mají za těch několik let nespočetně sporů, které 

se promítly i do politického a veřejného života, spory mezi těmito organizacemi můžeme 

tedy najít i na lokální úrovni.  
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Politickými štěpeními na lokální úrovni se také zabývali autoři Michal Kubálek a Václav 

Bubeníček, kteří ve svém článku „Charakter lokální politiky v suburbánním politickém 

prostoru“ rozebírali štěpení v obci Roztoky, našli zde hned čtyři linie štěpení, jednou byla 

linie pravice vs. levice, dále pak „starousedlíci“ vs. „přistěhovalci“, třetí byla konfliktní linie 

spolky vs. politické strany, kde se ukázalo, že organizace jsou propojeny personálně 

s některými místními politickými aktéry (lokální hnutí nezávislých) a na základě toho autoři 

tvrdí, že „hnutí čerpají peníze pro svou činnost z městských dotací pro své „hostitelské“ 

spolky.“ (KUBÁLEK, Michal; BUBENÍČEK, Václav. 2012.) a čtvrtou linií je linie 

reprezentant vs. vykonavatel. 

 

Autoři M. Kubálek a V. Bubeníček se lokálnímu štěpení také věnovali v dalším článku 

„Konfliktní linie v malých obcích“. Autoři v článku tvrdí, že politický kontext vzniklého 

konfliktu v malých obcích je třeba hledat ve střetech konkrétních ekonomických zájmů. 

Pokud má konflikt pouze „krátkodobý charakter, což by mohlo odpovídat i koncepci 

Stanislava Balíka, který v souvislosti s konflikty (či přesněji „sváry“) na lokální úrovni 

zmiňuje pojem „polémos“ představující jakýsi přirozený prostředek řešení střetu zájmů či 

sociálního konfliktu, jež se občas může objevit u některé z položek agendy místní 

samosprávy.“ (BUBENÍČEK, Václav; KUBÁLEK, Michal. 2010. s. 35). V obcích většinou 

vzniká tzv. situační konflikt, což znamená, že aktéři sporu jsou racionální individua a jejich 

chování v souboji o získání vlivu na rozhodování a většinové kontroly nad vedením obce lze 

legitimizovat střetem konkrétních zájmů. K tomu, abychom mohli konflikt v obcích 

identifikovat, potřebujeme tzv. „tvrdá“ data, jsou to především výsledné statistiky voleb, a 

omezeně i kvalitativní data, abychom mohli konflikt následně interpretovat, sem patří 

studium různých dokumentů – zápisy ze zasedání zastupitelstva, standardizované 

rozhovory). Balík na situační konflikt aplikuje teorii Ferdinanda Tönniese, která konfrontuje 

dvě formy lidského soužití Gemeinschft a Gesellschaft. Vyřešení konfliktu by mělo 

následovat zánik podmínek pro střet názorů a i důvod pro vznik pluralitního prostředí. 

V článku také Bubeníček popisuje, co je podle něj spor, spor je také jako konfrontace vize 

„budoucího rozvoje obce, které mohou být spojeny s určitými politickými osobnostmi, 

lokálními stranami nebo přesněji „jádry“, pak lze hovořit o stabilním rozporu, resp. 

konfliktní linii, jež představuje dominantní faktor ovlivňující potenciální formování 

stranických systémů v malých obcích, a které navíc stojí v pozadí mnoha identifikovatelných 
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štěpení ovlivňujících vznik plurality lokálních politických spekter.“ (BUBENÍČEK, Václav; 

KUBÁLEK, Michal. 2010. s. 36).  

 

Pokud se zaměříme na štěpení, která jsou založena na sportovní tématice, pak z Balíkovi 

typologie je pro sportovní tematiku důležitý rozvojový rozpor, který se týká rozvoje obce, 

respektive týká se výstavby a modernizace obcí, tudíž i sportovních budov, různých 

sportovních zařízení a s tím souvisejícího vybavení. Dalším extrémně důležitým je spolkový 

rozpor, kde proti sobě mohou stát např. sportovní a kulturní spolky, které chtějí podporu 

obce přiklonit na svoji stranu, nebo už samotný spor, mezi jednotlivými sportovními 

organizacemi, kde proti sobě mohou stát výkonnostní a rekreační oddíly, nebo i dva 

výkonnostní oddíly proti sobě (fotbalové vs. hokejové družstvo). Soupeření se pak projevuje 

při stanovování investičních priorit obce, při povolování různých akcí na veřejných 

prostranstvích apod. Jako příklad tohoto sporu uvádí spor fotbalových a hokejových zájmů 

v městysi Nedvědice, který vyvrcholil zavřením zimního stadionu. Balík také poukazuje  

do minulosti, kdy mezi sebou měly několik střetů Orel a Sokol, nebo Orel a Národní jednota. 

Dále také spor Balík vidí, respektive říká, že ho můžeme vidět v genderové linii, kde 

například postavení fotbalového hřiště má jiný přínos pro muže a jiný pro ženy. (BALÍK, 

Stanislav. 2016) 

 

Příkladem toho, že sport může vyvolat spor, je také bakalářská práce Kateřiny Kacetlové na 

téma Analýza podpory sportu v obcích Moravskobudějovicka v letech 2006 – 2014, která se 

zabývá především financováním a ostatní podporou sportovních organizací a sportu 

všeobecně ve vybraných obcích v Moravskobudějovickém regionu. Autorka se zabývala 

tím, jaké mechanismy používají obce při podpoře sportu a zda je tato podpora spravedlivá, 

rovnocenná a přiměřená. V rámci výzkumu provedeným mezi zastupiteli zkoumaných obcí 

zjistila, že v některých případech podpora dle jednotlivých názorů, není spravedlivá a 

vyvolává to v rámci zasedání zastupitelstva hádky a konflikty, či v rámci společnosti 

samotné obce jiskrné debaty. Tento problém se týkal města Jemnice a obce Nové Syrovice, 

kde byl povětšinou problém pozorován v podobě nadměrné podpory fotbalových oddílů, 

respektive tělocvičných jednot, pod nimiž fotbalové oddíly fungují. Fotbal jako takový je 

podle několika aspektů jedním ze sportů, který ve společnosti celkově vyvolává nejvíce 

vášní a nejinak je tomu u v rámci komunální, či lokální politiky 
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2. Političtí aktéři 

„V teoretické literatuře zaměřené na analýzu politiky lze identifikovat značné množství 

adjektiv spojených s aktéry působícími na tvorbu politických rozhodnutí v hranicích 

politického systému i mimo něj.“ (ŘÍCHOVÁ, Blanka a kol.. 2015. s. 21). Máme několik 

druhů aktérů, jedním z těchto druhů je dělení aktérů na politické a nepolitické. Političtí aktéři 

mají exekutivní či regulativní kompetence, nepolitičtí aktéři jsou většinou instituce či 

individua bez exekutivních či regulativních kompetencí, ale usilují o ovlivňování politického 

procesu. Politickým aktérem je vláda, dále všechny instituce, které mají vliv na politický 

proces a na řešení nastolených problémů. Může to být také instituce, která se podílí  

na rozdělování a přerozdělování zdroje a hodnot, regulací, uchovávání a přetváření 

politického či sociálního života společnosti. Specifickým typem politického aktéra je i státní 

správa, kterou můžeme nazvat jako soubor „různorodých institucí, které jsou svou 

působností přednostně vázány na stát a podílejí se na zprostředkování vztahu státu  

ke společnosti.“ (ŘÍCHOVÁ, Blanka a kol.. 2015. s. 24). Státní správa je skupina lidí, kteří 

jsou v rámci specifické veřejné funkce pověřeni řízením lidských a materiální zdrojů, členy 

státní správy jsou různí úředníci. Dalším druhem aktérů je dělení na formální a neformální 

aktéry. Dále tu máme aktéry na úrovni občanské společnosti, sem patří společenští aktéři, 

dále pak nestátní aktéři, k těmto kategoriím můžeme přiřadit různé odborové svazy, či 

společenská hnutí a nevládní organizace, nebo úzce orientované zájmové skupiny. Tyto 

skupiny „prosazují své zájmy vyvíjením tlaku na klíčové státní aktéry (vláda, ministerstva, 

parlament) získáváním široké veřejné podpory ve vnějším prostředí.“ (ŘÍCHOVÁ, Blanka 

a kol.. 2015. s. 21). Autoři P. de Leon a D. M. Vogenbecková přidali dělení aktérů na veřejné 

a soukromé. Autoři J. Raab a P. Kennis přidali zase pojem neziskového aktéra.  

 

K aktérům politiky také patří různé zájmové skupiny, těmi se ve svých dílech zabývá M. 

Weber, či Klaus von Beyme, nebo P. Allum. M. Weber říká, že „omezený nebo uzavřený 

sociální vztah regulovaný navenek tehdy, když je dodržování jeho řádu garantováno 

vlastním chování určitých lidí zaměřeným na jeho provádění vedoucího a/nebo 

správního/administrativního štábu, který má případně za normálních okolností pravomoc 

svaz zastupovat.“ (ŘÍCHOVÁ, Blanka. 2007. s. 115). Klaus von Beyme k tomuto tvrzení 

přidává ještě podmínku členství. P. Allum zase zmiňuje, že působnost je spojena 

s formulováním (artikulací) a slučováním (agregací) těch zájmů občanů, které unikly. 

Zájmové skupiny sice nejsou politickou stranou, ale i přesto se snaží ovlivnit veřejnou 
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politiku a mají spíše ekonomické zájmy. Zájmovými skupinami se také zabýval U. von 

Allemann, který je popsal jako dobrovolně utvářené sociální jednotky s určitými cíli, „které 

se snaží uskutečnit individuální, materiální a ideové zájmy svých členů ve smyslu potřeb, 

užitku a ospravedlnění, přičemž to dělají uvnitř sociální jednotky (malý sportovní klub) nebo 

vůči jiným skupinám, organizacím a institucím (velký sportovní svaz).“ (ŘÍCHOVÁ, Blanka. 

2007. s. 116). Zájmové skupiny jsou orientované na obhajobu zájmů zaměstnanců, 

zaměstnavatelů a svobodných profesí. Jsou to reprezentace zájmů pracovníků v různých 

dělnických profesích či v zemědělství. Máme hned několik typů zájmových skupin, patří 

mezi ně odborové svazy, které jsou orientovány podle profesního zaměření (odborový svaz 

horníků, apod.) 

 

V České republice můžeme vidět jednu z nejvíce roztříštěných a různorodých municipálních 

struktur, k čemuž lze přiřadit i vysoký podíl nestranických aktérů a nesoutěživých 

politických systémů. Odlišnost komunální politiky je umocněna povahou politických aktérů, 

protože „nejproblematičtějším institutem komunální úrovně jsou politické strany. Ty sice 

můžeme bez výraznějších problémů doplnit o funkčně podobná sdružení nezávislých 

kandidátů (jakékoli právní podoby), nicméně musíme mít stále na paměti, že především 

v malých a středně velkých obcích mohou být mnohdy chápány pouze jako volné koalice či 

dokonce pouhé sumy jednotlivců.“ (CABADA, Ladislav; a kol.. 2006. s. 63). Komunální 

politické systémy mohou být závislé na politických aktérech regionů i státu, tuto závislost 

se ale snaží eliminovat efektivním přístupem na vyšší úrovně vládnutí. „Klíčovou 

proměnnou určující podobu politických aktérů i soutěživost politického systému je především 

velikost obce.“ (ŘÍCHOVÁ, B., 2015, s. 172) „Klíčovou otázkou regionální politiky je 

vytvoření základního institucionálního a partnerského rámce. Vedle přímého realizátora 

opatření regionální politiky je nutné rozlišovat a stanovit relevantní aktéry regionálního 

rozvoje, jejich vzájemné vztahy, práva a povinnosti.“ (Metodická podpora regionálního 

rozvoje). Mezi typické regionální aktéry patří obcí zřizované organizace, jako jsou školy, 

různá kulturní a sportovní zařízení a jiná další, dále pak různá zájmová sdružení, jako jsou 

místní kulturní a zájmové spolky (Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol, Orel, a mnoho 

dalších klubů, sportovních oddílů a spolků) a samozřejmě také významní podnikatelé, 

působící v obci, klíčovým prvkem proto, abychom je byli schopni považovat za aktéry 

lokální politiky je ochota zapojit se do rozvoje obce či regionu. V několika případech se 

mohou tito aktéři zapojit i do politického dění v obci, zapojují se většinou, pokud je k tomu 
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vede nějaká situace, při které cítí potřebu se zapojit do jejího řešení. Nebo chtějí mít podíl 

na moci v obci a mít možnost ovlivnit například přidělování příspěvků právě jednotlivým 

organizacím. Například v Brtnici kandidovalo v komunálních volbách SNK Sokol Brtnice. 

(ČMEJREK, Jaroslav a kol.. 2009) 

 

Politické strany mohou být také unitárním aktérem, dále i jednotlivci, či část kandidátní 

listiny. „Mnoho aktérů komunální politiky nemá ambici získat exekutivní post (což je výchozí 

předpoklad celé teorie), ani neusiluje o moc či vliv. Mnohé uspokojuje skutečnost, že mohou 

kontrolovat uplatňování vlastních zájmů, mnozí dokonce o post zastupitele usilují pouze 

z prestižních společenských důvodů.“ (CABADA, Ladislav; a kol.. 2006. s. 63) Pro českou 

komunální politiku je také typický fenomén nezávislosti. „Na komunální úrovni existují 

v současné době v zásadě tři možné formy politické existence nezávislých.“ (BALÍK, 

Stanislav. 2008. s. 50). První je forma jednotlivých nezávislých kandidátů, kdy každý 

kandiduje „za sebe“, nejtypičtější pro malé obce do 350 obyvatel. Druhou formou je sdružení 

nezávislých kandidátů a třetí formou je zaštítění se celostátním subjektem s tzv. nezávislou 

identitou, kam patří především politické hnutí Nezávislých (NEZ), SNK Evropští demokraté 

(SNK ED), Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí  a měst a další. K tomu, aby se 

mohli jednotlivé skupiny voleb zúčastnit, je potřeba, aby splnily určité podmínky. Viz. 

Tabulka č. 2 

 

Tabulka č. 2: Možné formy kandidatury v českých komunálních volbách 

Forma kandidatury Hlavní podmínka účasti ve volbách 

Politická strana Registrovaná politická strana, pro jejíž 

založené je nutných 1 000 podpisů občanů 

ČR 

Koalice politických stran 

Koalice politické strany a nezávislých 

kandidátů 

Sdružení nezávislých kandidátů Sběr počtu podpisů, který se v případě 

SNK rovná 7 % voličů daného města, 

v případě NK 0,5 % - 5% v závislosti na 

velikosti obce 

Nezávislý kandidát 

Zdroj: BRÝDL, Matěj. 2017. s. 23 

 

„Struktura volebních stran ve statutárních městech bude vinou nutnosti sběru podpisů  



 

 

20 

pro SNK zcela odlišná od struktury v malých obcích. Například v roce 2014 tvořily politické 

strany ve statutárních městech, v obcích 3. a 2. typu více než 60 % všech volebních stran. 

V malých obcích to bylo pouze 26,1 %.  (BRÝDL, Matěj. 2017. s. 23) Obdobné je to i  

u jiných forem kandidatury, četnost jednotlivých skupin se liší mezi městy a obcemi. Rozdíl 

můžeme vidět v grafu č. 1. 

 

Graf č. 1: Podíl forem kandidatury ve zkoumaných velikostních kategoriích ve 

volbách v roce 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: BRÝDL, Matěj. 2017. s. 25 

K lokálním aktérům se také obrací P. Jüptner ve svém pojetí teorie koalic, kde říká, že jedním 

ze základních předpokladů teorie koalice je racionální chování aktérů usilujících o dosažení 

cíle, což je zisk maximálního podílu postů v exekutivě a prosazení politického programu, 

což tedy znamená, že podle toho je aktérem komunální politiky ten, kdo přímo vstupuje, 

nebo figuruje v politice. Cíle aktérů mohou být rozvrstveny do několika úrovní, jednou 

z nich je i prosazení cílů zájmových skupin, kdy „dochází k prolínání politických aktérů a 

zájmových skupin, které je umožněno menší časovou i politickou náročností spojenou 

s výkonem funkce zastupitele obce. V lokální politice tak v malých obcích zájmové skupiny 

jako např. sportovci či hasiči nezřídka volí strategii dosažení a vykonávání moci“ 

(CABADA, Ladislav; a kol.. 2006. s. 111).  V rámci této práce bude tedy za aktéra 

považován ten, kdo se snaží přímo podílet na politickém dění v obci (postaví si novou 

kandidátku, či se cíleně bude snažit prosadit na již vzniklé kandidátce). 
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Na národní úrovni ale i na regionální a komunální úrovni jsou aktéry, kteří jsou spojeni se 

sportem, také sportovní strany. V českém prostředí můžeme, nebo jsme v minulosti mohli 

najít hned několik takovýchto stran. Jednou ze současných stran je Hnutí Sportovci, které 

kandidovalo do parlamentních voleb 2017. Toto Hnutí je založené především na jednom 

programovém bodu, a to na záchraně českého sportu, kdy finance do sportu v České 

republice ze státního rozpočtu nejdou, nebo jen minimálně, anebo je to neprůhledné. Mimo 

tento hlavní bod se chce Hnutí také věnovat školství, zdravotnictví, či výběru daní, to jsou 

však spíše vedlejší témata. Hnutí šlo do voleb s přibližně 2 000 členy, z nichž je hned několik 

známo díky sportu, ať už jako současní, či bývalý sportovci, nebo jako trenéři popř. 

funkcionáři sportu, např. Ladislav Vízek, Pavel Richter, Oldřich Válek, Martin Vaniak, 

Stanislav Frühauf, Dušan Uhrin starší, Pavel Rada, Rostislav Osička, nebo Jan Mazoch. Tito 

lidé chtějí, aby sport byl lépe financován a podporován, ale aby také bylo dobře postaráno i 

o bývalé sportovce, „kteří dříve hrávali a reprezentovali republiku a něco dokázali.“ 

(iDnes.cz. 1999 – 2017. cit. 2017. 11. 26). Hnutí samotné založil bývalý poslanec a senátor 

za ODS Vlastimil Sehnal, který byl v letech 2003 – 2005 předsedou představenstva 1. FC 

Brno. Zajímavé je, že Hnutí chce, aby přidělování financí bylo průhledné a čisté, ale samotný 

Sehnal byl usvědčen nahrávkou, že nabízel úplatek za přidělení lukrativních zakázek v Brně. 

Mezi další sportovní strany, které v současnosti fungují, patří strana PRO Zdraví a Sport, 

což je strana, ve které působí sportovci, ať už současní nebo bývalí, ale i lékaři, ekonomové, 

pedagogové, právníci a dobrovolní trenéři. Hnutí kandidovalo v roce 2014 do komunálních 

voleb, v roce 2017 kandidovalo do parlamentních voleb. Toto hnutí je zaměřeno na celou 

Českou republiku. (PRO Zdraví a sport. 2014 – 2017) Dále tu máme strany či hnutí, které 

byly původně zaměřeny na regionální úroveň a až v průběhu své činnosti se přeorientovaly, 

resp. rozšířili pole své působnosti na celostátní úroveň, sem můžeme zařadit např. Unii pro 

sport a zdraví, která působí na Liberecku. Toto hnutí má v ČR již dlouholetou tradici, protože 

„vzniklo v roce 1998 jako odpověď na stále se zhoršující situaci v oblasti financování 

masového sportu a zejména oddílů dětí a mládeže v Liberci.“  (Unie pro sport a zdraví). Dále 

sem patří HRADEČTÍ PATRIOTI strana pro sport, zdraví a kulturu. V minulosti můžeme 

taktéž najít strany či hnutí, které byly zaměřené na sport, mezi tyto strany patří Plzeň  

pro Sport a Demokratická unie zdraví a sportu. (Ministerstvo vnitra České republiky. 2017) 
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3. Empirická část 

3.1 Odpovědnost obcí za sport 

„Sport představuje v současnosti společenský a ekonomický jev narůstajícího významu, jež 

význačným způsobem přispívá k rozvoji společnosti.“ (Usnesení vlády ze dne 9. března 2011 

č. 167. s. 6). Sport, sportovní události a ostatní oblasti se sportem související jsou 

podporovány hned v rámci několika úrovní samosprávy. Česká republika má přímo zákon, 

který se zabývá podporou sportu, a to zákon č. 115/2001 Sb.. Mezi léty 1989 – 2008 měla 

podpora sportu sestupnou tendenci, podle výzkumu Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy „Analýza financování sportu v České republice“, podpora klesla z 0,65%  

ze státního rozpočtu na 0,24% státního rozpočtu. Viz. Graf č. 2 

 

Graf č. 2: Graf výdajů státního rozpočtu včetně odvodů loterijních společností do 

oblasti sportu 

Zdroj: Usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 167. s. 10 
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Sport je podporován hned z několika různých zdrojů: 

1) Finanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu, prostřednictvím několika 

dotačních programů, např. Dotační politika určená na podporu činnosti sportovního 

prostředí v rámci MŠMT, nebo Operační program Životního prostředí v rámci MŽP 

2) Finanční prostředky státního rozpočtu poskytované prostřednictvím rozpočtů krajů a 

obcí, kdy „Dislokace a objem pro oblast sportu je stanoven rozhodováním 

jednotlivých samospráv.“ (Usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 167. s 9). „Zákon 

č. 115/2001 sb., ukládá kraji, městům a obcím, v rámci jejich rozpočtů, péči o rozvoj 

sportu na jejich území.“ (Usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 167. s. 16) 

3) Vlastní finanční prostředky, sem patří např. členské příspěvky, nájemné z klubových 

sportovních zařízení, startovné a další. 

4) Finance získané na základě smluvních vztahů, jsou to například dary, sponzorské 

příspěvky, bankovní výpůjčky a další. 

5) Finanční prostředky z fondů EU – realizace evropských programů v oblastech 

souvisejících (cestovní ruch, sociální integrace, vzdělávání, výchova mládeže a 

další). Patří sem také tzv. komunitární programy EU, které rozděluje Evropská 

komise (např. Erasmus+: Sport, který podporuje spolupráci a mobilitu v oblasti 

sportu a mládeže). 

6) Finanční prostředky z výnosů loterií a hazardu6 

7) Finanční prostředky z různých fondů (např. Norské fondy, které podporují projekty 

sociální inkluze a děti a mládež v ohrožení, nebo Česko-švýcarské fondy, které se 

zaměřují na asistenci švýcarských expertů při přenosu a výměně zkušeností mezi 

partnerskými subjekty v ČR formou seminářů, studijních cest apod.) 

(KACETLOVÁ, Kateřina. 2015) 

V posledních měsících se v České republice často mluví o vzniku Národní sportovní 

agentury, která by převzala od ministerstva školství sportovní agendu včetně rozdělování 

dotací. Poslanci v březnu 2019 schválili novelu o podpoře sportu. Hlavním úkolem agentury 

bude vytvoření nového systému státní podpory sportu. Průzkum, který si nechala dělat Česká 

unie sportu, říká, že téměř 7 500 klubů a jednot nemá peníze na činnost, na nábor dětí a  

na kvalifikované trenéry. Vznik agentury je kritizován opozičními politiky, kteří se bojí, že 

                                                           
6 Provozovatelé loterií a kurzových sázek mohou věnovat až 25 % z loterijní daně prostřednictvím ČOV 

sportu 
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schvalované peníze skončí u těch, kdo peníze dále přerozdělují. O rozdělování financí by 

měl rozhodovat předseda agentury se svým poradním orgánem, který by se skládal  

ze zástupců sportovního prostředí. V čele by měl stát bývalý sportovec a současný politik  

za ANO a vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička. (iDnes.cz. 1999 – 2019) 

 

Jak tedy můžeme vidět v předchozích odstavcích, tak zákon obcím ukládá povinnost v rámci 

jejich rozpočtu starat se o rozvoj sportu na jejich území. Obec má podle zákona o podpoře 

sportu také určité úkoly vůči sportu: 

a) „Zabezpečuje rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně 

zdravotně postižených občanů, 

b) Zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních 

zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů, 

c) Kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení, 

d) Zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.“ (Zákon č. 115/2001 Sb.) 

 

To jakým způsobem, nebo jakou výší budou obce nebo města sport podporovat, už je pouze 

na každé obci zvlášť. Tématem podpory sportu ve vybraných obcích se zabývala Kateřina 

Kacetlová ve své bakalářské práci, zde můžeme najít pět zkoumaných obcí (Jakubov  

u Moravských Budějovic, Jemnice, Moravské Budějovice, Nové Syrovice a Želetava). 

Každá z obcí je jinak velká a má jiný rozpočet. Obec Jakubov u Moravských Budějovic  

ve zkoumaném období7 měla kolem 600 obyvatel. Ve městě Jemnice žilo ve zkoumaném 

období přibližně 4 000 obyvatel. Moravské Budějovice měly v tomto období kolem 7 500 

obyvatel. V obci Nové Syrovice žilo ve zkoumaném období kolem 950 obyvatel. Poslední 

zkoumanou municipalitou byl městys Želetava, kde žilo ve zkoumaném období asi 1 500 

obyvatel. U těchto obcí se můžeme podívat, kolik přispívají ze svého rozpočtu na sport. Viz. 

Graf č. 3 

  

                                                           
7 2006 - 2014 
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Graf č. 3: Podíl podpory sportu z rozpočtu zkoumaných obcí (v %) 

Zdroj: Autor na základě dat z KACETLOVÁ, Kateřina. 2015 

 

Podle tabulky můžeme vidět, že podpora sportu je ve zkoumaných obcích většinou do 5% 

z celkové sumy rozpočtu. Jen ve dvou případech přesáhla hranici 20 %, a to bylo v letech, 

kdy obec Nové Syrovice vynaložila velké finanční prostředky na sportovní zařízení, která 

byla jedním z nejdůležitějších projektů v obci pro dané rozpočtové období. Jaké částky 

municipality přispívají, můžete vidět v grafu č. 4. 
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Graf č. 4: Financování sportu ve zkoumaných obcích (v Kč) 

Zdroj: Autor na základě dat z KACETLOVÁ, Kateřina. 2015 

 

Můžeme tedy vidět, že každá z obcí sport podporuje. Nelze však udělat nějaký poměr, který 

by ukazoval, že čím menší obec tím větší podpora, či naopak, záleží na každé municipalitě 

zvlášť, jak se ke sportu postaví, kolik přispěje a jaká si stanoví pravidla. Každá obec má 

svoje vlastní pravidla a mechanismy, které se používají na podporu sportu, někde mají 

stanovenou částku, kterou přispějí na sport (městys Želetava), někde se jejich podporu odvíjí 

od počtu družstev jednotlivých organizací (obec Jakubov u Moravských Budějovic), někde 

mají na podporu vytvořeny různé fondy, které k přerozdělování financí slouží (město 

Moravské Budějovice) a další. Některé obce ovšem podobná pravidla, či mechanismy 

nemají a je jen na zastupitelích města a na současné situaci v obci, komu a kolik přispěje. 

Municipality také nutně nepřispívají jen finanční podporou, ale také materiální, což může 

být darování různých předmětů pro různé účely (tombola, ceny na závody a další), nebo také 

organizacím provozující sport, zdarma pronajímají své prostory. (KACETLOVÁ, Kateřina. 

2015) 

3.2 Vymezení zkoumaného vzorku obcí 

K našemu výzkumu jsme si vybrali Kraj Vysočina, a to především kvůli dostupnosti. Dalším 

z faktorů výběru byl fakt, že Kraj Vysočina má druhý největší počet obcí v České republice, 

a to 704, tudíž existuje velká pravděpodobnost, že najdeme dostatečný počet případů  

ve všech stanovených kategoriích potřebných k našemu zkoumání. 
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Kraj Vysočina je 5. největším krajem v České republice, co se rozlohy týče. K 1. lednu 2017 

v kraji žilo 508 952 obyvatel. Statutárním a největším městem v kraji je Jihlava.  

Do krajského zastupitelstva se volí 45 členů, v současné době je v zastupitelstvu kraje 

přítomno sedm politických uskupení (ČSSD, ODS, KDU-ČSL, SPD + SPOR, STAN + SNK 

ED, ANO a KSČM). (Kraj Vysočina. 2002 – 2017). 

 

Kraj Vysočina také podporuje spoustu projektů na komunální úrovni, mezi nejnovější patří 

výstavba Centra zemědělského vzdělávání v Humpolci, nebo První studijní centrum 

obnovitelných zdrojů energií ve Žďáře nad Sázavou. Mezi projekty, které souvisejí se 

sportem, patří nejnověji podpora výstavby a renovace Discgolf parku Humpolec, dále 

Multifunkční hřiště v Ždírci, nebo Sportoviště jezdeckého klubu 2019 v Horním Újezdě, a 

další. 

 

V Kraji Vysočina mimo jiné nalezneme také významná sportoviště, která jsou důležitá  

pro celou Českou republiku, nebo jsou centrem důležitých událostí v kraji. Sem tedy 

rozhodně patří Vysočina Arena v Novém Městě na Moravě, kde se konají v zimě závody 

světového poháru v biatlonu nebo v běhu na lyžích, nebo v létě světový pohár horských kol. 

Mezi další důležitá sportoviště patří Horácký zimní stadion v Jihlavě, kde se hrají hokejové 

zápasy 1. ligy hokejové soutěže8, kdy domácím týmem je HC Dukla Jihlava. Dále to pak je 

KHNP Arena v Třebíči, kde se taktéž hraje Chance liga a domácím týmem je Horácká Slavia 

Třebíč. Dále sem také patří stadion FC Vysočina v Jihlavě, kde hraje své zápasy druholigový 

celek FC Vysočina Jihlava. Mezi další sportovní atrakce na Vysočině patří cyklostezka 

Jihlava – Třebíč – Raabs, nebo mnohé další sportovní atrakce (lyžařská střediska, plavecké 

bazény, jezdecké kluby, atd.) 

 

Již v úvodu práce bylo zmíněno, že práce bude pracovat se třemi kategoriemi obcím, kdy 

v každé kategorii bude pět obcí. Tyto obce, jak už víme, byly vybrány na základě 

monitoringu médií, nebo byl následně výběr doplněn na základě rozhovorů s představiteli 

různých organizací, respektive jejich okresních či krajských poboček, např. okresní 

fotbalový svaz, krajská pobočka Českého svazu ledního hokeje a podobně.  V těchto obcích 

měl být předpoklad přítomnosti sporu zakládajícím se na sportovní tématice, nebo s ní nějak 

                                                           
8 V sezóně 2018/2019 je to Chance liga = druhá nejvyšší hokejová liga v České republice 
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související. 

 

První kategorií budou obce do 1 000 obyvatel. Pro tuto kategorii byly vybrány obce Dušejov, 

Lučice, Nížkov, Ovesná Lhota a Puklice. Lučice a Ovesná Lhota byly vybrány na základě 

monitoringu médií, kde byli články, které obce zmiňovali v souvislosti s možným sporem 

souvisejícím s nějakým odvětvím sportu. Obce Dušejov a Puklice byly vybrány na základě 

rozhovoru s Bc. Andreou Dopitovou, Dis., která je starostkou OSH Jihlava. V rozhovoru 

uvedla, že by v těchto obcích mohl být konflikt mezi obcí a místním Sborem dobrovolných 

hasičů, kdy v obci Dušejov měli mít hasiči, resp. zásahová jednotka problém se starostkou 

obce a v obci Puklice měli mít hasiči problém s budovou hasičárny, která připadla v restituci 

soukromníkovi, a hasiči chtěli po obci pomoct s vykoupením hasičárny, tak aby ji mohli 

užívat i nadále. Obec Nížkov byla vybrána na základě rozhovoru s představitelem sokolské 

Župy Havlíčkovy Janem Králem, který v rozhovoru zmínil, že obec měla problém, který se 

týkal sokolovny, která měla být pronajata místními představiteli KSČM pro uspořádání akce 

MDŽ, což se ovšem nelíbilo obyvatelům obce a místním sokolům, kteří nechtěli, aby byla 

sokolovna využívána pro politické účely a i když akce MDŽ byla pro všechny občany obce, 

měla být uspořádána pod hlavičkou místní KSČM, což bylo považováno za politický krok. 

(Rozhovor s Bc. Andreou Dopitovou, Dis); (Rozhovor s Janem Králem) 

 

Druhou kategorií budou obce a města do 15 000 obyvatel. V rámci této kategorie byl vybrán 

městys Kamenice a města Hrotovice, Ledeč nad Sázavou, Nové Město na Moravě a Telč. 

Mimo Telče byli města a městys vybrány na základě monitoringu médií, kde byli články, 

které zmiňovali možný spor ve městech, nebo zde byla zajímavá informace, která mohla vést 

ke sporu, který ovšem nebyl zaznamenán9. Město Telč bylo vybráno na základě rozhovoru 

se sekretářem Českého hokejového svazu na Vysočině Ing. Antonínem Mickou, který se 

domníval, že ve městě Telč vznikl spor, který se týkal nově městem vybudovaného zimního 

stadionu, které jej po jeho vybudování dlouhodobě pronajalo jistému soukromníkovy, který 

se v současné době stará o provoz a další pronájem ledu na zimním stadionu. Ke sporům, 

tak dle něj mělo především docházet mezi lidmi, kteří si chtěli led, či celý stadion pronajmout 

a mezi daným soukromníkem a dále pak mezi lidmi a vedením města, který daný krok 

v podobě dlouhodobého pronajmutí učinilo, Inženýr Micka ovšem nevěděl, zda tento spor 

                                                           
9 U městyse Kamenice a měst Hrotovice a Nové Město na Moravě byli nalezeny pouze články, které spíše 

zmiňovali nějaký zajímavý fakt nebo situaci, která mohla předznamenávat spor. 



 

 

29 

nějak zasáhl chod zastupitelstva, zároveň však tuto možnost nevylučoval. (Rozhovor s Ing. 

Antonínem Mickou) 

 

Třetí kategorií budou města nad 15 000 obyvatel. Mezi vybraná města patří Havlíčkův Brod, 

Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou. Všechny města byla vybrána na základě 

monitoringu médií, kde byly nalezeny články, které se zmiňovali o sporech, nebo konfliktech 

ve městech souvisejících se sportem. 

 

3.3 Obce do 1 000 obyvatel 

3.3.1 Dušejov 

Dušejov je obcí, která se nachází v okrese Jihlava. K 1. lednu 2018 měla 466 obyvatel. 

V čele obce je sedmičlenné zastupitelstvo a v současné době je starostkou obce Zdenka 

Dubová. V rámci obce působí několik zájmových spolků, patří sem Komunitní škola, 

Myslivecké sdružení, Sbor pro občanské záležitosti, SH ČMS SDH Dušejov a TJ Dušejov. 

První zmínky o obci jsou z konce 13. století. (Dušejov. 2019.) 

 

Z kombinace rozhovoru se současnou starostkou obce a se zápisy ze zastupitelstva můžeme 

vidět, viz. Tabulka č. 3, jaká panuje, či panovala atmosféra v obci, respektive při zasedání 

zastupitelstva obce. 

 

Tabulka č. 3:  Soutěživost v obci Dušejov 

Současnost Představitelé obce se nehádají 

Minulost Představitelé obce se občas hádali 

Zdroj: Autor 

 

V obci Dušejov jsme mohli v minulosti vidět soutěživost mezi zastupiteli, a to díky tomu, 

že v zastupitelstvu byly zastoupeny buď tři, nebo čtyři kandidátní listiny. V současnosti je 

v zastupitelstvu zastoupena pouze jedna kandidátka, proto je pravděpodobně jednodušší 

dojít ke shodě. 
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Tabulka č. 4: Spory v obci Dušejov 

Předmět sporu Kombinace osobních a věcných zájmů 

Přítomnost sportovního štěpení Štěpení bylo přítomno 

Intenzita sportovního štěpení V určité části měl spor vyhrocenou podobu 

Vznik nových aktérů Vznikl nový aktér 

Zdroj: Autor 

 

Starostka obce uvedla, že zasedání zastupitelstva v minulosti byla občas založena na 

zájmech jednotlivých kandidátek, při kterých docházelo k hádkám. Většinou byla 

předmětem sporu kombinace osobních a věcných zájmů.  Spor, který se týkal Sboru 

dobrovolných hasičů, byl nejvíce důležitý a v určité části měl dost vyhrocenou podobu – 

„Pokud starostka něco nechtěla, tak to hned zamítla.“, byla tak sporem výrazně ovlivněna 

činnost sboru a i zasedání zastupitelstev. V rozhovoru si současná starostka mírně protiřečí, 

kdy říká, že v obci zájmové organizace nemají, nebo neměli vlastní kandidátku, kdežto 

v otázce na to říká, že v obci díky sporu, mezi hasiči a bývalou starostkou obce Janou 

Bulantovou, vznikla nová kandidátní listina, je sice pravda, že daná kandidátka není pouze 

kandidátkou jedné organizace, ale její vznik iniciovali právě hasiči, ke kterým se připojili 

ostatní, kterým se postoje bývalé starostky nelíbily. (Rozhovor se starostkou obce Dušejov 

Zdenkou Dubovou) 

 

V současné době už není tento spor aktuální a zastupitelstvo funguje, jak má, vše se vyřešilo 

odchodem bývalé starostky z politické scény obce. Přesto však můžeme říci, že spor 

paralyzoval společnost v obci, alespoň v oblasti, která souvisela se Sborem dobrovolných 

hasičů, protože byli fakticky vyloučeni z veřejného života v obci, byla jim znemožněna 

téměř veškerá činnost, která byla spojena s obcí, respektive s rozhodnutími, která závisela 

na obci. Můžeme tedy říci, že spor výrazně ovlivnil chod obce, částečně ji paralyzoval a také 

pak ovlivnil komunální volby, kdy na základě tohoto sporu vznikla nová kandidátka v obci, 

kterou iniciovali právě hasiči. Tato nová kandidátka byla jednou jedinou, která v obci v roce 

2018 kandidovala, byla to kandidátka pod hlavičkou KDU-ČSL. V předchozích volbách 

v obci kandidovaly většinou tři až čtyři kandidátky. (Rozhovor se starostkou obce Dušejov 

Zdenkou Dubovou); (Zápisy ze zastupitelstva obce Dušejov z let 2014 – 2019) 
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3.3.2 Lučice 

Lučice je obce ležící v okrese Havlíčkův Brod. K 1. lednu 2018 zde žilo 633 obyvatel. 

V obci působí devítičlenné zastupitelstvo, v současné době je starostkou Ing. Petra 

Vrzáková. V obci působí několik zájmových spolků, a to Přátelé ovčího rouna a řemesel z.s, 

Sbor dobrovolných hasičů, Klub důchodců Nezmaři, TJ KALOKAGÁTHIA a TJ SOKOL 

Lučice. První písemná zmínka o obci je z roku 1352. (Lučice) 

 

Obec Lučice byla do výběru obcí této práce vybrána na základě monitoringu médií, kde se 

vyskytl článek, který poukazoval na to, že část obyvatel obce Lučice není spokojená 

s konáním Rallye Světlá, která přes obec projíždí. Byla zde sepsána i petice a o všem se pak 

nakonec rozhodovalo na zastupitelstvu, kde i sama starostka říká, že „To je taková věc, kdy 

se to zastupitelstvo pohádá.“. (Český rozhlas. 1997 – 2019) 

 

Z rozhovoru s jedním z představitelů obce můžeme vidět, že situace v obci je poměrně 

klidná, viz tabulka č. 5. 

 

Tabulka č. 5: Soutěživost v obci Lučice 

Současnost Představitelé obce se nehádají 

Minulost Představitelé obce se občas hádali 

Zdroj: Autor 

 

V současné době v obci panuje klid, v minulosti podle rozhovoru s jedním z představitelů 

obce jsme se byla situace mezi politickými aktéry v obci občas vyhrocenější. 

 

Tabulka č. 6: Spory v obci Lučice 

Předmět sporu Kombinace osobních a věcných zájmů 

Přítomnost sportovního štěpení Štěpení bylo přítomno 

Intenzita sportovního štěpení Běžná výměna názorů 

Vznik nových aktérů Nevznikají noví aktéři 

Zdroj: Autor 

Po uskutečnění rozhovoru bylo zjištěno, že konflikty, které obec řeší, jsou kombinací 

osobních a věcných zájmů. Dále bylo zjištěno, že situace kolem rallye není vlastně sporem 

jako takovým, přesto je to věc, která se v obci řeší opakovaně a vyvolává nejvíce vášní mezi 
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obyvateli obce. Na zastupitelstvu je situace většinou taková, že z devíti zastupitelů jsou čtyři 

proti, dva pro a zbylí tři jsou většinou na vážkách a oni nakonec rozhodují o tom, jestli se 

rallye v obci pojede, při zasedáních však nedochází k žádným ostrým hádkám, jedná se o 

běžnou výměnu názorů. V zastupitelstvu jsou zastupitelé pouze z jedné kandidátky, která 

v obci kandiduje a to kandidátka Starostů pro občany. Spor tak nemá žádný vliv na podobu 

kandidátních listin. 

 

Situace se v obci opakuje pravidelně, především v době, kdy si pořadatelé rallye vyberou 

obec pro trasu jejich rallye, v tom případě se zvedne vlna nevole mezi občany a 

zastupitelstvo to pak musí řešit. Zastupitelstvo v řešení také ovlivňuje postoj okolních obcí, 

přes které rallye také projíždí, pokud tedy v okolních obcích s rallye souhlasí, tak se 

zastupitelé v Lučici nesnaží rallye blokovat, jen se snaží o to, aby rallye projížděla pouze po 

kraji obce, nikoli v jejím středu, kde je omezeno a ohroženo více domů, než na kraji obce. 

Spor však nijak obec neparalyzuje ani neovlivňuje, jen přivolává díky nespokojeným 

občanům pozornost médií. Protože je v obci značný klid a panuje zde harmonie, pak je tento 

konflikt nejdůležitější v obci, protože obec žádné jiné spory a podobné sváry neřeší, přesto 

tento konflikt nijak neovlivňuje politickou situaci v obci. (Rozhovor s anonymním 

představitelem obce Lučice); (Lučice) 

 

3.3.3 Nížkov 

Obec Nížkov leží 12 km od okresního města Žďár nad Sázavou. Součástí obce jsou i dvě 

místní části, a to místní část Buková a místní část Špinov. První písemná zmínka o obci je 

z roku 1234. K 1. lednu 2018 měla obec 968 obyvatel. Obec má patnáct zastupitelů, z toho 

jich pět je v radě obce. V zastupitelstvu můžeme najít zástupce tří kandidátek (KDU-ČSL, 

KSČM a Sdružení nezávislých kandidátů). Starostou je Josef Vlček. V obci působí několik 

zájmových spolků, mezi ně například patří TJ Sokol Nížkov, HC Nížkov, oddíl kopané 

Muflon Nížkov, SDH Nížkov a další. (Nížkov. 2000 – 2015) 

 

Dle rozhovoru se starostou obce Josefem Vlčkem není situace v obci zcela harmonická, viz 

tabulka č. 7. 
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Tabulka č. 7: Soutěživost v obci Nížkov 

Současnost Představitelé obce se občas hádají 

Minulost Představitelé obce se občas hádali 

Zdroj: Autor 

 

V obci Nížkov se soutěživost mezi politickými aktéry projevuje neustále. Nejde sice o žádné 

vyostřené hádky, ale konflikty nějaké občas vyvstanou. 

 

Tabulka č. 8: Spory v obci Nížkov 

Předmět sporu Věcné zájmy 

Přítomnost sportovního štěpení Není přítomno 

Zdroj: Autor 

 

Spory, které se v obci vyskytnout jsou spíše věcné, týkají se různých zájmů a priorit 

jednotlivých kandidátek. Spor, na jehož základě byla obec vybrána, nemá nic společného 

zastupitelstvem a ani se ho nijak nedotkl, pro obec jako takovou byl spor nepodstatný, byla 

to pouze jednorázová akce, která se fungování obce nijak nedotkla a neměla vůbec žádný 

vliv na komunální volby v obci a na politiku. Tento rádoby spor vznikl na popud pouze 

jednoho člověka, který s pořádáním politických akcí nesouhlasil. Když byl tento spor jako 

možný vyvrácen, tak pan starosta potvrdil, že obec nemá v oblasti sportu žádné problémy a 

až na jeden spor, který se týkal domu s pečovatelskou službou, neřeší nijak významné 

konflikty, které by ovlivňovali politickou či společenskou situaci v obci. 

 

V současné době obec řeší nějaké konflikty, nic však, co by souviselo se sportem, jsou to 

spíše věci, které se týkají spíše takových problémů, jako jsou rekonstrukce a revitalizace 

obce, či problém s infrastrukturou. (Nížkov. 2000 – 2015); (Rozhovor se starostou obce 

Nížkov Josefem Vlčkem) 

 

3.3.4 Ovesná Lhota 

„Ovesná Lhota je obec v okrese Havlíčkův Brod.“ (Obecní úřad Ovesná Lhota. 2019). První 

písemná zmínka o obci je z roku 1382. K 1. lednu 2018 měla obec 168 obyvatel. Ovesná 

Lhota má sedmičlenné zastupitelstvo a starostkou je v současné době Tereza Kadlecová. 
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V zastupitelstvu sedí dva zástupci kandidátky LHOŤÁCI 2018 a pět zástupců kandidátky 

LHOŤÁCI PRO LHOTU. V obci také působí spolek Sboru dobrovolných hasičů. 

 

Obec byla vybrána díky monitoringu médií, kde byly nalezeny články, ve kterých se 

zmiňovalo, že Ovesná Lhota měla ve volebním období 2014 - 2018 ve svém vedení dva 

nesmiřitelné tábory, které se nebyly schopné dohodnout na řešení konfliktu, který se zrodil 

kolem projektu multifunkčního hřiště, který měl stát kolem sedmi milionů korun, což se části 

zastupitelů zdálo předražené a nesmyslné. Tento konflikt vyústil ve fakt, že se v tomto 

období musely v obci konat troje volby do obecního zastupitelstva. Jak po prvních, tak po 

druhých volbách část zastupitelů na svoji pozici rezignovala a počet zastupitelů se tak dostal 

pod nejnižší možný počet zastupitelů10, musely se zde konat nové volby. Tento krok 

zastupitelé udělali proto, aby je druhá kandidátka nepřehlasovala. Až ve třetích volbách 

došlo k tomu, že všechna zastupitelská křesla obsadili členové uskupení LHOŤÁCI PRO 

LHOTU, v jehož čele stála současná starostka Tereza Kadlecová. Protikandidátka, kterou 

vedl bývalý starosta Vladimír Šemík, se před volbami, které se konali v dubnu 2016, vzdala. 

(iDnes.cz. 1999 – 2019). 

 

Z rozhovoru se současnou paní starostkou vyplývá, že situace v obci je dost rozdílná oproti 

posledním několika letům, viz tabulka č. 9. 

 

Tabulka č. 9:  Soutěživost v obci Ovesná Lhota 

Současnost Představitelé obce se nehádají 

Minulost Představitelé obce se hádali často 

Zdroj: Autor 

 

V minulosti docházelo mezi zastupiteli obce k ostrým střetům, které vyústili v opakované 

komunální volby, za tuto situaci mohlo to, že v obci byly zastoupeny dvě kandidátky. Situace 

se uklidnila až v době, kdy v zastupitelstvu byli pouze zástupci jedné kandidátky. 

 

  

                                                           
10 Nejnižší zákonný počet zastupitelů je pět 



 

 

35 

Tabulka č. 10: Spory v obci Ovesná Lhota 

Předmět sporu Věcné zájmy 

Přítomnost sportovního štěpení Štěpení bylo přítomno 

Intenzita sportovního štěpení Paralýza společnosti 

Vznik nových aktérů Vznikl nový aktér 

Zdroj: Autor 

 

Spory, které zastupitelstvo řešilo, byly spíše věcného rázu. Spor související se sportem 

opravdu výrazně ovlivnil politickou situaci v obci, byl jedním z nejdůležitějších sporů v obci 

a téměř výhradně paralyzoval společnost. Zastupitelstvo se kvůli tomu dost hádalo a 

nedokázalo najít potřebné řešení, a to především v době, kdy v zastupitelstvu byli 

zastoupeny dvě kandidátky, kdy každá zastávala právě opačný názor na daný projekt 

víceúčelového hřiště. Kandidátka v čele s bývalým panem starostou chtěla projekt hřiště 

schválit tak, jak byl naprojektován, naopak zástupci kandidátky LHOŤÁCI PRO LHOTU 

v čele se současnou starostkou chtěli projekt „osekat“ a chtěli nechat vybudovat jen hřiště 

bez přilehlého zázemí, které mělo dle původního projektu stát přibližně stejnou částku jako 

hřiště samotné, což se jim pro obec, která nemá ani 200 obyvatel zdálo moc a především 

měli strach, že pokud by byl projekt realizován celý, pak by celá částka výrazně zatížila 

rozpočet obce, protože na stavbu nebyly žádné dotace, obec by tak musela v několika dalších 

letech opravdu opatrně vybírat projekty a různé opravy a rekonstrukce, které se v obci 

v dalších letech zrealizují, nebo by na ně kvůli tomuto projektu ani nezbyly finance.  

Fakticky za počátek sporu můžeme považovat zasedání zastupitelstva, na která začali chodit 

jednotliví občané a začali se stavět proti tomuto projektu, a to z důvodů, které jsou uvedeny 

výše. Spor taktéž ovlivnil dění kolem voleb do zastupitelstva obce, vznikly nové koalice a 

spojenectví, respektive vznikly nové kandidátky, které byly víceméně orámované tímto 

sporem. (Rozhovor se starostkou obce Ovesná Lhota Terezou Kadlecovou) 

 

V současné době už spor není aktuální, víceúčelové hřiště bylo vybudováno bez okolního 

zázemí, které je ovšem v plánu vybudovat v dalších několika letech, jen pravděpodobně 

nebude shodné s původním projektem, který počítal se zázemím za přibližně 3,5 milionů Kč, 

bylo by to zázemí zděné, se základy. V současné době se spíše počítá s nějakými buňkami, 

které se předělají na jakési zázemí, a vybuduje se zde posezení. Za peníze, které by původně 

padly na dané zázemí, byla zrekonstruovaná hasičárna, byly opraveny chodníky, 
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zrekonstruovala se prodejna, kterou obec v současné době provozuje. Zasedání 

zastupitelstva už probíhají v klidu, téměř veškeré návrhy jsou schvalovány jednohlasně, 

ačkoli jsou v zastupitelstvu zastoupeny dvě kandidátky, tak podle slov paní starostky se na 

téměř na všem shodnou.  

 

3.3.5 Puklice 

Obec Puklice leží 8 km od Jihlavy, je tedy součástí okresu Jihlava. K obci tak patří místní 

části Studénky a Petrovice. K 1. lednu 2018 měla obec 841 obyvatel. První zmínka o obci je 

z roku 1318. Obecní zastupitelstvo čítá patnáct zastupitelů, z toho jich je ještě pět v radě. 

Starostkou je v současné době Kateřina Pauzarová. V obci působí hned několik zájmových 

spolků, mezi ně patří Český zahrádkářský svaz Puklice, Sbor dobrovolných hasičů Studénky, 

Myslivecké sdružení Puklice, Spolek dětem Studénky, Puklice v akci, TJ Sokol Puklice, 

Sbor dobrovolných hasičů Puklice a Český svaz chovatelů Puklice. (Puklice. 2019) 

 

V rozhovoru se současnou starostkou Kateřinou Pauzarovou jsme se dozvěděli, že situace 

v obci oproti minulosti výrazně změnila, viz tabulka č. 11. 

 

Tabluka č. 11: Soutěživost v obci Puklice 

Současnost Představitelé obce se nehádají 

Minulost Představitelé obce se hádali často 

Zdroj: Autor 

 

V předchozích 16 letech11 byla moc v obci v rukou Sokolů, kteří měli většinu 

v zastupitelstvu, dost často se v té době vyskytovali spory mezi Sokoly a Hasiči. Tyto spory 

byly spíše věcné a rozhodně byly nejdůležitější v obci. Vzhledem k tomu, že měli 8 

zastupitelů v zastupitelstvu, tak si Sokoly mohli schválit úplně všechno. 

 

  

                                                           
11 Tedy v letech 2002 – 2018 (čtyři volební období) 
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Tabulka č. 12: Spory v obci Puklice 

Předmět sporu Věcné zájmy 

Přítomnost sportovního štěpení Štěpení bylo přítomno 

Intenzita sportovní štěpení V určité části měl spor vyhrocenou podobu 

Vznik nových aktérů Vznikl nový aktér 

Zdroj: Autor 

 

V určité části měli spory dost vyhrocenou podobu. V obci je zvykem, že každý spolek, který 

v obci figuruje má i svoji kandidátku, se kterou kandiduje do zastupitelstva. Jako reakce na 

spor sice nevznikla zcela nová organizace, ale občanské sdružení Puklice v akci, který do 

této doby v obci nekandidovaly, se rozhodly, že do komunálních voleb půjdou, protože je 

potřeba dosáhnout nějaké změny a je potřeba vyprovokovat jiné spolky, aby se situace v obci 

změnila. Obec podle současné starostky vládou Sokolů velmi trpěla, v obci se nic 

nevybudovalo, problémy se neřešily, vedlo to k zamrznutí celé obce. Do obecního 

zastupitelstva v roce 2018 kandidovalo devadesát kandidátů, což je přes 10 % všech obyvatel 

obce. Puklice v akci nakonec skončily druhé, ale společně s ostatními kandidátkami a jejich 

získanými mandáty se spojily a dali dohromady vítěznou koalici, kdy v opozici zůstali právě 

vyhrávající TJ Sokol. 

 

V současné době v obci panuje klid a harmonie, problémy se začali řešit a obec se postupně 

probouzí k životu. Dle slov starostky se všichni snaží a při zasedání zastupitelstva či rady 

jsou víceméně jednotní včetně původní opozice TJ Sokol, obec se ihned po volbách 

přihlásila do všech možných dotačních programů, aby se dostala z letargie, ve které byla 

téměř šestnáct let. Co se týče sporu, který se týkal hasičárny, tak ten bohužel nedopadl 

nejlépe, budova sokolovny byla restituentem obci prodána, to se však s hasičárnou nestalo, 

ta se tedy majetkem obce ani hasičů nestala, hasiči ji tak mají zatím jen v pronájmu. Mezi 

spolky v současné době panuje klid, obec se snaží ke všem přistupovat stejně a přispívat jim 

stejnou měrou. (Puklice. 2019); (Rozhovor se starostkou obce Puklice Kateřinou 

Pauzarovou) 
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3.4 Obce do 15 000 obyvatel 

3.4.1 Hrotovice 

Hrotovice jsou město ležící v okrese Třebíč. K 1. lednu 2018 měly 1 772 obyvatel. První 

zmínka o obci je z roku 1228. Město má patnáctičlenné zastupitelstvo a pětičlennou radu.  

V zastupitelstvu sedí zástupci pěti politických uskupení – Pro Hrotovice, Sdružení 

nezávislých kandidátů I., KDU-ČSL, KSČM a Sdružení nezávislých kandidátů. Starostkou 

je Mgr. Hana Škodová. Ve městě působí několik zájmových spolků, např. Sbor 

dobrovolných hasičů, Myslivecký spolek Hrotovice, Sokol Hrotovice a další. (Hrotovice. 

2019) 

 

Město Hrotovice se subjektem šetření staly díky novinovému článku, ve které starostka 

Hrotovic Hana Škodová pověděla, že v Hrotovicích plánují vyřešit majetkové vztahy 

k pozemkům starého hřiště a budovy Sokolovny v centru obce. Tento fakt nenaznačuje 

žádný spor, ale vzhledem k tomu, že některé obce, či města mají občas problém s odkupem 

majetku Sokola a to především kvůli sokolské politice, kdy o těchto změnách a především o 

ceně rozhoduje Česká obec sokolská, proto s jednotlivými návrhy řešení nemusí vždy 

všichni v zastupitelstvu souhlasit a může to vyvolat diskuse a hádky mezi jeho členy, proto 

byly Hrotovice vybrány, abychom zjistili, zda v tomto případě vznikl spor, nebo se situace 

vyřešila v klidu. 

 

Z rozhovoru s jedním z představitelů města můžeme vidět, že situace v obci i v městském 

zastupitelstvu je harmonická, viz tabulka č. 13. 

 

Tabulka č. 13: Soutěživost ve městě Hrotovice 

Současnost Představitelé obce se nehádají 

Minulost Představitelé obce se nehádali 

Zdroj: Autor 

 

Podle dotazovaného představitele byla i je atmosféra na zastupitelstvu klidná, zastupitelé 

se nehádají 
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Tabulka č. 14: Spory ve městě Hrotovice 

Předmět sporu Věcné zájmy 

Přítomnost sportovního štěpení Štěpení bylo přítomno 

Intenzita sportovního štěpení Běžná výměna názorů 

Vznik nových aktérů Nevznikají noví aktéři 

Zdroj: Autor 

 

Po rozhovoru s představitelem/představitelkou města jsme se dozvěděli, že jediný spor, 

který se týkal této oblasti, byl v podobě řešení, jak se dostat právě k majetku Sokolů, aniž by 

za to město muselo zaplatit, protože pokud by město majetek od Sokolů odkoupilo, pak by 

finance, které město za to utratilo, nešel místním Sokolům, ale šel by na Župu a ta by peníze 

přerozdělila mezi své pobočky, a pravděpodobně by je dostaly jiné obce, než právě 

Hrotovice, protože místní Sokoli nevyvíjí nijak velkou aktivitu, tudíž by je župa raději dala 

jiným sokolským organizacím, které by je lépe využily. Došlo se tedy k řešení, že město 

vymění staré hřiště a objekt sokolovny, které leží ve středu města na lukrativních pozemcích 

a sokolům za to dají dvě nově postavená hřiště a zázemí, které k nim patří. S tímto řešením 

samozřejmě někteří zastupitelé nesouhlasili, protože poukazovali na fakt, že městu připadne 

stará a zdevastovaná budova a staré hřiště a sokolům padnou do klína dvě nová hřiště a 

k tomu ještě nové zázemí, dále poukazovali na fakt, že město dostane zdevastovanou 

budovu, do jejíž stavu ji dostali právě místní Sokoli, kteří se o ni nestarali a že tak to dopadne 

i po směně s novým zázemím, protože předpokládají, že Sokoli se o to opět nebudou starat, 

tak jak se nestarali o svůj majetek doposud, přesto to bylo asi jediné řešení, které bylo 

schůdné pro obě strany, jak pro obec, tak pro Sokol. Město má lukrativní místo uprostřed 

města a Sokol má dvě nová hřiště a nově vybudované zázemí. Jedná se tak o spor spíše 

věcný. Spor jako takový není, nebo nebyl pro město tak důležitý, představitel/představitelka 

města mu přidělil/a až čtvrtou důležitost z nabízených možností. Při diskuzi tohoto problému 

se jednalo spíše o běžnou výměnu názorů. Spor neměl vliv na nominaci kandidátek. 

 

V současné době už situace kolem majetku a pozemků není aktuální, město s místním 

Sokolem majetky vyměnilo a tím se situace vyřešila. Jedinou věcí, která je zajímavá, je fakt, 

že v obci v komunálních volbách 2018 kandidovala kandidátka nezávislých, která byla téměř 

z 100% zastoupena členy Sokolů a jejich příbuzných a přátel a pravděpodobně šlo o krok, 

který byl spojený s tím, aby spolek měl větší vliv na přidělování příspěvků zájmovým 
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organizacím. (Hrotovice. 2019); (Rozhovor s anonymním představitelem města Hrotovice) 

 

3.4.2 Kamenice 

Městys Kamenice se nachází v okrese Jihlava. K 1. lednu 2018 měl městys 1 938 obyvatel. 

K městysi patří i osady Kamenička, Řehořov, Vržanov a Brodek. První zmínka o městysy je 

z roku 1358. Městys má patnáctičlenné zastupitelstvo a pětičlennou radu. V zastupitelstvu 

jsou zastoupeny čtyři politická uskupení – Za rozvoj Kameničky, SDRUŽENÍ 

NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ŘEHOŘOV, KDU-ČSL a Sdružení kamenických 

nezávislých kandidátů. Starostkou je Mgr. Eva Jelenová. Působí zde spolky jako Sbor 

dobrovolných hasičů, TJ Sokol Kamenice, nebo SK Kamenice 1933. (Kamenice. 2019) 

 

Městys byl pro šetření vybrán na základě novinového článku, který se zmiňoval o opravě 

sokolovny v městysi Kamenice, kde se po několika letech vrátila právě budova sokolovny 

do držení místní organizace. Budovy se v období dvou až tří let ujali čtyři lidé, kteří na ni 

začali postupně pracovat a opravovat ji, „udělali nové rozvody elektřiny, nová sociální 

zařízení, dávali do toho vlastní peníze.“ (PACOLA, Arnošt). Vedení městyse bylo podle 

článku zpočátku k projektu opravy sokolovny skeptické, ale pak se najednou karta obrátila, 

začali opravu podporovat. Kvůli obratu vedení městyse byla Kamenice vybrána do tohoto 

výzkumu. 

 

Po rozhovoru s paní starostkou bylo zjištěno, že v Kamenici není žádný spor, že 

zastupitelstvo je klidné a panuje a panovala zde i v minulých letech harmonie a ani co se 

týče té sokolovny, tak se zastupitelé nehádali, vše probíhá v klidu, městys nemá žádný 

problém, který by se sportu týkal. Viz tabulka č. 15. 

 

Tabulka č. 15: Soutěživost v městysi Kamenice 

Současnost Představitelé obce se nehádají 

Minulost Představitelé obce se nehádali 

Zdroj: Autor 

Co se týče projektu Sokolovny, pak byl tento projekt v městysi středně důležitý, protože mu 

starostka městyse přiřadila třetí nejvyšší důležitost v obci z nabízených sporů/projektů. Při 

jeho projednávání se však jednalo na úrovni běžné výměny názorů. Ve volebním období 
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2014 – 2018 byla v zastupitelstvu zastoupena kandidátka „Zájmové spolky – neziskové 

organizace“, byla to kandidátka všech spolků v Kamenici a přilehlých osadách, které 

v zastupitelstvu v tomto období byla přidělena pravomoc vytvořit nějaký systém pro 

přidělování příspěvků a jiné pomoci spolkům v městysi, bylo tedy pouze na zástupcích této 

kandidátky, aby vymysleli nějaký mechanismus, který by byl pak schválen na zastupitelstvu. 

Zastupitelé této kandidátky se samozřejmě zapojovali i do jiných oblastí a řešili i jiné 

problémy městyse, než jen spolkové záležitosti. 

 

V současné době není v Kamenici, žádný spor a ani v zastupitelstvu žádné spory, či konflikty 

nepanují. Ani zastupitelstvu již není žádná kandidátka, která by měla něco přímo společné 

se spolky. (Kamenice. 2019); (Rozhovor se starostkou městyse Kamenice Mgr. Evou 

Jelenovou) 

 

3.4.3 Ledeč nad Sázavou 

Město Ledeč nad Sázavou je třetím největším městem v okrese Havlíčkův Brod. K 1. lednu 

2018 mělo město 5 104 obyvatel. První zmínka o městě je ze 12. století. Město má 

patnáctičlenné zastupitelstvo a pětičlennou radu. V čele města stojí Ing. Zdeněk Tůma. 

Ledeč nad Sázavou má také čtyři místní části – Habrek, Horní Ledeč, Obrvaň a Souboř. Ve 

městě působí mnoho spolků, mezi ně patří Sbor dobrovolných hasičů, HC Ledeč nad 

Sázavou. (Ledeč nad Sázavou. 2000 – 2019) 

 

V Ledči nad Sázavou se v roce 2014 řešila situace kolem nově otevřené cyklostezky. Díky 

nové cyklostezce, která byla slavnostně otevřena v dubnu 2014, několik lidí přišlo o možnost 

dostat se pomocí motorových vozidel ke svým pozemkům, objektům a jiným zařízením, 

protože cyklostezka se stala jedinou přístupovou cestou k jejich pozemkům. Cyklostezka 

totiž vznikla na komunikaci, která se přebudovala právě na cyklostezku, a na tu již motorová 

vozidla neměli přístup. Spor vznikl především mezi městem a manželi Janouškovými, kteří 

u cyklostezky provozují středisko Sluneční zátoka, ke které tak díky cyklostezce ztratili 

klienti přímý přístup, a pokud by se chtěli ke středisku dostat, tak museli jít 2 km pěšky. 

Manželé si tak stěžovali na městě, že díky tomu a i díky výstavbě cyklostezky přichází o 

peníze, které jsou jejich hlavním zdrojem příjmů. Pan Janoušek také do novin vypověděl: 

„Přijde mi, že hlavní snahou města v tuto chvíli je, aby nemuselo vracet dotaci, kterou na 
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výstavbu cyklostezky dostalo.“ (Denik.cz. 2005 – 2018).  Město by muselo vrátit dotaci ve 

výši 4,5 milionů korun, pokud by cyklostezka musela být změněna na cyklotrasu a lidé by 

tak po ní mohli i nadále jezdit auty. Na podzim 2014, těsně před komunálními volbami 

vygradovala situace kolem sporu, kdy se místní politici dohadovali, osočovali a pomlouvali 

a to v rámci tvrdého předvolebního boje a čtrnáct dní před volbami chtěli, odvolat starostu 

města Petra Vaňka (ČSSD), který se zasadil o to, že byl v lednu 2014 pravomocně odsouzen 

k podmínečnému trestu bývalý starosta města Stanislav Vrba, který „podle soudu zfalšoval 

rozhodnutí ledečských zastupitelů, kteří odmítli schválit prodej jednoho z městských 

pozemků. Vrba listinu pozměnil tak, že zastupitelstvo k prodeji dalo souhlas, později prodej 

i podepsal. Jeho podvod odhalil právě jeho nástupce Petr Vaněk a podal na něj trestní 

oznámení.“ (VOKÁČ, Martin). Starosta Petr Vaněk reagoval na nekončící výpady vůči jeho 

osobě a celému vedení města tím, že několik dní před volbami zveřejnil na městském webu 

několik dokumentů, ve kterých mimo jiné obvinil i pana Janouška z účelového jednání a 

popsal tam i jeho nepřiznané dluhy a další Vrbův údajný podvod, díky kterému se 

Janouškovi dostali k úvěru na Sluneční zátoku. Spor dostal také jiný rozměr, kdy se těsně 

před volbami dostal pan Janoušek na druhé místo kandidátky hnutí ANO a manželka 

bývalého pana starosty Vrby, který i v té době byl stále zastupitel, na desáté místo stejné 

kandidátky. 

 

Podle slov současného pana starosty je i bylo zastupitelstvo ve městě harmonické, téměř se 

nehádá, sice se občas vyskytne nějaký konflikt, ale je to jen jednorázové, viz tabulka č. 16. 

 

Tabulka č. 16: Soutěživost ve městě Ledeč nad Sázavou 

Současnost Představitelé obce se nehádají 

Minulost Představitelé obce se občas hádali 

Zdroj: Autor 

 

V současné době je atmosféra na zastupitelstvu klidná, v minulosti však mezi politickými 

aktéry ve městě občas nějaké konflikty vznikly. Pokud tedy vyvstane nějaký problém, tak se 

ho zastupitelé snaží vyřešit nejprve na pracovních schůzkách, aby se pak na zastupitelstvu 

nedohadovali. 
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Tabulka č. 17:  Spory ve městě Ledeč nad Sázavou 

Předmět sporu Kombinace osobních a věcných zájmů 

Přítomnost sportovního štěpení Štěpení bylo přítomno 

Intenzita sportovního štěpení V určité části měl spor vyhrocenou podobu 

Vznik nových aktérů Nevznikají noví aktéři 

Zdroj: Autor 

 

Pokud už řeší nějaké spory, pak jsou tyto spory většinou kombinací osobních a věcných 

zájmů. Spor, který se týkal cyklostezky, nebere jako spor v zastupitelstvu, bere to pouze jako 

nevhodně zvolenou dotaci, která byla nevhodně umístěna a vzhledem k tomu, že 

neexistovala žádná výjimka možnosti tohoto programu. Na zastupitelstvu se shodli, že ne 

všichni zastupitelé byli stoprocentně seznámeni s podmínkami té dotace, a přitom byli 

všichni ujišťováni, že vše kolem dotace je v pořádku, jen kvůli tomu se zastupitelstvo dostalo 

tam, kde v této situaci je. Spor se tedy týkal výkladu podmínek a na to, že se stala chyba, 

jsme přišli až v době, kdy se na cyklostezku dávalo dopravní značení. I přesto, že to starosta 

nebral jako spor v zastupitelstvu, tak situaci vzniklé kolem cyklostezky přiřkl nejvyšší 

důležitost a to především proto, že situace, která pak vznikla při řešení tohoto problému, 

stála město dost financí, protože město muselo vrátit veškeré finance, které jim byli, díky 

dotaci poskytnuty. Mohlo by se ale také jednat na spor mezi současnými zastupiteli, 

respektive části zastupitelstva proti bývalému vedení města, které tuto situaci zavinilo. 

V určité části měl spor dost vyhrocenou podobu. Podle pana starosty spor nijak neovlivnil 

podobu kandidátních listin ani vzniklé koalice. 

 

V současné době je již spor, který se týkal cyklostezky vyřešený, město vrátilo všechny 

dotace, které na cyklostezku dostalo. Z cyklostezky se stala hezká upravená cesta, po které 

mohou jezdit jak motorová vozidla, tak cyklisté či jiní vyznavači podobných sportů. Pro 

město to sice znamenalo ztrátu, ale chyba byla na straně vedení města, které si špatně 

přečetlo a vyložilo podmínky pro zisk dotace. Zastupitelstvo města sice v současnosti řeší 

průběžně problémy, které se sportem nijak nesouvisí, ale vše probíhá v klidu, vzhledem ke 

zmíněným pracovním schůzkám zastupitelstva, zastupitelé se tak snaží, aby zasedání 

zastupitelstva proběhla v klidu a to především proto, že zasedání zastupitelstva jsou online 

vysílána na internetu a každý z občanů je tak může sledovat z pohodlí svého domova, což 

zastupitele nabádá k tomu, aby krotili své emoce. (Ledeč nad Sázavou. 2000 – 2019); 
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(Rozhovor se starostou města Ledeč nad Sázavou Ing. Zdeňkem Tůmou) 

 

3.4.4 Nové Město na Moravě 

Nové Město na Moravě leží v okrese Žďár nad Sázavou. K 1. lednu 2018 město 10 063 

obyvatel. „Historické počátky Nového Města na Moravě spadají do poloviny 13. století.“ 

(NMNM. 2016). Město má dvaceti tříčlenné zastupitelstvo a pětičlennou radu. 

V zastupitelstvu můžeme najít zástupce šesti politických uskupení – Lepší Nové Město, 

KDU-ČSL, SNK pro obce, ODS, TOP 09 a Svobodní a ANO 2011. Starostou města je 

Michal Šmarda. K městu patří také devět místních částí – Hlinné, Jiříkovice, Maršovice, 

Olešná, Petrovice, Pohledec, Rokytno, Slavkovice a Studnice. V Novém Městě na Moravě 

také působí několik zájmových spolků, patří se například Biatlon, Karate Club, Tenisový 

klub, Sportovní klub lyžování, Sportovní fotbalový klub Nové Město na Moravě. Klub 

středozem a mnohé další kulturní, sportovní a jiné zájmové spolky. (NMNM. 2016) 

 

V případě Nového Města na Moravě nemůžeme tvrdit, že se jedná o spor, v článku z 2. 

listopadu 2017 je zmíněn problém s financováním sportu Novoměstského sportovního 

klubu, kde si Jan Skřička, který je správce sportovního areálu Vysočina Arena zmínil, že 

klub měl problémy s financováním ze strany sportovního svazu. Klub chtěl peníze na opravu 

skokanských můstků a rada města doporučila zastupitelstvu schválit dotaci právě na 

financování klubu. Dalším krokem, kterému mohly předcházet nějaké spory, byl nový 

územní plán města, který mimo jiné počítá s výstavbou rychlobruslařské haly, lyžařského 

tunelu a fotbalového stadionu. (Denik.cz. 2005 – 2019); (ZELENÁ KŘÍŽOVÁ, Helena) 

 

Bohužel se v případě Nového Města na Moravě nepodařil zprostředkovat osobní rozhovor, 

přesto nám však jeden z představitelů města odpověděl písemně na předem stanovené 

otázky. Ve scénáři nám zvýraznil, že ve městě panuje často bouřlivá atmosféra, viz tabulka 

č. 18. 

 

Tabulka č. 18: Soutěživost ve městě Nové Město na Moravě 

Současnost Představitelé obce se občas hádají 

Minulost Představitelé obce se hádali často 

Zdroj: Autor 
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Podle vyplněného scénáře jedním z představitelů Nového Města na Moravě je soutěživost 

mezi zastupiteli opravdu velká, v minulosti byla ještě více znatelná než v současné době. 

 

Tabulka č. 19: Spory ve městě Nové Město na Moravě 

Předmět sporu Kombinace osobních a věcných zájmů 

Přítomnost sportovního štěpení Ve městě je přítomno 

Intenzita sportovního štěpení V určité části měl spor vyhrocenou podobu 

Vznik nových aktérů Nevznikají noví aktéři 

Zdroj: Autor 

 

Můžeme tedy vidět, že na zastupitelstvu často dochází ke konfliktům, ty jsou často 

kombinací osobních a věcných zájmů. V této zpovědi nám představitel města také potvrdil, 

že situace týkající se rychlobruslařské dráhy, lyžařského tunelu a fotbalového stadionu měla 

v určité části dost vyhrocenou podobu, přesto o tomto sporu řekl, že byl až jako čtvrtý nejvíce 

důležitým sporem ve městě. Sdělil nám také, že spor neměl nijakým způsobem vliv na 

složení kandidátek, či koalic ve městě. (Rozhovor s anonymním představitelem města Nové 

Město na Moravě) 

 

3.4.5 Telč 

Telč je městem, které leží v okrese Jihlava. K 1. lednu 2018 měla 5 339 obyvatel. První 

zmínky o Telči jsou již z roku 1099. Město má dvacetijednačlenné zastupitelstvo a 

sedmičlennou radu. Starostou města je Mgr. Roman Fabeš. V zastupitelstvu jsou zastoupeni 

představitelé šesti kandidátek – KSČM, KDU-ČSL, „ČAS ZMĚNY“, Sdružení nezávislých 

a SNK ED, ODS a Společnost pro Telč – Piráti a Zelení. Telč má jednu místní část – 

Studnice. V Telči také působí několik kulturních a zájmových spolků, patří mezi ně např. 

Český svaz chovatelů drobného zvířectva, Folklorní soubor Podjavořičan, Myslivecké 

sdružení Telč, Orel Jednota Telč, Sportovní klub Telč, TJ Sokol Telč a mnohé další. (Telč) 

 

 Rozhovoru se starostou města můžeme vidět, že situace v obci i na zasedáních zastupitelstva 

je harmonická, viz tabulka č. 20. 
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Tabulka č. 20: Soutěživost ve městě Telč 

Současnost Představitelé obce se nehádají 

Minulost Představitelé obce se nehádali 

Zdroj: Autor  

Rozhovor vyvrátil jakékoli možnosti, že by byl ve městě přítomen spor, pokud se ve městě 

něco řeší, pak se jedná pouze o běžnou výměnu názoru, žádné hádky. Co se týče problému, 

kvůli kterému jsme Telč vybrali, tak k tomu nám pan starosta řekl pár slov. Nový model, 

tedy provoz v rukou vlastníka je právě objektem kritiky. Mimo jiné i při schvalování 

výstavby nového stadionu panovala diskuse, zda jej postavit, či ne, proti tenkrát byli tři 

zastupitelé, ti poukazovali na fakt, že výstavba město zatíží, ale nejednalo se o žádné hádky, 

bylo to spíše konstatování. 

 

V současné době město sice občas řeší nějaké menší problémy, ale zastupitelé se dokáží na 

všem shodnout a domluvit se. Co se týče zimního stadionu, tak zde město občas řeší stížnosti 

občanů, ale s těmi nic neudělá, protože město v současné chvíli není provozovatelem 

stadionu, takže stížnosti občanů dopadají na neúrodnou zem, tyto stížnosti spíše vyplývají 

z nevědomosti občanů, že město není provozovatelem stadionu. (Telč); (Rozhovor se 

starostou města Telč Mgr. Romanem Fabešem) 

 

3.5 Obce nad 15 000 obyvatel 

3.5.1 Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Brod je bývalým okresním městem Kraje Vysočina. K 1. lednu 2018 měl 23 101 

obyvatel. Vznik města je datováno do 2. poloviny 13. století. Město má pětadvacetičlenné 

zastupitelstvo a sedmičlennou radu. Starostou města je Mgr. Jan Tecl, MBA. 

V zastupitelstvu je zastoupeno deset politických uskupení – Česká pirátská strana, ANO 

2011 – Ženy za Brod, KSČM, TOP 09, ODS, Broďáci, Společně pro Brod, KDU-ČSL, SPD 

a ČSSD. Havlíčkův Brod. K Havlíčkovu Brodu také patří osmnáct osad – Březinka, Herlify, 

Horní Papšíkov, Jílemník, Květnov, Mírovka, Novotnův Dvůr, Občiny, Perknov, Poděbaby, 

Suchá, Svatý Kříž, Šmolovy, Temesivy, Veselice, Vršovice, Vysočany a Zbožice. Ve městě 

působí také několik zájmových spolků, mezi ně patří např. Aeroklub Havlíčkův Brod, 
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Bruslařský Klub Havlíčkův Brod, z.s., TJ JISKRA a mnohé další. (Havlíčkův Brod); 

(Havlíčkův Brod – Městské informační centrum.) 

 

V Havlíčkově Brodě byl na začátku roku 2016 přítomen spor mezi radnicí a fotbalovým 

klubem FC Slovan, kdy se vedení města snažilo vkládat do obsazování pozic ve vedení klubu 

a také snížilo slíbené dotace z 1,85 milionů korun na 1,7 milionů korun. Město chtělo do 

čela dosadit svého manažera poté, co všichni činovníci klubu složili funkce. To se však klubu 

nelíbilo. Před Vánocemi 2015 se zdálo, že vše bude v pořádku, na stole byla nová dohoda, 

která se týkala dalšího fungování a financování klubu, na začátku ledna 2016, však spor 

vypukl nanovo, protože radnice odmítla jedna s klubem, dokud nebude mít nové vedení, a 

tak místostarostka Ivana Mojžyšková (ČSSD) přišla s nápadem, aby klub vedl manažer, 

kterého město navrhne a ten si sám vybere své spolupracovníky. To by byl podle fotbalových 

funkcionářů neuvážený krok, protože by daný manažer byl pod časovým tlakem a musel by 

převzít klub se 450 členy a s čtyřmilionovým rozpočtem, mohlo by to ohrozit chod klubu. 

Nakonec tah paní Mojžyškové vyšel, její kandidát, bývalý šéf společnosti ČD Cargo Oldřich 

Mazánek se stal novým předsedou FC Slovan. (iDnes.cz. 1999 – 2019) 

 

Dalším sporem, který se týkal sportu, respektive sportovního zařízení byla ubytovna na 

zimním stadionu v Kotlině, kdy na této ubytovně byli ubytovaní zahraniční dělníci. Město 

totiž řešilo petici s více jak devíti stovkami podpisů. Petice byla namířena právě proti 

takovýmto ubytovnám. Poté, co byla petice doručena na město, se vedení města okamžitě 

chytlo za hlavu a začalo věc řešit i tím, že vypovědělo smlouvu nájemci, zmíněné ubytovny. 

V několika posledních měsících před výpovědí na ubytovny několikrát mířila policie a 

hasiči. 

 

Z rozhovoru s jedním z představitelů víme, že ve městě se střídají období, kdy se 

zastupitelstvo hádá a kdy je na něm klid, viz tabulka č. 21. 

 

Tabulka č. 21: Soutěživost  ve městě Havlíčkův Brod 

Současnost Představitelé obce se občas hádají 

Minulost Představitelé obce se občas hádali 

Zdroj: Autor 

 



 

 

48 

Ve městě Havlíčkův Brod se situace na zastupitelstvu často střídá. Občas zde dochází 

k menším hádkám či konfliktům, které ovšem nijak výrazně neovlivňují chod města. 

 

Tabulka č. 22: Spory ve městě Havlíčkův Brod 

Předmět sporu Věcné zájmů 

Přítomnost sportovního štěpení Ve městě bylo přítomno 

Intenzita sportovního štěpení Běžná výměna názorů 

Vznik nových aktérů Nevznikají noví aktéři 

Zdroj: Autor 

 

Pokud se ve městě řeší nějaké spory, pak se jedná o věcné zájmy nikoli o osobní. Ač se 

problém fotbalového klubu zdá jako velký, tak podle slov jedno z představitelů města je spor 

vcelku zanedbatelný v poměru s těmi, které město řeší. Naopak spory, které se týkali 

ubytoven, nebyly ve městě brány na lehkou váhu, město, mělo vcelku výrazný problém 

s těmito typy ubytoven, představitel města je řadí na druhou příčku důležitosti sporů, které 

se ve městě řešili. Zpovídaný zástupce města také sdělil, že ve městě byly spory, které se 

týkaly také financování hokejového klubu, tyto spory ale měly ještě menší váhu než spory, 

které se týkaly fotbalového klubu. Přesto se však v těchto případech jednalo o běžnou 

výměnu názorů. A nijak to neovlivnilo složení a podobu kandidátek, či koalic. (Rozhovor 

s anonymním představitelem města Havlíčkův Brod) 

 

Co se týče oblasti sportu, tak v současné době město neřeší žádný konflikt ani spor. Sport 

tak pro město nepředstavuje výrazné téma k řešení. 

 

3.5.2 Jihlava 

Jihlava je krajským městem Kraje Vysočina. K 1. lednu 2018  měla Jihlava 50 724 obyvatel. 

První zmínky o městě jsou z konce 12. století. Město má třiceti sedmičlenné zastupitelstvo 

a devítičlennou radu. Primátorkou města je MgA. Karolína Koubová. V zastupitelstvu jsou 

zastoupeni zástupci osmi politických subjektů – SPD, ČSSD, FÓRUM JIHLAVA, ANO 

2011, ODS, KDU-ČSL, ŽIJEME JIHLAVOU! a KSČM. Jihlava má také patnáct místních 

částí – Antonínův Důl, Červený Kříž, Henčov, Heroltice, Horní Kosov, Hruškové Dvory, 

Kosov, Pávov, Pístov, Popice, Sasov, Staré Hory, Vysoká a Zborná. V Jihlavě působí 
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několik zájmových spolků, např. HC Dukla Jihlava, FC Vysočina Jihlava, SK Toptrans 

Jihlava, Sportovní klub Jihlava, Jihlvský plavecký klub AXIS, TJ Sokol Bedřichov a mnohé 

další. (Jihlava. 2019) 

 

Jihlava je největším zkoumaným městem a možná i proto má nejvíce medializovaných 

možných sporů, většina sporů se týká hokejového klubu. Jedním z nich je spor, který se týkal 

ceny ledu na nově vybudovaném zimáčku, nespokojení rodiče podali „návrh na prošetření 

smlouvy o poskytnutí dotace na stavbu zimáčku. Na něj město čerpalo 176 milionů korun. 

Podle kritiků se na zimním stadionu porušují pravidla, když nájemci ledové plochy nemají 

rovné podmínky.“ (iDnes.cz. 1999 – 2019). Tyto lokální spory doputovaly až do Bruselu. 

Jde zde o rovný přístup k ledu a jeho ceně, která podle představitelů spolku Sport Hokej 

Vysočina není stejná pro všechny. Dále je tu spor, zda zrekonstruovat zimní stadion, nebo 

vybudovat novu multifunkční arénu na zelené louce. Ten se snaží řešit i nové zastupitelstvo, 

které se rozhodlo prosadit, aby v Jihlavě vyrostla nová multifunkční hala. 

 

V rozhovoru s jedním z představitelů města jsme se mohli dozvědět, že situace na 

zastupitelstvu se často střídá, viz tabulka č. 23. 

 

Tabulka č. 23: Soutěživost ve městě Jihlava 

Současnost Představitelé obce se občas hádají 

Minulost Představitelé obce se občas hádali 

Zdroj: Autor 

 

Vzhledem k velikosti města a přítomnosti klasických politických stran, je jasné, že na 

zastupitelstvu občas dochází ke konfliktům, které jsou spojeny buď se stranickou politikou 

a její prezentací, nebo s projekty, které město připravuje, protože tyto projekty jsou finančně 

velmi obsáhlé. 
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Tabulka č. 24 

Předmět sporu Kombinace osobních a věcných zájmů 

Přítomnost sportovního štěpení Ve městě je přítomno štěpení 

Intenzita sportovního štěpení Běžná výměna názorů 

Vznik nových aktérů Nevznikají noví aktéři 

Zdroj: Autor 

 

Pokud se v zastupitelstvu řeší nějaké spor, pak se většinou jedná o kombinace osobních a 

věcných zájmů. Spor, který se týkal možné výstavby víceúčelové arény je jedním 

z nejdůležitějších témat posledních let, podle něj je druhým nejdůležitějším sporem ve 

městě, hned za ním je cena ledu na zimáčku, což je kauza, která se dostala až k soudům do 

Bruselu. Přesto se tyto spory podle něj řešily na zastupitelstvu v klidu a jejich řešení 

proběhlo, nebo probíhá pouze v rámci běžné výměny názorů. A ač jsou tyto spory dle něj 

velmi důležité, tak nijakým způsobem neovlivnily nominaci kandidátek a ani díky nim 

nevznikly nové koalice. 

 

V současné době město stále řeší problém hokejového stadionu, zda rekonstruovat starý 

zimní stadion, nebo nechat postavit novou víceúčelovou halu na zelené louce, pro město 

jedno z důležitých témata, protože obě řešení jsou vcelku velkými projekty, které by město 

zatížily. Nová víceúčelová hala by město dost výrazně zatížila, co se rozpočtu týče, město 

by tak muselo ustoupit hned v několika plánovaných projektech, nebo by muselo 

v budoucnu opatrně vybírat investice, které by realizovalo a to především v oblasti sportu. 

Pokud by město přistoupilo k rekonstrukci starého stadionu, tak by to také chtělo vybudovat 

nějaký plán na opravdovou rekonstrukci, tak aby měla hlavu a patu, vzhledem k tomu, že 

dosud se dělali veškeré rekonstrukce „salámovou“ metodou. Co se týče ceny ledu na 

zimáčku, tak to se v současné době řeší u soudu v Bruselu, takže město zatím čeká na 

rozhodnutí. Tyto spory sice byli jedněmi z důležitých témat v předvolební kampani, přesto 

neměli vliv na nominaci kandidátek ani na tvorbu koalic.  (Rozhovor s anonymním 

představitelem města Jihlava) 

 

3.5.3 Pelhřimov 

Pelhřimov je bývalým okresním městem Kraje Vysočina. K 1. lednu 2018 ve městě žilo 
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16 105 obyvatel. První osadníci žili ve městě již v první polovině 13. století. Město má 

jednadvacetičlenné zastupitelstvo a sedmičlennou radu. Starostou města je Ladislav Med. 

V zastupitelstvu je zastoupeno devět politických subjektů – Nezávislí pro občany, TOP 09, 

ČSSD, HNUTÍ ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST, Změna pro Pelhřimov, 

ANO 2011, KSČM, KDU-ČSL a ODS. Město má také dvacet tři osad – Benátky, Bitětice, 

Čakovice, Hodějovice, Houserovka, Chvojnov, Janovice (Ostrovec), Lešov, Lipice, 

Myslotín, Nemojov, Pejškov, Pobistrýce, Radětín, Radňov, Rybníček, Skrýšov, Služátky, 

Starý Pelhřimov, Strměchy (Jelcovy Lhotky, Kocourovy Lhotky), Útěchovičky, Vlásenice a 

Vlásenice – Drbohlavy. Ve městě působí i mnohé zájmové spolky – Taneční klub Pelhřimov, 

Český svaz chovatelů Pelhřimov, BK Pelhřimov, FK Pelhřimov, o.s., TJ. HC Pelhřimov a 

mnohé další. (Pelhřimov); (Pejr.info) 

 

Pelhřimov byl do výzkumné části práce vybrán díky vytvořené předvolební koalici. Do 

komunálních voleb v roce 2018 v Pelhřimově vstupovala koalice, kterou orámovaly spory 

s hokejisty. „Sport je oblast, s níž si současné vedení města asi nejméně vědělo rady. Nejvíce 

viditelné je to na přístupu radnice k hokejovému klubu Lední Medvědi Pelhřimov. Právě 

spory s ním prakticky orámovaly funkční období současné koalice.“ (24Zpravy. 2017). 

Opoziční zastupitelé říkali, že by město mělo mít určitě jiný přístup ke sportovcům a radnice 

by se určitě měla zaobírat sportovní infrastrukturou, vůči které má jisté dluhy, kdy je 

například potřeba opravit určitá hřiště, sportovní areály, či plavecký bazén. Sport byl před 

volbami jednou z nejvíce prosazovaných oblastí pro následující funkční období. Nové 

zastupitelstvo už však bude moci vycházet ze studie, které nechala vypracovat městská rada, 

tento dokument však stihl vyvolat rozruch ještě dřív, než jej orgány města stihli projednat. 

Dokument chce, aby se městská sportoviště vyčlenila ze správy Technických služeb a svěřilo 

je jiné organizaci, která by se starala jen o ně. „Taková však momentálně ve městě není. 

Musela by se nejspíš zřídit.“ (24Zpravy. 2017). Pelhřimov tak v následujícím funkčním 

období čeká rozhodnutí, zda správu nechá pod Technickými službami, anebo se někdo jiný 

bude o to starat. 

 

Podle rozhovoru se současným starostem města víme, že zastupitelstvo města se dost často 

dohaduje kvůli různým věcem (viz tabulka č. 25) a sport v tomto ohledu není výjimkou.  
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Tabulka č. 25: Soutěživost ve městě Pelhřimov 

Současnost Představitelé obce se hádají často 

Minulost Představitelé obce se nehádali 

Zdroj: Autor 

 

V posledních čtyřech letech panovala na zastupitelstvu dost ostrá atmosféra, předtím tomu 

tak nebylo. Atmosféra byla taková především kvůli sporům, které se na zastupitelstvu řešili, 

a to především z oblasti sportu, který významně ovlivnil povolební situaci. 

 

Tabulka č. 26: Spory ve městě Pelhřimov 

Předmět sporu Kombinace osobních a věcných zájmů 

Přítomnost sportovního štěpení Štěpení je přítomno 

Sportovní štěpení Paralyzování společnosti 

Vznik nových aktérů Nevznikají noví aktéři 

Zdroj: Autor 

 

Spory, které zastupitelstvo řešilo, byli kombinací osobních a věcných zájmů. Sport dokonce 

v tomto ohledu dokázal to, že společnost byla sporem, který souvisel s financováním 

jednotlivých sportovních organizací, paralyzována. Spory spojení se sportem jsou jedny 

z nejdůležitějších ve městě. Zastupitelé se celou dobu jen hádali, protože každý z nich měl 

vlastní názor na to, jak mají být jednotlivé sportovní oddíly podporovány, jaká jim má být 

uznávána podpora a kolik má vlastně město ze svého rozpočtu vyhradit na podporu sportu. 

Spor se tedy propojil s řešením rozpočtu města, což sporu ještě přidalo na váze, protože se 

to týkalo téměř všech aspektů ve městě, protože pokud jedna položka v rozpočtu vzroste, tak 

se na nějaké položce v rozpočtu musí ubrat. Spor probíhal jen v rámci zastupitelstva. Co se 

týče hokejového klubu, tak spor vyvolal jeden ze zastupitelů, který je velkým 

podporovatelem hokejového klubu, chtěl tak pro hokej více financí, což souvisí s celkovým 

financováním sportu ve městě. 

 

Ač se zastupitelé v současné době na zasedání zastupitelstva dost často hádají, tak i přesto 

město dost významně podporuje sport. Podle starosty města to ale oddíly nevnímají jako 

příspěvek, nýbrž jako celkovou podporu, takže pokud jim dojdou finance, jsou automaticky 

na radnici a chtějí víc, aniž by se snažili, získat finanční podporu jinde. Takzvané orámování 
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koalice sportem je také dosti nepřesné, spíše by se dalo říci, že koalici orámovali osobní 

ambice některých kandidátů, kteří jsou se sportem spojeni a chtějí tak prosadit některé věci, 

které se týkají sportovních organizací. (Rozhovor se starostou města Pelhřimov Ladislavem 

Medem) 

 

3.5.4 Třebíč 

Třebíč je bývalým okresním městem Kraje Vysočina. K 1. lednu 2018 v Třebíči žilo 36 050 

obyvatel. První zmínka o Třebíči je z roku 1101. Třebíč má dvaceti sedmičlenné 

zastupitelstvo a devítičlennou radu. Starostou města je Mgr. Pavel Pacal. V zastupitelstvu je 

zastoupeno deset politických uskupení – KSČM, Třebíč Občanům!, ANO 2011, Pro TR, 

ČSSD, ODS a TnT – Společně za Třebíč, Břehy, KDU-ČSL, Třebíč můj domov a Společně 

otevřeme Třebíč. Třebíč má také sedm místních částí – Budíkovice, Pocoucov, Ptáčov, 

Račerovice, Řípov, Slavice a Sokolí. Ve městě působí několik zájmových spolků, patří sem 

např. HFK Třebíč, Horácký tenisový klub, SK Horácká Slavia Třebíč, Sokol Třebíč, TJ 

Spartak Třebíč a mnohé další. (SK Horácká Slavia Třebíč. 2002 – 2017); (Třebíč. 2019) 

 

Třebíč se do tohoto šetření dostala díky článku z konce roku 2014, který vyšel v Mladé frontě 

DNES, ve kterém se psalo o stavbě nové tělocvičny, což vyvolalo na zasedání zastupitelstva 

spory. „Některým z opozice vadilo, že novostavba zabere kus zeleně, pro což se musela 

schválit změna územního plánu. Další poukazovali na fakt, že o pár set metrů dál se nachází 

opuštěná a chátrající budova bývalé základní, posléze vysoké školy v Okružní ulici. V ní je 

také tělocvična, do které byli lidé z tohoto odlehlého sídliště zvyklí chodit sportovat.“ 

(iDnes.cz. 1999 – 2019). Objekt staré školy zůstal opuštěný a lidé ve městě se bojí, aby se 

budova později nestala jádrem různých problémů. Opoziční zastupitelé se ptali, proč by 

nemohla být raději využita tato budova, místo toho, aby se stavěla nová, na to místostarosta 

Vladimír Malý (ČSSD) odpovídal, že město může být jen rádo, že se kraj rozhodl své peníze 

investovat právě v Třebíči a vznikne tu tak nový projekt, protože budova staré školy je 

k těmto účelům nevyhovující.  

 

V rozhovoru se starostou města můžeme vidět, že atmosféru ve městě a na zasedáních 

zastupitelstva neoznačil za harmonickou, ale ani za výbušnou, viz tabulka č. 27. 

 



 

 

54 

Tabulka č. 27: Soutěživost ve městě Třebíč 

Současnost Představitelé obce se občas hádají 

Minulost Představitelé obce se občas hádali 

Zdroj: Autor 

 

Ve městě Třebíč se političtí aktéři mezi sebou občas hádají, nicméně to nevede k nijak 

důrazným konfliktům. Pokud na zastupitelstvu dojde k nějakému sporu, pak se jedná o 

kombinaci osobních a věcných zájmů. Podle starosty města Mgr. Pavla Pacala byly spor 

kolem nové tělocvičny pro město absolutně nedůležitý, byl to spíše politický spor, kdy se 

opoziční zastupitelé snažili za každou cenu být vidět, protože městu tu tělocvičnu nestavělo, 

tu stavěl Kraj, město do toho neinvestovalo vůbec nic. Šlo tedy pouze o politický boj a 

honění politických bodů v řadách potenciálních voličů. Jednalo se o běžnou výměnu názorů. 

Situace nijak neovlivnila volby, alespoň, co se složení kandidátek, či koalic týká. 

 

Město se sportem dlouhodobě žádný problém nemá, protože už od roku 2009 má schválenou 

koncepci sportu, která vymezila určitá pravidla pro podporu sportu, tato koncepce má dva 

směry, první je podpora prioritních sportovních oddílů a druhá je podpora sportu ostatních 

sportovních oddílů, kdy pro oba směry je jasně definována výše finančních prostředků. Výše 

finančních prostředků je závislá procentuálně na daňových příjmech města, což znamená, že 

čím větší příjmy města tím větší podpora a naopak. (Rozhovor se starostou města Mgr. 

Pavlem Pacalem) 

 

3.5.5 Žďár nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou je bývalé okresní město Kraje Vysočina. K 1. lednu 2018 v něm žilo 

20 994 obyvatel. První zmínka o Žďáru je z roku 1252. V současné době má Žďár dvaceti 

sedmi členné zastupitelstvo a devítičlennou radu. Starostou města je Ing. Martin Mrkos, 

ACCA. V zastupitelstvu je zastoupeno osm politických uskupení, a to Koalice TOP 09 a 

Svobodní, ŽĎÁR – ŽIVÉ MĚSTO, ODS, ČSSD, KDU-ČSL, ANO 2011, Koalice KSČM A 

SPOZ a Změna 2018. Žďár má také pod sebou čtyři osady – Mělkovice, Radonín, Stržanov 

a Veselíčko. Ve městě také působí několik zájmových spolků, například Sbor dobrovolných 

hasičů, Okresní tělovýchovné sdružení Žďár nad Sázavou, Orel jednota Žďár nad Sázavou 

a mnohé další. (Žďár nad Sázavou. 2015) 
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Ve městě Žďár nad Sázavou řešili problém týkající se stavby sportovní haly, ve kterém šlo 

o podíl financování města a kraje, město se nechtělo podílet polovinou nákladů, což by bylo 

25 milionů korun, ale chtěli dát částku pouze 15 milionů korun, na to kraj odpovídal tím, že 

by z projektu sportovní haly sešlo a kraj by zde postavil jen malou tělocvičnu, která by 

sloužila jen střední škole. 25 milionů se zdá městu moc, jako investice do krajského majetku. 

(Denik.cz. 2005 – 2019) 

 

V rozhovoru s představitelem/představitelkou můžeme v tabulce č. 28 vidět, jaká je situace 

na zasedáních zastupitelstva. 

 

Tabulka č. 28: Soutěživost ve městě Žďár nad Sázavou 

Současnost Představitelé obce se občas hádají 

Minulost Představitelé obce se občas hádali 

Zdroj: Autor 

 

Ve Žďáře nad Sázavou je a v minulosti byla opozice militantně naladěná, ukazuje se zde 

soutěživost tradičních politických stran, která se promítá i do zasedání zastupitelstva města. 

 

Tabulka č. 29: Spory ve městě Žďár nad Sázavou 

Předmět sporu Kombinace osobních a věcných zájmů 

Přítomnost sportovního štěpení Ve městě bylo přítomno 

Intenzita sportovního štěpení Běžná výměna názorů 

Vznik nových aktérů Nevznikají noví aktéři 

Zdroj: Autor 

 

Spory, které se na zastupitelstvu řeší, jsou většinou kombinací osobních a věcných zájmů. 

Podle zpovídaného představitele města byl spor o víceúčelovou halu docela důležitý, 

v odpovědích v rámci rozhovoru jej označil za druhý nejdůležitější spor, který město 

v posledních letech řešilo, přesto však uvedl, že daný spor byl spíše jen pouhou ostřejší 

diskuzí mezi zastupiteli. Spor neměl vliv na nominaci kandidátek. 

 

Při rozhovoru si také vzpomněl na spor, který se ve městě řešil v poslední době a nebyl 
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nějakým způsobem medializován, a to spor, který se týkal mechanismů pro přidělování 

podpory sportovním organizacím. Město totiž řešilo pravidla přidělování dotací spolkům a 

různým klubům, řešilo se, jak mají být daná pravidla nastavena, jaká hlediska se mají použít, 

jaké náklady mohou být uznatelné a naopak. Respektive spor vznikl až poté, co byla pravidla 

nastavena a finance již byly podle toho přidělovány, protože proti těmto pravidlům vystoupil 

jeden ze zastupitelů a řekl, že daná pravidla nejsou ideální a chtěl je narychlo předělat. 

Kolem této situace pak vznikl daný spor, vyvolalo to diskuzi a ostrou výměnu názorů. 

Situace vyústila až v to, že jeden ze zastupitelů a zároveň i předseda sportovní komise města 

ze své pozice rezignoval. Spor jako takový podle zpovídaného představitele města vznikl 

spíše na základě různého výkladu pravidel. Spor také spíše probíhal v zákulisí, než na půdě 

zastupitelstva a bylo to spíše v rovině osobních invektiv. 

 

Spor o víceúčelovou halu i spor o mechanismy financování sportovních organizací, neměl 

na politickou situaci ve městě vliv. Emoce vzniklé kolem sporu o mechanismy financování 

se již utišily, přispěl k tomu pravděpodobně i fakt rezignace. V současné době se ke vzniklé 

situaci postupuje konstruktivně a daná pravidla se zastupitelé, respektive sportovní komise, 

snaží zrevidovat a chtějí dospět k nějakému novému řešení. Podle zpovídaného představitele 

města je to věc, která se může vylepšit a nikoli zničit. (Rozhovor s anonymním 

představitelem města Žďár nad Sázavou) 
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Závěr 

Cílem práce bylo zjištění, že sport může štěpit společnost. Na základě vzorku, který byl 

vybrán záměrně, se ukázalo, že část obcí funguje nesoutěživě, tudíž, zde ani nemůže být 

přítomno jakéhokoliv štěpení. Naopak v obcích, které jsou soutěživé, můžeme nalézt i 

štěpení týkající se sportu. Dle zjištění můžeme říci, že v menších obcích je větší 

pravděpodobnost sportovního štěpení, vzhledem k tomu, že sport a sportovní zájmové 

spolky, zde hrají důležitou společenskou roli. Kdežto ve větších městech se také může 

vyskytnout sportovní štěpení, které se ovšem týká spíše finančně náročnějších projektů. 

V rámci zkoumaného vzorku jsme měli pouze tři nesoutěživé municipality. Pokud se 

zaměříme na soutěživé municipality, pak můžeme říci, že v nich sport má významnou roli. 

Také můžeme říci, že větší tendenci štěpit má sport tam, kde obce nemají tolik finančních 

možností a tak finance, které dají na sport, jsou významnou součástí rozpočtu obce. 

V několika případech spor vede i k ovlivnění složení kandidátních listin či jejich postojů 

k danému problému. V některých případech může také vést ke vzniku nových kandidátních 

listin, ve zkoumaném vzorku se tyto případy objevily pouze v menších obcích, kde mají 

jednoduší vstup na politickou scénu. Většinou se jedná o kandidátky zájmových spolků, 

které se chtějí podílet na řešení sporu, nebo chtějí mít podíl na výkonu exekutivy. Tím pádem 

se nám potvrdili předem stanovené cíle, a to, že sport může štěpit společnost a že na základě 

sporu vznikají nový aktéři. 

 

Pokud se podíváme na zkoumané subjekty, můžeme vidět pestrou škálu výsledků, protože 

každý z jednotlivých případů je unikátní, ať už se podíváme na vznik problému (důvody, 

prostředí), nebo průběh a i jeho řešení. Máme zde obce, kde panuje harmonie, nebo se 

naopak neustále hádají. Jsou zde případy, kdy sport dokázal významně ovlivnit chod 

společnosti, nebo ji dokonce přímo paralyzoval. Máme zde obce, ve kterých na základě 

sporu vznikli noví aktéři, nebo obce, se kterými to neudělalo vůbec nic. Rozdíly můžeme 

vidět v následujících tabulkách 
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Tabulka č. 30: Obce do 1 000 obyvatel 

 Dušejov Lučice Nížkov Ovesná 

Lhota 

Puklice 

Konflikt - 

současnost 

Ne Ne Střídá se to Ne Ne 

Konflikt - 

minulost 

Střídalo se to Střídalo se to Střídalo se to Ano Ano 

Přítomnost 

sportovního 

štěpení 

Ano Ano Ne Ano Ano 

Intenzita 

konfliktu 

Občas 

ostřejší 

pojetí 

Běžná 

výměna 

názorů 

- Paralýza 

obce 

Paralýza 

obce 

Vznik aktérů Ano Ne Ne Ano Ano 

Zdroj: Autor 

 

U těchto malých obcí můžeme vidět, že v současné době je situace mezi politickými aktéry 

klidná, jen v případě Nížkova občas řeší nějaké konflikty. V minulosti tomu tak ovšem 

nebylo, v těchto obcích se často hádali a řešili různé konflikty. Ve třech případech byl 

konflikt spojen se sportem. Ve dvou případech byl konflikt tak vyhrocený, že zcela 

paralyzoval chod obce, v případě Dušejova se spíše jednalo o ostřejší pojetí, kdy byla 

částečně omezována jedna zájmová skupina v obci (SDH). Pokud bychom se bavili o vzniku 

aktérů podle pojetí P. Jüptnera, pak ve třech případech vznikl nový aktér, v Dušejově vznikla 

zcela nová kandidátka, kde byli zastoupeni členi SDH, kteří chtěli mít vliv na exekutivu 

v obci. 
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Tabulka č. 31: Obce do 15 000 obyvatel 

 Hrotovice Kamenice Ledeč nad 

Sázavou 

Nové Město 

na Moravě 

Telč 

Konflikt - 

současnost 

Ne Ne Ne Střídá se to Ne 

Konflikt - 

minulost 

Ne Ne Ne Ano Ne 

Přítomnost 

sportovního 

štěpení 

Ano Ne Ano Ano Ne 

Intenzita 

konfliktu 

Běžná 

výměna 

názorů 

- Občas 

ostřejší 

pojetí 

Občas 

ostřejší 

pojetí 

- 

Vznik aktérů Ne Ne Ne Ne Ne 

Zdroj: Autor 

 

V těchto větších obcích a menších městech můžeme vidět, že až na Nové Město na Moravě 

je situace mezi politickými aktéry klidná, zastupitelstva probíhají v klidu. Pouze ve dvou 

zkoumaných municipalitách se objevilo sportovní štěpení, které v obou případech mělo 

ostřejší pojetí, ale nebylo až takové, aby kvůli tomu vznikl nový aktér. 
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Tabulka č. 32: Obce nad 15 000 obyvatel 

 Havlíčkův 

Brod 

Jihlava Pelhřimov Třebíč Žďár nad 

Sázavou 

Konflikt - 

současnost 

Střídá se to Střídá se to Ano Střídá se to Střídá se to 

Konflikt - 

minulost 

Střídalo se to Střídalo se 

to 

Ne Střídalo se 

to 

Střídalo se to 

Přítomnost 

sportovního 

štěpení 

Ano Ano Ano Ne Ano 

Intenzita 

štěpení 

Běžná 

výměna 

názorů 

Běžná 

výměna 

názorů 

Paralýza 

města 

- Běžná 

výměna 

názorů 

Vznik aktérů Ne Ne Ne Ne Ne 

Zdroj: Autor 

 

U takto velkých měst můžeme vidět zcela jinou situaci, kdy se představitelé města na 

zasedáních zastupitelstva často hádají, řeší se zde velké projekty, které potřebují důkladně 

probrat a promyslet, ale také stranická politika. Pouze v jednom případě však můžeme mluvit 

o přítomnosti sportovního štěpení, v ostatních případech se spíše jedná o důležité diskuze, 

kterým je přikládána důležitost především v médiích. Pouze v Pelhřimově tento spor 

paralyzoval město v této oblasti a také výrazně ovlivnil před i po volební situaci, a to tím, že 

jednotlivý kandidáti zastávali určité názory na tuto situaci a na její řešení, nevznikl však 

žádný nový aktér. 

 

V předchozích tabulkách můžeme vidět, že sportovní štěpení mají největší vliv a intenzitu 

v malých obcích, což je zajímavé, vzhledem k tomu, že S. Balík tvrdí, že malé obce nemá 

význam zkoumat. Z tohoto hlediska se ovšem jedná o zajímavé případy a vyvrací tak jeho 

tvrzení. Ve zkoumaných případech vidíme, že nejvíce se sportem štěpí společnost právě 

v malých obcích a že tam díky tomu vznikají nový aktéři, nebo již vzniklé subjekty, které do 

té doby do politiky nevstoupili, do ní vstupují s vlastní kandidátkou, aby se mohli podílet na 

výkonu exekutivy v obci. Například v obci Puklice, kde fungovalo občanské sdružení 

Puklice v akci, které na místní politickou scénu vstoupilo, až když bylo dlouhodobě 
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nespokojeno s vývojem v obci. Nebo v obci Dušejov se také Sbor dobrovolných hasičů 

nechával dlouhodobě omezovat od osoby bývalé paní starostky, proto se pak jeho členové 

rozhodli kandidovat na jejich popud vytvořené kandidátce. Vznik nových aktérů se naopak 

zcela vyhnul druhé i třetí kategorii, ač tam může být přítomno štěpení, pravděpodobně to 

souvisí již s přítomností obvyklých politických stran, které většinou v malých obcích 

nefigurují. Příkladem je město Pelhřimov, kde sport měl velký podíl na zformování koalice, 

respektive osobní názory na danou věc, které hodně souviseli se sportem, ale bylo to jen 

v rovině již tradičních stran, respektive zastoupených v zastupitelstvu, nebo stále do něj 

kandidujících. Srovnání mezi jednotlivými kategoriemi můžeme vidět v tabulce č. 33. 

 

Tabulka č. 33: Přítomnost sportovních štěpení a vznik nových aktérů 

 Municipality 1. 

kategorie 

Municipality 2. 

kategorie 

Municipality 3. 

kategorie 

Přítomnost 

sportovních štěpení 

Jsou přítomna Jsou přítomna Jsou přítomna 

Vznik nových aktérů Vznikají Nevznikají0 Nevznikají 

 

 

Můžeme vidět, že ne ve všech případech sporu vznikl nový aktér, proto tak nemůže být 

stoprocentně potvrzeno Rokkanovo a Lipsetovo pravidlo o vzniku nových aktérů. Zároveň 

také můžeme potvrdit i vyvrátit tvrzení autorů V. Hlouška a L. Kopečka o tom, že každé 

sporné politické téma může vyprovokovat vznik konfliktních linií, což je pravda, a to i 

v případě sportu, sice ne každá situace, kterou jsme si vybrali vedla ke vzniku konfliktu, ale 

je vidět, že různorodá témata se mohou přerodit v konflikt, záleží tedy jak je toto soupeření 

intenzivní, např. v obci Ovesná Lhota bylo toto soupeření dostatečně intenzivní, aby 

paralyzovalo společnost a vyvolalo tak dvoje předčasné volby, ve kterých už vystupoval 

nový aktér. Jak už jsme si ukázali výše, tak jsme téměř stoprocentně vyvrátili Balíkovo 

tvrzení o zkoumání malých obcí kvůli jejich malosti, protože právě při těchto odlišných 

tématech je důležité je zkoumat, protože se výsledek může hodně lišit od zkoumaných 

větších obcí. Je škoda, že si téměř ve všech zkoumaných případech nemůžeme potvrdit, že 

s konkrétními projekty, či kauzami vznikají jednorázové konfliktní situace, které skončí 

společně s konečným rozhodnutím, protože ve všech zkoumaných obcích, kde již konflikt 

skončil, zatím působí právě produkt vzniklý na základě konfliktu, zároveň se však jedná o 
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první volební období po konfliktu, s výjimkou Ovesné Lhoty, kde kvůli dodatečným volbám 

v předchozím období nebyla až taková časová rezerva, aby se situace zcela ustálila. Pokud 

bychom měli zkoumané konflikty někam zařadit, pak by konflikty v Dušejově a Puklicích 

byly zařazeny do spolkového rozporu podle Balíka, konflikty v Ovesné Lhotě, v Ledči nad 

Sázavou, v Novém Městě na Moravě a v Pelhřimově by byly zařazeny do rozvojového 

rozporu. 

 

Summary 

Cleavages represent a conflict of contradictory interests of different groups in society, 

possibly surrounded by forming the political subjects in which some certain interests 

articulate in the political arena and their relationships contribute to the formation and 

mechanism of the party system. The concept of conflict lines also has a useful value at sub-

national level. We can find several types of conflicts. This thesis deals with a sport cleavage 

at the local level and the formation of new political actors. 

 

It is visible that sports cleavage is present in all three examined categories, but each of them 

sets a variable importance to cleavage. Based on research, the sport has a significant impact 

on public and social affairs in municipalities with up to 1000 inhabitants regarding to sports 

interest associations which are the heart of public life in municipalities. On the contrary the 

cleavage in large cities is important in terms of finance where large sports projects are often 

addressed. The difference in these categories is also in the formation of new actors. They 

arise only in small municipalities where most likely interest associations form their own 

candidates lists or a candidate list based on specific dispute is created. On the other way, 

new players do not arise in medium and large cities since standpoints to resolve disputes are 

taken by candidates lists or even by individual candidates.  
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Úvod 

Lokální štěpení v rámci České republiky, respektive Kraje Vysočina je velmi 

rozmanité vzhledem k počtu obcí na území České republiky a především Kraje Vysočina, 

kde jich k 1. 1. 2016 bylo celkem 704.12 Tento počet obcí nám dává velkou šanci najít 

v jednotlivých obcích různé druhy štěpení, v této diplomové práci se však zaměříme na 

štěpení, za kterými stojí sport, ať už spor mezi různými sportovními organizacemi, který se 

promítl do obecní roviny a dění v obci ovlivňuje, nebo spor, který se týká nějakého projektu 

se sportovní tématikou (financování sportovních organizací, jiná pomoc sportovním 

organizacím či projekt nějakého zařízení sloužícího ke sportu a další). 

Sport jako takový se stále více dostává do politiky, do politiky se dostává přes různé 

aktéry, kteří ve sportu pracují, ale chtějí se angažovat i v politice. Dále téma sportu můžeme 

najít v politice díky financím, téměř každé odvětví se stále častěji a hlasitěji domáhá finanční 

podpory a to i sport. Sport je také hybatelem politiky, kdy sportovní témata jsou řešena na 

několika úrovních a téměř celou společností. Dění ve sportu se také promítá do politiky, 

protože sportovní osobnosti se zapojují do politiky, nebo podporují různé politické subjekty, 

nebo je politické subjekty využívají ke své propagaci, jako např. ANO 2011 

v Jihomoravském kraji ve svém programu pro krajské volby 2016 využívá osoby Petra 

Švancary. (ANO BUDE LÍP. 2016); Dále také vznikají různé regionální sportovní strany, 

které se uchází o přízeň voličů v komunálních či krajských volbách. Mezi sportovní strany, 

které v současnosti fungují, patří strana PRO Zdraví a Sport, což je strana, ve které působí 

sportovci, ať už současní nebo bývalí, ale i lékaři, ekonomové, pedagogové, právníci a 

dobrovolní trenéři. Hnutí kandidovalo v roce 2014 do komunálních voleb, v roce 2017 bude 

kandidovat do parlamentních voleb. Toto hnutí je zaměřeno na celou Českou republiku. 

(PRO Zdraví a sport. 2014 – 2017) Pak tu máme strany či hnutí, které byly původně 

zaměřeny na regionální úroveň a až v průběhu své činnosti se přeorientovali, resp. rozšířili 

pole své působnosti na celostátní úroveň, sem můžeme zařadit např. Unii pro sport a zdraví, 

která působí na Liberecku. Toto hnutí má v ČR již dlouholetou tradici, protože „vzniklo 

v roce 1998 jako odpověď na stále se zhoršující situaci v oblasti financování masového 

sportu a zejména oddílů dětí a mládeže v Liberci.“  (Unie pro sport a zdraví). Dále sem patří 

HRADEČTÍ PATRIOTI strana pro sport, zdraví a kulturu. V minulosti můžeme taktéž najít 

strany či hnutí, které byly zaměřené na sport, mezi tyto strany patří Plzeň pro Sport a 

                                                           
12 Data viz Český statistický úřad 
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Demokratická unie zdraví a sportu. (Ministerstvo vnitra České republiky. 2017) 

Jako jeden z transparentních případů konfliktu v minulosti by mohl sloužit příklad 

města Ústí nad Labem, kde se dlouhodobě řešil problém v podobě fotbalového stadionu, 

který nebyl vyhovující pro podmínky 1. Ligy fotbalové soutěže, což stálo fotbalisty Ústí 

jedenkrát postup do 1. Ligy a musely tak zůstat v druhé nejvyšší fotbalové soutěži, tento 

problém se táhl více jak 10 let, než se konečně došlo k řešení. V průběhu těch let jsme mohli 

vidět 2 linie štěpení. První linií bylo štěpení mezi stranami, které problém fotbalového 

stadionu brali jako hru mezi sebou a snažili se vidět v různých věcech a řešeních prospěch 

„druhé strany“ (proti sobě zde byla klasicky levice a pravice, resp. ČSSD s KSČM proti TOP 

09, která s právě s těmito stranami byla v jistou dobu v neformální koalici). Druhou linií bylo 

štěpení mezi obyvateli, respektive mezi obyvateli (fanoušky fotbalového klubu) a městem, 

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

problémy fotbalového klubu. (Česká televize. 1996 – 2017); (Idnes.cz. 1999 – 2017) 

Cíle práce 

Tato práce má za cíl zjistit: 

1) Do jaké míry může sport štěpit politické systémy 

2) Zda vznikají noví aktéři na základě zkoumaného štěpení 

Možným sekundárním cíl této práce bude příspěvek do celkového obrazu lokální 

politiky v České republice. 

Teze této práce vycházejí především z cílů práce, jsou s nimi provázané. 

Teze: 

1. Sport na lokální úrovni patří mezi témata, která štěpí společnost 

2. Sport a jeho problematika dávají vzniknout novým politickým aktérům 

 

Teoretická východiska 

 „Cleavages, představují konflikt protichůdných zájmů různých (povětšinou dvou) 

skupin ve společnosti, okolo nichž se mohou případně formovat politické subjekty, jež dané 
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partikulární zájmy artikulují na politické scéně, a jejichž vzájemné vztahy pak přispívají 

k tvorbě podoby a mechanismu stranického systému.“ (ČMEJREK, Jaroslav; BUBENÍČEK, 

Václav; ČOPÍK, Jan. 2010. s. 125). Teorie štěpících linií je v politologii již dlouhodobě 

zkoumána, za jedny z prvních autorů těchto teorií jsou považováni Seymour Martin Lipset 

a Stein Rokkan, kteří svá štěpení zformovaly na základě dvou revolucí  - národní a 

industriální, tato štěpení se promítala do dvou dimenzí – teritoriální a funkcionální, a tak 

vznikly čtyři základní konfliktní linie, které jsou stále využívány, i když některé již méně. 

Tyto konfliktní linie jsou datovány do začátku první poloviny 19. století, kdy proběhly právě 

výše zmíněné revoluce a společnost se tak začala formovat do dnešní podoby. (BALÍK, 

Stanislav. 2016) Teorii štěpných linií rozšířilo již mnoho autorů o další roviny konfliktních 

linií, z českých autorů bychom sem zařadili Lubomíra Kopečka a Víta Hlouška, kteří přidali 

socioekonomickou štěpící linii, nacionalistickou štěpící linii a konfliktní linii transformace. 

Dle autorů Čmejrka, Bubeníčka a Čopíka v České republice převažuje díky homogenitě 

socioekonomická konfliktní linie. (ČMEJREK, Jaroslav; BUBENÍČEK, Václav; ČOPÍK, 

Jan. 2010) Ve 2. Polovině 20. Století měli největší vliv na vytváření sporů postmateriální 

témata – rozpor hodnotových priorit (práva homosexuálů, potraty,…). Po pádu komunismu 

se objevila další štěpící linie komunismus vs. antikomunismus. Spor tak může vzniknout 

téměř o cokoliv, co prostupuje společnost. Vlastně jakékoliv rozhodnutí vychází z nějakého 

sporu zájmů. Většina politických stran pak vzniká na základě různých štěpení. Pokud se však 

podíváme na lokální štěpící linie, tak těmi se v českém prostředí zabývalo hned několik 

autorů, mezi tyto autory patří Stanislav Balík, který ve svém článku „Lokální cleavages a 

politika na komunální úrovni – skutečně dochází k její depolitizaci“ uvedl hned 11 štěpících 

linií, které rozdělil do 3 skupin, dle něj sice ne každá linie musí být nalezena v každé obci a 

v každé obci nemusí mít stejnou tendenci, přesto se těchto 11 linií objevuje pravidelně 

v české lokální politice. Do první skupiny patří 6 linií s jasným zakotvením na místní úrovni: 

1) rozvojový rozpor, 2) rozpor původu, 3) geografický rozpor, 4) spolkový rozpor, 5) rozpor 

občan vs. obce a 6) rozpor o rozsah funkcí obce. Do druhé skupiny patří 4 linie, které jsou 

odvozené z celostátní úrovně: 7) náboženský rozpor, 8) práce vs. kapitál, 9) postmateriální 

linie a 10) rozpor vztahu ke starému režimu. Poslední skupinou je vlastně jen jedna linie 

štěpení a ta má celostátní logiku, ale nezapadá do rokkanovského konceptu: 11) gendrový 

rozpor. Co se týče sportu a sporů založených na sportovní tématice, tak je můžeme najít 

téměř ve všech odvětvích, Balík je v článku zmiňuje u spolkového rozporu, kde se třeba 

podle něj mohou proti sobě postavit sportovní spolky – výkonnostní oddíl proti rekreačnímu, 
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nebo sportovní spolek proti kulturnímu. Jako příklad tohoto sporu uvádí spor fotbalových a 

hokejových zájmů v městysi Nedvědice, který vyvrcholil zavřením zimního stadionu. Balík 

také poukazuje do minulosti, kdy mezi sebou měli několik střetů Orel a Sokol, nebo Orel a 

Národní jednota. Dále také spor Balík vidí, respektive říká, že ho můžeme vidět v gendrové 

linii, kde například postavení fotbalového hřiště má jiný přínos pro muže a pro ženy. 

(BALÍK, Stanislav. 2016) Někteří autoři poukazují na fakt, že v malých obcích lze hledat 

spíše zdroj „politických sporů“ v osobních vztazích. Mezi další autory, kteří se štěpením 

v českém prostředí zabývají, patří Jaroslav Čmejrek, který se věnuje štěpení město vs. 

venkov, kdy ve své knize Obce a regiony jako politický prostor popisuje tento rozpor od 

samého počátku, jak vzniká, jak se vyvíjel v různých obdobích, jaké vznikly strany a jaký to 

má vlastně vliv na lokální politiku. (ČMEJREK, Jaroslav. 2008) Jako další autory zabývající 

se štěpením můžeme uvést Jana Čopíka, Václava Bubeníčka, Michala Kubálka, kteří se 

taktéž věnovali lokální politice české republiky a v jejich dílech můžeme najít různé druhy 

štěpení. Úkolem této práce bude najít štěpení, které vzniklo na základě nějakého sportovního 

tématu. Důležitým bodem bude zjištění, jak se vůči štěpení staví obec, občané i ostatní 

veřejnost.  

Metodologie 

 Tato práce zkoumá štěpení na lokální úrovni v Kraji Vysočina na základě 

empirického výzkumu. Kraj Vysočina je krajem s druhým největším počtem obcí v České 

republice, proto je vhodným kandidátem na nalezení vhodných případů pro tuto práci. Práce 

bude případovou studií, jak už napovídá název práce, případovou studií Kraje Vysočina, ale 

i jednotlivých obcí, které bude práce zpracovávat. Případová studie je detailní studií jednoho 

nebo několika málo případů. „V případové studii sbíráme velké množství dat od jednoho 

nebo několika málo jedinců.“ (HENDL, Jan. 2005. S. 104). „Jde o zachycení složitosti 

případu, o popis vztahů v jejich celistvosti“ (HENDL, Jan. 2005. S. 104). „Na konci studie 

se zkoumaný případ vřazuje do širších souvislostí.“ (HENDL, Jan. 2005. S. 104). Teoretická 

část práce vychází z obsahové analýzy odborné literatury týkající se teorie cleavages a textů 

pokrývajících téma české komunální politiky a její charakteristiky, respektive termínů, jež 

budou pro tuto práci důležité. Obsahová analýza má předem určené kódovací schéma, které 

zjišťuje instance kategorie a provádí se analýza četnosti. (HENDL, Jan. 2005) Obce budou 

vybírány podle analýzy médií, obecních internetových stránek a zápisů zastupitelstev, kde 

by se mělo dané štěpení nějakým způsobem objevit, tudíž budou vybrány na základě 
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monitoringu médií a rešerší článků. Výběr obcí bude záměrný. Obce budou vybrány podle 

metody most different case selection. Metoda most different case selection je založena na 

výběru případů, které se podobají nejvíce v nezávislých proměnných. (SEAWRIGHT, 

Jason; GERRING, John. 2008) Proto bude vybráno 10 – 15 obcí, které budou rozděleny do 

3 kategorií po cca 5 obcích. Do těchto kategorií budou obce přiřazovány na základě velikosti 

obcí, pro přiřazování použijeme dělení obcí podle počtu obyvatel dle Balíka, které má 10 

skupin, mi toto dělení zjednodušíme a složíme do třech velikostních kategorií. Toto dělení 

bude sloužit k ověření toho, zda v malých obcích také můžeme najít spor vycházející 

z něčeho jiného než z osobních vztahů, jak o tom píší Bubeníček a Kubálek, dále také bude 

sloužit k tomu, jak se na jednotlivých úrovních ke sporu staví a jak ho řeší, popřípadě jestli 

je možné řešení sporu dělit podle velikosti municipality, ve které spor probíhá, zda lze najít 

nějaké pravidelnosti a podobnosti. (BUBENÍČEK, Václav; KUBÁLEK. Michal. 2010) 

V empirické části výzkumu bude opět použita obsahová analýza médií, kde bychom mohli 

najít, jak se spor vyvíjel, jak se k tomu vyjadřovali různí lidé apod. Dále bude využita 

obsahová analýza zápisů zastupitelstev a rady obce, kde bychom měli vidět pokud, to obce 

dostatečně kvalitně zaznamenávají, jak se o daném problému diskutuje a jak daná diskuze 

probíhá. Dále bude použit polostrukturovaný rozhovor s představiteli obcí a představiteli 

politických subjektů. Polostrukturovaný rozhovor, neboli rozhovor s pomocí návodu, je 

rozhovor, který je částečně řízený. Tento typ rozhovoru má předem daný soubor témat a 

otázek, kterých by se měl rozhovor držet, ale mohou být lehce změněny a podávány v jiném 

pořadí tak, aby to nenarušilo návaznost a logičnost rozhovoru, některé otázky tak mohou být 

zcela změněny nebo dokonce vynechány, nebo naopak mohou být vytvořeny nové, které 

doplní to, jakou cestou se rozhovor ubírá. V tomto případě je nutné mít vytvořený návod 

k rozhovoru, vést rozhovor, zaznamenat data a nakonec je vyhodnotit. Můžeme zde najít 

několik typů otázek, jsou to otázky základní, dodatečné, jednorázové a zkoumavé. Rozhovor 

by měl mít také svůj scénář, kdy je nejprve potřeba představit sebe a cíl naší práce, dále je 

takzvané rozehřátí, kde navazujeme vztah s respondentem, poté už přichází hlavní část, 

téměř nakonec už rozhovor uvádíme ke konci a nakonec vše uzavřeme poděkováním a 

rozloučením se. Rozhovor je vhodné si nahrávat pro následné dohledání informací, protože 

přepisovat celý rozhovor je velice náročné. (HENDL, Jan. 2005) Mezi respondenty 

rozhovoru budou patřit zastupitelé dotčených obcí a představitelé politických subjektů 

vystupující v obci. (BALÍK, Stanislav. 2009) 

Struktura práce 
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1. Úvod 

a. Metodologie práce 

b. Stanovení hlavních a vedlejších hypotéz 

2. Kontext tématu 

a. Teorie cleavages 

i. Štěpení na lokální úrovni i z jiného pohledu než sportu – obdobné 

téma 

ii. Kdo popsal, že sport může štěpit společnost 

b. Politické subjekty (aktéři) vystupující ve vybraných obcích (kdo je aktér, 

v čem je podoba aktérů důležitá pro uchopení sportu) 

3. Výzkum 

a. Informace o vybraných obcích 

b. Vztah obce a sportu 

i. Od čeho se odvíjí odpovědnost za sport 

ii. Financování13 

c. Případové studie 

i. Příslušnost obce ke sportu 

d. Polostrukturované rozhovory s představiteli obcí a politických stran 

4. Závěr 

Zdroje 

 Ke zpracování práce budou použity texty pokrývající tématiku české komunální 

politiky; texty zabývající se teorií cleavages.; dokumenty obcí, sportovních organizací či 

daného projektu se sportovní tématikou, která způsobila rozpor; rozpočty obcí, rozhovory 
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politických stran, různých deníků, zpravodajů. 
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Příloha č. 1: Scénář rozhovoru k výzkumu 

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. 
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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 
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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 
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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: 

 

 


