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Příloha 10 – Transkripce rozhovoru se starostou obce Miličín 

Datum rozhovoru: 6. 3. 2015 

Respondent: Jiří Zíka – starosta obce Miličín 

Místo rozhovoru: Obecní úřad Miličín, kancelář starosty obce 

 otázky a výpovědi tazatele 

 výpovědi respondenta 

 (poznámka tazatele) 

 klíčová slova výzkumných otázek 

citace využité pro analytickou část práce 

(Před započetím rozhovoru byla respondentovi představena diplomová práce, pro jejíž tvorbu byl 

rozhovor využit. Respondent svolil k záznamu rozhovoru na diktafon.) 

Úplně na začátek tady mám, jaká je dle Vašeho názoru kvalita výstavby dálnic v Česku, jako 

globálně, … 

Celkově? 

Ano, jako ve smyslu ceny a kvality komunikace, jestli je to adekvátní, jak dlouho se stavěj ty 

dálnice, jestli podle Vás moc dlouho – krátce, … 

Stavěj se dlouho a jako při mejch takových jednáních na různejch schůzích ohledně výstavby 

dálnice tak jako si stěžuju a stěžoval sem si i hejtmanovi a všechno jako to kvůli tomu, že jsem 

říkal, že v Chorvatsku za rok postavěj 300 km dálnice a v Čechách za 300 let se nedohodneme na 

kilometru dálnice, což je úplně teda jako děs a myslim si, že když tajdle otevírali tuhletu zrovna 

v jižních Čechách, tak to bylo hrbolatý, teď už se to trochu srovnalo, ale to sem říkal to teda jako 

nová dálnice by měla bejt teda o něčom jinom. A oni jí dostavěj a už se to tam to a tady u Čekanic 

(část města Tábor) se to dělá já nevim už popátý a ta dálnice nikdy fungovat nebude… no… co je 

ten Komorník, ten v těch … za tou Planou (město Planá nad Lužnicí), ten rybník, že jo, tam zase 

se jim hejbe most, takže to tam je takový všechno, že udělaný a neudělaný, že jo, mi to připadá… 

Takže jako na to mám dost jako… Teď jsem říkal, že snad kdyby to ty Číňani udělali, tak snad by 

to bylo lepší než tohleto. No a teď se dohadujou, a teď nehledě, že už další postupy budou špatný, 

protože má do konce roku platit jako nový už zase zákony na životní prostředí a na to, takže už 

tady asi dálnice… to je, to je vyřízený.  

Dobře. Pak bych se zeptal, jaký máte názor na tu trasu dálnice D3 v celkovém kontextu, jestli 

je podle Vás nějaká vhodnější trasa spojení Praha – Budějovice, Česko – Rakousko, nebo je to 

podle Vás takhle správný to trasování? 

Vhodnější trasu asi bych neviděl, protože stejně teďko se začali dělat… jednak tim, že halda 

firem se o to zajímá, protože je to dobrej kšeft, tak vymejšlej další alternativy a přitom když byla 

udělaná na tu EIU (EIA – vyhodnocení vlivů na životní prostředí) poslední komise, bylo tam 

z životního prostředí, byli tam z ministerstva a z toho, tak stejně rozhodli, že tahleta stará 

„stabilizovaná“, oni pak jí museli přejmenovat na „západní“, že jo, aby to nebylo že už je to 

konečný, tak, že je jakoby v tomhletom… jako místě nejmíň škodlivá na… jako pro lidi, jako na 

celkový zástavbu a jako tim, že nejmíň bude škodit. To co se vymejšlej ty další, takový ty 

subvarianty a takovýhlety blbosti, tak to zkrátka je horší pro lidi i to. A to ta EIA zhodnotila, že 

jo. To je takhle silná bichle, že jo, tak to, to… A napadlo to to právně-ekologický centrum 

v Táboře, což dneska je právě bordel v těch zákonech, že si kdekdo udělá občanský sdružení 
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a vlastně můžou všechno napadnout. S tím už nejsme schopný nic udělat. Nic! Protože donese to 

k tomu nejvyššímu soudu, že jo, ty to shoděj ze stolu, protože to musej posuzovat odborníci. No 

a takže to bude na další roky. No a já s tim co je senátor Eybert (Pavel Eybert – senátor za obvod 

č. 13 - Tábor, starosta města Chýnov), kterej vlastně nás svolává na tu dálnici, tak ten sám říkal, 

to je starosta Chejnova… 

Já jsem s ním mluvil tak před rokem … 

… no a ten, ten jako říkal: No ale to nesmíte vidět tak pesimisticky. Já tudle, když jsme měli 

poslední schůzi na podzim, tak povídám: Tak co, co mi k tomu povíte? No a on povidá: No už se 

přiklánim pomalu k Vašemu názoru, že ta dálnice tu nikdy nebude. Já povidám: Tisíc let už tady 

funguje propojení Praha – Linec – Vídeň, všechno tady, vždyť tady byla normálně jakoby to… 

všichni o tom vědi, ale co se v tom udělá?! Nehledě to, že tady se otevře takovej blbej úsek. Pro 

ty Jižní Čechy budiž, ale u nás to tady končí… a uvažovali tady prostředek udělat jakoby až tu 

třetí etapu. Takže první tam (na jihu), druhou tam (na severu) a třetí v prostředku. No to může 

vymyslet jedině blbec, já si nemůžu pomoct jako. Jestliže někde tam (na severu) je největší 

frekvence vozidel, od tý Prahy, tak začít od tý Prahy a takhle (jižně) pokračovat. Ne udělat tam, 

kde je nejmenší provoz, a prostředek, kde se to bude štosovat, jak je tady nebezpečí všeho, že jo, 

protože předjet se tu nedá – 15 kilometrů do Olbramovic není šance předjet, že jo, protože to sou 

samý bouračky – tak jako v tom úseku to počítaj až jakoby poslední. No tak to je nesmysl, že jo?! 

No, no, jenomže to… 

Takže s tou trasou, jaká je plánovaná souhlasíte, měla- 

Já s tim souhlasim, pro nás… 

by takhle vést? 

… jako pro obec by ty ostatní byly horší, protože teďko i z týhle stávající silnice v zimním 

období nám do pitný vody se zvyšujou chloridy, takže sůl se nám dostává už do vody v zimě. Takže 

mi březen, duben máme zvýšený chloridy. Kdyby nám to udělali okolo Šibeníku (zalesněný vrch 

nad Miličínem, cca 1 km od začátku zprovozněného úseku dálnice) tady dolu, no tak to nám de 

přímo nad studnama, že jo… okolo studní, takže to bude pro nás, pro obec špatný. Nehledě, že 

tam, když to bude za kopcem, sice jsou západní větry, ale bude to za kopcem a od nás se to vzdálí. 

Kdežto tady by to bylo pod Miličínem. Takže to jako pro obec by to nebyla žádná- žádná sláva. 

Tam to potom maj ještě taky rozdvojený, ono potom na Třetužel (sídlo v západně položené 

sousední obci Horní Borek) ne až tam dolu jako na to, ale teď, teď… Jako já sem pro tu 

Stabilizovanou a oni jí vyhodnotili taky jako… a nejvíc už zpracovanou. Ty ostatní to jenom takový 

jakoby studie a jako nejvíc je zpracovaná ta Stabilizovaná.  

Dobře. A zeptám se, podle Vašeho názoru, pro dotčený obce ta dálnice D3 – přímo sousední s tou, 

s tou trasou, až bude vybudovaná – tak bude to mít nějakej hospodářskej / ekonomickej vývoj tý 

obce? Nebo třeba na Miličín když to vztáhneme. Myslíte si, že to bude nějak víc prosperovat, 

nebo míň? 

Já třeba když porovnám Planou, protože se se starostou s Planý znám, když porovnám 

Sudoměřice, že by jim to úplně nějak ublížilo… stejně jako ty lidi potom si navyknou a zjistěj: než 

já budu objíždět Tábor takovymhle obloukem, tak stejně jede po tý starý silnici, že jo. A zjistí, že 

najede o 5 kilometrů dál, tak pokavaď zvažuje každej to… jestliže já když vemu teďko hotel 

(Hotel Česká Sibiř v Miličíně, při silnici I/3)… dřív prosperoval, dneska když nejezděj ty řidiči 
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dělat, nebo… na Prahu, tak už tam se jim teďko ten kšeft taky jako změnil. A není to jako jenom 

tim, že ta dálnice jako by byla někde ta frekvence jinde. Autobusy, který dřív jezdili na Itálii nebo 

jezdili na Živitelku (každoroční výstava Země Živitelka v Českých Budějovicích), tak tady stavěli. 

Dneska, když jedou na Itálii, tak jsou tam dva řidiči, ty se tady vůbec nezastavěji, ty se vyměněj 

někde po cestě a je to co nejrychlejc ta trasa projetá, že jo. Takže už je to takový, že všechno… 

(zvoní telefon starosty, pozastaveno nahrávání rozhovoru) 

Takže myslíte si teda, že nebude to mít nějak výrazně negativní dopad nebo nějakej … 

myslim si… 

… pozitivní neočekáváte, tak na druhou stranu, že třebaže by Miličín byl větší lákadlo tím, že 

tady je dálnice – lepší spojení s Prahou, s Budějovicema na druhou stranu? 

Jako výhodnější… výhodnější jako, že by to bylo jako výhodnější, když by ta dálnice tady byla? 

Myslím si jakoby, že ta obec by víc prosperovala po tom, co tady bude ta dálnice. Něco 

takovýho taky neočekáváte? 

Neočekávám… 

Dobře. 

Protože teď zrovna, když jsme se byli… byli tady švagři ze Šumavy a tak řikali jako i Volary, 

jo, město, který bylo velmi… bylo tam tři tisíce vojáků, tři tisíce lidí a teď jak jak vymírá, jak tam 

ty postupně to… a tady taky poklesáme jako aniž by něco to… a… je odliv jako obyvatel. Každym 

rokem jako furt se nám ten stav snižuje. 

Ta dálnice nemyslíte, že by to mohla změnit? 

Myslim, že ne… Spíš nám třeba jakoby pohorší, ale ty autobusy zajížděj i jako že jo i do 

Sudoměřic (Sudoměřice u Tábora, obec cca 10 km jižně od Miličína) zajíždějí, zajíždějí do toho, 

taky do Votic, takže by asi nebyl problém, protože je to pro ně taky kšeft, takže by jako to spojení 

se nám ne- nezhoršilo doufejme. A jako tady není ani žádná taková jako průmyslová oblast nebo 

něco takového, ani turismus velký. Nic nevidím jako že by to mělo na tom tolik změnit.  

Dobře. Zeptám se, když se koukneme na nadregionální nebo na nadnárodní význam tý dálnice, 

spojení Česko – Rakousko, myslíte si, že to zlepšení, zrychlení spojení může to mít nějaký 

dopad přímo na Miličín, na obec? 

No… 

Že by tady třeba nějakej investor si řekl: Jo, tady je to hezký, nějak… 

Těžko říct, že jo, ono jsou to takový výkyvy, kdy jako se najednou něco začne někde budovat 

a potom zase se zjistí, že to není až tak úplně… To bych jako úplně, úplně neo- neodhadnul, co by 

to mohlo přinést nebo jako… V tom v tom vyšim ňákom… 

Dobře. 

Nevim… 

A ještě teďka bych se chtěl zeptat spíš přímo v současnosti na dopady na obec, na Miličín. Jaký 

pozorujete a jaký očekáváte po dostavbě celý tý trasy? 

Takhle: rok od roku se nám zvyšuje vlastně provoz a čím dál je to nebezpečnější. A je to, je to 

vlastně problém toho, že obec nám to dělí na dvě části (silnice I/3 procházející Miličínem) a musí 

se přecházet přes tu komunikaci. Máme pouze dva přechody, který jsou u hotelu, de facto pro 

občany to moc- to to jdou akorát ty, co přecházej od autobusu nebo, co jdou na hřbitov. Ale tady 

dole co je třeba támhle k Žibkovu (sídlo obce, cca 2 km jižně od Miličína) nebo tak, tak ty choděj, 
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chudáci, tajdle proti Pežotu (místní označení pro restauraci U dvou javorů), a tam přechod 

nedovolej, protože je to nepřehledný, protože je to ouzký. Dneska předpisy, který já když sem, 

když sem se ptal na kraji, tak mi řekli: „Jestli si myslíte, že si myslim, že si vezmu kýbl s vápnem 

a namaluju si přechod, tak že jsem na velkom omylu,“ a že přechod stojí milion korun a že to 

musí bejt 200 metrů viditelnost, že musej bejt slepecký čáry, že musej bejt osvětlená vozovka na 

zemi, nad vozovkou, že jo, chodník z obou stran no tam… a v prostředku ostrůvek. No a tam jsme 

rádi, že vůbec se vejde silnice, natož todleto. Takže je to, je to všechno špatný. A u hotelu nehledě 

to tam teďko taky dělali mi z Tábora firma studii, že jo, jak to teda vyřešit tam, nevim kdo to 

zaplatí, nevim, to teď je mám pozvaný na zastupitelstvo, že nějak taky udělat tam… Protože dneska 

už to je tam čtyři pruhy… chodit jako přes čtyři pruhy je úplnej nesmysl, dneska to nedovolí žádná 

jako… protože musí bejt člověk krytej při nějakom tom… proto tady se stane to, že někdo jde, ty 

zastavěji, vleze do dalšího pruhu a tam ho seberou, že jo… Takže to je, to je hrozný nebezpečí. 

A dělali tady jako průzkum kolik kde přechází lidí. No nejvíc jich chodí proti tomu hotelu. 

Hodinově kolem padesáti lidí, že jo, tak to je zhruba padesát, to je každou pomalu minutu někdo 

přechází. A takže jako je potřeba to tam nějak řešit, zjistili, že ty zábradlí jsou špatný, že 

zabraňujou jakoby výhledu, že by bylo potřeba proti tomu hotelu jako vlézt víc do vozovky, aby 

bylo vidět ty lidi, když vstupujou na tu vozovku, že jsou jakoby schovaný a že by bylo potřeba teda 

nějak jako zoužit ty pruhy, aby se tam nechalo v prostředku udělat dlouhej jakoby ostrůvek. Ale 

je to všechno výhledový a jde o to, kdo to zaplatí, protože to není za korunu padesát.  

Cítíte teda, že vlivem tý dálnice, která je tady teďka zprovozněná, tak ten provoz je tady větší? 

Je větší. Já jsem si představoval, že teda se mi zdálo, že teda se to zmírnilo, ale naopak ty 

lidi… protože, když zjistěji, že z Budějovic jsou v Táboře za velmi krátkou dobu, protože ve Veselí 

(Veselí nad Lužnicí, město cca 25 km jižně od Tábora) to je otázka dvacíti minut, do Tábora 

dvacet minut. Takže oni jsou za čtyřicet minut jsou tady, tady… před náma… 

U Mezna… 

A to zase ono jim to zrychlí, že jo, řeknou: „No tak já to nějak přežiju tady do Benešova nebo 

nějak to“, ale skutečně co jako to… Proto jsem nechal dát támhle ten radar (při příjezdu do 

Miličína z jihu) jsme koupili za sto tisíc, proto i ukazuje ty značky, i když je to nevim, jestli mě 

někdo nebude třeba žalovat, že jo, protože je to zase osobní údaje, ale jako… Aby ty lidi to, ty 

slušný, aby je to upozornilo na to, že vjížděj do obce a jedou hrozně rychle. Protože tady se lítalo, 

předtím než byl ten radar, to bylo hrozný, že jo. A teď teda jako zdá se, že se to zmírnilo, ale zase 

o to víc se jako zhustil ten provoz, takže přecházet zrovna tam u nás (u kostela), že jo, je problém, 

jako přes silnici, protože ty auta jsou dost zase za sebou. Ale jako řikám, z tý dálnice tam jede 

stopadesát, že jo, a vlítne, tady ho nic nebrzdí, tajdle vlítne nad Reksýň (Reksyně – sídlo 1 km 

jižně od Miličína), a už je tady a hup a jede do vsi, že jo. No a tam má devadesát z toho aniž by 

sundal nohu z plynu a jede tam takhle rychle no, to… Takže to sem aspoň to sem chtěl, aby se 

tohleto, ale… Nepřehledný vlastně je tadleta zatáčka, protože třeba v Olbramovicích 

(obec cca 10 km severně od Miličína) maj aspoň rovnej, rovnej úsek, ale co tam maj taky 

dopravních nehod. A tady je to v zatáčce, takže jako je to, je to velkej problém. A ta silnice široká 

na to přecházení to je kličkování jak v Číně někde mezi baráky, mezi autama, že jo, to je, je to 

problém no.  
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Dobře. Zeptám se: Myslíte si, že změnila, že změnil ten zprovozněný úsek vyjížďku z Miličína? 

Nějakým způsobem, že třeba lidi dřív jezdili do Votic a do Benešova a teďka, když maj tu dálnici, 

tak jezděj víc do Tábora? Pozorujete něco takovýho nebo vůbec…  

Když někdo má- někdo má nějaký zaměstnání nebo to, tak že by jel jenom tak si jel na nákup 

támhle, když ve Voticích ten Lidl i to Penny, že jo, je to tam u ruky, takže ty, který tam byli zvyklý 

jezdit jako si myslim, že tam jezdí dál a do toho Tábora který jeli na ty nákupy, tak tam jedou taky. 

A jináč… 

Takže spíš ne.  

No spíš asi ne. 

Dobře. Pozorujete v současnosti nárůst nějakejch investičních pobídek z jak- od jakýkoliv 

strany? 

Mmm-mmm (nesouhlasné) 

Ne? 

Ne. 

A očekáváte do budoucna, až bude třeba dostavěná ta dálnice, tak že by vlivem tý komunikace… 

(zvoní telefon starosty)  

Taky asi ne. (telefonický hovor starosty – nezaznamenáván) 

Tak. Zeptám se, my už jsme to trošku nakousli, ty demografický změny v obci, že teda stav 

miličínský populace se snižuje dlouhodobě, nebo v posledních letech, ale…  

No dlouhodobě! Protože když se, Lukáš mi ukazoval třeba, že před… někdy 1860 měl Miličín 

asi 2 800 nebo tak obyvatel… 

Taky jsem se na to díval, no… 

Votice byli pomalu na stejnom tom a jak to postupně šlo, že to teda úplně šlo do háje, že jo… 

A myslíte si, že ta výstavba dálnice D3 podnítí nějaký demografický změny v obci do 

budoucna? Nějakým směrem že se to změní? 

Asi ne.  

Asi ne. 

(rozhovor mezi starostou a jeho asistentkou – nezaznamenáván) 

Zeptám se: Cenu půdy a nemovitostí v obci změnila nebo myslíte si, že změní do budoucna 

ta dálnice? 

Ona celkově jako stoupá, že jo, jako všade de ta cena nahoru a… (rozhovor mezi starostkou 

a jeho asistentnkou – nezaznamenáván) čili jako celkově jakoby je takový… spekulanti že jo 

s půdou nebo tak, tak chodějí… mě taky přišlo, že mají zájem o půdu, že by koupili a přesně 

napíšou, o který číslo mají zájem, o to, takže takový možná tendence jsou, že jo.  

Ale je to- myslíte si, že to je vlivem tý dálnice? 

Mmm-mmm (nesouhlasné) to ne. Spíš zkupují asi všechno, co jim padne pod ruku, protože 

jako Holanďani že jo, protože budou tady nás skupovat, že se bojí, že se jim zatopí republika, 

takže… (zvoní telefon starosty, hovor nezaznamenáván) 

Ovlivnila dálnice D3 nebo ovlivní do budoucna míru nezaměstnanosti v Miličíně?  

Taky bych neviděl.  
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A myslíte si, že přítomnost dálnice změní – nebo změnila už teďka – prestiž Miličína, že teda 

lidi víc mluvěj o tom, že nějakej Miličín existuje, třeba úplně na druhym konci republiky, že si 

řeknou…  

Mmm-mmm (nesouhlasné) 

Ne? A neočekáváte ani do budoucna, že by Miličín byl víc nebo míň populární kvůli dálnici? 

Populární tím, že vždycky mě rozčíleji, takže potom něco to, takže v novinách nebo někde 

v rozhlase potom, že… protože já uvádím ten příklad, že můj děda v padesátých letech na chalupě 

nesměl už nic dělat, protože se nám chalupa zbourá. Ten umřel v devětapadesátým a to… táta se 

toho nedožil, ten umřel před dvacíti lety. Mě je dvaašedesát, já se toho nedožiju a říkám, že ani 

budu-li mít nějaký vnoučata, že se toho nedožijou ani ty vnoučata při tomhletom postupu. Právě 

tam uvádim i to, že právě v Chorvatsku jsou schopný jako udělat těch 300 kilometrů dálnice za 

rok a u nás za 300 let se nedohodneme na kilometru dálnice, že jo, tak s tím, s tím to uvádím. 

A můžu Ti říct, že třeba tuhle mi volala nějaká pani, a že bude všechno dělat proto, aby ta dálnice 

tady nebyla! Tak jsem se rozčílil a ona povídá: „No já jsem Vás nechtěla naštvat.“ Já povídám: 

„to mě naštvete, protože vy tady nebydlíte, já bydlim dvaašedesát let u tý silnice (I/13),“ tak vim, 

co to je. No teď zrovna jsem měl, že jo, že zrovna předvčírem mi vjelo auto do zahrádky, že se 

zastavilo až pomalu o ten druhej plot. No, to jsou, to jsou potom ty věci okolo silnice a ona mi 

bude vykládat, že není potřeba tady dálnice, že jo, že zničim támhle nějakou pěknou krajinu no… 

A já povídám: „A chodíte pěšky jako? Vy nepotřebujete silnici? „No nechodim,“ já povidám „no 

vidíte, všichni potřebujou tu silnici.“ A ten nárůst tý dopravy je čím dál tím větší. To, co jsou 

studie, kolik se navýší to, to je furt čím dál víc jako. Takže právě vždycky mě takhle rozčílej nebo 

volaj z Radiožurnálu nebo někde, jo?, chtěj komentář k tomu a to třeba si i vyměňujeme… Třeba 

starostka v Jílovom (Jílové u Prahy) nebo tak, tak ty tam nejdřív byli pro, pak proti, pak zase pro, 

teď jsou zase proti a takže my… oni se zeptaj mě, pak se zeptaj jí a takhle se potom jako to, takže 

to je takovej výměna to… ale to je mlácení prázdný slámy, že jo. Tady jde o to, aby někdo teda 

konkrétně řekl: „tajdle to je, bude se dělat a nebude do toho nikdo už kecat,“ protože jakmile to 

pořád někdo napadá, tak se nedá udělat nic. To já řikám i támhle tydlety Jihočeský matky, já bych 

je nechal, ať jdou do lesa na dříví, ať na tom, na těch klackách, co si přinesou z lesa, ať upečou 

buchty, ať na tom uvařej oběd a pak budou vykládat, že Temelín nepotřebujeme. To je ten 

problém, že jo, jenomže oni jsou placený odněkaď támhle – já nevim, kdo je platí – z Rakouska 

nebo odkaď – tak oni dělaj takovejhle humbuk. Ale musíme bejt v realu, každá doba nese něco 

kladnýho, něco zápornýho. A jestliže budu… využíval bych, všichni by chtěli využívat jako ty věci 

společnosti, co je už jakoby na vývoji daleko víc, tak jako televize, já nevim, auta všechny možný, 

internet, počítače – to jo! To je dobrý, tak to jo, jo? Ale že někde musíme já nevim, aby sme jako 

udělali něco pro to, aby se tam mohlo tohleto vyrábět, aby se to… to už jako ne, to je špatný. Že 

jo? Právě ochranáře a památkáře, to jsou moji úhlavní nepřátelé, jo. Protože to je jeden a ten 

samej styl, jo? Památkáři by chtěli, aby zůstalo všechno a- a já jim taky říkám jako: „vy kdybyste 

už byli dřív, tak do dneška jsme v jeskyni,“ protože nedovolíte z tý jeskyně vylézt, aby jsme krtkovi 

nezašlápli krtinu nebo brontosaurus, když ještě byli, tak bysme furt byli v jeskyni. Nedovolili byste 

ani udělat díru v tý jeskyni, aby to nenarušilo architektonickej vzhled, že jo? A ochranáři to je to 

nešlápnout na tu krtinu a památkáři by nedovolili udělat díru z tý jeskyně, že jo. Tak bysme 

skončili jakoby to… Protože každej ten vývoj nese sebou, že teda já nevim, byl sloh gotickej, byl 
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románskej nebo že jo… Spoustu věcí se přestavělo. Ve slohu gotickom zas to mělo jinej význam, 

zase se to třeba zhodnotilo, že jo. Zase baroko přineslo, že se gotika přestavovala, že jo. Všechno 

to mělo to… a nese to s sebou zase nějaký kladný a nějaký záporný ty, a to je každej- každej 

takovej ten vývojovej článek s sebou nese tyhlety klady a zápory. Nemůžeme říct, že všechno je 

jenom kladný. To- to nelze. No a zase ne, že všechno je záporný. Jenomže oni to tak viději, že jo.  

Dobře. Když shrneme všechno, o čem jsme se tady dneska bavili, tak jaký je podle Vašeho názoru 

hlavní pozitivní dopad tý dálnice? 

Pozitivní… 

pro obec… 

…no že nám to tady jako tudletu kamionovou dopravu a to… snížil by se jako… provoz tady 

bude pořád, to nevěřim tomu, protože zas tady od Vožice (Mladá Vožice – město v okresu Tábor, 

jihovýchodně od Miličína) a k tomu se tady bude jako najíždět na tu dálnici, takže ten provoz tady 

bude. To- to je bez pochyby. Ale takový ty tranzitní doprava by měla jako se odklonit. To 

každopádně, to… Mě jenom štvou s tim, že třeba já nevim, všichni jezděj do ciziny a když vezmu 

Německo, tak se po dálnici dostanu do většinu míst a pak už po nějakejch těch menších těch. A že 

by to tam zhoršilo životní prostředí… ale horší když tady přes obec pojedou padesát, když by jel 

támhle stotřicet no tak to tady profrčí a je to, že jo. Vememe-li i spotřebu toho dopravního 

prostředku, tak ten je větší spotřeba, když to pojedu tajdle se drncat někde, že jo, držet to někde, 

že jo, někde na nějakom tom, než když teda auto bude rozjetý a profrčim pryč, tak tady nebudu 

tak dlouho smrdět a dávno už budu pryč. A v tom Německu to dávám jako příklad, že jo. Tam jako 

v pěknejch, krásnejch těch mají dálnici, nenarušuje to. No a tady? Tady nemáme dohromady 

žádný, ty co máme, tak to je do Brna ject, to je člověk aby nechal zdraví a auto tam na cestě, 

protože to je rána za ránou, že jo. To, co teďko udělaj, to si myslím, že jsou jenom vyhozený 

peníze. To se záplatujou rozbitý kalhoty, že jo. No a takže to, co mi tady máme to je- to je sranda 

jako. Proti těm nějakejm Evropskejm zemím je to… říkám, škoda, že tam všichni jezději, mají 

plný- viděj, jak to tam je, ale tady, tady jsme hrozně jako- hrozně ochránci já nevim všeho 

možnýho. Takže jako vůči- vůči dálnici já jsem naštvanej, že to furt trvá a není vůbec výhled na 

to, aby ta dálnice měla tady nějakej jako… Jestli se to udělá (smích) vůbec… to vidim, vidim 

úplně mimo.  

A zeptám se, je nějakej hlavní negativní dopad tý dálnice? Vidíte v něčem vyloženě negativum 

tý dálnice? 

Zábor půdy! To je, to je asi všeobecný, ale to když si budeme o tom povídat, tak když vezmu 

támhle Honza Š. (jméno místního občana) jak říkal támhle u Boleslavi nádherný nejlepší pole – 

zastavěji se výrobníma halama, zastaví se to kdejakejma obchoďákama, že jo, okolo Prahy to jsou 

samý to. A tady se pokoušíme na kameni vypěstovat dobrou úrodu. Na kameni! Že jo?! A pěknou 

půdu vlastně zlikvidujeme. A denně- denně já nevim, kolik je to hektarů, se zlikviduje půdy, což je 

taky bysme měli jako už zvažovat. Ono už teďko jako je v tom Stavebním zákoně novom je, že teda 

musíme jakoby se snažit zase využívat plochu uvnitř obce. Protože se začlo stavět, Franta si 

vzpomněl: „Hele já bych si chtěl postavit támhle na Kalvárce (vrch Kalvárie, nejvyšší bod 

v Miličíně, 697 m n. m.),“ že jo, no tak se mu to povolilo. „No já nic nepotřebuju, já chci bejt 

sám nebo to,“ ale pak chce vodu k tomu, pak chce vozit odpady odtaď, chce udělat silnici, v zimě 

to chce prohrnovat, pak se zjistí, jaký jsou náklady vlastně na toho jedneho- na to jedno číslo 
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popisný, že jo. Takže teď už v územním plánu se musí využít jakoby ty prostory, který jsou v obci, 

že jo. Takže to by mělo bejt zase tak nějak jako už… Ale ono vždycky se něco udělá, nějaká kravina, 

pak se to snaží nějak napravit, takže ono to je dycky takový z bláta do louže a zase se snažíme 

jako to, no… Je to složitý docela. 

Dobře. Děkuju moc! A jenom úplně na závěr, jak jsme- bavili jsme se o tom, že teda ta dálnice 

zatím v Miličíně žádný změny příliš nevyvolala. A… 

Nám to tady teda to co je, tak to jakoby zvýšilo ten provoz, že jo. 

A očekával jste to, že to teda zvýší ten provoz? Připravovali jste se na to? 

Ani tohle- nečekal jsem to. Spíš jsem myslel, že jako to tak nějak bude při tom stávajícím tom. 

Protože na ten, že jo z těch Budějovic můžou ject na ten Písek, můžou jako ject jako tou druhou 

stranou, tou Strakonickou (rychlostní silnice R4), že jo, nahoru. No, ale ne- nestalo se tak nějak 

podle mejch předpokladů, že by to jako nemělo se to zvýšit. 

Zdroj: autorské terénní šetření (2015). 
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Příloha 11 – Transkripce rozhovoru se starostkou obce Heřmaničky 

Datum rozhovoru: 20. 3. 2015 

Respondent: Jarmila Trachtová – starostka obce Heřmaničky 

Místo rozhovoru: Obecní úřad Heřmaničky, kancelář starostky obce 

 otázky a výpovědi tazatele 

 výpovědi respondenta 

 (poznámka tazatele) 

 klíčová slova výzkumných otázek 

citace využité pro analytickou část práce 

(Před započetím rozhovoru byla respondentovi představena diplomová práce, pro jejíž tvorbu byl 

rozhovor využit. Respondent svolil k záznamu rozhovoru na diktafon.) 

Takže na začátek tady mám: Jaká je dle Vašeho názoru kvalita výstavby dálnic v Česku? Když 

to vezmeme globálně. Co si myslíte v souvislosti cena a kvalita komunikace… 

Velice špatná… 

(smích) 

Oproti Chorvatsku se to nedá vůbec srovnávat. Za jak krátký časový úsek tam dokázali 

vybudovat kvalitní dálnice, na rozdíl od Českých.  

Takže když se vrátíme k tý době výstavby. Vám se zdá tady, že je to opravdu… 

Trvá to dlouho. 

Trvá to dlouho… Dobře. Jaký máte názor na plánovanou trasu dálnice D3? Viděla byste 

nějakou vhodnější, nebo existuje vhodnější varianta toho spojení Praha – České Budějovice? 

Těžko říct, protože si myslim, že vždycky se to nebude líbit tomu dotčenému území. Jako nikdy 

ty lidi kudy to má vést, tak nebudou spokojený.  

Takže vy osobně proti tomu spojení Praha – České Budějovice, nebo… 

Já si naopak myslím, že je to velice potřebné, jako spojení Praha – České Budějovice. Shodou 

okolností, že jezdím na České Budějovice, tak jako úsek, kde není ta dálnice, tak to je prostě 

šílenost. 

Ale prostě s tou současnou trasou, ta se Vám nelíbí, nebo… 

Mě by to nevadilo. Jako řikám, mě osobně, nebo myslim si, že jako… muj názor je, že mě je 

to osobně jedno, kudy ta dálnice povede. Vim, že je to potřebné a vim, že to vždycky bude spojené 

s probléma- s problémy těch lidí, kudy ta trasa má vést.  

Já jenom narážím na to, že teda tady na Loudilce by měl bejt sjezd k vám do Heřmaniček, takže 

jestli Vám to třeba bude vyhovovat, budete s tím spokojený jako obec, třeba na to čekáte? Nebo 

naopak? 

No my shodou okolností ta obec je tady zatížená ještě koridorem, že jo! A tady tadle dálnice, 

tak lidi asi nejsou spokojený. Jako nemohou být spokojený, protože takovédle dvě velké stavby, 

tak to jako s tou krajinou tady udělá… co to udělá. 

Dobře. Jaký má dle Vašeho názoru dálnice význam pro dotčené obce? Obecně.  

Musim se přiznat, že si nedokážu představit.  

Myslim si- myslim to ve smyslu: Vliv na hospodářskej nebo ekonomickej vývoj tý obce. 

Myslíte si, že ta dálnice může podnítit- podnítit nějaký hospodářský vývoj tý obce. Myslíte… 
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Já jsem skeptická, já si myslim, že ne. Nebo si to nedokážu představit, jo? Prostě opravdu 

nevim.  

Dobře. A když se vrátím k tomu nadregionálnímu nebo nadnárodnímu významu tý 

komunikace, že teda jde primárně o to, že se spojí České Budějovice s Prahou, Česká republika 

s Rakouskem, myslíte si, že Vaší obci – Heřmaničkám – může ten nadregionální význam něco 

přinést? Že, nevim, budou tady jezdit víc lidi z Rakouska přes Českou republiku, budou si to 

zkracovat a najednou si řeknou: V těch Heřmaničkách je to hezký nebo něco takovýho? Že by 

tady někdo chtěl… 

(kroutí hlavou) Ne… 

Spíš ne? 

Myslim si, že spíš ne. Já si myslim, že ty lidi, co pojedou z toho Rakouska, tak budou mít ten 

směr Prahu a… nebo aspoň podle sebe málo kdo bude sem zajíždět do těch okolních vesnic. 

Dobře. Jaké dopady na Vaši obec po výstavbě očekáváte? 

Po výstavbě? 

Hmmm (souhlasně). Až bude stát ta dálnice, tak Heřmaničkám to, co myslíte, že to udělá? 

Co to dá… 

Co to dá, nebo co to sebere? Nevíte? 

Netušim. Nedovedu si to opravdu představit. 

A očekáváte třeba změnu vyjížďky místních obyvatel za prací, do škol, do zam- do- za 

službami? Vlivem tý dálnice, že teda bude dostupnější nějaký střediska – Tábor, Budějovice, 

Praha? Že by se změnila víc ta vyjížďka těch lidí? 

Tak tomu nevěřim.  

Nevít- nevěříte? 

Ne.  

Dobře. 

Ne, protože já si myslim, že lidé, co tady jezdí nebo ty, co tady žijí, tak když chtějí, tak si i přes 

to, že žádná dálnice není, tak si dojedou tam, kam potřebují. A ty lidé, taková ta střední-nižší 

vrstva, i když bude dálnice, tak prostě nepojedou do nějakých těch středisek. Tady to prostě… 

tady si žijí tady na vesnici si způsobem života. Ne, že bych je chtěla nějak to, ale jako nemyslim 

si, že by to mělo mít…  

Zeptám se, od tý doby, co se mluví o tom, že ta dálnice bude v téhle stabilizované podobě nebo 

v té západní kolem těch Heřmaniček, kolem Miličína na Tábor, pozorujete třeba nějakej nárůst 

investičních pobídek v souvislosti s tou výstavbou? Že teda by tady byl větší zájem o pozemky, 

o investice?  

 (kroutí hlavou) 

Nic? Ani v budoucnu neočekáváte, že by něco takovýho mohlo přijít až vlivem tý výstavby 

třeba? 

Myslim si, že ne. 

Očekáváte nějaké demografické změny v obci? Stěhování do Heřmaniček, z Heřmaniček?  

Díky dálnici? 

No, že by třeba lidi si řekli: Jo, teď už tam má smysl bydlet, je to tam hezký a ještě je to dostupný.  

To si teda nemyslim. 
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Ne, ne, ne? 

Ne. Jako teďka se tady začalo hodně docela stavět, aniž by to mělo předtím nějaký vliv. Jo, 

protože ty místní přece jenom, místní mladý se sem vracejí a postaví si… 

A nemyslíte, že to má třeba souvislost s tím, že by- ty mladý si řeknou, že bude tady dálnice, budu 

moct dojíždět do Prahy? Ne, ne, ne? 

Nemyslim si to, protože shodou okolností jaké jsou vlastně informace o dálnici, že jo, tak už 

by teoreticky se mělo začínat a teďko je to pozastavené a Bůh ví, co bude dál… 

Dobře. 

Takže si nemyslim, že ty lidi, co si tady postaví, počítají s tím, že… jako bude to lepší nebo 

nebude. To asi přinese potom život. 

Očekáváte, že se vlivem dálnice změní cena půdy a nemovitostí v obci?  

To by teoreticky mohlo.  

A myslíte si, že se navýší nebo naopak, že to bude méně atraktivní, tak se sníží? 

No já bych očekávala spíš nárůst teda.  

Očekáváte, že se nějakým způsobem změní míra nezaměstnanosti v obci? Zlepšenou 

dostupností díky dálnici… Ne?! 

My tady máme docela malou jako nezaměstnanost, že na Heřmaničky je sedmnáct lidí 

a vlastně to jsou ty, co tam jsou dlouhodobě tak těm ani ta dálnice, co se toho týká, nepomůže. 

Myslíte si, že přítomnost tý dálnice by mohla nějakým způsobem ovlivnit prestiž obce? Že by se 

o ní víc vědělo, víc by se o ní mluvilo nebo naopak, že by si řekli: Tam vede ta dálnice, to je 

prostě… 

Ne, tam uviděj jenom ty ukazatele „Heřmaničky“ (smích) a nic jako. Ne.  

Ne?! A teďka na závěr jenom dvě takový krátký otázky: Jaký je dle Vašeho názoru hlavní 

pozitivní dopad dálnice? Na obec… 

Pozitivní pro obec? Jestli možná nějak nevim, jestli příležitosti práce, při tom aspoň budování.  

A po dostavbě, kdy už bude ta zlepšená dostupnost těch Heřmaniček, silniční? Myslíte si nějakej 

ještě další… 

No pro ty občany jenom zlepšení, že jo, dopravy do těch velkých měst, že nebudou muset do 

Benešova po té hrozné silnici, taky protože ta doprava je čím dál tím větší a je to neštěstí jezdit.  

A jaký je dle Vašeho názoru hlavní negativní dopad dálnice?  

Akorát na krajinu bych to viděla. Že to prostě zničí tady ten krajinný ráz, co tady je.  

Dobře. Moc děkuju. Jenom úplně na závěr mě dneska napadlo zeptat se Vás, jestli se nějakým 

způsobem připravujete na tu budoucí dálnici. Jestli děláte nějaký kroky… 

Musim říct, že v současné době ne, když oni mi vlastně… protože byli na setkání, setkání bylo- 

na konci roku bylo setkání ohledně té dálnice, tam když řekli, že to jde k soudu a že je to celé 

pozastavené, tak i tím pádem jsme pozastavili úplně všechno. Protože bohužel my jak jsme po 

volbách, tak se to tady dost obměnilo zastupitelstvo, jsou vypsaný nové dotační tituly, takže se 

spíš zabýváme tím, abysme získali na potřebné budovy a jako prostě ná takovou průběžnou 

agendu té obce. Takže jako tu dálnici jsme opravdu teďko odsunuli.  

Dobře. 

To spíš nás děsí ten koridor, že jo, ten jako je v dohledné budoucnosti. 
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Dobře, děkuju moc.  

Nemáte za co. 

Zdroj: autorské terénní šetření (2015). 
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Příloha 12 – Transkripce rozhovoru se zastupitelem městyse Netvořice 

Datum rozhovoru: 20. 3. 2015 

Respondent: Ing. arch. Lukáš Franěk – zastupitel městyse Netvořice 

Místo rozhovoru: Netvořice, dům pana Fraňka 

 otázky a výpovědi tazatele 

 výpovědi respondenta 

 (poznámka tazatele) 

 klíčová slova výzkumných otázek 

citace využité pro analytickou část práce 

(Před započetím rozhovoru byla respondentovi představena diplomová práce, pro jejíž tvorbu byl 

rozhovor využit. Respondent svolil k záznamu rozhovoru na diktafon.) 

Začnu tím, jaká je podle Vašeho názoru kvalita výstavby dálnic v Česku. Ve smyslu ceny 

a kvality komunikace a doby výstavby. 

Tak asi není tajemství, že je to dost mizerný ve srovnání s Evropou, i západní. Že my za snad 

trojnásobek oproti Německu a Francii sme schopný stavět. S tím, že pak ještě jsou reklamace, že 

jo, takže… Myslím si, že to není nic slavnýho. Kla- klasickej přístup, kdy vyhraje, že jo drahá 

nabídka a pak se to dá těm nejlevnějším, s tím, že nějakej bakšiš prostě…  

Dobře. Jaký máte názor na trasu dálnice D3 v tý Stabilizovaný podobě. Jestli třeba dle Vašeho 

názoru existuje nějaká vhodnější varianta nebo tak. Nebo se Vám zdá… 

Tak vono se i zvažovala nebo existuje na papíře ta Promika 2008 a já si myslim, že rozhodně 

já sem proti tý Stabilizovaný variantě, a jako dost silně.  

A co Vám na ní nejvíc vadí? 

Mě na ní vadí to, že de tímhletím naším vlastně soutokem Sázavsko-Vltavským, který si myslím, 

že je naprosto unikátní. Myslím si, že to je nejstarší dá se říct taková turistická oblast v Čechách, 

jo? Tady vznikal ten tremping, ale ještě předtím vlastně už od druhý půlky 19. století prostě v době 

romantismu to byla výpadovka tady pro lidi z Prahy, když vůbec nějakej turismus vznikal. A já 

když to vezmu kolem Prahy, takovej ten jihovýchod vlastně, to jsou takový nezajímavý placky. 

Nahoře ty Kozí hřbety, tam je to hezký nad Suchdolem, že jo, Šárka, todle, ale… ta krajina semhle 

dolů, to je tak unikátní. Ještě navíc je tady to Keltský osídlení, který tady dřív bylo. Prostě myslim 

si, že teďka vodáci sem jezděj. To Posázaví spíš jakoby žije z turismu, než z toho, že by 

potřebovalo tady mít prostě dálnici, která myslim si, že na to se i vážou takový věci. Nejsou to 

pracovní příležitosti, si myslim, o který by člověk až tak stál, protože spíš na to se potom navazujou 

takový ty různý technoparky, překladiště, to absolutně sem jakoby nezapadalo. I- i do toho 

členitýho… tady máte takový měřítko kopců a tý krajiny mnohem menší. Tady uděláte si 

tříkilometrovej okruh a mezi tím přejdete čtyry kopečky, jo? To není taková ta rozvolněná krajina, 

co je prostě v Polabský nížině. A zrovna třeba ta Promika a tajhle ten tah, kterej by byl kolem 

Benešova si myslim, že by byl jednak mnohem levnější, dál si myslim, že i to, kam se to přivede, 

jo?, že tam je jako bych řekl praktičtější udělat nějakou tangenciálu vůči tý Praze, než to prostě 

tady cpát už do toho místa, který je tak zahuštěný dopravně po tom u Prahy, že pak stejně to tam 

nic nevyřeší, jo? Takže já za tim vidim nějakou… ono se říká, že jo, ten kdo se o to zajímá, že to 

je taková betonová lobby. Aby prostě ta varianta byla co nejdražší, co nejvíc tunelů, co 

nejsložitější, aby se tam dalo utopit co nejvíc peněz a tím pádem asi i co nejvíc nějakejch provizí. 
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Jakoby já vim, že to zní skoro až konspiračně, ale když se na to podívám jak po praktický stránce 

tý dopravy, tak prostě i z životního prostředí, že jo?, tak myslim si, že stát má dokonce někde 

nařízený prostě vybrat co nejmíň jako škodící variantu. A to tady si myslim jako, že rozhodně 

nedává, teda na stůl. A navíc i to projednání, já nechci- bylo to součástí tý otázky, já… protože to 

projednávání – já tady nejsem tak dlouho, jo? – já jsem se sem přistěhoval vlastně v roce dva 

tisíce někdy šest, sedm, a bylo tady předtím vedení obce, který teda bylo (nesrozumitelná výpověď 

o minulém zastupitelstvu, podporujícím výstavbu dálnice ve Stabilizované podobě).  

A v současnosti Vy, jako zastupitel, nebo celkově zastupitelstvo, máte teda jednotný – negativní 

– postoj vůči té komunikaci? 

Já musím říct, že když jsem přišel třeba do územně plánovací komise, tak tady ta měla nějaký 

tři, čtyři lidi, jo? Z toho musim říct, že ani není Netvořák jeden z nich, kterej byl šéfem, snad, že 

jo, tak to je… možná až budete oslovovat podnikatele, tak pan Stibůrek je jako velkej podnikatel 

v Benešově, má velkou firmu a ten jakoby si to tady bych řekl tak trošku řídil, jo? A pak tam byli 

další lidi, který spíš jako nevěděli moc, která bije, bych řekl. A tak, já když sem se s nima bavil, 

vlastně se všema, a ten svůj názor na to sem vyjádřil, tak najednou všichni tyhlety lidi, a myslim 

si, že to nehráli, řekli, že vlastně vždyť ona dálnice, je to fakt, vždyť ono to není potřeba, vždyť 

jsme v tom byli jenom takhle vychovávaný v tom, že to je, nebo prostě masírovaný… A i co sem 

se bavil s tahle těma, tak nevim… buď- buď nejsou upřímný, ale já mám pocit, že to je jednotný, 

že došlo k určitýmu obratu a ty- ty lidi mě třeba všichni, se kterejma sem se bavil, řekli no vždyť 

vlastně mě to příjde taky vlastně, že to je spíš blbost. Jo? Protože tady byla taková atmosféra 

předtím, bych řekl, že jim bylo řečeno, že prostě Netvořice se budou vyvíjet v závislosti na tom, že 

bude ta dálnice. Jakoby to bylo něco prostě naprosto zásadního. Ale pro mě třeba to, že se udělá 

nějaká tadyta solící stanice na průtahu dálnice a tydlety věci jako si myslim, že to pro ten rozvoj 

obce není nějak úplně… že spíš ta dálnice škrtí obec, protože máme jediný rozvojový plochy 

vlastně se dá říct tajhle ten jižní svah, jo? Pak tady máme rozvodňovací se potok a tady ty severní 

svahy na druhou stranu… a jasně v těch koncepcích územního plánu nám bylo řečeno, že tím 

směrem se obec rozvíjet nebude. Směrem potom na- na západ je vlastně ta stopětka (silnice 

II/105), že jo, takže tam vytváří taky umělou bariéru, velice silnou, takže tudy se taky rozvíjet 

nebudeme. A jediná možnost tady je na Šibernej nahoru a tam vlastně je ochranný pásmo tý 

dálnice, jo? Teďka v tom novym našem územním plánu, kterej je teďka před schválenim 

a připravuje se to nějak ještě, tak tam už snad ta nadřazená krajská dokumentace, která musí si 

pan projektant převzít, tak tam došlo k tomu, že mu dali nějaký menší to pásmo, než bylo původně, 

jo? Je to nějaký kratší vlastně od tý dálnice, ale i tak je to prostě bariéra. A jako já když vezmu 

prostě… mě jde hlavně o charakter tý krajiny, si myslim, že to je… já si myslim, že na polích by 

se mělo pěstovat jako jídlo a ne elektrika, neměl by se tam pěstovat beton a neměl by se tady 

pěstovat asfalt, jo? To je jako první věc, ze který vycházim, že si myslim, že by se mělo lokalizovat 

zemědělství, podporovat nějaký tyhlety… a ne tady dělat takovýhle megaprojekty. Navíc ještě 

tadytěma lesama prostě krásnejma, co sou všude, to sou zase bariéry, i když tady vznikaj nějaký 

estakády a prostě samej most, jo?, ale… Druhá věc je hlukový obtíže, jo, je to 500 metrů za obcí, 

tak vždycky kde byla dálnice a ještě při těch projektovejch… kolik si myslí, že tam pojede? A to 

přehlížím to, co tam pojede. To, že tam pak jedou kamiony, který prostě maj jogurty s náplní já 

nevim borůvkovou a tady jedou s jahodovou náplní a takovýhle nesmysli prostě, to- to je druhá 
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věc proč já k tomu mám i určitou… prostě. A třetí věc je to, že by to šlo udělat určitě líp, jak jsem 

říkal, tou Benešovskou, která jednak ty auta přivede jako do rozumnějších míst, bude to míň 

obtěžující, neuškodí to tady tý přírodě a tak… nechci to zas přehánět. 

Když mluvíte o tý „Benešovský“ variantě, tak já jsem tak nějak vycítil, že jste proti týhletý 

konkrétní variantě, která vede tím Posázavím… 

Určitě! 

A když by jsme se na to koukli nějak z nadhledu, souhlasíte s tím, že ten Dunajský koridor nebo 

spojení Praha – České Budějovice, Česko – Rakousko, potřebuje dálniční spojení vůbec?  

Tak ona nějak myslim na jednu stranu je ta R- R čtyřka, že jo, pak tam je ta… 

Strakonická… 

…ono něco přes tu… a pak je ta na Příbram. Takhle, víte co, já chápu, že určitý některý jako 

prvotní záměry jsou na prostě racionálním podkladu, že prostě aby byla nějaká dopravní 

prostupnost, jo. Tak oni dálnici chtěli už za Hitlera udělat, já mám pocit, že po druhý Světový 

válce se to začlo projektovat tydle věci, akorát na to nebyly naštěstí peníze. A já nebudu říkat, že 

prostě není potřeba budovat silnice, jo? Já si myslim, že asi je, ale musí se zvážit na- na jak velkej 

objem v dopravě a co s tim potom, až dokončím tu trasu, co se s tou dopravou bude dít dál. Když 

to skončí někde na tý Vídeňský teďka, která už teďka je ucpaná, tadyhle, tak jako co z toho, že já 

tam přivedu… já teďka třeba se můžu mejlit a melu úplně z hlavy, že jo, já nevim kolik teďka tisíc 

aut denně to bylo. Teďka si nevzpomínám, jestli to bylo… no prostě to… mě to příjde, že… 

posílit… Tadyta Promika spíš jakoby počítá taky s vybudováním nějakejch novejch segmentů, ale 

zároveň posilování stávajících, že jo. Což si myslim, že i z hlediska zabírání tý orný půdy a všeho 

potom je to daleko úspornější a i co se týče vytváření novejch koridorů v tý krajině a bariér, jo? 

To je další věc, která mě hrozně vadí. Tak tady se budou dělat teďka cyklostezky v tom Posázaví 

všude z dotací najednou a oni vůbec nepočítaj jakoby s tim, já na to koukám, já jsem i viděl nějaký 

plány a tam najednou je dálnice, která je přeřízne, tam není navrženej ani žádnej mostík, nic, já 

mám pocit jako, že to jde po dvou vlastních osách, jo? A navíc se to pořádně neprojednávalo, že 

jo. To se, to tenkrát to zastupitelstvo krajskýho- nebo krajský zastupitelstvo vzalo tu 

Stabilizovanou variantu nějak bez- bez těch připomínek, schválilo během deseti minut nějakýho 

jednání, jo?, prostě. Takže já si myslim, že ty obce neměli možnost se vyjádřit. Ale zpět teda k tomu 

– něco… jestli se někde štosujou auta, jo?, z Jižních Čech a z Rakouska, tak asi něco potřeba je 

vybudovat nebo posílit. Já řikám, neřikám, že není. Na druhou stranu si myslím, že v následujících 

letech může prostě dojít k takovejm jako bych řekl změnám Evropskejm a vůbec v přístupu 

k ekonomice a tak podobně, že se prostě nějaká lokalita začne posilovat, jo?, a takhle ten podivnej 

stav, kdy prostě je potřeba furt navyšovat nějakou kamionovou dopravu, která jak řikám, vozí ty 

samý jogurty s jinou náplní prostě čtyrista kilometrů, jo? Tak si myslim, že to není ani ekologický, 

ani ekonomický, je to prostě nesmyslný. Takže třeba se může stát, že ta doprava nebude potřeba 

v takovymhle jako, aby narůstala. Jo? Je to taky možný. Třeba by se mohla podnítit ta železniční, 

máme obrovskou síť železniční, takhle. Ale neřikám, že mám patent na rozum, jo? Ale prostě když 

jo, tak určitě já jsem pro tu Promiku, nebo něco- něco jinýho. Ne, myslim si, že tohleto je fakt- 

fakt příšerný. A já to tady prochozený mám. A když si to představim kde se dycky zaleze do země, 

kde to vyleze, kde se to zařízne, tak myslim, že ten zásah je tak jako strašně necitlivej, že je to- je 

to hrozní. A vlastně přínos potom vidim jako mizivej, opravdu jako mizivej.  
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Dobře. Když se podíváme na tu dálnici a budeme počítat s tím, že v budoucnosti nějakým 

způsobem bude vybudovaná. Jaký podle Vás bude mít význam pro dotčené obce, přes které ta 

dálnice povede? Bude to mít vliv třeba na nějaký hospodářský nebo… 

Takhle, já si myslím, že dneska se hodně jezdí za prací, samozřejmě. My jsme takovým… už 

nejsme v tom, v tý zóně těhletěch satelitů Pražskejch, úplně, myslim, že ta Sázava tohleto odděluje. 

Ty Pražský periferie… Tohleto už je jakoby jiná zóna. Na druhou stranu, samozřejmě to teďko, já 

nevim, Česká republika má koeficient porodnosti něco jako Poláci, jako nízkej, jo, takže na jednu 

stranu se říká, že se jako zvětšovat nebudeme, na druhou stranu pořád se zabíraj prostě nový 

plochy, že se extenzivně stavěj vlastně ty satelity a pořád lidi chtěj… nevim, třeba se to už zastaví. 

Třeba začnou dělat spíš lidi rekonstrukce nebo zpátky budou mít tyhlety, tyhlety zabavený domy 

zase si to tam… Já fakt netušim, ale samozřejmě dá se říct, že- že prostě… dá se počítat s tím, že 

tady třeba budou lidi migrovat, aby mohli jezdit za prací do Prahy. Už teďka jezděj, že jo, lidi za 

prací do Prahy. Tak jim by se na tom mohlo zdát, že to-, že jim to pomůže. Ono se slibuje, že za 

deset minut budou v Praze a tak, ale já si prostě myslim, že realita by byla taková, protože já tam 

stejně nevidim, že by tam bylo hodnotně další vazby na to napojení vybudovaný, že prostě by ve 

výsledku jezdili po těch starejch cestách. Já si myslím, že jo, protože já když jedu na jednání do 

Prahy třeba, já nevim, jel sem na Akademii věd a podobně, tak já jsem za půl hodiny, v podstatě 

za čtyřicet minut, parkoval. A to sem nejel jak prase, jo?! Řikám, jo?, prostě normálně přes Davli 

podél vody, tam jsou nějaký čtyřicítky, který zdržujou, ale já v centru parkuju prostě za- za 

čtyrycet minut. A ty lidi takhle jezděj. Ve chvíli, když dneska zpravili vlastně v Jílovim tu silnici, 

tam to bylo nejhorší, tam ten tankodrom prostě, jo, tak v tu ránu se jim jezdí dobře. Já si myslim, 

že ta dálnici… že to pro lidi význam nemá, jo? Tajhleten… 

Tady místní, okolo…  

Jo. Že by se jim prostě líp jezdilo za prací – nemá. Že ta dálnice stejně jenom sem natáhne víc 

dopravy, jo, a stejně se tam nějakym způsobem bude pak nějak štosovat a lidi radši pojedou těma 

stezkama, co znaj. Co se týče podnikání, tak mi tady máme, že jo, Simbu, která dělá dřevěný jako 

hračky – tyhlety různý koleje, co sou teďka v Ikee a podobně, jo?! To je určitě hezký hrozně 

všechno. Pak je tady pan Víšek, se kterym byste si mohl promluvit. To je hned vedle pana, pan 

Stibůrek je teda z Benešovska, ten má špedici, autodopravu, takže ten možná dálnici nějak to. 

A pak je tady pan Víšek, a to je místní teda podnikatel, ten má tady fabriku. A já teďka v územním 

plánu to tam řešíme, jak udělat mu tam sjezd, aby jak k tý Simbě, tak i k němu se dalo dobře z tý 

stopětky, jo?, jezdit. To určitě jakoby jim tohleto pomůže, protože teďka tady máme dopravní 

problémy s tim, že, ale to je spíš jako z Netvořic. Tam- tam jako jak prostě ty kamiony přespávaj 

a parkujou tadyhle u toho hřiště fotbalovýho… ono vám to asi za chvilku dojde megabajty, že jo? 

Dobrý, dobrý. Kdyžtak můžeme projít… 

No, projdeme… jako myslim si, že jim by to samozřejmě dopravně pomoc mohlo, jo?! Ale, že 

by tady byl nějakej objem, objem tý dopravy zas takovej… Víte co, my tady máme daleko větší 

problém s tim, že zase z nějakejch nesmyslnejch… Ale ty normální fabriky, co tady sou, tak si 

myslim, že nemaj teďka problém s logistikou, nějakej zásadní. A jako není to potřeba! Já si 

myslím, že… promluvte si s nima. 

Dobře. Podle Vašeho názoru může zlepšené spojení s Rakouskem něco přinést Netvořicím? 

Nebo si vůbec myslíte, že… 
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Nám, nám… já si myslím, že- že- že ty negativa… jako vždycky je něco k něčemu dobrý, jo?! 

Tak když bude mít někdo prostě tam příbuznýho, tak ten tady bude jezdit na pouť a utratí tady 

prostě sto ojro, že jo, tak to pomůže nějakým způsobem stánkařům s cukrovou vatou. Určitě to je 

možný, jo?! Ale stejně ty lidi když sem maj přijet, tak sem přijedou, jo?! I bez toho. 

Jaké dopady dálnice na Vaši obec po výstavbě očekáváte? 

No kdyby to bylo, tak já očekávám prostě míru hluku zvýšenou, opravdu nepříjemným 

způsobem, protože to nikde nefunguje tak, jak se myslelo, vždycky pak se musí normy upravovat 

zpětně tak, aby vyhověly tomu stavu, kterej vznikne. Takže to je první negativum. Další negativum 

je, že nás to odřízne do jistý míry od- od tohohle směru na Týnec (Týnec nad Sázavou, město cca 

7 km východně od Netvořic, směr Benešov), jo? Že taková ta prostupnost krajiny i ta migrace – 

já vim, budou tam ty sloupy a tohle, ale prostě bude to ohyzdný, jo?! Bude to ohyzdný, bude to 

hnusný. Takže tohleto bude. Potom je tady riziko prostě tadytěch různejch překladišť, technoparků 

a tajhletěch… náplavy tady těch jako staveb, který myslim, že nejsou architektonicky hodnotný. 

A jako ve výsledku může to pár míst přinýst, jo?, pracovních, ale nedělal bych si iluze. Myslim si, 

že, že když by si tady dobře podporovalo zemědělství, to sou lepší pracovní místa, lepší- lepší to 

jídlo prostě pěstovat doma za humnama. Když pak dojde třeba k nějakýmu zhroucení společnosti, 

systému, můžete dělat farmářský trhy, je to, je to lepší než asfalt. Takže to já očekávám spíš tyhlety 

samý negativní věci, no, já nečekám nic pozitivního asi. 

A očekáváte třeba změnu vyjížďky za prací, do škol a za službama? Kdyby tady stála ta 

dálnice, že teda by lidi změnili centra dojížďky? 

Podle mě směr Beneš- lidi pracujou směr Benešov, že jo, tak tam ta dálnice ničemu nepomůže, 

a pak je směr Praha, no a to sem vlastně už zdlouhavě řekl svůj názor, že sem tam za půl hodiny, 

což je lepší než na ucpaný dálnici, si myslim.  

Pozorujete v současnosti v obci nárůst nějakejch investičních pobídek v souvislosti s tou 

výstavbou dálnice? 

Ne, já si myslím, že to spíš napomáhá spekulantům, protože za toho minulýho vedení si tady 

určitě jako našli řekl bych pozemky v místech, kde ta dálnice bude, a všichni čekaj, že to pak za 

masný prachy střelej státu. Takže vlastně já si myslim, že to do jistý míry brzdí věci, jo, v tuhletu 

chvíli. Prostě jsou tady lidi, který maj pozemky a jsou jako ve stádiu vyčkávání už dvacet let, ale, 

že by tady někdo teďka nějaký pobídky… a tady stejně nikdo- nepotkal jsem člověka, kterej by 

věřil, že ta dálnice bude brzo. To stejně, jako když se bavíme o tý Stabilizovaný variantě, tak to 

pokud byste tady našel někoho, kdo se na to těší, tak to je, že o tom jako uvažuje pro svý děti, jo?! 

Ne, že by na tom začal teďka podnikat.  

Očekáváte v souvislosti s výstavbou dálnice, že by ta dálnice podnítila nějaký demografický, 

populační změny v obci? 

No podívejte, takhle… 

Populační růst, že by se z toho stal třeba… satelitní město Prahy… 

…já Vám to říkám, já Vám to řeknu takhle, jo?! To je právě, já si myslím, že satelitní městečko, 

to je jako nechci bejt zase rozvleklej, ale je to jeden z největších teda neduhů, ať urbanistickejch 

nebo prostě bych řekl takovejch jako sociálních, že jo, tam jsou ty opilý manželky a ty manželé, 

co jezděj za prací a je to- prostě nefunguje to. Ty služby, jo?, vždycky se to nalajnuje stejně podle 

nejjednoduššího schématu a prostě nejsou tam náměstíčka… jako je to- je to prostě špatná věc, 
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to je horizontální mrakodrap, špatnej. My tady naštěstí máme takovej- takovej reliéf krajiny, že 

tady vždycky je něco, co Vám jako to zkazí trochu, takže my tady teďka trochu vymýšlíme tyhlety 

věci a řekl bych, že v tuhletu chvíli jako já třeba se snažim využívat toho, protože ta dálnice jako 

v tý teoretický podobě se říká, že umožní prostě růst obyvatel, jo? A tim pádem samozřejmě jako 

zastupitel pro územní plán, tak prostě čelim požadavkům lidí k tomu, aby se měnili požadavky na 

stavební. A my musíme velmi jako bych řekl s tím zacházet jako opatrně, že jo, a nějak jako 

uceleně. A teďka se snažíme to udělat tak, že prostě máme nějaký procento vždycky, že jo, co nám 

oni povolej, a my se jakoby opíráme o budoucnost tý dálnice v tom, že vlastně tady bude rozvoj, 

jo? A tím pádem se snažíme jako vyhovět těm lidem, který by chtěli stavět. Na druhou stranu já si 

myslim, že… řikám, ta dálnice opravdu je tak velkou bariérou v tý naší jediný rozvojový ploše, že 

ona spíš… ono by třeba pomohla tady vybudovat pár- pár řad rodinnejch domů, ale tím to skončí. 

Jo? Takže je jasný, že dál už to nejde. Bez dálnice by tady mohlo klidně vzniknout něco i většího. 

Jo? Jo a nějak jako koncepčnějšího urbanisticky. Řikám, na druhou stranu prostě já sem proti tý 

dálnici, takže já bych byl rád jako kdyby třeba… My sme teďka- my sme teďka udělali dotazník, 

jo? Já vám ještě nemůžu říct výsledky, ale právě tím, jak došlo k týhletý změně, já jsem se bavil 

opravdu s hodně lidma a najednou- najednou o to nikdo nestál nějak moc. Fakt! My jsme do 

našeho dotazníku, takovýho strategickýho rozvoje obce, dali otázku na dálnici, sešlo se – já nevim 

kolik se toho vybralo – je to záležitost několika minulejch dnů, je to na radnici ve štosu, já si to 

pak pročtu a můžu Vám pak poslat třeba i mejlem, co si lidi, který to odevzdali o tom myslej, 

protože já to nevim jako, já mluvim za sebe, jo?, ale řikám: jako jsem nakažlivej vůči lidem. Takže 

tak, jo? Takže ono by to jakoby krátkodobě rozvoj přineslo, ale řekl bych, že negativní rozvoj. 

Rozumíte? Jo? Jako satelit velkej tady nevznikne jako takovej, jako v Jese- Jesenici někde nebo 

takový ty Vestce, jo? Protože na to není místo, ale tyhlety technoparky tady, taková průmyslová 

zóna, tyhlety všechny věci, jo? Ale já jsem samozřejmě pro to, aby se podnikalo, ale to stejně ve 

vazbě na tu dálnici si myslim, že to není nic, co by jakoby tomu regionálnímu – bych řekl 

zemědělskýmu – charakteru pomohlo.  

Hmm. Dobře. Očekáváte, že se vlivem dálnice změní cena půdy a nemovitostí v obci. Už jste to 

trošku nakousl… ty- o těch spekulantech jste mluvil… 

No, tak…  

Jenom krátce stačí říct, jestli se třeba zvýší, sníží… 

A to potom až by se to vybudovalo? 

No, no, no… Nebo i v souvislosti s tou výstavbou. 

Já si spíš myslím, že to znehodnotí, že ono může se zdát jako, že někdo řekne: „Maj tady 

výborný dopravní spojení.“ Samozřejmě pak, jako že by to přineslo najednou obci nějaký peníze… 

tady ta obec je hrozně zaostalá, tady, že jo, za toho dřívějšího prostě… tady ani není kanalizace, 

přitom jak jsme velká obec! Jo? Tak tajhle úplně se tady tohle to jako uteklo tyhle ty věci. My se 

teďka snažíme už velmi těžko jako dohánět, jo, ale už nejsou ty procenta těch dotací tak velký, aby 

nám někdo dal 99 % na kanalizaci, která bude třeba tady odhadem za 110 milionů, už nám daj 

třeba jenom 65, jo?! Takže my teďka zvažujeme alternativy, jak s úvěrem, co k tomu ještě přidat, 

aby to někdo doinvestoval. A samozřejmě, ve chvíli, kdy by tady byla dálnice, tak jakoby ta obec 

se stává jako možným potížistou pro dálnici a může asi nějakým způsobem, asi „vydírat“ to, aby 

jim někdo přidal. Takže nám by to třeba mohlo pomoc, že bysme s tím zacházeli chytře, jo?, 
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abysme si zainvestovali nějaký věci, který tady nám utekli, a tím pádem by se jakoby mohla nějaká 

cena nějakejch pozemků zasíťovanejch jakoby zvýšit, ale myslím si, že celkově prostě je daleko 

v tom prostředí, jaký tady je a ty lidi nejsou úplně blbý, těch měst už maj plný zuby a prostě jsou 

i lidi, který chtěj odcházet na venkov za tim venkovskym prostředim, byť je to v nějakym takovym 

městečku nebo městysu, který má i služby k tomu, že to není jako samota, tak myslím si, že celkově 

prostě by ta cena a atraktivita tý lokality šla dolů! Na přechodnou dobu by to mohlo pomoc 

něčemu, ale v dlouhodobym horizontu určitě by šla dolů a ta atraktivita. I ty ceny. Ty lidi by jenom 

prodělali. Samozřejmě v tuhle chvíli, třeba teďka, zdánlivě můžou jakoby prodělat ty spekulanti, 

který čekaj na to, že to mastně prodaj státu. Jenomže ono teďka mám- si myslím, tak jet ten novej 

vyvlastňovací zákon, že stejně se to vykupuje za nějaký ceny, že jo? Za nějaký odstupňovaný, já 

nevim… 

No, myslím si, že za stanovenou… 

…jo, takže myslím si, že maj lepší šanci si zhodnotit jako pozemky normální cestou. 

Dobře. Očekáváte, že by dálnice mohla změnit nějak míru nezaměstnanosti? V obci, v regionu, 

v oblasti? Nemusí to bejt vyloženě, že by ji snížila, jo? Myslim…  

Jasně…  

Může to znamenat, že to způsobí odliv těch pracovních sil tady odtud, může to znamenat 

cokoliv…  

Víte co, že by… Jako kdo má práci takovou, že se mu vyplatí za těch, já nevim, pět-šest tisíc 

dojíždět do Prahy, tak jak jsem řekl, je tam za půl hodiny, za čtyřicet minut v centru, tak na dálnici 

jestli by jel, když by nebyla úplně ucpaná, o deset minut míň, tak… kdo tu práci má, tak si jí našel 

a je tam, kdo prostě se živí zemědělstvím, bude se živit i dál tady v zemědělství. Já si myslím, že 

to… prostě těch pár údržbářů, pro který by tady vznikla bytovka třeba, to… nepokládám to za 

podstatný, opravdu.  

Myslíte si, že přítomnost dálnice změní prestiž Vaší obce? A když, tak jakým způsobem, zase 

neřikám, nechci podněcovat v tom, že to - že ta otázka zní pozitivně, jo?  

Jo, jasně, to… Já si myslím, že co se týče prestiže jako Netvořice… 

Nebo jméno… 

Netvořice nejsou- nejsou obcí, o který by se ve Světě nějak mluvilo a vědělo (smích). Myslím 

si, že to je, že prostě v tom unikátním soutoku Sázavy a Vltavy, s tím jakoby prastarým osídlením, 

co tady jako bylo, a s tou turistickou lokalitou je jakoby, v tý špičce jakoby toho poloostrova, je 

to taková největší obec, že jo?! A pak už je jenom Hradištko, jo?, uplně na tom ostrovu, a od toho 

jakoby pramení atraktivita Netvořic, jo. Takže ve chvíli, my když tady budem budovat nějaký 

cyklostezky a navážeme se na tadyten turistickej ruch, na ty tradiční chatový oblasti, jak to tady 

vlastně vždycky fungovalo, protože ještě třeba v devadesátejch letech třeba Netvořice byly jako 

bych řekl atraktivnější než Neveklov (město 8 km jižně od Netvořic), jo? Ale protože já sem taky 

vlastně jezdim od devadesátejch, moje žena dokonce od osmdesátejch let, protože tady měli chatu, 

jo?! Takže já jsem tady s ní trávil dost času. A ještě tenkrát Netvořice prostě byly vejš než 

Neveklov, ale prostě oni jakoby zamrzly. Jo, jak řikám, to nebyla jenom kanalizace, to byly 

i služby, který se vytrácely tady a my to jakoby chceme změnit, na druhou stranu já si myslim, že 

ten zakonzervovanej stav, co se týče třeba výstavby baráků, je dobrej, jo?, protože někde by mohli 

bejt jakože schopný natáhnout investice, ale to nejsou investice, to sou stejně jakoby blbý. Takže 
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je lepší mít jakoby ten zakonzervovanej stav a teďka ho nějak zvrátit, aby tady byly lepší služby 

a lidi se vraceli tak, jako to bylo tenkrát, protože prostě v tom Neveklově to zastupitelstvo bylo 

dobrý, schopný, tak to šlo tam fakt nahoru. Prostě tam maj snad i nějakej bankomat, jo?, to jsou 

věci, na který mi absolutně jako nedošáhnem na ně a to je taky hrozně limitující drobnost, jo?! 

Takže ve chvíli, kdy se nám podaří tuhletu atraktivitu zvětšit ve službách, teďka jsme udělali tadytu 

základku – taky to byla nějaká moje práce, taky sem v tom byl nataženej – to sme jí zachránili, 

protože kdo nemá základku, to je základ prostě – mít základku funkční, jo? A teďka děláme další 

věci, a když budou tadyty služby, tak to vytvoří atraktivitu tý obce. A bude se o ní vědět a ta prestiž 

půjde nahoru. Ne, jakože tady bude hnusná, prostě, hučící dálnice, která to tady celý zkazí a jenom 

sem natáhne dopravu. Prostě to s prestiží nemá, to nemá co dělat.  

Jaký je podle Vašeho názoru hlavní pozitivní a hlavní negativní dopad dálnice? Na obec. 

Tak. Hlavní negativní dopad je řikám: devastace krajiny, potom estetickej dopad, ono to jde 

se vším, já teď myslím ekologickej zároveň, jo? Ale zároveň i estetickej. Potom vytvoření těch 

bariér, že jo, to je prostě, ta prostupnost tý krajiny jako takový. Jo? A myslím si, že to estetický 

jako nepatří ta další věc, jako je ten hluk, ale to prostě tam připište.  

Dobře. 

Jo? A pak zároveň jako, jakoby ten nežádoucí rozvoj. Směrem těch překladišť a podobně, si 

myslim, že do tadytý krajiny fakt nepatří. To je úplně něco jinýho, když to je někde u nějaký 

Uhříněvsi nebo tajhle v těch plackách, že tam jsou nějaký haly, ale tady jako se nedá vůbec. 

Rozumim. 

Jo? Takže a pozitivní jak řikám, já- já pozitivního nic nevidím tady. Já si myslím, že když bude 

někdo chtít jet do Rakouska, tak po tý Promice se tam dostane stejně rychle v podstatě. A navíc 

Benešov je prostě město, rozumíte, jo? Já Vám to řeknu takhle. Benešov je okresní město. Takhle, 

já jsem vyrůstal 17 let prostě ve Dvoře Králové nad Labem, v Podkrkonoší, jo?, taky provinční 

město, v podstatě bych řekl větší než Benešov, jo?! Ale protože prostě dali národní výbor do 

Trutnova, tak prostě to začalo bejt menší než Trutnov, jo?! Pak sem žil v Praze prostě, já nevim 

16 let nebo kolik, a pak prostě Benešov mě překvapuje, jak prostě je malinkatej, jo, to jsou dvě-

tři náměstíčka, ulice, pár paneláků. Přitom je to jakoby naše okresní město. Jemu by prostě 

tenhleten rozvoj prospěl. Kdyby měl podle mě Benešov dálnici, tak se může rozvíjet hrozně jako 

dobře, ale když my budeme mít dálnici, tak nám je prostě k ničemu! Jo? Takže já nejsem proti 

tomu jezdit do Rakouska, jo? Řikám, tak zajedu k Benešovu, jsem tam za 10 minut u Benešova, 

kolem Konopiště.  

Dobře. A jenom poslední otázka, jestli se obec připravuje nějakým způsobem na tu dálnici? 

Tak my jsme povinni ji mít v územním plánu a přebrat jí vlastně z tý nadřazený dokumentace, 

takže ona tam je zakreslená a vlastně nás škrtí se dá říct, jo?! Řikám, zároveň nám třeba dává do 

ruky argumenty pro to, aby my jsme v tý textový zprávě říkali, že díky rozvoji dálnice můžeme 

žádat o víc ploch pro zastavění (smích).  

Dobře. Tak jo, tak moc děkuju, to je všechno, co mám připraveného.  

Zdroj: autorské terénní šetření (2015). 
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Příloha 13 – Transkripce rozhovoru se starostou městyse Maršovice 

Datum rozhovoru: 21. 3. 2015 

Respondent: Mgr. Bohumil Ježek – starosta městyse Maršovice 

Místo rozhovoru: Úřad městyse Maršovice, kancelář starosty 

 otázky a výpovědi tazatele 

 výpovědi respondenta 

 (poznámka tazatele) 

 klíčová slova výzkumných otázek 

citace využité pro analytickou část práce 

(Před započetím rozhovoru byla respondentovi představena diplomová práce, pro jejíž tvorbu byl 

rozhovor využit. Respondent svolil k záznamu rozhovoru na diktafon.) 

Tak na začátek mám otázku: Jaká je dle Vašeho názoru kvalita výstavby dálnic v Česku? Ve 

smyslu ceny a výsledné kvality tý komunikace a ve smyslu doby samotné výstavby. 

Mizerná. Protože ať už mi příjde, ať už kvalita poté, co se postaví, ať už ten čas, který uběhne 

mezi dejme tomu myšlenkou, projektovou dokumentací, schválením, všech těch náležitostí, výkupu 

pozemků, tak ta doba, co uplyne, vim, že v Maršovicích, nebo kolem Maršovic, se mělo po dálnici 

jezdit už v roce 2005, takže jako je to dost bída. A ve srovnání, co člověk takhle vidí ať už 

v Rakousku, nebo když člověk jede po Chorvatský dálnici, tak je to mizérie.  

Dobře. Jaký máte Vy osobně názor na tu plánovanou trasu dálnice D3, v tom- v té 

Stabilizované podobě? Existuje podle Vás třeba nějaká vhodnější varianta nebo… 

No mě pořád příjde, že možná nějak by šlo rozšířit stávající, že jo, trasu z Mirošovic na 

Budějovice, že pro Maršovice by to bylo samozřejmě výhodnější. Samozřejmě pro dotčený vesnice 

a městečka na trase tý stávající to je prostě věčnej spor. Z druhý strany mi příjde, že tam už to je 

nějakým způsobem zasažený. Kdežto tady se rozbourá krajina, přístupy k pozemkům- na pozemky 

a zničí se prostě příroda, která tady je.  

A vy, jako obec Maršovice, máte jaký postoj k té dálnici? 

Maršovice mají postoj nutného zla, v podstatě mi to příjde. To znamená, že tomu nehážeme 

klacky pod nohy, tý výstavbě, protože pokrok člověk nezastaví, jak se říká. Ale je to o tom, že 

dejme tomu, že ano, ale za ce- za určitejch podmínek. To znamená, aby to bylo, abychom co 

nejmíň narušili- narušili Maršovice, Maršovickou přírodu, ale víceméně velký důraz klademe na 

vodu, která prostě se tím, že tady ta dálnice bude, tak bude problém. Ať už pitná, ať už dešťová.  

Dobře, děkuju. Jaký podle Vás bude dálnice mít význam pro dotčené obce obecně? Ve smyslu, 

jestli bude mít třeba dálnice dopad na hospodářský nebo ekonomický rozvoj obcí? 

Tak mi ještě máme tady takovou, nebo předchůdci mí dali takovou podmínku, že tady by měl 

být ještě vybudovaný sjezd z dálnice na Maršovice. Já doteďka k tomu nemám jakoby jasnej 

postoj, jestli pro Maršovice je to dobře nebo špatně, protože to vždycky přinese něco pozitivního 

a něco negativního. V podstatě kolem vesnic, kde ty auta projedou, tak to nemá víceméně význam 

žádnej. Maximálně to zatíží přírodu, zatíží to rozpočty obcí, protože budou muset řešit věci, který 
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se na tý dálnici budou dít. Ať už teda vodu z dálnice, ať už různý hlukový zátěže, světelný zátěže, 

smog, kterej se tady najednou objeví, tak to všechno ty lidi postihne, takže si myslim, že 

hospodářskej užitek z dálnice, z aut, který projedou dvě stě metrů kolem vsi je nulovej. Je otázka 

toho sjezdu. Jestli to přinese nějaký pracovní místa a nebo naopak kriminalitu a jiné takové věci, 

který tady zatím nejsou.  

Dobře. Může podle Vašeho názoru přinést obci něco zlepšené spojení s Rakouskem? 

Myslim si, že Maršovicum samozřejmě minimálně, ale dejme tomu, těm- těm obcím a městům, 

co jsou jižněj, tak určitě.  

A napadá Vás, co konkrétně by mohlo třeba nějaké jižnější obci přinést? 

Minimálně ta dostupnost, že jo. Minimálně dostupnost dejme tomu, ale zase je to něco za 

něco. Můžou se jim tam usazovat rakouský firmy a pak to bude vypadat, jako když vyjíždíte 

z Prahy. Takže ono. 

Děkuju. Jaké dopady dálnice na Vaši obec konkrétně po výstavbě očekáváte? Co Vás 

napadne?  

No jednak- jednak tam bude- tam budou ty obrovský průšvihy s vodou, protože Maršov- ta 

dálnice protne vodovod, přívod vodovodu do obce. Studny jsou nad Strnadicema a tady ta dálnice 

povede mezi Strnadicema a Maršovicema. Takže tam bude problém s vodou. Samozřejmě je 

požadavek, pokud bude dálnice, že nějakým způsobem to to Ředitelství (ŘSD), že to přeloží, ale 

je to tak „úžasně“ udělaný, že když sem to měřil, tak ta dálnice vede zhruba 300-400 metrů od 

našich studen, takže je tady velká obava, jak to bude s pitnou vodou. Druhá velká obava je, jak to 

bude s povrchovou vodou, protože víceméně veškerá voda zhruba, nebo drtivá většina vod 

z Voračic teče po dálnici zhruba k Maršovicum a nad Maršovicema je teda rybník, z kterýho 

dneska je- dneska se tam lidi choděj koupat, jsou tam ryby, takže se tam rybaří. Oni tam sem 

pochopil, že chtěj dělat nějaký ještě další retenční nádrže, ale jednak otázka je, jak to bude 

s čištěním tý vody, a jednak je otázka, v okamžiku, kdy příjde přívalovej déšť, tak všechna tady ta 

voda bude nad Maršovicema a poletí přímo přes ně, takže jsou tady určitý obavy, obava ze záplav, 

což ty Maršovice, když teďko byly předloni v roce dva třináct nebo ještě v roce dva dva záplavy, 

tak Maršovice to ustály, ale Libeč a Zahrádka a Bezejovice (části obce Maršovice), který jsou pod 

tim a ještě se tam vlejvá do Maršovickýho a Zderadickýho potoka Janovickej nebo spíš obráceně 

tyhlety dva malý potoky se vlévaji do Janovickýho potoka, tak ty vesnice plavaly. Takže 

v okamžiku, kdy teda to bude špatně vyřešený – mě přijde, že to snad ani pořádně řešit nejde – 

tak tam na to dojedou lidi. A třetí věc, co bude, tak víceméně nám to protne, nebo ta plánovaná 

trasa protíná všechny čtyry katastry obce, to znamená, že to rozdělí pozemky, obec to rozdělí, 

a jenom to, že ty soukromý zemědělci budou muset objíždět X kilometrů dálnici, aby se dostali na 

svý pole. V současný době třeba by se to- nebo řešily se pozemkový úpravy, ale díky vinou toho, 

že tady ta dálnice je plánovaná, tak ta obec nemůže udělat ani pozemkový úpravy, aby se ty pole 

nějakym způsobem scelili.  
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Hmm, dobře. Očekáváte vlivem dálnice D3 změnu vyjížďky za prací, do škol, do zaměstnání, 

za službami? 

Já si myslím, že budou jiný příležitosti, že to asi ano. Pokud v okamžiku, kdy tady bude ten 

sjezd, tak bude možná ještě jednodušší, v okamžiku, kdy bude sjezd- ten sjezd pouze u Tismi na 

Neveklovský, tak si myslim, že taky, byť ty lidi už částečně- lidi jezděj za prací Benešov, Neveklov, 

myslim si, že ta Praha bude myslim víc frekventovaná. A možná, že obráceně, že se tady objeví 

lidi z Prahy, který tady koupěj, nebo postavěj a budou zase dojíždět do toho Jižního města, které 

bude v podstatě kousek.  

Hmm. Pozorujete v souvislosti s dálnicí D3 nárůst investičních pobídek? 

Jako, že by tady někdo stavěl? 

Že by byl větší zájem o investování do pozemků tady u Maršovic. 

Takhle. Že by tady stavěli, lidi se snažili vymejšlet nějaký továrničky, to ne, ale to, že se tady 

skupujou nebo jsou tady občas převody pozemků zhruba v tý trase dálnice, to je. Ale to není nový, 

to už tady je já nevim, už je to delší čas, co to tady probíhá, ale je to pořád.  

A třeba nějaká konkrétní firma se Vám neozvala, že by tady… 

Ne. 

…u dálnice chtěla něco vybudovat nebo… 

To ne. To ne. 

Dobře, děkuju. Očekáváte v souvislosti s dálnicí nějaké demografické změny Maršovic? 

V- větší stěhování, migrace, už jste to trošku naznačil. 

Já si myslím, že- že se to může oče- že, že se to může udát, že se to- já očekávám, že právě, že 

tady ty jako ty Pražští můžou najednou se objevit, více lidí, kteří prostě budou původem z Prahy. 

Budou tam mít zaměstnání, tady si koupěj, postavěj domeček a budou tam jezdit. Takže myslím si, 

že by tohleto nastat mohlo.  

Dobře. Očekáváte, že vlivem dálnice se změní cena půdy a nemovitostí v obci? Nebo změnila 

se už v současnosti tím vlivem, že tady dálnice bude, měla by být, nějakým způsobem cena půdy? 

Částečně se změnila, nicméně částečně se některý pozemky změnily jednak teda dálnicí, ale 

to si myslím, že nepatrně, momentálně se, nebo před nějakýma dvouma, třema rukama se změnily 

tím, že to tady skupoval pan Babiš. Takže to se změnilo.  

A ta cena je teďka vyšší oproti tomu před, než před tou plánovanou výstavbou?  

Cena je jakoby skutečná nebo reálná cena je zhruba o trošičku vyšší, nicméně očekávání lidí 

za to je daleko daleko vyšší, takže jsou tady pozemky, který třeba prodávaj nebo já nevim domy, 

nemovitosti a ty ceny jsou poměrně nereálně nadsazený vysoko, protože tady proběhla ta- to 

skupování pana Babiše. 

Dobře, děkuju. Očekáváte vlivem dálnice D3 změnu míry nezaměstnanosti v obci? Pokud ano, 

jakým směrem? 
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To nedokážu posoudit. Tady ty Maršovice nemaj zas až tak velkou nezaměstnanost 

a v podstatě už teďka je to o tom, že ty lidi, který pracují, tak ve většině případů jedou – Neveklov, 

Benešov, Bystřice, Praha. Takže to si myslím, že zase až tak dramaticky se to nezmění ani do plusu 

ani do mínusu, protože těch lidí tady nějaký pen- nějaká suma tady je a ty jsou nebo nejsou 

zaměstnaný už teď. Takže si myslim, že dramatickej výkyv, s tim nepočítám. 

Dobře. Myslíte, že přítomnost dálnice změní prestiž obce, že jméno obce bude viditelnější, 

známější, lidé si budou víc povídat o tom, že jsou nějaké Maršovice? Třeba na Moravě budou 

vědět, že když pojedou po dálnici D3, tak pojedu přes Maršovice. 

Zase, bude to záležet třeba na tom sjezdu, protože v okamžiku, kdy pojede z Prahy do Tábora, 

do Budějovic, tak jako minimálně bude vědět, že projede kolem nějakých Maršovic. V okamžiku, 

kdy tady bude něco, co ho tady zastaví, já nevím: pumpa – nedej Bože, motorest – nedej Bože, tak 

o těch Maršovicích může povídat, že se tady najedli, nabrali benzín. Pak je druhá možnost ještě 

že, že tady může bejt cosi v krajině, který upoutá, že jo. Třeba rozhledna.  

A vy osobně to vidíte, že by mohla ovlivnit prestiž pozitivně nebo negativně? Zase záleží na 

tom, jak jste říkal… 

Já si myslim, že oba směry jsou možné. Samozřejmě by- člověk byl radši, kdyby to byla ta- ta 

kladná odezva.  

Hmm, děkuju. Jaký je dle Vašeho názoru hlavní pozitivní dopad dálnice? 

Pozitivní dopad je samozřejmě nějaká- zrychlení dopravy. Možná nějaký… ale no zrychlení 

dopravy, dejme tomu nějaká hospoda, podniky, hospodářská činnost, že nějakym způsobem firmy, 

který se na tu dálnici po vybudování nabalí. Samozřejmě i při budování se nabalí firmy, který 

z toho vytěží, takže dejme tomu, že- že pro společnost je to asi zajímavá a výhodná záležitost. Ale 

řikám, ty Maršovice a takový ty vesničky Posázavska – je otázka jestli z toho budou něco mít ony.  

Hm, děkuju. A hlavní negativní dopad dálnice spatřujete? 

Životní prostředí, narušení přírody, která tady je doopravdy hezká – nedotčená. A pak ty 

dopady přímo na Maršovice, jako problémy s tou vodou, ať už s pitnou, jak už jsme mluvili. 

Všechny ty – hlučnost, prachy, světelnej smog, normální- normální exhalace a tak dál a tak dál.  

Dobře. 

A pak je otázka co to udělá, když ta obec najednou bude rozdělená tadytim tělesem. Jak se ty 

lidi budou stýkat či nestýkat, no. To je přece jenom trošku ten problém nastane a pak- pak je 

otázka, že jestli to přinese ty pražské obyvatele, když je – byť jsou Pražáci, který jsou fajn – tak je 

pak také problém, tak může nastat takový ten střet jakoby těch městskejch- toho městskýho 

pohledu na vesnici a normálního pohledu, no.  

Dobře. A úplně poslední otázku mám, jakým způsobem nebo pokud vůbec se Maršovice 

v současnosti nějak připravují na tu budoucí existenci dálnice? 

No v podstatě zase se tak až- jediný co, tak teda doopravdy důsledně řešíme, tak když se 

cokoliv papírově týká Maršovic a dálnice, tak tam důsledně uplatňujeme všechny připomínky, 
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který- který jsme kdy měli a ony postupně se vynořují další. A tak dál. Ale, že bychom se 

připravovali, to zatím ne, no.  

Dobře. Tak moc děkuju.  

Zdroj: autorské terénní šetření (2015). 
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Příloha 14 – Transkripce rozhovoru se starostou obce Řípec 

Datum rozhovoru: 13. 4. 2015 

Respondent: Jindřich Jedlinský – starosta obce Řípec 

Místo rozhovoru: Obecní úřad Řípec, kancelář starosty 

 otázky a výpovědi tazatele 

 výpovědi respondenta 

 (poznámka tazatele) 

 klíčová slova výzkumných otázek 

citace využité pro analytickou část práce 

(Před započetím rozhovoru byla respondentovi představena diplomová práce, pro jejíž tvorbu byl 

rozhovor využit. Respondent svolil k záznamu rozhovoru na diktafon.) 

Na úvod tady mám takovou otázku. Jaká je dle Vašeho názoru kvalita výstavby dálnic v Česku, 

ve smyslu ceny a výsledné kvality té komunikace a doby výstavby? Co si o tom myslíte? 

(smích) No, tak já si myslím samozřejmě, že to je, ceny jsou přemrštěný, výstavba trvala 

dlouho, firmy se na tom obohacujou, je to jednoduchý. Někdo vyhraje konkurz, přenechává části 

staveb jiným firmám a ty dalším firmám, takže to už není jeden dodavatel, ale řada subdodavatelů, 

je to neprůhledný, prostě, ale to je můj subjektivní názor. 

Dobře, děkuju. Jaký máte názor na plánovanou trasu dálnice D3 v celkové podobě, tedy spojení 

České Budějovice – Praha, tak, jak se předpokládá, přes Posázaví a pak tady, kde už je část teda 

vystavěná do Českých Budějovic – Praha? 

Nemůžu posoudit Posázaví, protože to je už jako mimo náš, mimo naši oblast. Co se týká 

dálnice D3, dejme tomu od toho Miličína, směrem sem na Tábor, Planá, Budějovice, tak vzhledem 

k tomu, že já už dělám starostu 20 let, takže jsem vlastně v podstatě od začátku těch, těch úvah 

a to, jak se to oddalovalo a přibližovalo a zase oddalovalo, tak zaplať Pánbůh, se tydlety úseky, 

který jsou teď v současný době v provozu, to znamená od toho Tábora, v podstatě do toho Veselí, 

takže to je hotovo, protože tam se hlavně, hlavně to pomohlo Planý nad Lužnicí, protože ty tam 

skutečně tím trpěli neuvěřitelným způsobem, no a my, který jsme jezdili do Tábora, tak jsme si 

vytrpěli při těch cestách vždycky to čekání. No, jsem rád, že vůbec se todleto uskutečnilo, i když 

se značným zpožděním a že teďko vlastně se budou stavět další dva úseky, to znamená Veselí – 

Bošilec a potom Úsilné – Borek, to znamená už směrem na Budějovice. Otázka je, potom z těch 

Budějovic na ty hranice, to nevím, tam to už je zase mimo ten náš okruh, ale ta dálnice je tady 

strašně důležitá, strašně nutná. 

A s tou trasou, která je plánovaná, souhlasíte nebo zdá se Vám optimální? Myslíte si, že 

v blízkosti Vaší obce…? 

Takhle, z našeho pohledu, protože to jde vlastně nám to půlí katastr na dvě půlky v podstatě, 

jo, tak se dá říct, že to je optimální, protože nezasahuje to přímo do obce, ale my máme možnost 

samozřejmě díky tý dálnici se rychle dostat dneska do Tábora, na ty Budějovice máme spojení  v tý 

stávající komunikaci poměrně dobrý, takže, ale ta dálnice tomu určitě pomůže. 

Dobře. Jaký má nebo bude mít, dle Vašeho názoru dálnice význam pro dotčené obce obecně, 

ve smyslu, vliv na hospodářský a ekonomický rozvoj obce a okolí regionu? 

Takhle, já můžu mluvit jenom za naší obec. My předpokládáme nebo jsme vytýčili území pro 

nějakou takovou tu činnost mezi tratí, která je na našem katastru, to znamená teďko jak se dělá 
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čtvrtej železniční koridor a dálnicí, tam je určitý území, který jsme vyčlenili pro nějakou budoucí, 

budoucí zástavbu nebo pro nějaký technický zázemí nebo pro nějaký sklady a tak dál, i když bych 

na druhou stranu byl rád, kdyby se tam nic nezastavilo nepostavilo a taky to nevidím tak úplně 

optimisticky, nebo optimisticky to vidím v tom smyslu, že tam je řada vlastníků, kteří mají malý 

pozemky a pro ty, kteří tam budou chtít to vykupovat to bude složitej problém, což na jednu stranu 

bude i dobře, že se to možná nepodaří tam vykoupit, no, kteří by tam chtěli něco podobnýho stavět. 

My to ale v Územním plánu máme jako vyčleněnej prostor pro nějaký ty aktivity, z toho pohledu 

tý zástavby, ale byl bych rád, kdyby k tomu nedošlo. 

A v současnosti vaše obec vlivem dálnice, způsobil nějaký rozvoj v nějakém odvětví například, 

nebo víc se tady třeba staví, je to atraktivnější lokalita tou dálnicí? Něco takovýho? 

U nás se začalo stavět ještě před tou výstavbou. Samozřejmě, má to svoje výhody, protože my 

jsme, my jsme taková zvláštní obec. My jsme na trase, ale jsme mimo trasu hlavně, čili to vlastně 

nezasáhlo obec jako takovou, zasáhlo to trošičku tu naší odloučenou část tam U Sloupu, ale zase 

máme výhodu, že my to máme blízko do Soběslavi, máme to blízko do Veselí a jsme mimo ten 

hlavní tah. A staví se to právě z tohodle důvodu, ani ne tak kvůli dálnici, ale z toho, z týhletý dobrý 

polohy tý naší… 

Geografický… dobře. Co může, dle Vašeho názoru, obci přinést zlepšené spojení 

s Rakouskem? Vidíte nějaký nadregionální význam té komunikace pro Vaši obec? 

No tak, pro naši obec asi to význam mít v podstatě nebude. Na to jsme moc malí. 

Dobře. Jaké dopady dálnice na Vaší obec v současnosti pozorujete a jaké očekáváte po její 

dostavbě? 

No tak, jak říkám, my jsme mimo hlavní trasu, takže nás vlastně ty dopady nijak výrazně 

neovlivňují. Trošičku ten zásah byl pochopitelně do zemědělské půdy, to ovlivnilo hospodaření 

tedy našeho farmáře a už i z toho důvodu, že mu to vlastně ten katastr rozdělil, to co 

obhospodařuje, na dvě části, takže on to má trošičku složitější s tím přechodem prostě na tu 

druhou půlku. 

Dobře. Způsobila dálnice D3 změnu vyjížďky za prací, do škol a za službami z obce? 

No tak to bych ani neřekl, že, že by prostě… to vychází z těch předešlých otázek, takže…  

Ano, ano. Pozorujete v současnosti nárůst investičních pobídek v souvislosti s výstavbou 

dálnice D3? 

Já bych to viděl tak, že my jsme vlastně spokojení s tím, jak to teď je postavený. Velký 

problémy jako obec neměla a já jako další potíže nebo dál nesleduju, protože už je to mimo náš 

katastr, takže spíš bych se těšil na to, aby to dostavěli na ty rakouský hranice, to ano, ale jako 

jinak nic bližšího. 

Nějaké investice tady nebyly, poptávka nějaká… 

Poptávka je právě po těch pozemcích, o kterých jsem mluvil a to už, ano, a to už takový ty, jak 

se jim říká…  

Developeři…? 

Developeři… Tak ty už samozřejmě nás bombardujou, nebo respektive mě, abych jim podával 

informace, čí jsou to pozemky, jak to bude, nebude… Já jim odmítám podávat informace. 

Dobře. Pozorujete v souvislosti s výstavbou nějaké demografické změny v obci? Stěhování? 
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No takhle, že by to mělo, vliv, dálnice, na pohyb, na migraci asi, tak to určitě nemá. I když, 

můžu říct, že ti, co se sem stěhují, ty, jsou to mladý lidi samozřejmě, tak ty jsou rádi, že ten přístup 

na dálnici je tady poměrně blízko, takže to jako svoji výhodu to má. 

Dobře. Ovlivnila dálnice D3 cenu půdy a nemovitostí v obci? 

Tak, to teďko nemůžu posoudit, protože dálnice jako taková přešla přes pozemky soukromých 

vlastníků, v daný době ty výkupní ceny nebyly nijak závratný, konkrétně u nás na katastru to byl 

tuším 60 nebo 70 Kč, víc ne. Dneska samozřejmě už by to asi bylo o jiných cenách. A do budoucna, 

to se teprve ukáže, právě, jestli ty vlastníci budou ochotni prodávat ty pozemky za nějakým jiným 

účelem, i když my máme samozřejmě územní plán, kterej tydlety činnosti značně omezuje a je tam 

jenom skutečně ta plocha, kterou jsme vyčlenili jako technickou zástavbu, nějakou, ale říkám, byl 

bych rád, kdyby se to nepodařilo, a on na to bude mít samozřejmě vliv i farmář, protože ten ty 

pozemky obhospodařuje. 

Dobře. Ovlivnila dálnice D3 míru nezaměstnanosti v obci? 

No já bych řekl, že příliš ne, i když, samozřejmě byly tam zaměstnaný asi tři lidi na dálnici, 

ale oni to jsou takový lidi zase, že byli schopní si najít zaměstnání i jinde na rozdíl od některejch, 

který když dělat nechtěj, tak dělat nebudou i kdyby, i kdyby měli dálnici za humny nebo za 

vratama, jako. 

Dobře. Myslíte si, že přítomnost dálnice změnila nebo v budoucnosti bude měnit prestiž vaší 

obce? Že bude atraktivnější nebo naopak…? 

No zatím, zatím se to jeví tak, že to značení, když už mám mluvit, protože ona ta atraktivita 

naší obce není nijak závratná, ale mění se to v tom smyslu, že lidi, kteří sem jezdí a jedou z dálky, 

tak kvůli špatnýmu značení přejíždějí prostě a nestačej odbočit, ať už je to od Prahy nebo od 

Budějovic a to můžu dokumentovat třeba na tom, že my jsme členy Svazu nebo Svazu samospráv, 

a když jsme tady měli U Sloupu setkání Jihočeských samospráv, tak vzhledem k tomu, že zrovna 

byla otevřená dálnice, tak některý to přijeli prostě do Planý, nemohli odbočit, protože jeli, zkusili 

si novou dálnici z Veselí a prostě to netrefili, no. A přitom je to já nevím kilometr a půl po dálnici. 

Takže v tomdletom smyslu se stáváme pověstnými, že jako, jako nad Řípce je to teďka strašně 

složitý, pokud minou kostelík, silnici, tak jako odbočit je pro některý obtíž, no. Ale to se připraví 

časem. 

Dobře. Jaký je dle Vašeho názoru hlavní pozitivní dopad dálnice? 

Pozitivní… no tak samozřejmě zrychlení, zrychlení cesty do Tábora, to je jasný a doufám, že 

i když do těch Budějovic to není nic tak těžkýho, ale směrem na ty rakouský hranice určitě to bude 

maximální zrychlení, pokud se to samozřejmě povede co nejdřív. 

Poslední otázka. Jaký je dle Vašeho názoru hlavní negativní dopad dálnice? 

Negativní… možná že by byli… nedovedu to úplně přesně posoudit, ale jsou určitě úseky, kde 

se mohlo využít, využít možná stávajících tras, tý, tý stávající E 55 možná, nevím jak, jak by to šlo 

bejvalo skloubit, ale… takový byly ohlasy určitě i odborníků, ale já jsem to nijak zvlášť 

nestudoval, ani, ani neposuzoval, ale takový byly úvahy v minulosti, no. 

Dobře a úplně poslední otázka. Očekávali jste změny, vyvolané dálnicí D3 na vaši obec, 

připravovali jste se na ně? Ty, které pozorujete v současnosti? 

No, my těch změn jsme zas až tolik nezaznamenali. Jako já to spíš vidím pozitivně, spíš… ano, 

to co vidím negativně je to, že konkrétně tedy na našem katastru, hlavně tedy ten nadjezd 
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U Sloupu, to přemostění trati a v současný době se buduje tedy nebo renovuje ten čtvrtý železniční 

koridor, který se nejmenuje tedy čtvrtý železniční koridor, ale Modernizace trati, protože tam jsou 

nějaký mírnější normy, že přemostění železniční trati jako takový, se nestavělo zároveň s tim, 

s tim, s těmi mostními přejezdy a odbočkami z tý dálnice, protože se to strašně prodraží. Já už 

v minulosti, kdysi, protože jsem byl i u toho ustavujícího takovýho jako zasedání pro dálnici D3, 

kde to, já nevím, jak se to přesně jmenuje, tam je pan senátor Eybert předsedou z Chýnova, a tak 

už tehdy jsem se ptal, proč jako se to nebude dělat zároveň, to znamená, nemyslím jako trať ta, 

ten čtvrtý železniční koridor, tehdy jak se to jmenovalo, ale to přemostění a že prostě to sou dvě 

takový odlišný stavby, že to nejde jako skloubit a to ale už bylo já nevím šest sedm let před 

výstavbou tý dálnice jo a já jsem říkal: „no jo, ale v tom případě se to strašně prodraží,“ já si 

myslím, že obě tydle firmy jsou státní, takže ta koordinace je z pohledu státu by tam měla být, aby 

to bylo levnější. Bohužel mi bylo řečeno, že na tý úrovni, kde to říkám, není ta jako hlavní půda 

pro to jednání, že jsou schopní to někde tlumočit, ale prostě to tak nevyšlo a pokud teďko jste jel 

přes to, přes to přemostění, jo, tak jste tam viděl, že tam jsou nějaký pilíře, pokud jste si všimnul 

a ta železniční trať není přemostěná a dělá se nikoliv tedy v souladu s dálnicí, ale tam prostě 

dálnice ukončila někde na kopečku, dali tam panely, aby z toho nikdo nespadl a teďko to dělá 

prostě železniční stavitelství nebo správa, jak se to jmenuje SŽDC to přemostění bude dělat, budou 

dělat Dráhy, v podstatě jo, takže. Podle mě jsou to zbytečně vyhozený peníze, kdyby se to dělalo 

najednou, tak to musí bejt o hodně levnější, já si nemůžu pomoct. To ještě jeden postřeh jenom, 

že když normální člověk řekne, že by něco šlo udělat levnějc, tak prostě to není řešitelný, jo takže, 

asi ne. 

Tak jo, moc Vám děkuju. 

Za málo. 

Zdroj: autorské terénní šetření (2015). 
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Příloha 15 – Transkripce rozhovoru se starostou obce Neplachov 

Datum rozhovoru: 13. 4. 2015 

Respondent: Luboš Zasadil – starosta obce Neplachov 

Místo rozhovoru: kancelář pana Zasadila, zemědělský areál 

 otázky a výpovědi tazatele 

 výpovědi respondenta 

 (poznámka tazatele) 

 klíčová slova výzkumných otázek 

citace využité pro analytickou část práce 

(Před započetím rozhovoru byla respondentovi představena diplomová práce, pro jejíž tvorbu byl 

rozhovor využit. Respondent svolil k záznamu rozhovoru na diktafon.) 

Takže, jaká je podle Vašeho názoru kvalita výstavby dálnic v Česku, ve smyslu ceny a kvality 

komunikace a doby výstavby? 

Nejsem odborník, nemůžu to posoudit, ale vzhledem k tomu, co slyším, tak je to prostě hodně 

špatný. Ale novej ministr je odborník, tak myslim, že by se to mohlo zlepšit. 

Dobře.  Jaký máte názor na plánovanou trasu dálnice D3, v té současné podobě? Celkově 

v kontextu… 

Proti tomu nemám nic, ale myslím si, že první se měl dělat obchvat kolem Českých Budějovic 

až potom teprv řešit tady novou silnici, kde to není třeba. Postup se mi zdá špatnej, no. 

Dobře a celkově, existuje podle Vás třeba vhodnější varianta spojení České Budějovice – Praha, 

Česko – Rakousko, než ta, která…? 

Ne podle mě je to rozumný, no… 

Jo, dobře. Jaký má nebo bude mít, podle Vašeho názoru dálnice význam pro dotčené obce 

obecně.  

Jako…? 

Ve smyslu, vliv na hospodářský a ekonomický rozvoj obce, regionu…? 

Na naší obec rozhodně žádnej, ale na ty větší, spíš města, bych řekl, že rozhodně tam opadne 

služby typu pohostinství a já nevím všechny služby vlastně, no. Ty města na tom budou bity asi, 

ale to zase za to, že budou mít lepší životní prostředí, asi. To je všeobecně stejný, když se udělá 

obchvat, tak, což není dálnice, ale bude teď, tak tam taky všechno opadlo, strašně. 

Co může dle Vašeho názoru obci přinést zlepšené spojení s Rakouskem? Když se podíváme 

na ten nadregionální význam dálnice – propojení se zahraničím. Je něco, co třeba, z čeho by mohla 

obec nějakým způsobem profitovat? 

Jako obec určitě ne- nebude profitovat, ale celkově asi o tom mluvit nemusím, že jo… Vlastně 

turistika a lepší propojení, ale to je turistika vlastně, především. 

Dobře. Jaké dopady dálnice na Vaši obec očekáváte po dostavbě? 

No tak vzhledem k tomu, že současná E55 je skoro dálnice, takže není odhlučněná a dálnice 

bude, takže z pohledu nějakého ekologickýho to bude lepší nebo životního prostředí, tak, lepší. 

A jediný co je mínus je to, že přijdeme o fotbalový hřiště, za který jsme dostali poměrně malou 

část peněz, a když budeme pořizovat nový, tak prostě na tom proděláme. Ale z toho životního 

prostředí si myslím, že to bude lepší. 
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Způsobí dálnice D3 změnu vyjížďky za prací, do škol, za službami nebo ten zprovozněný úsek 

už v současnosti způsobil nějakou změnu vyjížďky? 

Ne. Ne, ne, ne. U nás ne, nezhorší, jestli je to tak myšlený. 

No spíš myslím, jestli třeba se promění střediska – dostupnost, jestli víc se bude jezdit do 

Tábora, než se jezdilo teď… 

Nene, u nás se jezdí vesměs do Budějic a ško- školka je Ševětín a Dolní Bukovsko a to je, to 

zůstane téměř stejný. 

Pozorujete v současnosti nárůst investičních pobídek v souvislosti s výstavbou dálnice D3? 

Jako pro obec nebo celkově? 

Celkově i pro obec můžete… 

Pro obec se nás to týká, jak jsem říkal, ten sportovní areál, to je investice řádově za 12 

milionů, a dostali jsme 5 milionů, takže budeme někde shánět to, co chybí. A jinač vím, že tu mají 

vzniknout velký logistický centra v blízkosti obce směrem na Ševětín, takže tady bude, budou velký 

investice. Ale ne naše, samozřejmě. 

Dobře. Pozorujete v souvislosti s výstavbou dálnice nějaké demografické změny v obci, 

stěhování, vyšší poptávka po pozemcích…? 

Ne. Ne, u nás totiž ta současná silnice mezinárodní (současná silnice I/3 – součást evropské 

silnice E55), já tomu říkám už dálnice D3, takže to se tam nezmění. 

Dobře. Ovlivnila dálnice D3 nebo ovlivní cenu půdy a nemovitostí v obci? 

Hmm no mírně možná jo, ani ne nemovitosti jako půdu, asi. 

A předpokládáte tedy růst té ceny nebo naopak úpadek? 

Mírnej růst, ale určitě né všeobecnej, ale mírnej růst ceny… 

Dobře. Ovlivnila dálnice D3 nebo ovlivní míru nezaměstnanosti v obci? 

Ne, ne vůbec. 

Myslíte si, že přítomnost dálnice změnila nebo změní prestiž vaší obce? 

Ne, taky ne. 

Jaký je dle Vašeho názoru hlavní pozitivní dopad dálnice? 

(smích) No pro obec žádnej. (smích) Jo pardon, jediný plus je to odhlučnění, teda, tak. 

Odhlučnění silnice, no. 

 A jaký je podle Vašeho názoru hlavní negativní dopad dálnice? 

Negativní, no tak jako to ani není… určitě možná sportovní areál, ale to bych se furt omílal 

dokola, ale ono to není úplný negativum, protože on je totiž dneska za é padesátpětkou, jak jste 

přijel a je tam strašně nebezpečný přecházení, ale ono se tam dá jet oklikou, kterou stejně nikdo 

nepoužívá 

Aha, a ty změny, které vyvolá ta dálnice, už jste mluvil o tom areálu a napadá Vás ještě něco 

jinýho…? 

Dostupnost pozemků se směrem na východ nebo za trat, u nás se říká, tak bude malinko horší, 

možná. 

Dobře, a připravujete se na to nějakým způsobem teda na ty změny, které budou…? 

No připravujeme se tím, že děláme ten sportovní areál a vykupujeme pozemky a začneme 

s výstavbou letos. Ale jináč tam tu dostupnost, no vono je to skoro stejný jako dneska, to není 

takovej rozdíl. Původně má bejt horší- horší životní prostředí, vzhledem k tomu, že má jít všechna 
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voda z dálnice měla jít do lední vodoteče, ale to jsme naštěstí dokázali přesunout, tu vodu 

z dálnice. Takže tam není potom. 

Takže, řešíte ty situace, který…? 

Jo, jo. 

Tak moc děkuju, to je všechno. 

Nemáte zač. 

Zdroj: autorské terénní šetření (2015). 
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Příloha 16 – Transkripce rozhovoru se starostou obce Václavice 

Datum rozhovoru: 17. 4. 2015 

Respondent: Zdeněk Votruba – starosta obce Václavice 

Místo rozhovoru: Obecní úřad Václavice, kancelář starosty 

 otázky a výpovědi tazatele 

 výpovědi respondenta 

 (poznámka tazatele) 

 klíčová slova výzkumných otázek 

citace využité pro analytickou část práce 

(Před započetím rozhovoru byla respondentovi představena diplomová práce, pro jejíž tvorbu byl 

rozhovor využit. Respondent svolil k záznamu rozhovoru na diktafon.) 

Takže úplně na úvod tady mám takový obecný otázky. První je, jaká je dle Vašeho názoru kvalita 

výstavby dálnic v Česku ve smyslu ceny a výsledné kvality té komunikace a doby výstavby té 

samotné komunikace?   

Já nemám nijak přesný názor, samozřejmě používám informace, které jsou veřejně známy 

a mám pocit, že ta situace je tristní, jako vícero věcí v tomto státě, ať už se mluví o té, já nevím 

silnici číslo 47, nebo která to je, ta moravská nekvalitně postavená… 

…rychlostní… 

… někde se to tam vlní u Ostravy, nebo kde, ať vidíte to, co se jim stalo na D8 – sesuv, ať 

vidíte to, co udělaj u dálnice u Tábora, kde po nějaký době vopravujou povrch, jo prostě, a nebo 

všichni tvrdí, nebo ten okruh lidí se kterýma mluvím, nebo je to v médiích, že se staví dráž než 

třeba v Německu z různých důvodů a méně kvalitně, takže z pohledu obyčejného daňového 

poplatníka na to nahlížím asi s obavou a negativně. 

Dobře, teď k té trase dálnice D3, jaký máte názor na tu plánovanou trasu v té Západní variantě 

ve Středočeském kraji, a celkově, když se podíváme na tu trasu spojující České Budějovice – 

Praha- Prahu, zdá se Vám jako optimální nebo existuje podle Vašeho názoru nějaká vhodnější 

varianta toho spojení? 

Určitě, určitě. To je taky jeden z důvodů, proč se tady k tomu historicky vymezujeme ve 

Václavicích. Těch variant bylo v minulosti několik, částečně se od některých už odešlo, respektive 

byly upraveny do této podoby stabilizované. My jsme podporovali variantu nulovou či variantu 

Promika tehdy, to znamená jet v souběhu s tou trojkovou silnicí tady, řešit obchvaty těch obcí a 

měst. Vycházeli jsme z toho, že v podstatě tam už to osídlení je, ty lidi jsou tam zvyklí a tam v té 

trase by to byla opravdu spojnice těch aglomerací, zatímco tady to půjde trošku do území 

nikoho…. Já si nedovedu představit tak, jak je jaksi nám vysvětlováno, že by nám to cokoliv 

přineslo, teď tím myslím pracovní příležitosti a tak dále… 

Hmmm 

Když jsem viděl nějakou studii, který řešila porovnání délky jízdy do Prahy – Mirošovice a D1 

a nová trasa a byly tam asi 2 minuty plus a já nevím, samozřejmě lidi do Prahy jezdí, někdo i za 

zaměstnáním, jestli je- jsou 2 minuty podstatná záležitost, to úplně netuším, jo… v tuhle chvíli, 

no… Třeba je to jinak, vono samozřejmě se změnilo spoustu věcí, okruh a tak dále, ale bohužel je 

to vo tom, že my sedíme už víc jak dvacet let a máme konzistentní názory, svým způsobem, 

a bohužel se nám stává, že vlastně pořád ty- ta naše protistrana tam, ty lidi se mění, že jo, prostě 
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ať už dochází ke fluktuaci u firem projekčních či na úřadech nebo ke kariérnímu postupu a ty lidi 

jo… Takže my tady opakujeme pořád něco dokola, zatímco pro tu naši protistranu to bývá vždy 

nové a jsou zvyklý pracovat s tím, co znají ze současnosti a už mnohdy ani netuší o tom, o těch 

vazbách na ty minulé, minulé možnosti či minulé varianty. Takže proto pak na nás trošku, trošku 

zírají, protože říkají: „to přece už deset let je takto,“ ale my, ten náš odpor vychází z doby třeba 

dvacet- před dvaceti lety, nebo z událostí, které teda posunují tu variantu k nám, někdy před těma 

dvaceti lety. 

Dobře a teďka vy jste trošku nakousnul to, že se předpokládají nějaký dopady na Václavice nebo 

na obce obecně, ve smyslu tý zaměstnanosti, a že jsou to argumenty, který používají vlastně ty 

projektanti nebo… 

Ano, samozřejmě. 

A zeptám se, vy osobně ale myslíte si, že to je reálný nebo naopak, jaký Vy vidíte význam té 

komunikace pro dotčené obce? 

Já to nedokážu posoudit. Já nejsem odborník, já nedokážu posoudit, co ta zlepšená dopravní 

obsluha, která pro ty velký sídla určitě bude, co to přinese. Já si myslim, že těm vesničkám, který 

zůstanou mimo to nepřinese nic a to říkám i z důsledku toho, že tady odmítáme sjezd na okresní 

silnici v rámci té mimoúrovňové křižovatky u nás, protože máme obavu z nárůstu dopravy, ať už 

nějaký nasávací oblasti anebo prostě dneska kdo poletí po navigaci do Konopiště zespoda, z jihu, 

tak ho to tady vyhodí a pojede přes Václavice, že jo. Takže jedna z variant byla taková, že tady 

byl zakomponován sjezd, to se snad za tím jaksi eliminovalo, ale nikde není záruka že se to tam 

nevrátí do hry, prostě, ten proces, ten proces je tak zvláštní, dlouhý a řekl bych, že ty naše 

připomínky byly dlouhodobě svým způsobem ignorovány a vlastně náznak seriózní debaty přišel 

až v okamžiku, kdy jsme napadli Územní plán kraje u soudu, že jo, a kde jsme byli úspěšní. A i tak, 

jako nejsem pesimistou založeným, ale i tak se domnívám, že to, co se kolem toho děje je trošku 

jenom, zase, zase jako, jakože teda jednáme, ale ve finále je tam všechno odevřený. Projednává 

se aktualizace ZÚRek a ano, sou tam nebo zdá se, že tam mohou být nějaké dílčí takové ústupky, 

které jsme chtěli, zapracovány, zdaleka ne všechno, zdaleka ne to, co by nám vyhovovalo 

maximálně, ale ani u těch zapracovaných v uvozovkách požadavků není jistota, a z tý 

dokumentaci to vyplývá, že ta jistota není, protože se tam mluví o tom, že se nechávají širší 

koridory a tak dále, aby se úplně nevyloučily dříve navrhnuté varianty, a může se to změnit 

kdykoliv. 

A Vy dokážete si představit, že ta komunikace bude mít nějaký způsobem vliv na ekonomický 

nebo hospodářský vývoj obcí dotčených nebo těch regionů? 

A tak jistě, to se nedá vyloučit, ale je to, je to trošku o tom, co co čekáme od… vůbec, od státu 

nebo od té situace hospodářské, že jo. Ano, když tady dopustíme a teď říkám dopustíme, protože 

z nějak, z otázky vzhledu té krajiny a z fragmentace a tak dále, když tady dopustíme 

mimoúrovňovky, výstavbu nějakých skladů, nevím jestli zrovna tadle oblast je atraktivní pro to, 

možná vzhledem k tomu převaděči k Benešovu ano, netuším, no tak určitě, no tak možná dostanou 

solidně zaplaceno vlastníci pozemků pod výstavbou, pokud se k tomu už nedostal někde nějaký 

spekulant, což snad nehrozí, nebo pokud někdo neudělá pozemkovou úpravu, což je nástroj velice 

dobrý, ovšem pokud hrozí, že si stát stáhne do toho koridoru pozemky státní v katastru, který tady 

má poměrně dost, tady jich je, tak je to pak špatně, že jo, z hlediska těch vlastníků… no tak dobře, 
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dostanou zaplaceno vlastníci a pak tam bude pár míst pro lidi, na řidiče vysokozdvyžnejch vozíků, 

nebo, jo? Chceme to? Máme bejt tranzitní zemí, kde tady budeme, budeme národem skladníků, 

když to přeženu, jo? V uvozovkách… je to. Jo, takovádle příležitost tam asi bude. Na druhou 

stranu si dovedu představit, že s sebou takovejhle nějakej uzel, ona už možná obyčejná odpočívka 

u dálnice, přivede do tý oblasti kriminalitu. 

Hmm. A když se podíváme na nadregionální nebo klidně i nadnárodní význam té komunikace. 

Myslíte si, že by obec mohla nějakým způsobem profitovat z toho zlepšeného spojení 

s Rakouskem? 

Ne. 

Dobře. A jaké dopady dálnice na Vaši obec po výstavbě byste očekával, kdyby teda byla ta 

varianta nejblíže k Václavicícm, nebo ta, která by se vás dotkla, včetně té Václavické spojky, co 

Vy osobně, co se Vám třeba nelíbí nebo co se Vám naopak…? 

V podstatě, v podstatě tady je problém těch dvou komunikací v souběhu. My jsme možná byly 

už určitou dobu smíření s tím, že dálnice ano, ovšem kdyby nebyla k tomu ta navazující Václavická 

spojka, jo? Těch variant toho napojení Benešova bylo v minulosti několik. Bohužel nám tady 

zůstala tadleta varianta, která dneska je ve hře a my tady vlastně licitujeme jenom o její malé 

oddálení od vesnice. Říkám s velmi nejistým výsledkem, protože v místě, kam my požadujeme 

oddálení, je dislokováno takzvané biocentrum regionální no a všichni přátelé zelené myšlenky, 

samozřejmě včetně Ministerstva životního prostředí, to stanovisko jsem viděl teď to je 

k aktualizaci ZÚRek, tak s tím mají problém, že jo. Obávají se, aby ten, ta silnice nezasáhla, 

nepoškodila funkci regionálního biocentra. To, že to díky tomu může jít k vesnici a nějaký 

způsobem podle našeho názoru alespoň to vomezovat lidi tady, to nikomu nevadí, že jo… jo, takže 

na jednu stranu takhle, na druhou stranu paradoxně my ty naše výtky směřujeme taky do životního 

prostředí, protože to je teda oblast kde se nechá aspoň nějakým způsobem něčeho dosáhnout 

v takovom tom procesu toho protestu nebo jak to prostě nazvat, jo, protože právě ohrožení toho 

životního prostředí to je základ toho, čeho my se obáváme. Jsme v inverzní kotlině, převládající 

proudění tady je severozápadní, přivaděč severní část, dálnice západní část, mimoúrovňová 

křižovatka severozápad od Václavic. No takže je obava, že to všechny emise, včetně hluku, přinese 

do obce, že to tady bude, těžko se to bude odstiňovat, na severu překračuje údolní nivu, přivaděč 

– 280-300 metrů dlouhej most, jak ho budeme odstiňovat, jo, navíc máme jakousi místní 

zkušenost. Existuje tady takový mikroklima trošku, co se týče proudění vzduchu v tom údolí, jo 

a stejně tak i třeba přenos zvuku za určitého počasí. To vám žádný hlukový či emisní studie 

nepostihnou. A my jsme mluvili s autorem té poslední hlukové studie, on nám v podstatě potvrdil, 

nebo možný tady byla nějaká dáma, já už si to nepamatuju, ale potvrdil nám, že ty místní 

mikroklimatický, jak my říkáme podmínky, stejně žádná studie nepostihne, protože to jede podle 

nějakého modelu, že jo. A vy tam dneska vidíte, je tam vzrostlý les, borovicový, protože dejme 

tomu že ten převaděč jde za ním a v okamžiku, jak s tím pracuje projektant, no tak ten les tlumí, 

například, to dávám jako příklad, tlumí ten hluk, že jo. No ale už nikoho v podstatě moc nezajímá, 

jak to bude vypadat, až se ten les vykácí, až tam nějakou dobu nic nebude, že jo, jo? A další 

a další. Ten proces je nějakou metodikou tlačen, tlačen doslova, a na takovýhle naše stesky jako 

se moc nehledí nebo se nějak zvlášť nehledělo. Já nevím, jak moc to chcete mít podrobný. Já když 
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tady najdu, některý odpovědi na některý naše připomínky z toho procesu, no tak zjistíte, že 

prostě… nebo o čem mluvím, jo, že… já ji pak najdu. 

Je to faktografický, prostě, že řešej jenom… 

Neřeší vůbec nic! Já ji najdu hned. Máte čas? 

Jo mám, tak já todle jenom vypnu… (komentovaná ukázka vyhodnocení připomínek obce 

k dálnici D3 – nezaznamenáváno) 

… Hluková studie nám ukazuje, že tedy nejdeme přes limity v zastavěný části, ale už je potřeba 

si jako uvědomit, že dneska tady máme relativně nulu, no a že teda pro nás ta hladina je značnej 

nárůst, že jo. A ač teda dobře, nejspíš minimálně podle těch studiíí nebudeme, nebudeme třeba 

jakoby ohrožený tou hladinou, že jo. No jedna otázka je nějaká určená hladina, druhá otázka, že 

teda tady máme nulu, a že to budeme nějak vnímat a vnímáme to v tom kontextu, že to až tady 

nemuselo bejt takto zkombinováno, to znamená, no i dálnice i ta spojka.  

Hmm, hmm, jasně. Já když tak jestli můžu, tak bych doprojel jenom rychle ty otázky a pak jestli 

se můžeme vrátit k tomudle. 

Dobře, dobře. 

Vlastně, když se podíváme na to, že by tady ta dálnice stála, v té podobě, v které je plánovaná, 

očekával byste nějakým způsobem změnu vyjížďky za prací, do škol a za službami, než která 

je v současnosti ve Václavicích? 

Neumím na to odpovědět… 

V současnoti asi nejvíc teda Benešov, že jo je v podstatě… 

Běnešov i ta Praha… 

I ta Praha… 

Ale, nijak zásadně to nenaroste. 

Hmm. Dobře. Pozorujete třeba v současnosti v souvislosti s tou plánovanou trasou nárůst 

nějakých investičních pobídek nebo očekáváte do budoucna? Klidně i v souvislosti s těma 

pozemkama, něco takovýho, že už by tady nějaké záměry… něco takovýho? 

V našem katastru, ne. V souvislosti s tím samozřejmě může existovat záměr v sousedních 

katastrech, ale já bych nechtěl do toho kolegům jakkoliv mluvit. 

A očekáváte v souvislosti s výstavbou dálnice nějaké demografické změny v obci? Stěhování 

z, ven z obce? 

Víte co, my už dneska máme kousek do Benešova, po D1, ať se to zdá neskutečný, tak kdo 

nejede tedy v pátek večer a v neděli večer, tak se dostává do Prahy normálně. Já tam cestuju čas 

od času, jezdím téměř ve špičce a projíždím, projíždím celkem, celkem slušně. Nemám pocit, že to 

je nějak zásadně jako zacpaný, ta silnice. Takže ty vzdálenosti tady hrajou roli už dneska, určitě 

ta atraktivita tý krajiny tam hraje roli – blízko Konopiště a tak dále. Takže se tady poměrně staví, 

v uvozovkách, jo, nejde to teda nějak revolučně – zaplať Pánbůh, protože to nebejvá úplně šťastný 

řešení, jde to, jde to trošku revolučně, to znamená, že se ty noví obyvatelé celkem nějak alespoň 

začleňují do té obce, do toho života, jo, že to není úplně nějakej, nějaká satelitní výstavba. 

Částečně ty lidi mívají nějakou vazbu na tu vesnici, ať příbuzenský vztahy nebo cokoliv, takže se 

to daří, no. My tady máme v Územním plánu poměrně dost rozvojovejch ploch, na druhou stranu 

jsme zase pro to něco dělali v rámci budování tý základní infrastruktury. Teď to trošku už bude 

o kapacitě, třeba kanalizace a čistírny, kterou jsme stavěli v roce dva tři až dva šest a pak tady 
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ten jeden satelit jsme dodělávali v roce dvanáct, připojení, jo, tak tam už dneska, ať jsme tehdy 

bojovali s počtem připojovanejch lidí, abysme se dostali na nějakej, nějakou hranici 

dotovatelnou, tak dneska se dostáváme už od toho, že téměř budeme využívat tu kapacitu ze 100 

%, jo. 

Takže už v současnosti vlastně ten rozvoj tady je a ta dálnice, asi by vzhledem k tomu, jak jste 

dostupní už v současnosti, tak to nebude mít zásadní význam… 

Tak tak, nic nepřinese navíc, obávám se spíš, že by mohla přinést, i když asi taky ne v zásadní 

míře, spíš jako negativní vliv, jo, na to že ty lidi teda nebudou chtít tu dálnici slyšet, slyšet a koukat 

na ní, ale že je takovejdle nějaká stavba obrovská, je potom, je potom odradí od toho. 

Očekáváte, že vlivem dálnice by se mohla změnit cena půdy a nemovitostí nebo už v současnosti 

ta dálnice mění nějakým způsobem cenu v obci? 

V současnosti určitě ne, je to podobný s tou předchozí otázkou, jo, nemyslím si, že nějak 

zásadně to tady bude ovlivňovat. 

Dobře. Očekáváte, že vlivem dálnice by se mohla změnit míra nezaměstnanosti v obci? 

Nevěřím tomu. Ta Praha samozřejmě nasává, je to oblast, ale já si myslím, že je dopravně 

dostupná solidně už dneska. 

Dobře. Myslíte si, že přítomnost dálnice, by mohla změnit prestiž vaší obce a pokud ano, tak… 

nebo jméno obce, povědomí o obci? 

Absolutně ne. 

A jaký je dle Vašeho názoru hlavní pozitivní a jaký hlavní negativní dopad té komunikace? 

Zásadní pozitivní nevidím. Zásadní nebo negativní, tam vidím to snížení toho komfortu toho 

života díky těm zplodinám, díky tomu hluku, díky fragmentaci krajiny, jo, snížení průchodnosti 

krajiny… tam, je to- je to docela zásadní zásah do toho našeho okolí. 

Dobře, tak moc děkuju. 

Zdroj: autorské terénní šetření (2015). 
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Příloha 17 – Transkripce rozhovoru se starostou obce Chotoviny 

Datum rozhovoru: 11. 5. 2015 

Respondent: Mgr. Zdeněk Turek – starosta obce Chotoviny 

Místo rozhovoru: Obecní úřad Chotoviny, kancelář starosty 

 otázky a výpovědi tazatele 

 výpovědi respondenta 

 (poznámka tazatele) 

 klíčová slova výzkumných otázek 

citace využité pro analytickou část práce 

(Před započetím rozhovoru byla respondentovi představena diplomová práce, pro jejíž tvorbu byl 

rozhovor využit. Respondent svolil k záznamu rozhovoru na diktafon.) 

Takže na úvod tady mám takovou obecnou otázku. Jaká je dle Vašeho názoru kvalita výstavby 

dálnic v Česku? Ve smyslu ceny a výsledné kvality té komunikace a doby výstavby. 

Nedokážu posoudit. Nedokážu. Jako já myslim, že spousta jako kecalů o tom se vykecává 

k věcem, kterým nerozumí. Já to dělat nebudu.  

Dobře, děkuju. Jaký máte názor na trasu dálnice D3 a na její plánované dokončení v té teda 

stabilizované – severní – variantě? Existuje podle Vás například nějaké vhodnější spojení, 

vhodnější trasa spojení České Budějovice – Praha, Česko – Rakousko? Nebo je podle Vás tato 

optimální? 

Optimální. 

Jaký má, nebo bude mít, podle Vašeho názoru dálnice význam pro dotčené obce obecně? 

Nemyslím teďka pouze pro Chotoviny, ale obecně, dovedete si představit nějaký vliv na 

hospodářský nebo ekonomický rozvoj obcí a regionů? 

Tak tam, kde bude vybudovaný sjezd z dálnice, určitě dojde k rozvoji, většímu rozvoji, než 

tam, kde ten sjezd z dálnice nebude. To znamená, myslím si, že tam může dojít k rozvoji 

průmyslový zóny a tím pádem k rozvoji celé- celé obce.  

A pro Vás, jako pro Chotoviny, způsobila ta- to otevření toho úseku dálnice něco? 

Já bych řekl, že ano, protože taky máme průmyslovou zónu a tím, že tady je sjezd z dálnice, 

tak samozřejmě jsme dostupný snadno z Tábora, tudíž se nám sem stěhují víc- víc lidí se nám sem 

stěhuje z Tábora. Ta obec má dobrou polohu. Celkový rozvoj obce.  

Takže pozorujete rozvoj obce… 

Jo! 

…ve všech směrech. 

Ve všech směrech.  

Co můžete- nebo co může dle Vašeho názoru dálnici- obci přinést zlepšené spojení 

s Rakouskem? Dovedete si představit nějaký nadregionální význam té komunikace přímo tady 

v obci? 

Já- je možný. Je to, je to možný. Myslím si, že může třeba najít sídlo tady nějaká – v naší 

průmyslový zóně – nějaká firma, která bude z Rakouska, a že sem bude opravdu mít dobrý spojení, 

takže tak. 

Děkuju. 

Pak se snadno dostaneme do Chorvatska na pláž. (smích) 
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Jaké dopady v současnosti v obci konkrétně pozorujete? Napadá Vás něco? 

Někdy je tady ta dálnice slyšet, takže trošičku se, myslim si, že se zhoršilo životní prostředí.  

Pozorujete, nebo způsobila dálnice D3, změnu vyjížďky za prací, do škol a do zaměstnání 

z obce? Pozorujete něco takovýho, že dřív- dříve byli jiný ty centra dojížďky, než jsou dnes pro 

obyvatele Chotovin? 

To… to asi ne, nevim. Místostarosta: Ne ne.  

Dobře, děkuju. Pozoroval jste v souvislosti s výstavbou dálnice – nebo i v současnosti pozorujete 

– nárůst investičních pobídek v souvislosti s výstavbou dálnice D3? Nebo… 

Investičních pobídek… Místostarosta: na co? 

Myslím to obecně, jestli například tady byl větší zájem o pozemky, více se tady stavilo. Vy jste 

mluvil o tý průmyslový zóně… 

Ano! Jestli to myslíte takhle, tak ano. Stavební pozemky – větší zájem o stavební pozemky, ale 

vzhledem k tomu, že co se týče těch pozemků jako pro výstavbu jakoby průmyslovou, tak zatím to 

nemůžu říct úplně na sto procent.  

Hm, děkuju. Pozorujete v souvislosti s výstavbou dálnice nějaké demografické změny v obci? 

Více se sem stěhují lidi nebo větší migrace lidí… 

Větší migrace lidí do obce. 

Takže zaznamenáváte nějaký populační růst od té doby, co tady je ta dálnice? 

Ano, ano, ano. 

Ovlivnila dálnice D3 zm- cenu půdy a nemovitostí v obci? 

Já bych řekl, že ne.  

Dobře. A ovlivnila dálnice D3, nebo myslíte si, že do budoucna ještě ovlivní, míru 

nezaměstnanosti v obci? 

Do budoucna ovlivní! 

Pozitivně? 

Do budoucna myslim si, že se nám rozjede průmyslová zóna, ale všechno má svůj čas. Takže 

do budoucna určitě ano. 

Myslíte si, že přítomnost dálnice D3 změnila, nebo ještě bude měnit, prestiž Vaší obce? Že bude 

více v povědomí lidí? 

Určitě! Určitě bude s rozvojem obce a s rozvojem průmyslový zóny a s tím, že tady budou 

větší firmy, tak určitě ano. 

Děkuju moc. A poslední dvě otázky. Jaký je dle Vašeho názoru hlavní pozitivní dopad dálnice? 

Na Vaši obec. 

Konkrétní? 

Hm. Jestli Vás něco napadá. 

Já myslím větší- větší zájem o tuto lokalitu ze strany nových občanů. To znamená přírůst 

obyvatelstva.  

A jaký je hlavní negativní dopad dálnice? 

Mírné zhoršení životního prostředí, a to zejména hluk. To slyšíme a ostatní těžko, to nemáme 

změřený nějaký limity prašnosti a takovýhle věci. 

Dobře, moc děkuju. Jenom ještě se zeptám úplně na závěr, ty změny, které ta dálnice 

v Chotovinách vyvolala, očekávali jste je předtím, než se otevřela? 
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Očekávali. Místostarosta: To se dá vždycky očekávat. Očekávali. 

A připravovali jste se na ně nějakým způsobem? Že třeba jste vymezovali více stavebních 

pozemků nebo jste se snažili o nový územní plán, když jste věděli, že… 

No ano. My jsme v územním plánu v roce 1997 vymezili více pozemků pro zástavbu. 

Dobře, tak vám moc děkuju.  

Nemáte za co. 

Zdroj: autorské terénní šetření (2015). 

 



Miroslav Vrtiška: Percepce dopadů dálnice D3 představiteli obcí 1 

Příloha 18 – Zápisový list s odpověďmi starosty obce Košice 

PERCEPCE DÁLNICE D3 PŘEDSTAVITELI MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY 

V DOTČENÝCH OBCÍ 

Obec / funkce: Košice / starosta Jaromír Černý Datum: 2. 4. 2015 

1. Jaká je dle Vašeho názoru kvalita výstavby dálnic v Česku? 

a. Cena a kvalita komunikace 

Bohužel – cena vysoká, kvalita nízká. 

b. Doba výstavby  

Odpovídá. 

2. Jaký máte názor na (plánovanou) trasu dálnice D3? 

a. Existuje vhodnější varianta spojení České Budějovice – Praha, Česko – Rakousko? 

Jaká? 

Každá varianta, která by vedla mimo katastr naší obce, by byla výhodnější. Vhodná by byla trasa 

z Českých Budějovic na Prahu přes Písek (je hotový průjezd městem Písek, úsek k Nové Hospodě, 

od Příbrami k Praze…). Spojení s Rakouskem by bylo lepší po D1 na Brno a Vídeň. Trasa přes 

Jih Čech poslouží hlavně turizmu. 

3. Jaký má (bude mít) dle Vašeho názoru dálnice D3 význam pro dotčené obce obecně? 

a. Vliv na hospodářský / ekonomický rozvoj obce a regionu 

V některých lokalitách, hlavně v místech sjezdů z dálnice, dojde k rozvoji průmyslu a tím i 

poptávce po pracovní síle. 

4. Co může dle Vašeho názoru Vaší obci přinést zlepšené spojení s Rakouskem? 

a. Nadregionální význam dálnice = propojení se zahraničím 

Nic, snad jenom v případě cestování a rekreace. 

5. Jaké dopady dálnice na Vaši obec v současnosti pozorujete? Jaké očekáváte po 

dostavbě? 

Zvýšená hlučnost. 

6. Způsobila dálnice D3 změnu vyjížďky za prací, do škol a za službami z obce? 

Ne. 

7. Pozorujete v současnosti nárůst investičních pobídek v souvislosti s výstavbou dálnice 

D3? 

a. Očekáváte v budoucnosti nárůst investičních pobídek v souvislosti s dálnicí D3? 

Ne. Obec sice v novém územním plánu počítá s novou průmyslovou zónou, ale k jejímu využití 

v nejbližších letech nedojde. 

8. Pozorujete v souvislosti s výstavbou dálnice D3 demografické změny v obci? 

(stěhování) 

Ne. 

9. Ovlivnila dálnice D3 cenu půdy a nemovitostí v obci? (Pokud ano, jakým směrem?) 

Ne. 

10.  Ovlivnila dálnice D3 míru nezaměstnanosti v obci? 

Ne. 
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11. Myslíte si, že přítomnost dálnice D3 změnila (bude měnit) prestiž Vaší obce? Jak? 

Zatím nic nepozoruji. 

12. Jaký je dle Vašeho názoru hlavní pozitivní dopad dálnice? 

Dálnice má samozřejmě vliv na rychlost, bezpečnost a pohodlí při cestách. Proto by měla být 

snaha dokončit dálnici do Prahy, kam dojíždí lidé za prací apod. 

13. Jaký je dle Vašeho názoru hlavní negativní dopad dálnice? 

Zásah do krajiny. 

14. Očekávali jste změny, vyvolané dálnicí D3 na Vaši obec? Připravovali jste se na ně? 

Bohužel, nemohu posoudit. 
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Příloha 19 – Zápisový list s odpověďmi starosty obce Zvěrotice 

PERCEPCE DÁLNICE D3 PŘEDSTAVITELI MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY 

V DOTČENÝCH OBCÍ 

Obec / respondent: Zvěrotice / starosta Miloslav Novotný Datum: 20. 4. 2015 

1. Jaká je dle Vašeho názoru kvalita výstavby dálnic v Česku? 

a. Cena a kvalita komunikace  

Cena neodpovídá kvalitě. 

b. Doba výstavby 

Neúměrně dlouhá. 

2. Jaký máte názor na (plánovanou) trasu dálnice D3? 

a. Existuje vhodnější varianta spojení České Budějovice – Praha, Česko – Rakousko? 

Jaká? 

Ne. 

3. Jaký má (bude mít) dle Vašeho názoru dálnice D3 význam pro dotčené obce obecně? 

a. Vliv na hospodářský / ekonomický rozvoj obce a regionu 

Pouze negativní – zvýšený průjezd obcí. 

4. Co může dle Vašeho názoru obci přinést zlepšené spojení s Rakouskem? 

a. Nadregionální význam dálnice = propojení se zahraničím 

Naší obci nic. 

5. Jaké dopady dálnice na Vaši obec v současnosti pozorujete? Jaké očekáváte po 

dostavbě? 

Zvýšený průjezd vozidel, omezení výstavby a enormní zvýšení hluku. 

6. Způsobila dálnice D3 změnu vyjížďky za prací, do škol a za službami z obce? 

Ne. 

7. Pozorujete v současnosti nárůst investičních pobídek v souvislosti s výstavbou dálnice 

D3? 

a. Očekáváte v budoucnosti nárůst investičních pobídek v souvislosti s dálnicí D3?  

Ne. 

8. Pozorujete v souvislosti s výstavbou dálnice D3 demografické změny v obci? 

(stěhování)  

Ne. 

9. Ovlivnila dálnice D3 cenu půdy a nemovitostí v obci? Jak?  

Negativně, omezením výstavby. 

10.  Ovlivnila dálnice D3 míru nezaměstnanosti v obci?  

Ne. 

11. Myslíte si, že přítomnost dálnice D3 změnila (bude měnit) prestiž Vaší obce? Jak?  

Ne. 

12. Jaký je dle Vašeho názoru hlavní pozitivní dopad dálnice?  

Pro naši obec žádný. 
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13.  Jaký je dle Vašeho názoru hlavní negativní dopad dálnice?  

Hluk. 

14.  Očekávali jste změny, vyvolané dálnicí D3 na Vaši obec? Připravovali jste se na ně? 

Bohužel nepřipravili. 
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Příloha 20 – Transkripce rozhovoru s majitelem firmy Karda v obci Heřmaničky 

Datum rozhovoru: 20. 3. 2015 

Respondent: p. Karda – majitel firmy 

Místo rozhovoru: kancelář firmy Karda s.r.o. v obci Heřmaničky 

 otázky a výpovědi tazatele 

 výpovědi respondenta 

 (poznámka tazatele) 

 klíčová slova výzkumných otázek 

citace využité pro analytickou část práce 

(Před započetím rozhovoru byla respondentovi představena diplomová práce, pro jejíž tvorbu byl 

rozhovor využit. Respondent svolil k záznamu rozhovoru na diktafon.) 

Jenom na začátek bych chtěl teda… jak podnikáte? S čím podnikáte?  

To je takhle hrozně široký, vlastně. My děláme od… Takhle, máme výhodu v tom vlastně, že 

máme vlastně projekty, konstrukci, vymejšlíme nový výškový zařízení.  

Hmm… 

Na základě toho teda se dostáváme k různejm činnostem. Já jsem leta dělal, začínal jsem jako 

soustružník a skončil jsem jako šéfkonstruktér v silničním stavitelství, takže jsem dělal celý 

Pražský metro a nový technologie v metru a tak dále. Takže v tom teď tak nějakym způsobem 

pokračujem, jo? To znamená, že děláme vlastně hlavně pro- veškerou hydrauliku pro vodní 

turbíny, máme už vyrobeno sedmset vodních turbín po celom světě a pro dopravní podniky, takový 

ty plošiny a to, co jezdí na opravu trolejí, to sem za Socialismu vlastně vymyslel, no nebo vymyslel, 

okoukal jsem to od zahraničních firem a udělali jsme jich sto padesát, že jo. Dneska se to 

obnovuje. To znamená, že pro ty dopravní podniky děláme, děláme manipulační techniku, plošiny 

pro invalidy, výtahy a do toho různej vývoj přístrojů a zařízení, jo. Různý třeba speciální, třeba 

svářečku tavodrátu za studena, a takovýhle mašiny vyrábíme. Jo? To znamená, my jsme vlastně 

tady tým – já dělám tu konstrukci, hydrauliku, mladej je elektrikář, jo?, to znamená, může dělat 

rozvaděče, počítač to řídí dneska, že jo, aby vývoj někam šel. Takže tímhle způsobem to tady 

děláme, no a opravujeme pro ty místní zemědělce, protože dneska všichni si koupili zařízení ze 

zahraničí, jo, u nás se traktory a moc toho nevyrábí, že jo, všechno je ze zahraničí, ale potom, 

když se to rozsype, tak to vopravařim, no. To znamená, máme třeba těsnění, že jo, do těch válců, 

a takhle. 

Dobře. 

Takže to je nějak v kostce tohle, no.  

Dobře. 

S tím, že vlastně jsem dělal lokomotivy, že jo, v Nymburce, oni mi neplatili, hned po revoluci, 

takže mám těžký obráběcí mašiny, třeba šestimetrovej soustruh velikánskej, horizontální, to nikdo 

nemá, že jo. Nebo nemá, já nevim, oni stojej tady ve vokolí – Milevsko, já nevim, nějaký fabriky, 

že jo. No, ale my to tady máme, u nás je to trošku jiný, že jo, než se dostanete do Milevska nebo 

někam, tadyty různý technologie a tak dále, že jo, takže sem příjde někdo, přinese z kombajnu 

pětimetrovou hřídel, no tak jí tajdle loupnu a udělám, že jo. Takže takhle. 

Dobře. Zeptám se, jakej je Váš osobní názor na dálnici D3, na to její trasování tady okolo 

Heřmaniček? 
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Takhle, je to, že jo, každá dálnice vlastně urychlí a tak dále. Vemte třeba já mám obchod, 

nebo mám obchodníka, kterej je v Rakousku, a já tady zásobuju já nevim čtvrt republiky 

hydraoulikou. A když mi něco chybí nebo když ty kluci jedou montovat do Finska turbíny 

a zapomeneme něco objednat, nebo oni nebo já nebo kdokoliv, že jo, tak dneska vlastně díky 

dálnici oni mi jedou naproti a sejdem se u Budějovic a jsem dneska v momentě v Budějovicích, že 

jo. Jo? To je velkej přínos. Todleto. V rámci tohohle.  

Když se podíváme na celkovou kvalitu výstavby a výstavbu dálnic v Česku, jak- jaká si myslíte, 

že je cena a kvalita? Odpovídá to, v Česku? 

Nevim. Já jako podnikatel, když to řeknu takhle, já támhle stavěl jsem já nevim palác Flora, 

Novodvorskou, takový akce a tak dál, takže, já jsem měl osmatřicet zaměstnanců, dneska jsem to 

snížil a tak dále, jo?, takže mluvim o tom, co bylo dřív, a když sem řekl, že udělám výtah za milion, 

tak jsem tam mohl přidat dvacet-padesát tisíc nebo sto tisíc, že jo, nebo nějaký ty procenta, že jo. 

Musel jsem držet kvalitu a tak dále, že jo, a dneska když to vidím, třeba já dělám i pro Metrostav, 

že jo, dělám na Radlicích teď, tak to tam všude vidím, ale jako ty prostě předražej tunel Blanka, 

předražej dálnici a nic se neděje! A jako vemte mě třeba nejde na rozum, to na to mi nikdo 

neodpověděl, že Eurovia támhle udělala špatně dálnici, tak proč jí berou na další zakázky?! Že 

jo?! Vždyť já jako malej podnikatel když, tak sem vždycky psal nějaký reference, že jo, co kde sem 

dělal, že jo, ty lidi se zeptali a kdyby řekli teda, že sem je podvedl nebo ne- nebo… já teda nikdy 

jsem ne že bych je podvedl nějakym tim, ale měl sem třeba občas problémy s termínama, že jo, 

protože ono ty výtahy, to je to poslední, že jo, teď není připraveno stavby, pak všichni to chtěji 

hned, že jo. Takže tam třeba nějaký ty problémy nastaly. Jo? A pak jsem byl penalizovanej, protože 

jsem řekl: udělám to do tadytý doby, jinak platím penále já, když mi nezaplatíte, tak obráceně. To 

všechno. A to sem malej, že jo. A tyhlety veliký, jo? Že jo.  

A když koukneme na tu dobu výstavby dálnice, zdá se Vám, že je nepřiměřená teda? Že trvá 

dlouho výstavba, ta dálnice? Mohla by být rychlejší nebo… 

To já teda nevim, já nejsem stavař, odborník, jo? A vemte třeba teď se tajdle má dělat mostek 

přes silnici, půl roku bude zavřená silnice a bude to stát milióny. Já když jsem měl bagry, tak jsme 

támhle třeba dělali, já nevim, na- na tady na Vlašim, za Jankovem co je silnice, vedle toho je 

rybník, tam je Vinduška, co je, že jo. My jsme ráno začli a večer jezdily autobusy už. Jako vykopalo 

se to, dalo se tam ty trubky, znova se to zaházelo, zpevnilo, zaasfaltovalo a bylo to otázka dvou 

dní třeba, že jo. A tady dneska todle budou dělat půl roku, jo? Ono takhle, ono mě je to jasný, jo?, 

já se v tom dneska pohybuju, protože dneska ty… já nemám- já nemám vrátnýho, nemám tady 

žádný manažery, tohle, že jo, všechno si tady řídím sám, tak to vidím, že jo, ale dneska ty firmy 

maj mraky úředníků, všeho, že jo, a to všechno musej zaplatit, že jo, takže nemůžou, jo? Já třeba 

teď jsem udělal jez támhle v tom, na řece Bílině v Ústí, jo?, a různě jako pro známého 

elektrárníka, kterej investuje do elektráren vodních a tak dále a on když spolu sme to dali 

dohromady, tak sem se zděsil, že na tom jezu, kterej je třináct metrů širokej, čtyry metry vysokej, 

já jsem byl oproti Hydrocomu levnější o milión a oproti Mavelu o dva miliony. Jo? Za stejnou 

práci jako. Jo? A ten matriál stejně musíme všichni koupit, že jo, cena matriálu je podobná, že jo, 

to je jako cena benzínu, že jo, plus mínus něco. Nebo když zase o tom bych taky polemizoval, 

protože já vozim dneska železí z Itálie za devatenáct korun kilo, jo? A tady všichni chtěj já nevim 

osmadvacet-třicet korun, že jo, minimálně. Jo, takže ono asi je to v tomhletom a takhle v těch 
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velkejch zakázkách se ledacos schová, že jo. A ono vlastně potom dojde k tomu – já na těch 

dálnicích sem občas dělal, tu hydrauliku sem tam dělal nebo todle, že jo – ona tam je velká firma 

a dá to těm malejm, že jo. Jo? 

A Váš osobní názor na tu trasu dálnice D3, tady okolo Heřmaniček, spojuje teda Český 

Budějovice s Prahou, Česko s Rakouskem – ta Stabilizovaná varianta – líbí se vám, nelíbí?  

Jo jako takhle, nejsem na to odborník, jo, ale říkám, líbí se mi to v tom, že když dneska když 

to vemu pro sebe jako v tomhle regionu, kde sem, tak já vlastně tady najedu nad Loudilku 

(plánovaný sjezd z D3 u Heřmaniček) a v těch Budějovicích budu mnohem dřív, že jo, protože do 

těch Budějovic se to dodělá sem. Takže dneska jedu já nevim určitej čas, že jo, kterej se zkrátil 

oproti klasickýmu, když sem jel po tý (I/3), jo, je to bezpečný, je to rychlý, že jo, určitě tudy cesta 

vede, že jo. Dálnice, já nevim, teď se bude třeba- se vrátím zpátky k tomu Ústí, jel sem do toho, 

do těch Teplic přes to přes Ústí, nejdřív do Teplic, potom do Ústí, to je jedno, ale víte co, tam za 

těma Lovosicema to končí kvůli těm ekologum a těmletěm všem, který o tom rozhodujou nebo 

údajně co sem zaslechl z médií, že jo, já se kolem toho nemotám, ale vždyť je to věčná škoda, že 

jo. To už dávno mohlo bejt dodělaný, jo. Vždyť to jsou hrozný úspory časový jo, a pro všechny, 

pro ekology taky, že jo, vždyť tajdle pojedu po těch malejch silnicích, že jo, teď když jedu tajdle, 

tak ta ekologie je taky někde jinde, jenom u toho meho auta, že jo. Nevim. Asi takhle, no. 

A jaký podle Vás bude mít dálnice D3 význam pro obec, region a Česko jako republiku? Vliv 

na hospodářskej, ekonomickej rozvoj… nebo nějaký nadregionální význam tý dálnice… 

No určitě jako to spojí rychleji, že jo, a tak dále. Bude se investovat, jenomže víte co, tady do 

toho vstupuje úplně jinej problém, že jo, dneska se u nás nic nevyrábí, všechno se dováží, a dneska 

je to tady samá Čína a tyhle, jo?! Vemte třeba já sem se motal kolem pražskýho metra, že jo, když 

sem to dělal, přišli ruský poraděnci, že ty lidi odnesli kolejnici, že jo, v Česku jste jí nesehnal, 

musel sem vymejšlet na to nový technologie a tak dál, že jo, všechno dohromady, ale… nebo třeba 

když se vrátim k těm montážním vozum, tenkrát sem dělal marku za korunu, že jo, za Socialismu, 

když sem to okoukl od zahraničních firem. Jako nechá se dneska vyrobit všechno, že jo, jenomže 

oni to nechtěj, aby se to tady vyrábělo. Jo, podívejte se třeba já sem se motal, když Štrougal sehnal 

Avie, víte asi o čom mluvim, o jakých autech mluvim, že jo, oni ještě občas jezděj, že jo. A vemte, 

že v největší slávě těch Avii se udělalo šestnáct tisíc za rok jako. Víte co lidu mělo práci? Jo? No. 

A vozilo se to do celýho světa. A ten Štrougal když to sehnal, já jsem u toho byl, to se přivezlo 

z Alžírska. Už Francouzi to hodili, pro ně to už udělali úplně něco jinýho. Vemte Liazka se zabila, 

že jo. Taky dneska vemte já dělám nástavby na auta, dřív to byla samá Liazka a máte třeba pro 

hasiče, že jo, Liaz, že jo, Karosa Vysoký Mýto dělala stříkačky. Dneska máte samý Iveco, samou 

Scanii, že jo. Jo vždyť dneska ty auta sou samý cizí značky, že jo. Dneska se stane bouračka, jo?, 

a přijedou cizí sanitky, hasiči, cizí auta všechno. Co je tam českýho? Ani ty policajti už dneska 

nemaj český auto, že jo, dřív měli ty dvanácettrojky (smích). Já vim, že- takhle ono podívejte se 

tady dneska na vejtřasky, že jo. Jo? Já si dělám tajhle veterána, co mám tu S pětku, že jo, to je 

veterán a to předběhlo dobu, jo, ty vejtřasky. To je rok šedesát a na tom je originál anglickej 

sajmon, to má hroznou hodnotu historickou jako. Takže teď to dávám jako veterána, jedu 

„Spanilou jízdu po Praze“, od dopravního podniku sem to koupil, chtěli to dát do šrotu, jo, a mě 

to slušně vydělávalo jako plošina. Dneska ty plošiny jsou zase někde jinde, že jo, a nemůžete 

porovnávat tu vejtřasku s- ale na tu dobu, jo, to je… ve válce, jo, v tom Iráku a tam jedou do boje, 
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vejtřasky jedou pomalu, před nima jedou Hamry a zpátky vejtřasky táhnou na Ham- ty Hamry, že 

jo. To je náročný, teda choulostivý na písek a na všechny tydle, že jo, ty vejtřasky to přežilo dobu, 

že jo. To dneska nikdo nepřekoná, že jo. Ty převody v těch kolech a tak dále, že jo. Zastavil se 

tam vývoj, že jo. Nejsou tam posilovače, že jo, a tak dále, ale jako… to všechno bylo, no.  

Když se podíváme na ten mezinárodní význam dálnice D3, Vy osobně cítíte možnost nějakého 

zisku zlepšenýho- ze zlepšeného spojení s Rakouskem?  

Ne. Nebo takhle, jo vlastně jo, tim, že mám obchod v Rakousku, že jo. A když nám bude něco 

chybět… nebo takhle, dneska fungujou PPLky a tyhle, že jo. Já to tady mám do dvacetičtyrech 

hodin, že jo, ale když třeba se stane nějakej tenhle malér, tak jako to má význam, že jo. 

Dobře. Jaké dopady dálnice D3 očekáváte po její výstavbě? Na Vás, na firmu, na obec. 

Pro mě to bude přínos, že jo, protože takhle, já dneska třeba v těhle podmínkách mě sem jezděj 

lidi od Jílovýho, od Plzně, jo, protože my jsme schopný ty válce opravit a tohle, že jo. Ono dneska 

honem rychle, takhle dneska je situace, kdy zemědělec má jeden traktor a když se mu rozsype, tak 

je namydlenej, že jo. Když se mu rozsype dneska „bobík“, tak nemá čim vyhrnout hnůj, že jo. 

Takže vlastně my jsme se naučili, dneska řikám, já tý práce mám tolik, že jí odříkám, jo, ale takhle, 

pro mě ten přínos… řikám, já sem tady třeba na dobrom místě, jo, jo, tady vlastně já jsem vlastně 

mezi Prahou a těma Budějovicema, že jo, to je takovej tady dobrej místo a tak dál. Hlavní výhoda 

mý firmy je v tom, že my tady bydlíme, že my sme tady nonstom, že jo. A to já krásně poznám, když 

všichni zavřou, tak pro ty hadice přijedou sem. Protože zemědělci dělaj nonstop, že jo. Na 

koridoru se dělá nonstop, že jo, na těhletěch všude, že jo, takže timhle způsobem to jako myslim, 

že to pro mě bude… že ty lidi nejenom třeba, že už dneska z tý Plzně a třeba oni přijedou i já 

nevim… 

A v souvislosti s tou výstavbou dálnice D3 očekáváte nějaký nárůst investičních pobídek? 

Jednak že teda se zvýší nějaké investice pro Vás, a jednak ze strany obce, OR- obce s rozšířenou 

působností nebo kraje, že by… 

…takhle pro mě to má velkej vliv todle, vemte, když se tady dělá koridor teď, tak ty lidi sem 

jezděj, že jo. My jsme tady nonstop, takže já mám kšeft, ať už je to já nevim Remek, VHZ, 

Metrostav, já nevim, asi dvacet firem, který tady maj otevřenej účet a přijedou sem kdykoliv, že 

jo, já pro ně dělám, že jo, tim, že umim hydraulický válce, opravim tu hydrauliku, hadice jim 

dělám, tydle věci, takže pro mě každá takováhle stavba má ten efekt teď momentální, že jo.  

Při tý výstavbě. 

Při tý výstavbě, že jo, protože maj tady stroje a potřebujou opravovat, že jo. Oni jsou, já 

nevim, třeba Slováci, stavěj tady teď VHZ, že jo, to je ze Slovenska firma, že jo, nebo bejvalý 

Stavitelství Bratislava, teď je to Slov- ale to je jedno, že jo, mají sídlo v Brně, že jo. No tak těžko, 

když mu praskne hadice, tak nepojede do Brna, že jo. Tak příjde sem a díky tomu, že my jsme tady 

nonstop, takže jako nám… a nehledě, že oni, když je v tom ta výluka a podobně, že jo, tak nikdo 

ani nekouká na cenu, že jo. Kdybych na to měl žaludek, tak jim to můžu natáhnout, že by se to, 

ale oni prostě potřebujou pracovat. Jo? Takže jako tohle- tenhle přínos tady je tendleten, že jo. 

A ta lokalizace Vaší firmy tady v Heřmaničkách, na tomhle místě, má to nějakou souvislost 

s těma stavbama, který tady v okolí probíhaj – teda mluvil jste o koridoru, bude tady dálnice – už 

jste třeba v minulosti nějak uvažoval to, že tady se to bude hodit ta- ta Vaše firma, z tohohle 

důvodu?  
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Takhle, já spolupracuju s metro- tim, se Sudopem, že jo, toho projektování, no co vlastně to 

projektujou, že jo, s projektantama a s těma. A spolupracuju s drážním úřadem jo, třeba na ten 

koridor a podobně, že jo, takže vlastně ty zase mi sem dohazujou tyhlety lidi mi sem třeba 

dohazovali teď, abych tadyhle udělal ubytovnu, že jo, tajdle jim udělal zařízení – staveniště 

z tohohle polorozpadlýho statku, jo. Jestli do toho pudu, nebo nepudu, to nevim. Jo, ale zase byl 

by to přínos pro mě v tom, že já nevim, bych jim tady- bych je tady ubytoval, vařil bych jim, to 

všechno, že jo. Tim by se… Tady mě teď lámali ohledně toho, abych, že se vlastně tady bude stavět 

ten koridor na těch sloupech tajdle, že jo. To jak se udělá, tak vychází to podle, co oni mi říkali, 

že skončí koridor a začne dálnice, že jo, tady tendleten úsek, že jo. To vim od nich jako, od těch 

projektantů, jo. Ale jako řikám, nevim.  

Myslíte si, že se promění nějakým způsobem zisk Vaší firmy při tý výstavbě a po tý výstavbě? 

No takhle, při tý výstavbě určitě, že jo, protože zas bude tady mraky bagrů a těhletěch strojů 

a něco jim tam… protože dneska, že jo, třeba sem jezděj ty kluci z toho- z těch Chotovin, že jo, 

tam jak stavěji, ty sem jezději, že jo. Ono vlastně tim, když třeba začal koridor, že jo, tak vlastně 

první, co jsem tady měl, tak to byli lidi, který to byli dřevorubci, který sem přijeli s traktorama, že 

jo, poráželi ty- to stromoví, že jo. To byli Ostraváci třeba, že jo. U mě parkovali, u mě brali – já 

nevim – olej a tak dále, opravoval jsem jim to, že jo. Jo, za nima potom přišli – já nevim, mám 

třeba firmu Ramo- … to jsou ty drtičky, že jo, co navážej, drtěj, to jsou ty drtiče – a nehledě takhle, 

třeba tyhlety kluci z tý Ostravy s těma traktorama odjeli a skončilo to, jo, ale já nevim Remek, pro 

ně dělám furt, že jo, protože jednou dělám, já nevim, v Deštný v lomu teď třeba, i do Velký Bíteše, 

jo, přejížděli, tak sem jim tady tu mašinu opravil. Jo, že prostě i v podstatě si na mě zvykli nebo 

vědi co od nás můžou očekávat, tak se mi vracej, že jo. Takže i timhle způsobem když to skončí, 

jo, tak, že i některý firmy zůstanou a věději, kde se to opraví, že jo, nebo takhle. 

Takže dá se říci, že změní třeba rozsah Vašeho trhu ta dálnice? Že budete zase třeba obchodovat 

s něčím novým nebo jiným. 

Takhle, já třeba kupuju železí v Itálii, že jo. Ital to sem vozí, vozí to do Jihostroje Velešín 

a zaváží Poldi Kladno, že jo. A já jsem mezi, že jo. Jo? Teď jedou někudy, a když bude ta dálnice, 

tak pojedou taky někudy, že jo. Z toho Velešína sjedou do Budějovic a pojedou po dálnici, budou 

tady dřív a bude to nevim no, že dneska mi nechávaj za devatenáct korun kilo, že jo, třeba za 

šestnáct, to asi těžko, že jo, nevim, ale určitě to pro ně bude, že jo, mít nějakej přínos, že jo, ušetřej 

tu cestu, že jo. Nebo tak. 

Očekáváte změnu konkurence v lokalitě po dostavbě dálnice třeba?  

Nevim, já žádnou konkurenci nemám. Zatím. Pro… 

A nemyslíte si, že pak třeba by to podnítilo? 

Víte co, on nikdo dneska moc podnikat nechce, jo. Ono je to řehole, jo. Mě to baví, já s tím 

žiju, jo, žijeme s tím celá rodina, a mám to od nevidim do nevidim a živí mě to, jo. Ono jako dneska 

začít podnikat, to není sranda, že jo, ono já sem začal v roce devadesát podnikat, založil jsem 

Benešovský strojírny a podobně, to byla taky chyba, ale vykousal jsem se z toho nějak a teď už to 

mám od roku devadesátčtyry jsem tady, že jo. A podívejte se, furt přistavuju – včera jsem měl tady 

zrovna kolaudaci – přistavěl jsem další sklady, támhle stavim vzadu další dílnu, jo, takže člověk 

do toho investuje, co vydělá, to do toho investuje, že jo, takhle nějakým způsobem s tím žije, že jo. 

A ono to podnikání už není to, co bylo. Já jsem podnikal hned po revoluci – to bylo zlatý. Jo? To 
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jste vydělával těžký peníze, jo. Ono vemte, já měl kamióny třeba, že jo, a jezdili jsme za 

sedmdesátpět korun kilometr. Dneska jezdíme za pětadvacet, že jo. Protože je to třikrát míň, že 

jo. Jenom třeba v tomhle. A to je ve všom, jo. Takže ono jo, nehledě, že sem vzal výrobní program 

říčního stavitelství, který krachlo, a okamžitě jsem rozjel výrobu těch plošin, že jo. Ono dneska 

vymyslete novou mašinu, že jo. Já jsem teď třeba vymyslel nový briketovací lisy, nebo před lety, 

a to byla hrozná- než jsem to vůbec vychytal a tak dále, to není sranda jako, jo. To když se vrátím 

k těm turbínám, všichni turbináři žijou v ČKD Blansko, že jo. První výkresy bylo ČKD Blansko, 

pak si to přemalovali a dneska vymysleli něco třeba zase novýho, ale furt ten základ je ty turbíny 

– tam těžko… tvar lopatky trošku jinej, jinak moc toho nevymyslíte, že jo. Tak je to se všim.  

Jaký je dle Vašeho názoru hlavní pozitivní dopad dálnice D3? Jaký bude. 

Tak pro mě bude tim, že já… takhle, třeba dneska už ne, já jsem montoval po celý republice 

výtahy, že jo. Ta doprava, že jo, vemte, že sem jezdil třeba do Plzně a jel jsem do Plzně já nevim 

čtyry hodiny tam, čtyry hodiny zpátky. Teď s sebou vezete šest zaměstnanců třeba. Tak jenom si 

spočítejte tydle, že jo. A to silnice, která to urychlí, že jo, to je o něčom jinom, že jo. Protože ty 

lidi musíte platit, že jo. Takže ono všechno má… jako určitě ten přínos by tam… takhle jako, je 

otázka, co já udělám dál, že jo. Protože já dneska vůbec nevim jako. Třeba sem se dostal do 

situace, kdy sem propustil lidi, nebo mám starosti s lidma, protože dneska mít zaměstnance, to je 

katastrofa, že jo. To mu dáte patnáct tisíc, sedm a půl za něj odvedete, že jo, dejme tomu, jste na 

pětadvaceti tisících, že jo, a je dvacet pracovních dní, že jo, takže já musím vydělat dvanáct set 

padesát korun denně, že jo, čistýho, na něj jenom, na jednoho člověka. A to si lidi neuvědomujou. 

A teď mít tu práci, mít tohle všechno, že jo, ono… Jo a dneska je to čim dál tím… Dřív ty ceny šly 

těch výtahů a všeho, že jo, to dneska je ta konkurence, všichni tlačej cenu dolu, že jo, díky 

internetu, že jo. Dneska vlastně co já vidím, třeba já mám tady obchod a jako prosperuju, ale víte 

co, já to mám jako- já to mám pro svojí výrobu a mám to tak nějak vedle, mě to neživí, ale dneska 

lidi nakupujou na internetu. Jo? Ono to má svoje výhody, nevýhody, ale jako ten obchod už není 

to, co to bylo, že jo. Takhle, já zase trošku v tom, že když mu praskne hadice, tak potřebuje nutně 

šroubení, nutně opravit válec, tak na tu cenu nekouká, že jo, jo, tak nějak, ale jako dneska lidi, že 

jo na tom internetu najdete ledacos, že jo.  

Hmm. A jaký je podle Vašeho názoru hlavní negativní dopad tý dálnice, nebo bude? Nejenom 

pro Vás, ale v globálním hledisku třeba na obec, na krajinu… 

No tak příjdou lidi, že jo, sem. Příjde sem- určitě tady bude víc lidí, že jo, jo. No, a když příjde 

víc lidí, začnou tady třeba stavět nový sidli- ne sídliště, ale nový jako… jo? Že prostě, že jo, tady 

dneska, já nevim, zase na druhou stranu zabíraj zemědělskou půdu zbytečně. Tady stavěj další 

baráky, že jo. Když tady bude dálnice, tak ten efekt tady bude, že jo, protože dneska v Praze jsou 

jiný peníze než tady, že jo. A když vlastně odtaď budete v momentě v Praze. Já když děla výtah do 

Prahy, tak byl jednou tak drahej pomalu, že jo, než když sem ho dělal do Budějovic, že jo. A to asi 

platí stále, že jo. Pak ještě další věc je, že na Moravě jsou peníze, že jo. Tam taky maj ty vinaři 

a tak dále, že jo. To je trošku… ale ta Praha, to asi víte ze svý…  

Jo, jo. 

Dcera dělá v Praze a má padesát, že jo a syn tady u mě dělá za dvacet, že jo. Takže ono v tý 

Praze prachy jsou, že jo. No a do tý Prahy se dostanete lehce, že jo. A jsou tam i ty příležitosti. 

Vy a Vaše firma, připravujete se nějakým způsobem na dálnici D3? 
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(kroutí hlavou) 

Zatím ne? 

Ne. To příjde samo, že jo, když tady ty bagry budou, tak… je pravda třeba, když sem tady 

dělal hadice, tak sem pro ty zemědělce dělal malý, že jo, přišel koridor a vyrábim veliký hadice, 

že jo, protože to sou všechno supr- těžší stroje, že jo. Takže tyhle to jako pro mě to, ale jinak jako 

vcelku… 

A ještě chtěl byste něco dodat k tý dálnici? V- její vliv na Heřmaničky, na Vás, něco vás napadá 

přímo v souvislosti s dálnicí. 

Takhle. Čím dřív to bude, tím lepší, jo?! Jo? Vemte, já třeba teď sem získal zakázku za sto 

padesát miliónů, kterou ani nechci, já nevim. Bulhaři dostali od Evropský unie dotace 

a dvacetčtyry měst se bude elektrifikovat. Jo? Teď si ode mě chtěji vyrobit dvacetčtyry montážních 

vozů, že jo. Jo? No a teď takhle, no a vlastně když jsme to rozjeli to jednání, tak vlastně jsme se 

dostali k tomu, a oni do toho pudou, že spíš to budu vyrábět, myslel jsem, v Bulharsku přímo, že 

jo. No a překvapili mě Rumuni, který velice o to maj zájem, no a rumunský fabriky začínaji bejt 

na úrovni mimochodem, jo?! Což jsem koukal teda jako, jo. Ale jako ty fabriky jsou na úrovni. 

Jsou lepší, jsou ty Rumuni než Bulhaři. A teď mě lámou, abych to otevřel v Rumunsku. Teď když 

je tam otevřu, nevim, řikám, já řikám, já už dneska moc nechci, protože už mám taky leta a spíš 

si dneska tady vydělám na dvoře, než někam jezdit. Ono někam jezdit, to je všechno, že jo, malér 

a tak dále. A jo, jste na cestách, že jo, a tak dále. Jo? Tak nevim. Ale kdyby tohleto třeba vyšlo, 

tak budu jezdit do toho… tady bych měl třeba nějakou pobočku, tady bysme něco vyráběli, že jo, 

a už zase by ten- ta dálnice měla pro mě úplně jinej, jo… 

Význam. 

Význam. Že jo. V tom Rumunsku bych byl asi dřív, než… takhle se tam jede osm hodin, 

takhle… 

Šest třeba.  

Šest. Já nevim, že jo.  

Dobře. 

Jo. Takže… a tím by se tady mohl udělat rozvoj týhle firmy a tak dále, ale to je taková nějaká 

hudba budoucnosti. Řikám, já to dneska ani nepotřebuju, jo. Jak řikám, sem se dostal do toho a je 

pravda, že tady vymýšlíme (ukazuje na papírech) speciální plošiny, speciální válce, jo, já to tady 

kreslim takhle na pytlíky, jo. Pak se to teda překresluje, jo. Takhle různě, tak takovýhle věci tady 

děláme, jako, jo, takže… 

Dobře. Moc děkuju 

… takhle, jo?! 

Děkuju moc.  

Jedete zase někam jinam, že jo? 

Moc jste mi pomohl. 

Zdroj: autorské terénní šetření (2015). 
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Příloha 21 – Transkripce rozhovoru s majitelkou obchodu Potraviny v obci Heřmaničky 

Datum rozhovoru: 20. 3. 2015 

Respondent: pí. Vrtišková – majitelka obchodu 

Místo rozhovoru: obchod Potraviny v obci Heřmaničky 

 otázky a výpovědi tazatele 

 výpovědi respondenta 

 (poznámka tazatele) 

 klíčová slova výzkumných otázek 

citace využité pro analytickou část práce 

(Před započetím rozhovoru byla respondentovi představena diplomová práce, pro jejíž tvorbu byl 

rozhovor využit. Respondent svolil k záznamu rozhovoru na diktafon.) 

Na začátek tady mám jenom: Jaká je dle Vašeho názoru kvalita výstavby dálnic v Česku? Když 

kouknete cenu a kvalitu tý komunikace a na dobu výstavby, tak co si o tom myslíte? 

No myslim si, že některý jsou ty zakázky, že jsou předražený, no… Že jako, že to je docela dost 

drahý, no…  

A na dobu výstavby? 

No docela dost dlouho to trvá, že jo, protože ta dálnice už se dělá… docela dost dlouho, 

takže… 

A Váš osobní názor na tu plánovanou trasu dálnice D3 je jaký? Jste pro, proti nebo podle vás 

to… 

Jo, já jsem pro! Já myslím, že to bude ulehčení pro lidi jako pro to cestování, že jo, celkový. 

A… určitě… 

A konkrétně v tý podobě, v který to má vést, okolo Heřmaniček a teda ta schválená varianta… 

No já myslím, že jo, že to je… 

… je vhodná podle vás? 

… vhodná, že… 

Neexistuje nějaká lepší? 

mmm-mmm (nesouhlasně) 

Jaký bude mít dálnice vliv, dle Vašeho názoru, na obec, region a Česko jako celek? 

Ježiši… 

Bude mít nějaký vliv třeba na hospodářský nebo ekonomický rozvoj obce, regionu? 

Ježiš tak to vůbec nevim… 

Nevíte… 

To si člověk tak nějak nedovede teďko představit. Po tom to třeba ukáže doba, že jo?! A to, 

no… takže… 

Dobře. Jaký je dle Vašeho názoru mezinárodní význam tý dálnice? 

No určitě! Bude to spojovat, že jo Rakousko vlastně, Čechy a Německo, takže… jo? 

Myslíte si, že je určitě nějakej hlubší… 

Jo! Určitě jo! Musím říkat, že jo…  

Jaké dopa- 

…nebo má význam, no… 

Dobře. Jaké dopady dálnice D3, konkrétně na Vaši firmu, očekáváte? 
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Tak to nevim (smích). To nevim… 

Nevíte, jestli tu bude víc třeba… větší tržby nebo… 

No… to nevim. To nevim ještě. To se taky teprve ještě ukáže, jo?! (smích) 

Nepozorujete v současnosti, v souvislosti s tou výstavbou dálnice, nějaký investiční pobídky? 

Že by vám třeba obec nebo kraj nějakym způsobem… radili? 

m-mmm (nesouhlasně) ne! Ne, ne ne ne… 

Lokalizace Vaší firmy, tohohle krámu, měla nějakou souvislost s dálnicí D3? Její výstavbou? 

Ne… já myslím, že ne. 

Na to už sem se teda ptal, na změna- změnu zisku, jestli očekáváte, to jste říkala, že ne, já... 

Hm, to nevim, to se teprve ukáže, ale ono to půjde vlastně tajdle za Heřmaničkama… 

Hm, na Loudilce… 

…a to si taky myslim, že ne… 

Očekáváte třeba nárůst konkurence? Že by tady pak vyrostl nějaký nový obchod? 

No… to nevim.  

Změna rozsahu Vašeho trhu, že by se musela trošku změnit? Sortiment… 

No asi by to musel člověk přizpůsobit, no. 

Jaký je dle Vašeho názoru hlavní pozitivní dopad dálnice? … Pro obec, pro Vaši firmu? 

Nevim, no… myslim si, že to bude zvýhodněný to cestování no, že to bude… Že bude člověk 

rychlejc v Praze, že jo?! A takhle, no… Takže to, to vlastně… 

A hlavní negativní dopad té dálnice?  

Nevim… (smích) 

Tak moc děkuju. To je všechno. 

Zdroj: autorské terénní šetření (2015). 
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Příloha 22 – Transkripce rozhovoru se spolumajitelem firmy Brož-cz v obci Košice 

Datum rozhovoru: 13. 4. 2015 

Respondent: p. Josef Hruška – spolumajitel firmy a hlavní technik 

Místo rozhovoru: kancelář firmy Brož-cz, spol. s.r.o. v Košicích u Soběslavi 

 otázky a výpovědi tazatele 

 výpovědi respondenta 

 (poznámka tazatele) 

 klíčová slova výzkumných otázek 

citace využité pro analytickou část práce 

(Před započetím rozhovoru byla respondentovi představena diplomová práce, pro jejíž tvorbu byl 

rozhovor využit. Respondent svolil k záznamu rozhovoru na diktafon.) 

Takže na úvod jenom se zeptám, jestli byste mi řekl něco o vaší- o vaší firmě, na co se soustředíte?   

Kamionová doprava. Mezinárodní kamionová doprava. 

A Váš název teda přesný je… 

Brož - CZ spol., s.r.o. 

Jaká je dle Vašeho názoru kvalita výstavby dálnic v Česku? S ohledem na její cenu a výslednou 

kvalitu a… 

Katastrofa! To je katastrofa! 

A doba výs- výstavby… 

To samý. Katastrofální.  

Jaký máte názor na plánovanou – a částečně už realizovanou – trasu dálnice D3? V té 

stabilizované, západní podobě, tedy České Budějovice – Praha, Česko – Rakousko, tady kolem 

Košic? Líbí se Vám, nelíbí?  

Nám to nevadí vůbec v ničem.  

Nemyslíte si, že existuje nějaká vhodnější varianta toho spojení? 

Mmm ani jsem o tom nikdy nepřemejšlel. Myslím si, že- že takhle je to vybraný asi dobře. 

Tady jakoby v tom našom regionu. Myslím si, že horší je to asi směrem na Prahu, tam se s nima 

nějak nemůžou dohodnout.  

Jaký má dle Vašeho názoru dálnice D3 význam pro obce, region, Česko? Myslím vliv na 

hospodářský a ekonomický rozvoj obcí a regionů. 

No tak to určitě má vliv na rozvoj regionů, protože vlastně to je základ, že jo. Infrastruktura 

je dneska základ toho, aby mohla fungovat ekonomika.  

Vnímáte nějaký nadregionální význam té dálnice z pozice Vaší firmy? 

To asi ne. To asi pro nás to… zatím to, zatím to má nějakejch pětadvacet kilometrů, což je 

zanedbatelný. 

Jaký je dle Vašeho názoru mezinárodní význam dálnice D3? Vidíte možnost zisku ze zlepšeného 

spojení s Rakouskem. 

No tak… to si myslím, že asi jo.  

A už se to v současnosti třeba nějakým způsobem projevuje? 

Ne, ne. Jak říkám, zatím to je pětadvacet kilometrů, což je nic. Až to bude natažený třeba do 

toho, do toho Dvořiště, tak si myslím, že jako asi jo, ale prozatím to nemá význam.  
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Jaké dopady dálnice D3 na Vaši firmu v současnosti pozorujete? Třeba ta výstavba, jestli má 

nějakým- nějakým způsobem… 

No tak když to stavěli, tak byl tady podstatně větší provoz a prašnost, ale tím, že to postavili, 

je to hotový, tak je to… 

A očekáváte nějaké dopady tedy po dostavbě té dálnice na Vaši firmu?  

Mmm-mmm (nesouhlasně). 

Pozorujete v současnosti nějak třeba nárůst investičních pobídek ze strany obce, kraje, ORP, že 

by třeba po Vás… 

To ani jako z naší strany, jako na naší firmu to nemá- nemá vliv. To spíš jako potom co tady 

musí obec nebo něco takovýho, ale pro nás jako pro firmu ne.  

Měla lokalizace Vaší firmy souvislost s výstavbou dálnice D3?  

Ne. 

Nebylo to vůbec s ohledem… 

Ne, ne, ne. 

Vlastně Vaše firma je tu od kdy? 

Od devadesátýho roku.  

Aha, dobře.  

A de facto sjezd tady ani není, jo?, takže… pro nás vůbec. 

A ten zprovozněný úsek využíváte jako firma? Nebo vůbec po něm… 

Jo částečně jo. Většinou vyjíždíme tady z Planý (Planá nad Lužnicí) jo, takže tu dálnici ani 

nevyužijem, ale kdo jede jako já nevim od hranic na Prahu, tak jo, tak to používá.  

Myslíte si, že se v souvislosti s výstavbou dálnice promění nebo už se proměnil zisk Vaší firmy?  

Mmm-mmm myslím si, že ne. Prozatím ne. 

A očekáváte do budoucna, že by mohl? Teda to už jsme se… 

Tak mělo by se to změnit, že jo. Už jenom tím, že se ušetřej nějaký peníze na pohonných 

hmotách. Ale to co se ušetří, zase necháme za mýto, takže ono to plus mínus vyjde stejně.   

Změní se třeba nějakým způsobem rozsah Vašeho trhu?  

Mmm myslím si, že ne, zatím ne.  

A dojížďka, bude to mít vliv na dojížďku za- zaměstnanců Vaší firmy?  

Taky ne. 

A změní třeba dálnice konkurenci v lokalitě? 

Asi bych řekl, že možná ne. V tomhletom směru jako těch dopravě, dopravci asi ne. Nebo 

vyloženě jakoby pro nás. 

Dobře. Jaký je dle Vašeho názoru hlavní pozitivní dopad dálnice D3? 

No hlavně to jako v obcích uklidnění. V obcích a městech – Soběslav, Planá. Zklidnění 

provozu. 

A jaký je dle Vašeho názoru hlavní negativní dopad dálnice? 

Nevim. V tom asi nevidim něco negativního. Hmmm. Já nejsem žádnej ekolog, takže… takže 

si myslím, že negativní dopady tady nejsou. 

Dobře, tak moc Vám děkuju. 

Tak to bylo rychlý (smích).  

Zdroj: autorské terénní šetření (2015). 
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Příloha 23 – Transkripce rozhovoru s jednatelem firmy Equidomus v obci Dráchov 

Datum rozhovoru: 13. 4. 2015 

Respondent: p. Kotal – jednatel firmy a vedoucí provozovny 

Místo rozhovoru: kancelář firmy Equidomus, spol. s.r.o. v Dráchově 

 otázky a výpovědi tazatele 

 výpovědi respondenta 

 (poznámka tazatele) 

 klíčová slova výzkumných otázek 

citace využité pro analytickou část práce 

(Před započetím rozhovoru byla respondentovi představena diplomová práce, pro jejíž tvorbu byl 

rozhovor využit. Respondent svolil k záznamu rozhovoru na diktafon.) 

Jenom na začátek bych se Vás zeptal, jestli byste mi řekli něco o Vaší firmě. S čím obchodujete? 

Obecně vzato dřevozpracující výroba. Děláme nějaký výrobky dřevostaveb, hoblování řeziva, 

sušení. Věci kolem dřeva.  

Děkuju. A teďka už k té dálnici. Jaká je dle Vašeho názoru kvalita výstavby dálnic v Česku ve 

smyslu ceny a kvality komunikace a doby výstavby té…? 

Tak vzhledem k tomu, že trochu toho nacestujem v rámci toho našeho byznysu, tak rychlost 

a cena výstavby je asi jakoby někde jinde než- než v okolních státech. Kvalita… tak ta dé trojka 

je dobrá, ty- ty, ty panelový (přísedící kolega: „Nová je dobrá!“) co se stavěj nahoře, tak o těch 

bych trošku pochyboval. O smysluplnosti stavby takovýhle dálnice.  

Dobře. Jaký máte názor na plánovanou trasu dálnice D3? V té podobě teda kolem… 

Tady na ty jižní Čechy tam, tam to je v pořádku, proč ne?! Co se týče středních Čech, tak 

nechápu, proč se to nenapíchne na dé jedničku normálně tou stávající trasou. 

Takže příjde Vám vhodnější- Vám ve středních Čechách by přišlo… 

Přišlo by mi to logický (smích). Rozšířit Dé jedničku o jeden pruh a vlastně tu trasu zachovat 

ve stávajícím způsobu. 

Dobře. Jaký má anebo bude mít dle Vašeho názoru dálnice význam pro obec – tady Dráchov – 

pro region – tady místní – a pro Česko jako celek? Ve smyslu hospodářského, ekonomického 

rozvoje, nadregionální význam dálnice, napadá Vás něco k tomu? 

V zásadě asi ne, tak přiblíží se komunikace jakoby na- na Rakousko, ale že by to mělo nějakej 

zásadní dopad na region, nějak- nějakej, to ne. 

Dobře. 

Jako, že díky tomu rozvinou, rozvine se průmysl tady, nebo něco takovýho, to si myslím, že 

tenhleten dopad tady určitě nebude. 

A Vy a Vaše firma cítíte například možnost zisku ze zlepšeného spojení s Rakouskem?  

Možnost zisku asi ne, ale je pravda, že ten areál jsme kupovali s tím, že logicky je výhodně 

položenej blízko dálnice.  

A v současnosti pozorujete nějaké dopady dálnice na Vaši firmu?  

Mám to blíž do Tábora, no (smích). Časově, jinak asi ne.  

A očekáváte třeba do budoucnosti ještě něco dalšího? 

Tak v rámci nějakýho rozvoje tý společnosti, který- v rámci nějakých příležitostí, který se 

vyskytujou, tak samozřejmě to napojení na tu dálnici není- není, není špatný. Máme to tady 
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opravdu blízko, tu dálnici, tady čtyři sta metrů, tak jako. (Přísedící: „Pokud se to spojí 

s Rakouskem, tak to napojení na Evropu taky nebude špatný“.) Kdybychom, ikdybychom prostě 

tady tu výrobu kompletně zastavili a měli tady ten skladovej areál, tak díky dálnici máme šanci to 

využít.  

Dobře. Pozorujete nebo očekáváte nějaký nárůst investičních pobídek v souvislosti s tou 

dálnicí, s Vaší polohou u dálnice? 

Vůbec nevím, kam ta otázka směřuje, takže asi ne (smích). 

Ze strany obce, kraje, něco, že by… 

Ne, to určitě ne. 

Dobře. Už jste to trošku nakousl, ale měla lokalizace Vaší firmy souvislost s výstavbou dálnice? 

Měla, měla. Ten areál jsme kupovali hlavně kvůli tomu, že je kompletně na trase dálnice. 

Nebo byl to jeden z důvodů, tak.  

Zisk Vaší firmy se v souvislosti s výstavbou té komunikace nějakým způsobem změnil?  

Ne, ne.  

Nemělo to teda nějaký zásadní vliv? 

Ne. 

A rozsah trhu, očekáváte, že se bude muset změnit, nebo budete přizpůsobovat nějakejm novejm 

požadavkům vlivem té zlepšené dostupnosti. 

Tak my pracujem asi v okruhu patnácti set kilometrů. Ten úsek dálnice třicetikilometrovej na 

tom nezmění vůbec nic (smích).  

Dobře. A na dojížďce zaměstnanců třeba Vašich to má to nějakou, nějaký vliv? 

Ne, ne. Určitě ne. Tady lidi v regionu stejně tu dálnici jakoby nevyužívaj pro tu cestu běžnou 

do práce.  

Dobře. Čekáte, že se třeba změní konkurence v lokalitě po dostavbě dálnice, nebo vnímáte 

v současnosti nějaké…? 

Myslim si, myslim si, myslim si v současnosti, že ne. Co se týče třeba toho maloobchodu tady, 

kterej jsme asi schopný vnímat, ale myslím si, že nějak zvlášť se ty poměry nemění.  

Dobře a na závěr dvě takový obecný otázky. Jaký je dle Vašeho názoru hlavní pozitivní dopad 

dálnice – jednak na Vaši firmu, jednak třeba na obec, na Dráchov? 

Řekl bych jakoby vlastně zrychlení dopravy do- do spádovejch měst nebo jakoby do okresního, 

krajského města.  

A jaký je dle Vašeho názoru hlavní negativní dopad dálnice? 

Taky možná to zrychlení dopravy, protože ty obce, přes který původně ta dálnice nevedla a 

teď vede, vlastně příjdou o ten, o ten kšeft. Protože tam ty lidi se tam zastavovali.  

Dobře. Děkuju moc. A ještě něco byste chtěl k tý dálnici dodat? Třeba co Vás nějakým způsobem, 

Vaši firmu a dálnici nějak spojuje nebo rozděluje, nebo Vás nějak ovlivňuje.  

Mě asi napadá, že bych si tu dé trojku za svého života chtěl jednou projet celou (smích), ale… 

(Přísedící: „Já už to asi nestihnu, teda.“) Bylo by to pěkný. 

Tak moc Vám děkuju. 

Není vůbec zač.  

Zdroj: autorské terénní šetření (2015). 
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Příloha 24 – Transkripce rozhovoru s podnikatelem v zemědělství v obci Neplachov 

Datum rozhovoru: 13. 4. 2015 

Respondent: p. Zasadil – podnikatel v zemědělství (rostlinná výroba) 

Místo rozhovoru: kancelář pana Zasadila, zemědělský areál 

 otázky a výpovědi tazatele 

 výpovědi respondenta 

 (poznámka tazatele) 

 klíčová slova výzkumných otázek 

citace využité pro analytickou část práce 

(Před započetím rozhovoru byla respondentovi představena diplomová práce, pro jejíž tvorbu byl 

rozhovor využit. Respondent svolil k záznamu rozhovoru na diktafon.) 

Tak jenom na začátek jestli byste mi řekl něco o Vašem podnikání, o Vaší firmě. Jestli nějaký 

název máte nebo… 

Já jsem norm- fyzická osoba a podnikám v oboru zemědělství, především v rostlinné výrobě – 

výroba obilí a řepky zhruba na 180 hektarech pozemků. Větší část je pronajatých, menší část 

vlastníme.  

A zase se zeptám na ty samý věci na začátek. Jaká je dle Vašeho názoru kvalita výstavby dálnic 

v Česku? 

No to je horší asi, jak jsem tam označil již. (viz příloha 15 – Transkripce rozhovoru se 

starostou obce Neplachov) 

Váš názor na trasu dálnice D3. 

(nesrozumitelná odpověď) 

Jaký bude mít dálnice vliv na- nebo význam pro obec, region, Česko? 

Region Česko? Tak to by mělo bejt pozitivní. Pro obec ne, ale… 

A teďka. Přeskočíme otázky, o kterých už jsme mluvili (viz příloha 15 – Transkripce 

rozhovoru se starostou obce Neplachov) a dostaneme se k Vašemu podnikání. Má ta lokalizace 

Vašeho podniku souvislost s výstavbou dálnice? 

Samozřejmě jedině v tom, že jsme přišli o hektary zemědělský půdy. (smích) 

Ale ne, takhle, zaváděli jste tady to podnikání s nějakým vědomím, že tady bude dálnice. Je to 

pro Vás nějakým způsobem výhodný? 

Ne, ne. Ne, to ne. Nám to nepomůže ničemu. To je tady… jako co se týče zemědělství.  

A myslíte si, že s výstavbou dálnice se promění nějakým způsobem zisk Vaší… 

Ne. 

A třeba změna konkurence v lokalitě, něco takovýho nepociťujete? 

Mmm-mmm (nesouhlasně). 

Tak to je asi všechno, protože ostatní otázky už… 

Jsem vám odpovídal (viz příloha 15 – Transkripce rozhovoru se starostou obce Neplachov) 

… My můžeme vydělávat třeba já nevim, na opravech aut možná (smích). Ale tady sjezd stejně 

nebude. Tady bude ve Veselí a u Ševětína… 

Zdroj: autorské terénní šetření (2015). 
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Příloha 25 – Transkripce rozhovoru s personalistkou firmy Galmet v obci Netvořice 

Datum rozhovoru: 17. 4. 2015 

Respondent: pí. Víšková – personalistka firmy  

Místo rozhovoru: kancelář firmy Galmet s.r.o. v Netvořicích 

 otázky a výpovědi tazatele 

 výpovědi respondenta 

 (poznámka tazatele) 

 klíčová slova výzkumných otázek 

citace využité pro analytickou část práce 

(Před započetím rozhovoru byla respondentovi představena diplomová práce, pro jejíž tvorbu byl 

rozhovor využit. Respondent svolil k záznamu rozhovoru na diktafon.) 

Na začátek bych jenom Vás poprosil, kdybyste mi řekla něco o Vaší firmě, o tom na co se 

specializujete, na co se soustředíte, co děláte? 

My se jmenujeme, já Vám tam třeba i dám razítko… 

Jo, super. 

…firma Galmet, s.r.o., sídlo máme v Praze a provozovnu máme tady v Netvořicích. 

Děkuju moc. 

A s tím teda, že už jsme na trhu… já řeknu od revoluce, takže kolik je to, dvacetpět let, že jo. 

A co vlastně vyrábíte nebo co děláte? 

My se teď specializujeme na zpracování drátů. Na to máme nějaký céencéčka, pak ty dráty 

vlastně děvčata bodujou a- a vlastně vyrábíme ty mřížky na nějaký kompresory, nějaký mřížky na 

klimatizace a takový.  

Dobře. Jaká je podle Vašeho názoru kvalita výstavby dálnic v Česku? Ve smyslu ceny a výsledné 

kvality té komunikace a doby výstavby samotné dálnice. 

Špatná. Špatná. Jednak je tam dlouhá doba, že jo, těch- tý výstavby, pak i myslim, že i finančně 

je to nezvládnutý, že jsou tam vysoký náklady na tu výstavbu těch dálnic.  

A ta výsledná kvalita té komunikace, když se projedete po nějakym úseku. Jela jste třeba už po 

té jižní zprovozněné části? 

Jela, jela a vlastně jsem po ní jela a já bych řekla, že nebyla špatná, ale na druhý straně pak 

zase když už jsem tam jela, tak mám za to, že už zase tam některý ty úseky byly uzavřený a už se 

zase opravovali.  

Hmm, ten Táborský okruh tam.  

Tak, takže to jsem nepochopila, co tam je za problém, jestli je tam špatná kvalita, nebo jako 

čím je to zapříčiněno vlastně jako.   

Dobře. Jaký máte názor na plánovanou trasu dálnice D3? Myslim tu stabilizovanou, nebo 

západní, variantu, která by se měla dotknout právě Netvořic? Myslíte si, že nějak svým způsobem 

existuje třeba nějaká vhodnější varianta spojení České Budějovice – Praha? 

Já bych považovala, že ta dálnice bych teda řekla, že už dávno měla bejt. To vidim jako já, že 

jo. A jako vlastně asi největší problém tady bylo vyřešit to okolo toho Jíloveho, Kamenného 

Přívozu, protože tam jsou vlastně spoustu těch chat. Velká chatařská oblast a- a tam asi to 

naráželo na problém vlastně i vlastně kolem tý Sázavy a takový, že jo. Ale na druhý straně jakoby, 

že- jako můj osobní názor je, že jestli se republika má rozvíjet, že jo, tak zase nemůžeme zastarat 
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a říct: „nebudeme nic budovat a žádnou infrastrukturu,“ to není možný, že jo jako. Na druhý 

straně, když dneska projedete přes Jílový, tak je to tragický, že jo jako. Ty dneska když já tam 

vjedu s nějakým esúvéčkem a vedle mě pojede nějaký větší nákladní auto, tak já musím zastavit, 

aby je- to druhý auto projelo, abysme se tam vůbec vešli, že jo. A to já si myslim, že je to na 

spoustě komunikacích i tady v okrese, že jo jako. Komunikace hlavně, který já řeknu, jsou kolem 

rybníků, ty hráze, no tak dneska dvě auta tam neprojedou. Já jedu tajhle na Týnec, musím zastavit, 

aby vůbec projelo auto, že jo, nebo mám strach, že mi urazí zrcátko. Jedu tajhle z Netvořic na- 

na Benešov a zase tam přejíždím hráz – musím zase zastavit. Tam už vůbec dneska neprojedou 

dvě auta. 

Jinými slovy, dá se dle Vašeho názoru říct, že ta varianta tady okolo Netvořic by pomohla 

nějakým způsobem i tady Netvořicím? Nebo líbí se Vám ta varianta? Viděla byste třeba 

vhodnější nějakou jinou variantu ještě než… 

Takhle, já dneska přesně nevim ten stav, jakej je teďka poslední, protože už se tomu ani teď 

nevěnuju jako, jo. Ale jako vždycky určitě někdo budeme proti a budeme říkat, že nám to 

nevyhovuje. Na druhý straně musíme najít nějakej konsensus a prostě se na něčem dohodnout, že 

jo jako. A když na druhý straně, když člověk projíždí západní Evropu, tak vidíte, že ty dálnice 

lemujou baráky a ty lidi na druhý straně si nestěžujou, ty lidi se s tim prostě naučej žít. Tak si tady 

zrovna tak v tý Český republice musíme naučit žít jako, jo. Ale je na druhý straně pravda, že 

dneska je ten nárůst těch aut je značnej, že jo. V každý rodině, rodina dneska už nemá jedno auto, 

ale už maj- jsou v rodině dvě auta. No tak prostě ty komunikace nevyhovujou jako, že jo.  

Jaký má třeba současná zprovozněná část dálnice – nebo když se do výhledu podíváme – podle 

Vašeho názoru jaký bude mít dálnice D3 význam pro obec, region a Česko? Ve smyslu vliv na 

hospodářský a ekonomický rozvoj obce, regionu a třeba nadregionálního nebo 

nadnárodního významu té komunikace, napadá Vás něco? 

Já bych řekla, že v dnešní chvíli je tady a- a hlavně obzvlášť v obci Netvořice stagnace 

s výstavbou, protože všichni čekají, co se bude dít a každej čeká, že ceny pozemků stoupnou, že 

jo. Takže dneska nikdo nechce ty pozemky prodávat a- a vlastně ty lidi, který, nebo ty lidi, který 

jsou vlastníci těch pozemků, že jo, tak nejsou schopný na nich něco zainvestovat, takže by je 

potřebovali prodat, ale vlastně čekají jestli ty ceny půjdou nahoru, že jo. Takže dneska tady je 

šílená stagnace, že jo. Takže nic se nerozvíjí, nic se tady neděje vlastně, že jo. Takže já si jedině 

myslim, že na druhý straně zase výstavba dálnice by pomohla tomu, že by tady nastal nějakej 

rozvoj, jo jako.  

Myslíte přímo v té obci Netvořice? 

Já si myslim v obci Netvořice a myslim si i v okolí jako. 

Takže pro celý region si myslíte, že by to mohlo mít pozitivní vliv na nějaký ten rozvoj výstavby. 

Já si myslim, že ano.  

Dobře. 

Že ano, že by to ten pozitivní vliv mělo. Je otázka jakej to bude mít vliv na životní prostředí, 

že jo. Jestli to- určitě to trochu ovlivní životní prostředí, že jo, ale je to- zase já si myslim jakej- 

s jakym přístupem se k tomu bude přistupovat při tý výstavbě, že jo jako, takže já si myslim, že 

když někdo bude ohleduplnej, tak že zase snad to životní prostředí se úplně nezničí, že jo jako. 
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Hm, děkuju. Když se podíváme na mezinárodní význam té dálnice, která by měla spojit Českou 

republiku s Rakouskem, cítíte možnost třeba nějakého zisku pro Vaši firmu ze zlepšeného 

spojení s Rakouskem? 

Já jako občan, já jí určitě vítám. Protože já na druhý straně tuhle cestu dost využívám, když 

jezdíme do Itálie třeba lyžovat, že jo. Takže to vidim, že prostě to urychlí jednak teda spojení 

s Rakouskem, spojení s Itálií, že jo. My teda nejsme – jako naše firma – nejsme zrovna navázaná 

na Rakousko, my jsme spíš navázaný na Německo, takže my využíváme vlastně – to je dé pětka, 

že jo – dé pětku využíváme, ale určitě já si myslim, že i potom ten rozvoj vlastně třeba i s tím 

Rakouskem, že může bejt lepší, že jo na druhý straně. 

Nicméně tedy připadá v úvahu nějaká třeba budoucí spolupráce na Rak- s Rakouskem, kdyby 

byla zlepšená ta infrastruktura tím směrem? 

Tak určitě, určitě, že jo jako.  

Hm. Děkuju. Jaké dopady dálnice D3 na Vaši firmu očekáváte po výstavbě? Kromě toho 

spojení teda s Rakouskem vyloženě, co myslíte, že by Vaší firmě mohlo přinést? Tady by měl být 

sjezd u Netvořic, takže jestli vidíte třeba nějaký potenciální… rychlostní spojení lepší?  

Určitě, že jo. Určitě bude rychlejší spojení jednak na Prahu, že jo, a jednak kdyby potom byla 

dořešena další výstavba, aby to mohlo navázat na celej okruh, že jo, najet potom vlastně… 

To by vlastně mělo. 

…mělo, že jo, aby to najelo na dé pětku, že jo, a mohli jsme najet na dé jedničku, že jo, a bude 

tady tahleta provázanost, no tak já si myslim, že to bude určitě pozitivní vliv, že jo. Jednak dneska 

ty lidi určitě se změnilo to, že dneska ty lidi určitě budou muset jezdit víc za prací, že jo, protože 

dneska tady v místě anebo i na okr- okres Benešov práce strašně ubejvá, takže ty lidi musej 

dojíždět za prací mnohem větší vzdálenosti a hodně lidí jezdí nakonec na Prahu. Takže i to se 

zlepší, ta dostupnost do tý Prahy. A takže já to vidim, já to vidim pozitivně jako.  

A v souvislosti s tou výstavbou nebo s tím, že by tady ta dálnice byla, očekáváte nějaký nárůst 

investičních pobídek v souvislosti s tou dálnicí D3? 

Tak já řikám, neznám teď současně jak se to vyvíjí, ale vlastně původně se tady říkalo, že tady 

bude někde u Netvořic vybudovaný nějaký ředitelství snad jako dálnic nebo tady něco… 

Jo, údržba…  

…něco tady mělo bejt vybudovaný… 

To středisko. 

Takže na druhý straně zase já si myslim, že to ovlivní to, že ty lidi sem pudou, že jo, jako třeba 

z tý Prahy a ty pozemky se tady budou kupovat a bude se tady stavět, že jo. A zatím- zatím mi to 

připadá, že prostě tady těch lidí nepřibejvá, že spíš tady ty lidi řeknu ubejvaj jako, jo. Ale třeba 

zase zajímavý, že některý obce třeba za Netvořicema – co jsou tajhle třeba Lešany, Břežany – tak 

tam ta výstavba třeba probíhá, ale… 

Takže vlastně jsou to taky obce dotčené tou dálnicí, ale ten stav je tam trošku jiný. 

Tak, tak. Ale asi potom i záleží, jak se k tomu třeba vyjadřujou jednak starostové jednotlivejch 

obcí, jakej o to maj zájem, ale záleží i na těch lidech, že jo, jakej mají názor na to nebo jak říkám, 

mě se tady hlavně v Netvořicích zdá, že všichni čekaji co se bude dít, jo jako. Že nikdo nechce 

prostě ty pozemky pustit a nechce do nich inves- na nich stavět, investovat, že jo.  

Vlastně ta Vaše pobočka tady v Netvořicích je tu vybudovaná od kdy?  
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My jsme tu, my jsme tu určitě od někdy od jednadevadesátého roku?  

A ta lokalizace tady v Netvořicích mělo to třeba nějakou souvislost s plánovanou trasou dálnice? 

Že jste si třeba řikali… 

Ne, nikdy, nikdy. My tady odtaď pocházíme s manželem a vlastně tady tohleto středisko se 

nám naskytlo vlastně koupit, takže my jsme to koupili a pak vlastně s postupem času jsme to tady 

přebudovávali a- a vlastně jsme to tady vystavěli jako.  

Dobře, děkuju. Očekáváte, že se- očekáváte, že se v souvislosti s výstavbou dálnice promění 

nějakým způsobem zisk Vaší firmy? Například změnu produktivity Vaší firmy jestli očekáváte, 

že bude větší poptávka po určitém zboží, že tím, že tady bude teda ta dopravní dostupnost… 

To si- to nejsem o tom přesvědčená, že s výstavbou dálnice by se jako naše firma třeba 

rozrůstala. Ale je pravda, že v týhle chvíli třeba jako řeknu, už nám tady chybí pracovní síla a my 

tu pracovní sílu budeme muset shánět z většího okolí, takže ty lidi k nám musejí dojíždět, že jo. 

Takže dneska třeba já řeknu, dojíždějí pět-deset kilometrů, ale je možný, že za chvíli budou už 

dojíždět z dvaceti kilometrů, že jo. 

Takže vlastně dá se říct, že dojížďku zaměstnanců by to mohlo ovlivnit, ta dálnice? 

Určitě. (rozhovor paní Víškové s panem Víškem – nezaznamenáván) 

A změna rozsahu Vašeho trhu třeba, mohlo by něco takovýho třeba nastat v souvislosti 

s dálnicí? 

Hale já si myslim, že ne. My jsme tak úzce specializovaná firma jako a myslim si, že tohleto 

neovlivní, ale určitě to ovlivní to, že my vlastně, já si řeknu 85 % vyvážíme do zahraničí, takže 

vlastně nám to urychlý tu dopravu do těch firem zahraničních a vlastně třeba i řeknu, budeme 

šetřit trochu na dopravě, že jo. Když ta doprava bude rychlejší, bude kratší, tak třeba, že jo, my 

ušetříme na těch dopravách, že jo jako.  

Jasně. A očekáváte například změnu konkurence v lokalitě vlivem té komunikace? 

Ne, ne. 

Dobře. To asi zase souvisí s tou Vaší specializací. 

My jsme- jak řikám, my jsme tak úzce specializovaný, že jako ani se neobáváme konkurence. 

Dobře. A na závěr jenom dvě takové krátké otázky. Jaký je dle Vašeho názoru hlavní pozitivní 

dopad té dálnice?  

Já jí jako vidim tim, že vlastně dojde k pružnějšímu spojení vlastně jednak teda na Prahu a 

napojení na dé jedničku, na dé pětku, a pak i to vítám, že vlastně na Český Budějovice, že bude 

konečně spojení, protože když vidim, jak to stojí každej pátek, každou neděli vlastně už tajhle 

řeknu od Mirošovic to stojí v kolonách až tajhle někam já nevim… 

Vlastně na začátek, na start té komunikace… 

… na začátek dálnice, že jo, tak je to šílený, že jo. A to máte strach tam v pátek najet, protože 

máte strach, že tam v tom zůstanete a že tam budete dvě hodiny stát, že jo. Pardon, já si jenom… 

(telefonický hovor paní Víškové – nezaznamenáván) 

Úplně poslední otázka, jaký je dle Vašeho názoru hlavní negativní dopad té dálnice?  

Řikám, já s tim moc nejsem seznámená, s tou dálnicí, jako jo?! No určitě, určitě se zvýší asi 

hlučnost tady, že jo. Potom asi tady projede mnohem teda víc aut, než jsme tady zvyklí, že jo. Ale 

je to asi na každom z nás, jak se s tím vyrovnáme a musíme z něčeho slevit, že jo, jako každej. 

Jako abych řekla, že tady jenom budu někde v přírodě uzavřená, tak asi zase dneska 
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v jednadvacátém století už to nejde prostě, že jo jako. Takže já nevim, jestli tam třeba jako potom 

budou nějaký vybudovaný nějaký odhlučňovací stěny nebo něco, že jo… 

To by asi mělo, no. 

To by tam asi něco mělo bejt a záleží, jak to bude- jak to bude teda do toho terénu… 

Vsazené. 

Vsazený, že jo, ale já- já… jako řikám, určitě to bude asi ta větší hlučnost, že jo jako.  

Dobře, tak moc děkuju. 

Uvidíme, no (smích). 

Děkuju moc. 

Zdroj: autorské terénní šetření (2015). 
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Příloha 26 – Transkripce rozhovoru se zástupcem vedoucího v Hotelu Česká Sibiř a v potravinách 

s občerstvením Můj obchod v obci Miličín 

Datum rozhovoru: 17. 4. 2015 

Respondent: p. Vlček – zástupce vedoucího  

Místo rozhovoru: restaurace hotelu „Česká Sibiř“ v Miličíně 

 otázky a výpovědi tazatele 

 výpovědi respondenta 

 (poznámka tazatele) 

 klíčová slova výzkumných otázek 

citace využité pro analytickou část práce 

(Před započetím rozhovoru byla respondentovi představena diplomová práce, pro jejíž tvorbu byl 

rozhovor využit. Respondent svolil k záznamu rozhovoru na diktafon.) 

Dálnice samozřejmě maj svůj význam. Taky pro cestovní ruch a vůbec pro veškerou dopravu. Bez 

dálnic bysme se nikam asi nehnuli. Jo? A co se týká tedy specielně tady hotelu a toho obchodu, 

tak zatím tedy dálnice se nás nedotýká bezprostředně, protože končí nedaleko odcuď, ale pokud 

by tedy ta dálnice byla dokončena až- dotažená až do Prahy, tak si myslim, že by to zcela určitě 

ovlivnilo návštěvnost jak hotelu, tak toho obchodu, protože v současný době spoustu lidí jezdí po 

tý- po tý er trojce- er čtyrce (rychlostní silnice R4), že jo. No a tím, jakmile by se otevřela ta 

dálnice, tak spoustu těch lidí by se odklonilo na tu dálnici a přišli bysme o spoustu zákazníků. To 

se nedá nic dělat, takovej je život.  

Dobře. Jenom na začátek se zeptám, jaká je dle Vašeho názoru kvalita výstavby dálnic v Česku, 

ve smyslu výsledné kvality komunikace, pořizovací ceny té komunikace, doby výstavby? 

No tak vzhledem k tomu, že veškeré tyhlety údaje znám pouze tedy z médií (smích), tak si 

myslim, že ta situace není příliš dobrá. Dálnice se stavěj zřejmě pomalu a za dost vysokých 

nákladů na- přepočteno zřejmě na jeden kilometr dálnice. Potom i ta výsledná kvalita někdy 

pokulhává, protože známe několik příkladů, kdy nová dálnice musí procházet opravami.  

Dobře. Jaký máte názor na tu samotnou trasu dálnice D3? V té budované podobě a i v tom 

Středočeskym- v tom Středočeskym kraji, jak se- jak je plánovaná, tak myslíte si, že ta trasa je 

optimální? Že je správná nebo existuje podle Vašeho názoru nějaká vhodnější? Vhodnější 

spojení Praha – České Budějovice, Česko – Rakousko?  

Praha – České Budějovice asi nějaká lepší alternativa těžko by se dala najít. Jedná se hlavně 

tedy o to- tu lokalitu kolem Sázavy, že jo. Poblíž Prahy. Zda tedy jít přes tu lokalitu nebo nejít. 

Ideální možná by bylo, kdyby ta dálnice mohla jít tady stávající cestou po tý... 

…í trojce (silnice I/3)… 

… trojce, ale tam zase je problém s tim napojením na Prahu, protože by se potkali vlastně 

před Prahou dvě dálnice, který by způsobovali zřejmě dost velký problémy. 

Takže vlastně Váš názor je takový, že je optimální ta trasa, která se plánuje, buduje a …?  

Že by to chtělo, aby byl samostatný příjezd do Prahy. To určitě. 
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Jaký má nebo bude mít podle Vašeho názoru dálnice význam pro obec – Miličín, region a Česko 

jako celek? Ve smyslu vliv na nějaký hospodářský, ekonomický rozvoj obce a regionu. Nebo 

i jestli Vás napadne nějaký nadregionální, mezinárodní význam té komunikace? 

Tak význam co se týká dopravy, tak zcela určitě bude mít v tom, že se zrychlí, zrychlí ta 

doprava směrem k tý západní hranici přes Budějovice. Zrychlí a zjednoduší. Zcela určitě se to 

některých regionů dotkne v zápornym smyslu, jako že si myslim, že ten Miličín částečně tim utrpí, 

tak jako kdysi utrpěli Votice, když se postavila nová silnice (současná I/3) a přestalo se jezdit přes 

Votice, že jo, takže z Votic se stalo takový regionální tichý městečko. Jinak samozřejmě přibudou 

určitá místa, kde se jim to hodí, že vlastně budou mít tu dálnici poblíž, můžou tam vzniknout 

případně nový průmyslový zóny, kde ta doprava do těchto lokalit se zjednoduší.  

Hm. Jaký je podle Vašeho názoru mezinárodní význam dálnice D3? Vidíte nějakou možnost 

zisku ze zlepšeného spojení Česko – Rakousko? Že třeba víc by se tady ubytovávali turisti 

z Rakouska nebo něco takového? Napadlo Vás to vůbec, když jste třeba přebírali tady ten hotel, 

tak brali jste to s ohledem na to, že je tady dálnice, že tady bude sjezd u Mezna a že prostě by tam 

byla možnost nějaké reklamy, nějaké propagace, že třeba by to pomohlo tomu hotelu.  

No vzhledem k tomu, že je to dost poměrně blízko Praze, tak si nemyslím, že by to mělo nějaký 

zásadní vliv na ubytovací kapacitu, protože potencionální zákazníci patrně by se snažili dojet až 

do tý Prahy, protože po tý dálnici už je to v podstatě záležitost několika desítek minut. Takže pokud 

tedy nějaký tranzitní turisti, který by projížděli přes Česko, tak možná by se tady mohli zastavit, 

ale nějaký zásadní změny neočekáváme.  

Dobře. A v současnosti pozorujete už nějaké vlivy dálnice na Hotel a na Potraviny, nebo 

očekáváte v budoucnu, po dostavbě té dálnice, že by to nějakým způsobem ovlivnilo?  

Ta blízkost to ovlivnila v tom, že tam vznikli vlastně ta rychlá občerstvení nedaleko toho 

Mezna, takže nám to zcela určitě pár zákazníků sebralo. Ale pokud teda se ta dálnice dostaví tím 

směrem jak se plánuje, tak si myslim, že ten zájem o naše stravovací a ubytovací služby spíš ještě 

poklesne.  

Nějaké- nárůst, nebo nějaké investiční pobídky v souvislosti s dálnicí jste pozoroval třeba? Byli 

tu nějaké snahy o to Vás nějakým způsobem oslovit, že tady bude dálnice, v jakémkoliv smyslu. 

To ne. Nikdo takový nikdy nepřišel, že by něco… ten hotel se spojoval s tou dálnicí. Nic 

takovýho. 

A vlastně ta lokalizace toho hotelu tady, já nevím, jestli do historie má to nějakou souvislost 

s tím, že teda… vim teda, že jednoznačně tady byla ta trasa, která spojovala Prahu, České 

Budějovice, tak asi to mělo spojitost s tím. A s tou samotnou dálnicí počítalo se nějak? Nebo třeba 

Vy třeba vnímal jste to, když… 

No ten hotel vzniknul vlastně v sedmdesátých letech, byl postavenej, jo?! A tehdy, tehdy nevím, 

jestli už se plánovala nějaká dálnice Praha – Budějovice, ale asi tadyta é padesátčtyrka (Evropská 

silnice E55), to byl vlastně hlavní tah na ten západní- a tadyten hotel, ten byl nově vybudovanej 

jako v podstatě takový hlavní občerstvovací a ubytovací středisko na týhletý trase mezi 

Prahou a Táborem, nebo Prahou a Budějovicema, protože v tý době tady nikde vlastně nic 
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nebylo. Nebyly pumpy, který by poskytovaly ty občerstvovací služby, že jo. Dřív na pumpě člověk 

koupil benzín a tím to haslo, maximálně cigarety a konec, jo. Dneska se můžete na většině pump 

občerstvit, najíst, napít a to, takže kolikrát ten hotel zůstane bez povšimnutí.  

Dobře. Vy už jste o tom trošku mluvil, ale já se ještě jednou zeptám. Proměnil se v souvislosti 

s tou dálnicí – její výstavbou – nebo do budoucna, promění se zisk Vaší- myslím jak teda 

Potravin, jak Hotelu? Vy jste říkal, že teda to paradoxně spíš teda ubere… 

Já si myslim, že spíš ještě, že až teda ta dálnice bude dokončená, tak že- tak že ta frekvence 

na tý silnici poklesne a tím pádem poklesne tedy i poklesnou, poklesne zájem o naše služby.  

Vliv- bude mít dálnice vliv na dojížďku Vašich zaměstnanců, nebo něco takového? To asi… 

To asi příliš ne, protože zaměstnanci jsou většinou z blízkého okolí a takže si myslím, že nějak 

by to neovlivnilo.  

Ještě tu mám otázku na změnu konkurence v lokalitě. Tak Vy teda jste říkal, že tam vyrostli ty 

rychlá občerstvení, ty mekdonaldy a takže to asi pozorujete… 

No tak to bude zcela určitě.  

A v souvislosti s ubytováním něco teda… spíš Vy očekáváte, že teda úbytek bude tady celkově, 

ta frekvence poklesne. 

Já si myslim, že v budoucnu to bude úbytek tady.  

Dobře. Poslední dvě otázky. Jaký je dle Vašeho názoru hlavní pozitivní dopad dálnice? 

Konkrétně dálnice D3 nebo obecně dálnice jako takové? 

Jako všeobecně?  

Všeobecně, co Vy vnímáte jako hlavní pozitivum tý dálnice. 

Myslím si všeobecně, že dálnice je šetrnější k životnímu prostředí, že jo. A i zrychlí veškerou 

dopravu a dostupnost určitých lokalit. 

Hm. A jaký je dle Vašeho názoru hlavní negativní dopad dálnice? 

Negativní dopad dálnic je v tom, že když jde přes území, která- která tedy by bylo lepší 

zachovat bez nějakýho takovýhleho narušení dálnicí. To je ten příklad to Sázavské- Sázavské 

údolí. Bohužel těmhle věcem se lze asi těžko vyhnout. 

Dobře. Tak Vám moc děkuju.  

Není zač.  

Zdroj: autorské terénní šetření (2015). 


