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Přílohy 

Příloha č. 1: Kódovací kniha  

ID   

Titulek    

Médium   

Datum       

Strana   

Délka článku (počet znaků)    

Žánr  

1. článek 

2. komentář 

3. interview 

4. anketa 

5. dopis čtenáře 

 

1. kolikrát během článku se vyskytne následující zobrazení Rusů?  

 
 

  Rusové jako kategorie    krát 

 
ruská instituce či organizace   

krát 

 jednotlivec   krát 

 konkrétní jednotlivec    krát 

 

Kteří konkrétní jednotlivci se v článku vyskytují?
1
 

      

 

2. Vyskytuje- li se v článku Rus (rusky hovořící) jako 

jednotlivec, v jaké roli vystupuje?  

Uveďte 1, pokud se vyskytuje, a 0, pokud se nevyskytuje. 

 
 

  investor   

  podnikatel   

  majitel nemovitosti   

  turista   

  zástupce instituce (např. konzul, pravoslavný kněz)    

  ředitel hotelu    

  pachatel zločinu či podezřelý    

  mafián    

  
pachatel přestupku (či podezřelý)    

  oběť zločinu či přestupku   

   

                                                                 
1
 Byl sestaven vyčerpávající kódový klíč jmen Rusů. Zde je není pravděpodobně třeba uvádět. V analytické části 

lze najít nejčastější osoby, které se v článku vyskytují jako aktéři.  



3. Kolikrát se v článku objeví místní obyvatelé zobrazeni 
následujícím způsobem?  

 
 

  místní obyvatelé jako kategorie    krát 

 místní organizace (firmy, kluby, NIKOLI: magistrát, 

CHKO, po licie, soudy) 
  

krát 

 jednotlivci   krát 

 konkrétní jednotlivci   krát 

 zástupci institucí (magistrát, CHKO, policie, soudy)   krát 

  

4. Jaká je délka promluvy následujících možných aktérů 
zprávy? 

Počet znaků mezi uvozovkami. Jedná-li se o interview, pak se jedná o 

součet všech promluv dané kategorie osob v rozhovoru. 

 
 

  Rusové   znaků 

 místní obyvatelé   znaků 

 oficiální zástupci místních institucí   znaků 

  

5. Je v článku přímo zobrazena nějaká problémová konfliktní 

situace, jejímž účastníkem je Rus (či jsou Rusové obecně)?  

Např. Rusové v něčem vadí místním obyvatelům, Rusové berou Čechům 

pracovní místa či naopak Češi jsou nepřátelští vůči Rusům. 

 
 

  1: ano 
  

  2: ne 

  

 
 

  

 
 

  6. Jaká je povaha tohoto konfliktu? 

 
 

  1: Rusové něco provedli místním obyvatelům
2
 

  
  2: Místní něco provedli Rusům 

  3: Vzájemný konflikt  

  4: čistě ruský konflikt  

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
2
 Tato kategorie v analýze jasně převládala, byla proto použita jako identifikace problémovosti ruské komunity. 

Ostatní kategorie měli nízké zastoupení, takže jsem s  nimi do analýzy vůbec nevstupoval. 



7. Která z těchto témat se v článku objevují?  

1: v titulku, 2: v prvním odstavci, 3: ve zbytku článku, 0: neobjevují se 

 
 

  výstavba   

  černé stavby   

  vlastnictví nemovitostí   

  turismus/lázeňství   

  statistické údaje o obyvatelstvu   

  život karlovarských Rusů   

  zločin    

  přestupek   

  "ruské město"   

  ruské nápisy   

  lázeňské centrum - renovace   

  ruská dominance   

  bohatství, luxus    

  

 
 

  

 
 

  8. Typ článku (nejdůležitější téma): 

 výstavba 

  

  zločin  

  aktuality  

  život Rusů 

  soužití 

  statistiky 

   



Příloha č. 2: Článek typu „soužití s  Rusy“ s ukázkou kódování 

 

Karlovarským (++++) nejvíce vadí Rusové (****), politici (&) to ale neřeší 
27.9.2010    parlamentnilisty.cz    str. 00    Karlovarský kraj  

    Hana Čechová         

Karlovarští politici (&) jsou před volbami pořádně zaskočeni. Zatímco se ve svých 

předvolebních materiálech předhánějí ve slibech, co vše vybudují a jak zatočí s hazardem a korupcí, na 

jedno téma úplně zapomněli. Na téma Rusové (****) na Karlovarsku. 

Tady nejsme doma! 

Jako lekce černého humoru vypadají bilboardy, které zaplavily Karlovy Vary. Kandidáti za 

ODS a ČSSD (&) svorně tvrdí: „Tady jsme doma" , „Toto je naše město", případně „Město pro naše 

dětí"...  

Kromě toho, že mnozí lžou, protože v Karlových Varech vůbec nebydlí, je to výsměch 

občanům (++++), které z centra města vytlačili zahraniční
3
 podnikatelé a majitelé nemovitostí (°). 

Tady jsou doma totiž především rusky mluvící občané (****).  

Narazit dnes v lázeňské části Karlových Varů na český obchod, je naprostá výjimka. A 

zahraničním majitelům patří prakticky všechny lázeňské hotely a sanatoria. Unikátní analýza časopisu 

Ekonom loni prokázala, že je vlastní především ruské, ukrajinské a kazašské subjekty (***), následují 

různé nečitelné švýcarské, rakouské, kyperské a podobné firmy.  

Na hlavní Mlýnské kolonádě narazíte víc než na pacienty na naháněče a plakáty, propagující 

ruské zájezdy a ruské kulturní programy. 

My za nic nemůžeme...  

Ačkoliv se karlovarští radní (&) brání, že oni za nic nemůžou a že Rusům (****) neprodali 

žádné nemovitosti, pravda je jiná. K převodu nemovitostí, dříve patřících městu, totiž došlo 

promyšlenými pletichami. Vybraný objekt byl totiž skutečně prodán s „bohulibým" úmyslem někomu 

z místních podnikatelů, často za hubičku a ten jej okamžitě prodal nebo pronajal cizojazyčnému 

vlastníkovi.  

Příkladem je bývalé ředitelství KSO, dům Amethyst, který byl prodán české kontroverzní 

společnosti Navatyp (+++) s tím, že zde vybuduje hotel. Po sedmi letech po hotelu ani památky, dům 

chátrá, avšak v jeho přízemí je nepřehlédnutelný ruský obchod (***) s ruskými nápisy a reklamami.  

Podobně dopadlo i bývalé hlavní Infocentrum (na snímku dole), či lázeňská pošta. Namísto 

toho, aby sloužily lázeňství, prodává se v nich předražené zboží, většinou oděvy, sklo a porcelán.  

Cítíme se jako v Rusku  

To, jak je ruský problém u zdejších občanů (++++) palčivý, prozradila nedávná předvolební 

debata, kterou uspořádal místní týdeník. Kromě několika kandidátů do komunálních voleb (&) se jí 

zúčastnili také karlovarští občané (++++), kteří politikům (&) dali najevo, že se ve městě cítí jako v 

Rusku. Ti jim před časem slíbili, že budou hledat způsob, jak problém s ruskými nápisy a reklamami 

vyřeší, ale, jak je evidentní, nic se neděje. Naopak, stále jich přibývá. 

Jak připouští vedení města (&), omezit cizojazyčné nápisy je složité, chybí totiž potřebný 

zákon. Jedním z řešení je nový lázeňský statut, ten je však, jak jsme již několikrát psali, zatím v 

nedohlednu. 

Foto: Pavel Buchta 

Na snímku: Většina domů a hotelů v Karlových Varech je v rukách cizinců. Bývalé 

Infocentrum se změnilo v prodejnu skla a porcelánu. 

                                                                 
3
 Pokud nebylo explicitně uvedeno, že se jedná o Rusy či rusky hovořící jed ince, ale hovořilo se obecně o 

cizincích, nebyli t ito aktéři kódování jako Rusové. 



Ukázka zakódování článku: 

Počet znaků (bez titulku, média, data a autora): 2809  
1. ruští aktéři 

**** Rusové jako kategorie (4) 
*** Ruské organizace (2) 
** Ruští jednotlivci beze jména (0)  

* Ruští jednotlivci pojmenovaní (0) 
2. role Rusů: ° podnikatel, majitel nemovitosti 

3. místní aktéři 
++++ místní jako kategorie (4) 
+++ místní organizace (1) 

++ místní jednotlivci beze jména (0) 
+ místní jednotlivci pojmenovaní (0) 

& oficiální zástupci místních, politici (6) 
4. délky promluv 

Rusové (0 znaků) 

místní obyvatelé (0 znaků) 
oficiální zástupci místních institucí (0 znaků)  

5. konflikt: ano 
6. povaha konfliktu: Rusové něco provedli místním 
7. témata (1: v titulku, 2: v prvním odstavci, 3: ve zbytku článku, ostatní témata se 

nevyskytla) 
vlastnictví nemovitostí (3)   

turismus/lázeňství (3)   
ruské nápisy (3) 
ruská dominance (3)  

8. typ článku: soužití s Rusy 
  



 

Příloha č. 3: Článek typu „výstavba a vlastnictví nemovitostí“  

 

Lidé z Doubí zabrzdili plány ruských investorů 
5.5.2010    Mladá fronta DNES    str. 01    Kraj Karlovarský 

Vladimír Zedník 
Investoři z Moskvy plánovali v karlovarské čtvrti Doubí šestipodlažní dům. Stihli tu pokácet 

stromy, dál už nic. Lidé totiž začali proti stavbě protestovat a firma stáhla žádost o vydání územního 
rozhodnutí.  

 
KARLOVY VARY Téměř sedmnáct metrů vysoký dům se dvěma patry podzemních garáží 

měl stát v těsné blízkosti rodinných domů v karlovarském Doubí. Místní se obávají, že by jim dům 
stínil, a tak se o pomoc obrátili na stavebního inženýra z občanského sdružení O co jim jde?!  

„Zajímavé je, že investor už pokácel stromy a ještě nemá schválenou stavbu. Byly to jen břízy, 
ale je jich škoda,“ řekl člen občanského sdružení Milan Rusev. Při územním řízení zastupoval 
obyvatele Doubí, od kterých dostal plnou moc. Na straně místních byli i další odborníci. Na základě 
plné moci se veřejného ústního jednání zúčastnil rovněž karlovarský architekt Alexander Mikoláš a 
další.  

Dům o půdorysu 55 x 17,9metru plánovala pražská firma s ručením omezeným Gaspar House. 
Jednateli jsou podle výpisu z obchodního rejstříku tři obyvatelé Moskvy.  

Společnost Gaspar House zastupuje Václav Růžička z Nejdku. „Není to žádná honosná stavba. 
Spíše naopak, standard je nižší,“ prohlásil. Otázku, jestli jsou nyní již plány na stavbu pohřbeny, 
nechtěl blíže komentovat s tím, že je to věcí investora. Ten také zpochybňuje tvrzení, že by stavba 
ostatní domy zastínila. „Ať doloží oponentský posudek. Nic takového se neprokázalo,“ říká Růžička.  

Některým lidem také nebylo po chuti, že by se v jejich okolí objevili Rusové, jichž je „město 
plné“. Předseda výboru pro národnostní menšiny při krajském zastupitelstvu Alexej Ružejnikov nad 
takovou argumentací kroutí hlavou. „Že to je v okolí samý Rus. To by mohli obyvatelé čtvrti Rybáře 
křičet, že chce Gruzínec vybudovat v místě opuštěného pivovaru bytový a obchodní komplex. Ať ho 
postaví. Proč by investor za své peníze nemohl něco vybudovat? Stejně tak by lidé nemuseli chtít za 
sousedy Němce či Holanďany,“ zdůrazňuje Ružejnikov. Podle lidí z občanského sdružení jsou na celé 
věci v Doubí zajímavé dvě věci. Vyhláška města číslo 1 z roku 2000 sice připouštěla v takzvaném 
novém Doubí obytnou výstavbu, ale s určitými podmínkami. „Byly zásadně porušeny dvě z nich. 
Když sečtete plochy podlaží a porovnáte je s celkovou plochou pozemku, tak index nesmí být větší 
než 1,8. Ale firma ho měla 2,6. Tím by na malém pozemku vyrostlo monstrum,“ vysvětluje Milan 
Rusev. To podle něj uniklo odboru rozvoje a urbanismu, úřadu územního plánování. Uzemní plán také 
říká, že pozemky musí být minimálně ze třiceti procent osázené zelení. Při zahájení územního řízení to 
bylo sotva deset procent. Navíc urbanistické studie z roku 1996 povoluje jen čtyřpatrové objekty.  

Sdružení O co jim jde?! přišlo s vysvětlením, proč investor stáhl žádost o vydání územního 
rozhodnutí.  „Když by totiž vše zastavil stavební úřad, tak by musel zveřejnit rozpory s územním 
plánem. A to se mu asi nechtělo. Takže se věc takto uklidila," domnívá se Rusev.  

Ruský investor se chystá stavět rovněž v Jenišově, který slouží jako satelitní městečko pro 
Karlovy Vary. Obyvatelé Jenišova loni uspěli ve sporu s karlovarským stavebním úřadem. Ten při 
územním řízení povolil ruskému investorovi stavbu sedmi čtyřpodlažních činžáků s více než dvěma 
stovkami bytů. Kraj ale zrušil vydané rozhodnutí o umístění stavby za půl miliardy korun. „Investor 
změnil textovou část plánu. Místo 220 jich postaví 129. Kraj tak nyní stavbu pustil. Dáme proto 
žalobu ke správnímu soudu. Můžeme ho ale prohrát,“ připustil starosta Jenišova Ivan Truksa.  

Foto popis| Firma stáhla žádost o územní řízení, ale už předtím nechala kácet břízy.  



Příloha č. 4: Článek typu „zločiny a přestupky“  

Čin: vydírání. Aktéři: „Sověti“ Dějiště: Vary 
30.11.2010    Mladá fronta DNES     str. 01    Kraj Karlovarský 

    (iDNES.cz)         

KARLOVY VARY Policisté stíhají kvůli korupci dva podnikatele pocházející ze zemí 

bývalého Sovětského svazu. Cizinci požadovali od majitele karlovarské stavební firmy miliony korun 

za to, že mu zprostředkují zakázku od velkého ruského investora.  

 „Krajští kriminalisté zadrželi dva velmi významné a pro Karlovy Vary známé podnikatele ve 

věku 52 a 56 let,“ uvedla policejní mluvčí Andrea Pomichalová. Dodala, že cizinci měli od roku 2008 

vymáhat úplatky od jednoho z karlovarských podnikatelů za to, že mu seženou zakázku na výstavbu 

inženýrských sítí v lokalitě Radošov u Kyselky. Měli mu zároveň zajistit bezproblémové proplácení 

faktur za vykonané práce a takzvané vícepráce.  

 „Za tuto službu požadovali tři miliony korun. Ty jim devětapadesátiletý podnikatel vyplatil, 

ale nic se nedělo. Oba obvinění po něm posléze požadovali další milion za to, že odsouhlasí konečnou 

fázi nasmlouvaného díla,“ sdělila Pomichalová.  

 Kriminalisté na případu pracovali několik měsíců a nyní oba muže obvinili ze zločinu přijetí 

úplatku. Obviněným hrozí až osm let ve vězení. Návrh policistů vzít muže do vazby státní zástupce 

nepodpořil a rozhodl stíhat je na svobodě.  

 

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - karlovarský kraj 



Příloha č. 5: Článek typu „lázeňství a statistické údaje“  

 
Varský Imperial se vrací k zisku 

17.9.2010    E15    str. 09    Byznys  

jimi 

KARLOVY VARY První pololetí bylo pro největší karlovarskou lázeňskou společnost 

Imperial Karlovy Vary úspěšné. Její dvě luxusní lázeňská zařízení – Hotel Imperial a Spa Resort 

Sanssouci – navštívilo 10 586 hostů, což je téměř o 17 procent více než ve stejném období loňského 

roku. Vrátila se tradiční klientela z Německa a Ruska a rostoucí zájem je i mezi Čechy, řekl generální 

ředitel společnosti Alexandr Rebjonok.  

Nejčastějšími návštěvníky sítě hotelů i nadále zůstávají Rusové, Němci, Ukrajinci a Češi. 

„Rádi bychom samozřejmě získali i jinou klientelu, ale to by znamenalo silné marketingové působení 

na dalších trzích a na to my sami nestačíme,“ řekl Rebjonok. Musely by spojit síly všechny lázeňské 

společnosti v kraji a pomoci i krajští představitelé. Podle Rebjonoka by v takovém případě byl 

například perspektivní rakouský trh. „Rakušané zde kdysi představovali silnou klientelu, ale postupně 

odešli. Česko se pro ně stalo příliš drahé,“ uvedl Rebjonok.  

Firma počítá, že po loňské ztrátě 13 milionů korun letošní hospodaření skončí v černých 

číslech. „Již po prvním pololetí jsme v zisku kolem 27 milionů korun,“ řekl Rebjonok. Podle jeho 

názoru se pomalu zvedá celý lázeňský trh v Česku.  

I v loňské krizi vidí Rebjonok určité pozitivní prvky. „Padaly nám výsledky jako ostatním, ale 

co se týče podílu klientů na celém karlovarském trhu lázeňské péče, naše pozice posilovala. Podíl 

firmy Imperial narostl o 12 procent a pomalu ovládáme pětinu místního trhu,“ dodal.   

Podle ředitele firmy Alexandra Rebjonoka se pomalu zvedá celý lázeňský trh v Česku. 



Příloha č. 6: Článek typu „příběhy Rusů“  

 
Pouliční umělci, stánkaři, ale také majitelé sanatorií 

7.11.2009    Mladá fronta DNES    str. 02    Kraj Karlovarský 

    (zed)         

KARLOVY VARY Rusky hovořící podnikatelé si oblíbili Karlovy Vary. „Všichni jsou pro město 

potřební,“ říká běloruský podnikatel Alexej Ružejnikov, majitel několika apartmánů v Karlových 

Varech.  

Připomíná, že není podnikatel jako podnikatel. Někdo ve Dvořákových sadech představuje živé 

sochy, jiný hraje na saxofony před lázeňským Hotelem Thermal. Další skupinou jsou majitelé 

obchodů. Na vrcholu pomyslného žebříčku stojí investoři, jejich finanční injekce do rekonstrukcí 

staveb hotelů proměňují Karlovy Vary v dobrém či špatném smyslu.  

Nejméně investic vyžaduje vystřihování siluet z černého papíru, hudební produkce na harmoniku či 

živá socha. „Dá se spočítat, kolik tito lidé dokážou vydělat. Jsou totiž závislí na sezoně a na hostech. 

Může to být od dvaceti korun až po dvě stě eur denně. Jsou pro kolorit města potřební,“ míní 

Ružejnikov.  

Podnikání v takovéto „nižší“ třídě má podle něj v současné době určité výhody, protože firmu tolik 

neohrožuje všudypřítomná ekonomická krize. Pouliční hudebníci a malíř i portrétů například nemusejí 

živit své zaměstnance a nemají ani další závazky.  

Další v podnikatelské hierarchii jsou majitelé a nájemci stánků a krámků. Stačí se jen projít 

Lázeňskou ulici, kde je butik vedle butiku. Toto podnikání zaznamenává změny. Dříve byly na 

uvolněné podnájmy fronty rusky hovořících zájemců. Nyní jsou některé obchodní prostory na hlavní 

obchodní třídě prázdné.  

Na vrcholu pyramidy jsou majitelé luxusních sanatorií. V nynější krizi volí taktiku slev, které jsou 

lepší než prázdné pokoje.  

Často se o Karlových Varech mluví v souvislosti s ruskou mafií.  

„Můj názor je, že ve Varech mafie žádná není. I když existují určití lidé, kteří chtějí být považovaní 

za mafiány, aby si získali úctu,“ vysvětlil Ružejnikov.  

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - karlovarský kraj 
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Hosté v K. Varech nemohou z hotelů, z letiště se stále nelétá 
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    ČTK         

KARLOVY VARY/ÚSTÍ NAD LABEM  V hotelích a sanatoriích v K.Varech zůstaly kvůli 

uzavření vzdušného prostoru stovky hostů převážně z Ruska. Jinou šanci, než cestovat domů letadlem, 

v podstatě nemají. O případnou náhradní dopravu vlakem prakticky není zájem. Linka do Moskvy je 

zrušena i dnes a nepoletí ani poté, co byl prostor dočasně otevřen. Další let jedné linky je naplánován 

na úterý a pokud se meteorologické podmínky nezhorší, letadlo by mohlo konečně odletět, zjistila 

ČTK. 

Hotely se snaží hostům vyjít vstříc, s prodloužením pobytu vetší problém není. "Hlavně proto, že 

kvůli přerušení leteckého provozu nepřilétají noví hosté. V našem případě se problém týká zhruba 

šesti desítek klientů. Hlavně z Ruska, ale také z arabských zemí. Ztráta na tržbách se pohybuje zatím 

kolem několika desítek tisíc korun a může ještě vzrůst," uvedl generální ředitel hotelu Thermal Josef 

Pavel. 

Přestože hosté mohli na pokojích nadále zůstat, za pobyt si musí zaplatit. Thermal to ale s 

jednotlivými klienty neřeší, o všem jedná s pěti cestovními kancelářemi, které pobyt hostům v hotelu 

zařizují, poznamenal Pavel. "Právě cestovky mají smlouvy s klienty a bude na nich, kolik jim nakonec 

naúčtují. My s kancelářemi zase budeme řešit případné storno poplatky za klienty, kteří k nám kvůli 

kolapsu letectví nedorazí," dodal Pavel. 

Neplánované prodloužení pobytu postihlo i řadu klientů hotelů společnosti Imperial Karlovy Vary. 

Podle Petra Milského z vedení Imperialu je to dost mimořádná situace, s níž se prozatím v Karlových 

Varech nesetkali. Proto je mimořádný i přístup k hostům. Společnost vytvoř ila informační a 

koordinační centrum, kde se snaží řešit jednotlivé žádosti klientů.  

Mezinárodní letiště v Karlových Varech od pátku, kdy byl uzavřen letecký prostor nad Českou 

republikou, přišlo už o odbavení pěti pravidelných linek provozovaných ČSA nebo Aeroflotem na 

ruská letiště v Moskvě a v Petrohradu. Zrušení letů se týkalo 1340 cestujících, oznámil ČTK ředitel 

letiště Václav Černý. 

    Ztrátu zatím vyčíslil na zhruba půl milionu korun. V prostorách terminálu ale nikdo nocovat 

nemusel. "Pouze jsme do haly dali více sedadel pro lidi čekající u přepážek leteckých společností na 

to, aby si vyřídili změnu termínu letu, a déle je otevřen bufet," poznamenal ředitel.  

 Malá vrtulová letadla sice mohu létat, ale pro cestující do Ruska by stejně problém nevyřeš ila. V 

Karlovarském kraji ani není žádný provozovatel aerotaxi. Společnost Fun Air, která měla tyto služby 

zajišťovat, přestala fungovat poté, co její majitel tragicky zahynul při leteckém neštěstí v roce 2007 u 

Kyjeva. 

Kvůli přerušení leteckého provozu přijala mimořádná opatření i karlovarská cizinecká policie. Na 

její služebnu dnes zamířilo už několik desítek cizinců s propadlou dobou platnosti krátkodobých 

schengenských víz, řekla ČTK mluvčí Cizinecké policie Plzeň Pavla Lohrová. "Cizincům s platnou 

letenkou budeme udělovat víza za takzvaným účelem strpění pobytu, a to na 20 až 30 dní. Podle 

aktuální situace budou ode dneška prodlouženy úřední hodiny minimálně do 18:00," uvedla mluvčí.  

Kolaps letecké dopravy příliš nepostihl lázně v Teplicích v sousedním Ústeckém kraji. Zatím 

nezaznamenali případ, kdy by některý z jejich hostů musel kvůli přerušené letecké dopravě nad 

Evropou prodloužit svůj pobyt. Mluvčí lázní Dorothea Kresslová dnes ČTK řekla, že již ale několika 

klientům přeložili jejich pobyty na pozdě jší dobu, protože se nemají jak do Teplic dostat. 

Několik klientů z Ruska již prý avizovalo, že pokud se nebe nad Evropou neotevře, přijedou do 

lázní vlakem. Kresslová dodala, že dopady uzavřené letecké dopravy se příliš neprojevují u arabské 

klientely, protože v současné době není sezona, kdy tam lidé z arabských zemí jezdí.  


