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Manipulácia s volebnými obvodmi vo vybraných štátoch USA 

 

Tomáš FECKO 

 

 Politici udávajú prostredníctvom zákonov hranice v rámci ktorých žijeme. 

V zastupiteľskej demokracii občania volia svojich zástupcov - politikov - a ich výber, teda 

voľby reprezentujú jednu z mála možností ktorými občania môžu niečo ovyplvniť. Americká 

zastupiteľská demokracia má viacero úrovní na ktorých sa volí personálne zastupiteľstvo. Od 

školských rád, mestských zastupiteľstiev, lokálnych vlád až po voľby do kongresu sú 

kandidáti volení v rámci geografických jednotiek - volebných obvodov. Každú dekádu 

dochádza k prekresľovaniu týchto obvodov na základe aktuálneho počtu obyvateľov štátov. 

O tom, kto tento procese bude vykonávať, však  štáty rozhodujú samé. A tak je to spravidla tá 

strana a zastupiteľstvo, ktoré je práve pri moci. Gerrymandering predstavuje praktiku 

prekresľovania volebných obvodov s účelom  zvýšiť svoje šance na volebný úspech. Táto 

praktika je udomácnená v Amerike už takmer 200 rokov286, no jej aktuálnosť sa nezmenila. V 

súčastnosti sa len viac sofistikovala a  to predovšetkým používaním geografických 

informačných systémov, ktoré precízne navrhujú obvody, aké sa gerrymanderovi hodia. 

Spravidla sa snaží o maximalizáciu volebného zisku svojej strany, o oslabenie volebného 

zisku opozičnej strany, alebo o ochranu znovuzvolenia svojich úradujúcich poslancov.  

 V tomto príspevku rozoberiem prípady gerrymanderingu  na troch hlavných typoch 

politického súboja ktorého sme svedkami vo Spojených štátoch amerických. Je to súboj dvoch 

silných, vyrovnaných strán (z hľadiska popularity v danom štáte) z ktorých má jedna v rukách 

redistricting proces - rozoberiem na príklade Floridy.  Druhý typ a to súboj veľmi populárnej 

strany a strany menšej popularity v ktorom má dominantná strana v rukách redistricting 

a neváha to využiť na ešte väčšie oslabenie opozičnej strany uvediem na prípade volieb v štáte 

Maryland. Spoluprácu a dohodu oboch strán na redistrictingu a tým snahu o čo najvýraznejšiu 

úspešnosť znovuzvolenia incumbentov budem riešiť v prípade volieb štátu California. 

 

Florida 

Štát západného pobrežia je nechvaľne známy v oblasti manipulácie volieb. V roku 2000 

republikáni pod vedením guvernéra Johna Ellisa Busha mali v rukách väčšinu vo 120 

                                                 
286 Pomenovanie dostala podľa prípadu z roku 1812.  
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člennom štátnom zastupiteľstve. Boli splnomocnení vykonať redistricting287 po sčítaní ľudu 

v roku 2000, pre voľby do kongresu. V roku 1998 Florida vyslala 15 republikánov a 8 

demokratov do kongresu. O dva roky neskôr po spomínanom redistrictingu to už bolo 18 

republikánov a iba 7 demokratov - čisto si tak republikáni polepšili o 4 kreslá vo svoj 

prospech, zabezpečujúc si tak posilnenie republikánskej väčšiny v kongrese.288 Napriek tomu 

boli obe veľké strany veľmi vyrovnané v rámci popularity na Floride. Úspešný demokrat 

Lawton Chiles bol guvernérom v rokoch 1990-1998 až do svojej smrti teda pár rokov pred 

voľbami289, obaja štátny senátori boli demokrati a vo voľbách bola cítiť vyrovnanosť oboch 

strán.290 Ciele republikánov v procese redistrictingu sa ani s odstupom času nejavia ako 

prehnané. Snažili sa zachovať si úradujúcich politikov291 a zároveň - keďže prostredníctvom 

reapportionmentu292 získal štát 2 nové mandáty293 - nakresliť dve nové volebné obvody tak, 

aby sa im v nich podarilo zvíťaziť. Po  území štátu tak pozoskupovali voličov demokratickej 

strany z republikánskych volebných obvodov do bezpečných demokratických obvodov.294  

Pomocou metódy packing295 sa tak snažili maximalizovať množstvo prebytočných hlasov 

demokratov. To upevnilo postavenie niektorých republikánskych incumbentov296 ako bol Ric 

Keller, ktorý pozbieral republikánskych voličov vo výmene za demokratov v okolí Ohia 

alebo Marka Foleyho, ktorý  znížil popularitu demokratov v oblastiach Palm Beach 

County.297 Najdramatickejšia zmena bola ochrana incumbenta Claya Shawa, ktorý v roku 

2000 voľby vyhral a zavládol v silnom  demokratickom obvode južnej floridy, so ziskom len 

o 599 viac hlasov ako jeho populárna  protikandidátka Elaine Bloomová.298 Každý z týchto 

incumbentov bol znovuzvolený aj vo voľbách r. 2002.299  Republikáni taktiež posunuli 

niektoré územia v severozápadnej Floride, odhrávajúc tak demokratickú kandidátku Karen 

Thurmanovú z jej domácej voličskej  základne v Gainesville zabezpečujúc si tým relatívne 

bezpečné víťazstvo pre svoju štátnu senátorku Virginiu "Ginny" Brown-Waite.300 Použili teda 

                                                 
287 Termín označujúci prekresľovanie volebných obvodov . 
288 Barone M.m Cohen E.R.:  The Almanac of American Politics. National Journal Group. 2004 str. 379. 
289 Pearson R.: Florida Gov. Lawton Chiles Dies. In: Washington Post Sunday. 13.12.1998; str. 6. 
290 Barone M.m Cohen E.R.,  c.d. v pozn. č. 93. 
291 Zachovanie úradujúcich politikov je príkladom incumbent gerrymanderingu. bližšie pozri : kap 2.3.1 
292 Tremín označujúci prerátavanie mandátov pre určitý štát (geo. celok)  na základe počtu obyvateľov. 
293 Počet obyvateľov Floridy vzrástol počas dekády o vyše 3mil.; pozri bližšie súdny spor Martinez v. Bush; 234 
F.Supp.2d 1275 (2002).  
294 Barone M., Cohen E.R.,  c.d. v pozn. č. 93, str. 414-415, 435-436. 
295 Jedná sa o zoskupovanie voličov opozície do jedného volebného obvodu - nakresleného  za účelom oslabenia 
opozície v susedných obvodoch. 
296 Termín incumbent označuje politika už zastávajúceho úrad. Snaží sa o znovuzvolenie. 
297 Barone M., Cohen E.R.,  c.d. v pozn. č. 93, str. 407–08, 426. 
298 Ayres B. D. Jr.: THE 2000 CAMPAIGN; Campaign Briefing. In The New York Times 11.10.2000  
299 Barone M., Cohen E.R.,  c.d. v pozn. č. 93, str. 406, 426, 440. 
300 Tamže, str. 400-401. 
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taktiku hijacking district - únosu volebného obvodu za účelom oslabenia opozičného 

kandidáta -v miestach kde má najväčšiu popularitu. Čo sa týka nových volebných obvodov, 

ktoré získali po vykonaní  reapportionmentu, republikánsky gerrymanderi boli opäť úspešní.  

Zabezpečili si víťazstvo v oboch obvodoch veľmi tesnými výsledkami - to však znamená 

najlepšiu efektivitu kvôli malému množstvu zbytočných hlasov301. Zvíťazili v jednom aj 

druhom obvode ziskom 55% - jednalo sa o obvody Orlando a okolie Miami.302  Nakoniec ešte 

vytvorili volebný obvod v juhozápadnej časti štátu, ktorý sa výborne hodil pre Katerin 

Harrisovú, silnú republikánsku kandidátku a štátnej zákonodarkyni Floridy 303 ktorá pomohla 

poraziť demokratov v roku 2000 a uľahčila tak cestu G.W. Bushovi za prezidentským 

postom.304     

Demokrati si rýchlo uvedomili aký nevýhodný je nový plán navhrnutý republikánmi. 

Senátor Ron Klein sa o ňom vyjadril ako o pláne ,,ktorý je navrhnutý tak, aby zvolil čo 

najviac republikánov ako sa to len bude dať“.305 Redistricting plán teda putoval na federálny 

súd so žalobou Raula Martineza, skúseného pôvodom kubánskeho demokrata s vyše 20 

ročnou praxou v úrade.306 Žaloba bola založená na obvinení republikánskeho plánu z porušení 

klauzuly o ochrane rovnosti 14 dodatku, porušení článku 6 zákona o občianskych právach, 42 

U.S.C. § 2000d.307 Odvolávali sa teda na diskrimináciu, ale žaloba nedokázala súdu 

preukázať, že voliči  v gerrymnaderových volebných obvodoch by stále volili rovnako.308 

Obvinenia boli teda stiahnuté. V ďalšom súdnom spore, ktorý vyžaduje Floridská ústava - 

Floridský najvyšší súd deklaroval plán ako platný pretože sa žiadnej zo strán nepodarilo 

dokázať, že má diskriminačný efekt na určitú politickú skupinu.309    

    Na floridských voľbách do kongresu môžme teda badať 

politickú prax využívania gerrymanderingu, ilustruje pribeh skutočných volebných bojov 

v ktorých si zákonodárci vyberajú svojich voličov a nie naopak.  

 

                                                 
301 Bližšie pozri podkap. 2.3.2.2 wasted votes. 
302 Barone M., Cohen E.R.,  c.d. v pozn. č. 93, str. 445-449. 
303 Secretary of state Florida. 
304 Barone M., Cohen E.R.,  c.d. v pozn. č. 93, str. 419. 
305 Date S.: Redistricting Plan Already Under Fire from Democrats, In: Palm beach post, Mar. 23, 2002 . 
306 Mayor Raul L. Martinez, Parliamentarian, DOI: 
http://www.kintera.org/site/pp.asp?c=luI2LaPYG&b=124341. 
307 Martinez v. Bush; 234 F.Supp.2d 1275 (2002). 
308 Tamže. 
309 Tamže. 
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 Maryland 

Republikáni nie sú jediní kto využíva efektivitu gerrymanderingu vo svoj prospech a 

súboj štátov kde majú strany vyrovnanú popularitu zďaleka nie je jediným miestom kde sa 

s ním stretneme. Na rozdiel od republikánskej Floridy, politická sila v Marylande je na strane 

demokratov.310 Zastupiteľstvo štátu túto skutočnosť dokazovalo aj vo voľbách roku 2000 - 

guvernér Parris Glendening bol demokratom a jeho spolustraníci mali silnú prevahu 

v zastupiteľstve.311 Na federálnej úrovni boli zase demokrati senátormi, ale aj vďaka vyoskej 

popularite republikánskych incumbentov Roberta Ehrlicha a Connie Morellovej išli demokrati 

do redistrictingu v Marylande kontrolujúc len štyri volebné obvody z ôsmych ktoré má štát. 
312 Plán s ktorým prišli demokrati odrážal ich dlhodobú dominanciu v štáte Maryland, ktorej 

sa pochopiteľne nemienili vzdať.        

 Morellovej základňou bolo Montgomery County, pomerne silnou demokratické 

predmestie Washingtonu D.C., v ktorom dokázala aj napriek konkurenčnému prostrediu byť 

znovuzvolená 8 volebných období po sebe, analytici hovoria, že kvôli jej politickej miernosti 

ale aj skúsenostiam z dlhoročnej činnosti v úrade313. Nový plán ktorý predstavili demokrati 

oddelil polovicu jej základne Montgomery County z jej volebného obvodu a nahradil ho 

výmenou za oblasti kde voliči nemali vťah a už vôbec nie lojálnosť ani ku strane ani ku danej 

kandidátke.314 Demokrati si tak pomocou únosu obvodu zabezpečili porážku jednej 

z najsilnejších opozičných kandidátok.   Lepší osud nepostihol ani R. Ehrlicha. 

Ďalšie kroky ktoré demokrati podnikli v redistricting pláne vidli k zmene jeho obvodu z 55% 

Bushovho na 57% Al Goreho315. Ehrlich sa tak po zhliadnutí týchto výsledkov musel 

rozhodovať či vôbec nastúpi do kolotoča kandidovania. Rozhodol sa napokon nekandidovať 

vo voľbách do kongresu, ale vyskúšal kandidovať na miesto guvernéra čo mu prinieslo veľké 

víťazstvo keď sa v roku 2002 stal 60tym guvernérom  Marylandu  v poradí. Connie  Morella 

sa však rozhodla  aj napriek únosu jej volebnej základne kandidovať vo voľbách opäť. Bola 

porazená demokratickým kandidátom Chrisom Van Hollenom.316 Ako sa ukázalo neskôr malo 

to ďaleko väčší dopad na popularitu a moc demokratov ako len zisk jedného kresla - Van 

                                                 
310 Willis T. J.: A Brief History of the Maryland Democratic Party,  DOI: http://www.mddems.org/your-party. 
311 Former governors of Maryland. DOI: 
http://www.msa.md.gov/msa/mdmanual/08conoff/former/html/msa11536.html. 
312 Barone M., Cohen E.R.,  c.d. v pozn. č. 93, str. 707–09. 
313 Tamže, str. 764–65. 
314 Tamže, str. 750–51. 
315 Tamže, str. 740. 
316 Biography of congressman Van Hollen. DOI: http://vanhollen.house.gov/Biography/ 
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Hallen získal onedlho prívlastky ako „jeden z barónov hlavného mesta“317. Republikánov zase 

strata svojich dvoch kandidátov znamenala totálne oslabenie v Marylande. Gerrymandering 

bol veľký úspech, v rokoch 2002-2008 získali všetci demokratický incumbenti aspoň 60% 

hlasov a tešili sa znovuzvoleniam.318 

 California 

V predošlých prípadoch sme si načrtli volebný súboj medzi dvoma stranami, či už 

v štáte s rovnakou popularitou oboch strán (Florida), alebo v štáte s prevahou jednej strany 

(Maryland), čo ak sa však strany rozhodnú spolupracovať? K čomu bude daná spolupráca 

viesť? Prax ukazuje, že keď sa strany dohodnú na spolupráci v gerrymanderingu robia to za 

účelom ochrany svojich úradujúcich politikov319. Štát v ktorom došlo ku takejto praktike je 

okrem iných California. California je najväčším320 štátom USA s počtom obyvateľov vyše 37 

miliónov321. V roku 2000  mala o 4 milióny obyvateľov menej a na základe reapportionmentu 

jej bolo pridelených 35 kresiel v kongrese.322 Prekresľovanie v tom období mali v rukách 

demokrati, ale republikáni sa im vyhrážali súdnym napadnutím plánu ak budú veľmi 

gerrymanderovať. Demokrati sa rozhodli namiesto packingu a crackingu323 

republikánskych priaznivcov ochrániť úradjúcich incumbentov. Podarilo sa im to nebývalým 

spôsobom - len v 5 prípadoch za posledných desať rokov sa podarilo nejakému kandidátovi 

vyhrať voľby v súboji s incumbentom. Vráťme sa ale do roku 2000 a ku návrhu redistrictingu 

- s týmto súhlasili aj úradujúci kongresmani, ktorí keďže sa zameriavajú na znovuzvolenie 

tým neurobili nič prekvapivé. A tak sa rozhodli podpísať redistricting plán a zároveň vyhnúť 

sa volebným bojom čo najviac to len bude možné. Zaplatili si teda známeho odborníka na 

redistricting Michaela Bermana, na to aby im za vyše $1,3mil vyhotovil nový plán.324 Pri 

podotknutí, že každého z kongresmanov to vyšlo na $20,000 jeden z nich povedal: 

„Kažodorčne miniem na kampaň 2 milióny dolárov. Ak sú moji kolegovia  rozumný zaplatia 

svojich $20,000 a Michael im nakreslí obvody v ktorých môžu zvíťaziť. A tí ktorí odmietnu 

zaplatiť? Boh im pomáhaj.“325 A  Michael Berman vytvoril silno republikánske a silno 

demokratické obvody tak, že zo 692 volieb, ktoré sa uskutočnili od roku 2002, resp. zo 692 

                                                 
317 Matusow B.: Can a Nice Guy Finish First? In: Washingtonian. 6/2008, str 50. 
318 Barone M., Cohen E.R.,  c.d. v pozn. č. 93, str. 766- 772. 
319 V angličtine sa označuje termínom bipartisan incumbent protection. 
320 Z hľadiska počtu obyvateľov. 
321 California State Data Center:  2010 Census Redistricting. DOI: 
http://www.dof.ca.gov/research/demographic/state_census_data_center/census_2010/view.php 
322 Census 2000 Data for the State of California. DOI: http://www.census.gov/census2000/states/ca.html 
323 Termín označuje techniku gerrymanderingu, kde legislatívci nakreslia volebné obvody tak, že roztrúsia 
opozičných voličov do viacerých obvodov aby oslabili ich silu. 
324 Sanders J.: Precursor to Prop. 77 “Orchestrated Well”. In: Sacramento Bee. 19.10.2005, str. 3 
325 Tamže. 
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mandátov ktoré sa rozdali v tomto období, 687 skončilo v rukách rovnakej strany.326 To 

pochopiteľne znechutilo obyvateľov tohto štátu a právom sa cítili podvedení. Frustrovaní 

týmto bezohľadným gerrymanderingom a protekciou incumbentov, ktorú im zabezpečili 

politické strany, voliči vzali redistricting z rúk štátnej vlády a predali nezávislému orgánu. 

Autorizovali vytvorenie občianskej komisie pre redistricting - Citizens Redistricting 

Commission - prijatý v referende roku 2008 ako návrh 11327.328 Určite sa jedná o rozumné 

riešenie, ale aj tu sa nájde háčik. Politické strany sa totiž nevzdajú svojej moci bez boja. 

Svedkami toho sú členovia komisie práve v tomto roku (2011). Podľa S. Metha, novinára 

denníka Los Angels Times, keď komisia hľadala expertov na to, aby im robili návrhy nových 

volebných obvodov, nedokázala nájsť žiadneho ktorý by nebol v určitom vzťahu/prepojení 

s politickou stranou.329 Aj to svedčí o tom, aké náročné až nemožné je v súčastnej dobe, 

pri stave americkej politickej scény,  zorganizovať nezávislé voľby. 

 

Záver 

 Občania demokratického štátu si volia svojich zástupcov v domnení, že oni sú tými 

ktorí odovzdávajú mandát politikom. Môže to však byť aj naopak - politici si prostredníctvom 

špinavých zákulisných bojov a dohôd vyberajú svojich voličov. To je však len jeden 

z negatívnych efektov gerrymanderingu. Manipulácia s volebnou spravodlivosťou akú máme 

možnosť vidieť v rámci USA má ďalšie dôsledky.   Občania ako svedkovia 

ovplyvľnovania strácajú záujem o voľby a volebná účasť môže poklesnúť. Štatisticky majú 

politici, ktorí už boli zvolení raz, takú veľkú šancu byť zvolení opäť, že sa sústredia výhradne 

na to.330  Tým sa prehlbuje pokles určitej politickej súťaživosti, ktorá je pre pružné 

demokratické fungovanie politiky nevyhnutná. S tým súvisí aj následná znížená politická 

aktivita a celková motivácia pre politika, ktorý bol znovuzvolený. Stačí mu nasledovať 

stranícke záujmy a ku potrebám voličov mu netreba viac ako populisticky prikyvovať, keďže 

nie je na neho vyvýjaný tlak, ktorý by Fenno označil ako základnú motiváciu ku činom331. 

Rovnako nemusí dbať na záujmy menšín a voličov ktorí ho nevolili. Akou veľkou je teda 

                                                 
326 Kimitch R.: Gerrymandering keeps California politicians safe. DOI : 
http://www.pasadenastarnews.com/news/ci_16235772#ixzz1MEGBvLCn 
327 Proposition 11. 
328 Tamže. 
329 Meth, S.: California's redistricting panel can't escape partisan pressure. In: Los Angeles Times. 19.3.2011, 
DOI: http://articles.latimes.com/2011/mar/19/local/la-me-0319-redistricting-20110318 
330 Frekvencia znovuzvolenia kandidátov je až neuveriteľná. Ako uvádza A.I. Abramowitz neznovuzvolenie 
v rámci volieb do kongresu je veľmi zriedkvé. Vyše 97% incumbentov bolo znovuzvolených v rokoch 1982-
2000. Vo voľbách v rokoch 2002-2004 to bolo až  99%. Niet potom divu, že incumbenti sa spoliehaju na 
znovuzvolenie. 
331 Bližšie pozri c.d. v pozn. č.35. 
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hrozbou gerrymandering pre zastupiteľskú demokraciu? Podľa môjho názoru je veľká. 

Kandidáti politických strán sa môžu dostať k moci, alebo byť zvovuzvolení nie kvôli svojim 

výsledkom, ale podľa toho kto má v rukách prekresľovanie obvodov v danom volebnom 

období.          

 

 

Použitá literatúra: 

ABRAMOWITZ I. a kol. 2005. Incumbency, Redistricting, and the Decline of Competition in 

U.S. House Elections. In: Journal of Politics, Vol. 68, Iss. 1. Február 2006, str. 75–88.  

AYRES B. D. 2000. The 2000 Campaign; Campaign Briefing. In: The New York Times 

11.10.2000 . str. 2. 

BARONE M., COHEN E.R. 2004.  The Almanac of American Politics. National Journal 

Group. 2009. str. 1726. ISBN: 978-0892341207. 

DATE S. 2002. Redistricting Plan Already Under Fire from Democrats, In: Palm beach post, 

Mar. 23, 2002. str. 12 

MATTUSOW B. 2008. Can a Nice Guy Finish First? In: Washingtonian. 6/2008, str 50. 

METH, S. 2011. California's redistricting panel can't escape partisan pressure. In: Los Angeles 

Times. 19.3.2011  

PEARSON R. 1998. Florida Gov. Lawton Chiles Dies. In: Washington Post Sunday. 

13.12.1998; str. 6. 

SANDERS, J. Democrats Might Gain Only 1 House Seat in Redistricting. In: Ventura County 

Star, 15.8.2001. str. 12-14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


