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Seznam zkratek

BE Beroun MO Most

BK Blansko NA Náchod

BM Brno NB Nymburk

BN Benešov NJ Nový Jičín

BV Břeclav OC Olomouc

CB České Budějovice OP Opava

CH Cheb OV Ostrava

CK Český Krumlov PE Pelhřimov

CL Česká Lípa PB Příbram

CR Chrudim PI Písek

CV Chomutov PM Plzeň

ČSSD Česká str. soc. demokra  cká PR Přerov

DC Děčín PT Pracha  ce

DO Domažlice PU Pardubice

FM Frýdek-Místek PV Prostějov

HB Havlíčkův Brod RA Rakovník

HK Hradec Králové RO Rokycany

HO Hodonín RK Rychnov n. Kněž.

JC Jičín SO Sokolov

JE Jeseník ST Strakonice

JH Jindřichův Hradec SU Šumperk

JI Jihlava SY Svitavy

JN Jablonec n. Nisou TA Tábor

KD Kladno TC Tachov

KH Kutná Hora TP Teplice

KI Karviná TR Třebíč

KM Kroměříž TU Trutnov

KO Kolín UH Uherské Hradiště

KT Klatovy UL Ús   nad Labem

KV Karlovy Vary UO Ús   nad Orlicí

LB Liberec VS Vse  n

LN Louny VY Vyškov

LT Litoměřice ZL Zlín

ME Mělník ZN Znojmo

MB Mladá Boleslav ZR Žďár n. Sázavou
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Úvod

Cílem textu je zmapovat výsledky České strany sociálně demokra  cké (ČSSD) v komunálních vol-

bách. Primárně se zaměřuje na volby 2018, ale pro zasazení výsledků do kontextu obsahuje i rám-

cové srovnání v čase pokrývající období 1990 –2018.

Do rozboru je zahrnuto celkem osmdesát měst, a to dle následujícího klíče: všechna města nad 

20 000 obyvatel, plus všechna okresní města bez ohledu na velikost (dvě výjimky, viz níže). 

Tabulka 1: Seznam měst zahrnutých do analýzy dle velikostních kategorií – 2018

Kategorie (počet dle 2018) Města 

Nad 85 000 (10) Praha, BM, OV, PM, LB, OC, CB, UL, HK, PU  

50 000 –84 999 (8) ZL, Havířov, KD, MO, OP, FM, KI, JI*

30 000 –49 999 (18)
TP*, DC*, KV*, CV, JN, MB, PV, PR, CL, TR, Třinec, TA, ZN, PB, CH*, KO*, 
TU, PI* 

20 000 –29 999 (26)
Orlová*, KM, SU, VS, UH, BV, HO, Čes. Těšín, Litvínov, LT, Krnov, NJ, SO, 
HB, CR, ST, KT, Val. Meziříčí, Kopřivnice, JH, ZR, VY, Bohumín, BK, KH*, 
NA* (Jirkov*)

Okresní** pod 20 000 (18) BE, ME, LN, SY, BN, JC, NB, PE, RA, CK, PT, RO, DO, TC, Turnov, RK, UO, JE

Zdroj: ČSÚ, h  ps://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-see2a5tx8j – „Počet obyvatel v obcích – k 1. 1. 2018“ 

* Posuny měst mezi kategoriemi 2006–2018 jsou spíše marginální.  JI 2010 a 2014: kategorie 30 000 –49 999, DC 2006 a 2010, TP 

a KV 2006: kategorie 50 000 –84 999, Orlová 2006, 2010 a 2014: kategorie 30 000 –49 999, PI 2006, 2010 a 2014, KO 2010 a 2014, 

CH 2014: kategorie 20 000 –29 999, NA a KH 2014: kategorie pod 20 000.

** Ve dvou případech (Krnov, Turnov) je namísto okresního města zahrnuto největší město daného okresu. Ve všech ostatních 

případech je okresní město zároveň největším městem. Okresy Praha-západ, Praha-východ, Plzeň-sever, Plzeň-jih a Brno-venkov 

nejsou zahrnuty. V případě pě   okresů (Karviná, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Vse  n, Most) je zahrnuto více než jedno město na 

příslušný okres, což znamená, že se v daném okrese vyskytuje více měst s počtem obyvatel vyšším než 20 000. Do analýzy není 

zahrnuto neokresní město Jirkov, které před volbami 2018 přesahovalo hranici 20 000, v roce 2018 však již nikoliv. Do výpočtu 

průměrných skóre jednotlivých velikostních kategorií je však údaj za Jirkov zahrnut.

Jak je z tabulky patrné, nejedná se tedy o 80 největších měst ČR, nýbrž o 62 největších měst, 

jež dělíme do čtyř velikostních kategorií, a o „zbytkovou“ kategorii 18 okresních měst pod 20 000 

obyvatel.

Tato analýza nemá ambici vysvětlit rozdíly ve volební podpoře ČSSD napříč různými městy ani 

příčiny proměn v čase. Na okraj řečeno: lze se domnívat, že se jedná o kombinaci faktorů perso-

nálních (úspěšní/oblíbení, dlouhole   starostové v některých městech) a strukturálních (chronic-

ká slabost ČSSD v Praze a některých dalších velkoměstech, zejména na území Čech). Cílem textu 
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však není tuto úvahu rozvíjet a zpřesňovat, nýbrž prozkoumat, zda v komunálních výsledcích 

ČSSD ve městech lze vysledovat nějaký vzorec, ať již se týká rozdílů v prostoru (napříč městy) či 

v čase. 

Co tedy primárně ovlivňuje zkoumané rozdíly? Nabízejí se dvě hypotézy. Hlavní roli hraje: 

1. velikostní kategorie měst, 2. území, tedy regionální faktor (volební geografi e). Pro testování 

první hypotézy počítáme aritme  cké průměry všech hodnot (procentních zisků) dané kategorie. 

Výsledná čísla tedy nezohledňují různou velikost (váhu) měst v rámci jednotlivých kategorií. Se 

všemi se počítá jako s rovnými sta  s  ckými jednotkami. Cílem není zachy  t souhrnný procentní 

výsledek ČSSD za danou kategorii, ale ukázat, co je typický procentní výsledek za každou z nich. 

Průměrné hodnoty jsou poté porovnány a pro určení významnos   tohoto faktoru navrhujeme tři 

kumula  vní kritéria: a) významnější rozdíly mezi kategoriemi (rozpě   mezi nejslabší a nejsilnější 

kategorií větší než 5 procentních bodů), b) koherentní směr rozdílů (stoupající/ klesající úspěšnost 

dle velikostních kategorií či jiný koherentní tvar – parabola, apod.), c) elementární stabilita těchto 

vzorců v čase (ne nutně iden  cké napříč celým sledovaným obdobím, ale neměly by se měnit 

častěji než například ve frekvenci troje/čtvery volby v řadě). 

Pro testování druhé hypotézy dělíme města do pě   pásem (opět dle procentních výsledků) 

a zanášíme je do volební mapy. Jako kritérium relevance volíme územní kompaktnost shluků měst 

s podobnou podporou (měst téhož pásma) a elementární stabilitu v čase. Převažují-li na mapě 

města tvořící v rámci kategorií shluky (alespoň tři sousedící okresní města) a s kon  nuitou alespoň 

2/3 volby v řadě, lze považovat územní hledisko za relevantní. Převažují-li izolovaná města a/nebo 

vzorec se mění každé volby, nelze považovat územní hledisko za relevantní. Pásma jsou konstruo-

vána tak, aby mezi sebou byla kompa  bilní v čase: jako početně iden  cké pě  ce měst (po 16) dle 

úspěšnos  .

Pro porovnávání rozdílů v čase používáme jednoduchou metodu, která je založena nikoli na 

logice rozdílů, ale podílů (poměrů). Dělíme procentní výsledek za město v roce A (volby, jež zkou-

máme primárně, tedy 2018) procentním výsledkem za totéž město v roce B (volby, jež jsou refe-

renčním rámcem srovnání, tedy 2014, 2010, atd.). Hodnoty vyšší než 1 znamenají růst podpory 

(lepší procentní výsledek), nižší než 1 pokles. Výsledné podíly poté opět zanášíme do volební 

mapy a zkoumáme vzorec.

Analýza si dále vytyčuje tři sekundární cíle. Za prvé, zajímá nás dlouhodobá celková křivka 

úspěšnos   ČSSD v komunálních volbách za celé sledované období 1990 –2018. Metoda je 

velmi jednoduchá: výpočet aritme  ckých průměrů všech 80 měst za jednotlivé volby. Za dru-

hé, opět pomocí aritme  ckého průměru zjišťujeme „typický dlouhodobý“ výsledek každého 

z 80 měst a sestavujeme jakousi agregovanou volební mapu 1990 –2018. K oběma těmto cílům 

je třeba znovu podotknout, že metoda aritme  ckého průměru nezobrazuje – a ani to není cílem 
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rozboru – skutečný souhrnný procentní výsledek za množinu 80 měst, protože nezohledňuje je-

jich různou váhu, odlišnou účast v jednotlivých volbách atd. Přístup je ryze sta  s  cký – jde o za-

chycení typického výsledku. Za tře  , klademe si otázku míry shody (kongruence) procentních 

výsledků mezi dvěma volebními arénami: komunální a sněmovní. Využíváme přitom rela  vní 

časové blízkos   komunálních voleb k hlavním českým volbám prvního řádu – volbám sněmovním 

(kromě roku 1994 vždy v témže roce nebo v roce následujícím). Metoda je stejná jako u srovná-

vání rozdílů v čase. Komunální procentní výsledky za jednotlivá města jsou vyděleny sněmovními 

procentními výsledky. Hodnoty vyšší než 1 znamenají, že následné komunální volby překonaly 

v daném městě sněmovní procentní výsledek ČSSD, a naopak. Čím více se hodnoty blíží číslu 1, 

 m větší kongruence.
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Volby 2018 v krátkodobém srovnání (2010 –2018)

V první fázi rozboru se zaměřujeme na volby 2018 v krátkodobém časovém srovnání promítnutém 

dvě funkční období zpět, tedy k volbám 2014 a 2010. Rok 2010 je zvolen ze dvou důvodů. 1. ČSSD 

v něm v rámci komunálních voleb dosáhla dosavadního vrcholu své podpory. 2. Je to rok, kterým 

ve sněmovní aréně započala proměna českého stranického systému (nástup nových aktérů a vý-

razné oslabování etablovaných stran jako ČSSD). 

Faktor velikosti města
Nejprve testujeme první hypotézu, tedy ohledně velikos   sídla. Následují volební mapy, testující 

druhou hypotézu. Poté analyzujeme proměny v čase, a to vždy v párovém srovnání (2018 a 2014, 

resp. 2018 a 2010).

Tabulka 2: Průměrné procentní výsledky ČSSD dle velikostních kategorií měst

Kategorie 2018 2014 2010

Nad 85 000 4,53 14,02 23,14

50 000 –84 999 13,05 (8,61*) 18,79 (16,29*) 26,23 (22,79*)

30 000 –49 999 6,64 16,23 22,65

20 000 –29 999 11,53 (9,71*) 19,14 (17,74*) 23,66 (22,12*)

Okresní pod 20 000 6,97 17,65 22,12

Zdroj: vlastní výpočet autora na základě dat ČSÚ, h  ps://volby.cz/ 

* pro srovnání: údaj bez Karviné, resp. Bohumína, jejichž procentní výsledek (2018: 44,15, resp. 57,11 %) se v rámci 
dané kategorie i celkově výrazně vymyká a významně ovlivňuje (zkresluje) aritme  cký průměr za danou kategorii.

Tabulka i grafy naznačují rela  vní slabost velikostního faktoru. Elementární stabilita v čase se 

sice potvrzuje (základní tvar křivky – ovšem pouze při zahrnu   KI a Bohumína, dvojice měst, které 

Průměrné procentní výsledky ČSSD
dle velikostních kategorií měst 2010 –2018

Průměrné procentní výsledky ČSSD
dle velikostních kategorií měst 2010 –2018

– bez Karviné a Bohumína
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svými odchylnými výsledky zkreslují skóre jednotlivých kategorií – viz pozn. k tabulce 2). Neproje-

vuje se ovšem koherentní směr (vzorec) rozdílu (propad se nachází „uprostřed“ křivky, v kategorii 

30 –50  síc). Rozdíly mezi průměrnou úspěšnos   kategorií jsou v roce 2010 prak  cky zanedba-

telné, v roce 2014 spíše malé (celkové rozpě   jen těsně přes 5 procentních bodů – nikoli však při 

vypuštění KI a Bohumína) a jen v roce 2018 je lze považovat za významnější. Nicméně i tehdy je 

umocňuje vysoké skóre KI a Bohumína – bez této dvojice je 5procentní celkové rozpě  , navržené 

zde jako kritérium velikos   rozdílů, prolomeno jen těsně.

Pla   tedy, že se rozdíly spíše prohlubují v čase. To s sebou nese i jedno matema  cky překva-

pivé zjištění. Čím slabší výsledek ČSSD,  m více rozdíly mezi kategoriemi měst vynikají (větší 

rozdíly se to  ž zpravidla vyskytují při vyšších numerických hodnotách). V roce 2010, kdy ČSSD 

v komunálních volbách dosáhla svého vrcholu, byly rozdíly mezi kategoriemi prak  cky irelevant-

ní, při vypuštění KI a Bohumína vlastně nulové. Díky vynikajícím výsledkům v BM, OV a OC tehdy 

ČSSD měla velmi solidní skóre i v kategorii největších měst nad 85 000 obyvatel. Bez zahrnu   KI 

a Bohumína to dokonce byla nejsilnější kategorie, byť rozdíly mezi všemi kategoriemi byly tehdy 

zanedbatelné.

V letech 2014 a 2018 je ale již zjevný rela  vní přesun těžiště podpory do menších měst (to 

vše při celkovém masivním oslabení výsledků ČSSD – proto rela  vní). Patrné jsou vrcholy u dru-

hé a čtvrté velikostní kategorie: 50 –85  síc a 20 –30  síc. Největší slabinou jsou v letech 2014 

i 2018 největší velkoměsta (kategorie nad 85 000), pak hned tře   kategorie středně velkých měst 

(30 –50  síc). Obě kupodivu dopadají hůř než nejmenší velikostní kategorie (okresní města pod 

20  síc). Přitom právě v nich by bylo možné předpokládat největší ztráty ve prospěch lokálních 

a nezávislých sdružení. Tento předpoklad se ale nepotvrzuje.

Jako hlavní závěry je třeba shrnout 1. tendenci zvýrazňování rozdílů mezi velikostními kategori-

emi (zejména 2018), 2. setrvalý propad kategorie největších velkoměst, 3. rela  vně malé rozdíly 

mezi velikostními kategoriemi navzdory prohlubování. Zejména tře   zmíněný poznatek by mohl 

zakládat předpoklad, že silnější roli sehrává geografi cký faktor, což testujeme níže.

Geografi cký faktor
U veškerých map použitých v této analýze je třeba zdůraznit, že zobrazují pouze výsledek za pří-

slušné okresní (či jiné) město – nikoli za celou územní jednotku (zpravidla okres). Tento územní 

způsob znázornění je použit jen pro lepší a přehlednější vizualizaci.

Mapa níže ukazuje, že geografi cký faktor se jeví jako relevantní dle kritérií vymezených výše. 

Velká většina měst se nachází v územně kompaktních shlucích dle jednotlivých pě   pásem. Lze 

vysledovat dvě velká jádrová území podpory: úzký, ale lidnatý prstenec měst kolem OV a mnohem 

širší kolem BM a přesahující na západ až do krajů Vysočina a Jihočeského. Jako územně rela  vně 
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kompaktní se jeví i hlavní slabiny ČSSD: pás měst procházející Středočeským a Ústeckým krajem 

a dva souvislé shluky v Karlovarském kraji, respek  ve ve východních Čechách.

Nejúspěšnější skupina šestnác   měst (nejtmavší pásmo) pokrývá velmi široké rozpě   procent-

ních výsledků (viz mapa výše). Výrazně se vymyká dvojice KI, Bohumín (44,15, resp. 57,11 %), 

za nimiž následuje šes  ce měst nad 20 % (NA, VY, JH, ZN, FM, NJ). Pět měst z této silné osmičky 

spadá do velikostní kategorie 20 –30 000 a další dvě do kategorie 50 –85 000, což také mnoho vy-

povídá o jisté nevyrovnanos   velikostních kategorií a o dvou výrazných vrcholech iden  fi kovaných 

v roce 2018 (viz sekce výše). 

Až s odstupem pokračuje zbylých osm měst nejtmavšího pásma s výsledky cca mezi 11 a 15 %. 

Poměrně široké rozpě   reprezentuje i druhé nejsilnější, červené pásmo. Tři z těchto měst (RA, PV, 

BV) měla výsledky nad 10 %, a blíží se tak prvnímu pásmu. Zbývající tři pásma naopak vykazují úz-

ká rozpě  . Nula u bílého pásma se týká pouze RK, kde ČSSD letos vůbec nekandidovala (jediný pří-

pad ze zkoumané osmdesátky měst). Nejslabším fak  ckým skóre by tedy byl KO se svými 2,10 %, 

následovaný LB s 2,11 %. Pod 3 % dále skórovala Praha, UL, KV, CH a ST. Jedná se jen o města na 

území Čech. Také ze sedmi měst v pásmu 3–4 % bylo jen jedno moravské (HO).

Pro srovnání následuje dvojice map. Mapa vlevo znázorňuje volební výsledek 2018, ale s odliš-

ně konstruovanými pásmy. Dobře zde vyniká nadstandardně úspěšná „osmička“ měst se zisky nad 

20 %. Z mapy též jasně plyne, že výrazně převažují města pohybující se pod nebo jen těsně nad 

5 %. Navíc bílé pásmo měst pod 5 % pokrývá rozsáhlý a souvislý shluk měst v severovýchodních 

Čechách a rozsáhlý pás měst od jižních přes střední až po severní Čechy. Spadají sem i 2 z 3 měst 

Karlovarského kraje a několik izolovaných měst na východní Moravě (včetně ZL, PR či HO). Ma-

pa vpravo naznačuje sílu personálního faktoru. Zobrazuje města vedená starosty či primátory za 

ČSSD v období 2014 –2018, případně v čás   tohoto období. Zcela nepřekvapivě lze vysledovat 

jistou korelaci mezi úspěšnos   ČSSD a dlouhodobějším působením jejích starostů či primátorů, 

typicky od roku 2010 či 2012 (mimořádným případem je bohumínský P. Vícha od roku 1994).

ČSSD zde nekandidovala.

2018
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Volby 2014
Volební mapa komunálních voleb 2014 je v zásadě podobná mapě roku 2018 (nutno porovnávat 

porovnatelné, tj. se stejně konstruovanými pásmy, tedy s první uvedenou mapou 2018 výše). Ze-

jména nejúspěšnější pě  na vykazuje mezi lety 2014 a 2018 značnou kon  nuitu (12 z 16 měst ve 

stejném pásmu). Obecně vzato posuny mezi kategoriemi nenaznačují jednoznačný regionální vzo-

rec. Posilující tendence převažovala ve městech Vysočiny, Pardubického, Libereckého a Zlínského 

kraje, oslabující naopak v Olomouckém kraji. 

Při bližším pohledu na výsledky se opět ukáže značná vnitřní různorodost obou krajních katego-

rií. V rámci té nejsilnější se opět zcela vymyká Bohumín (55,41 %). Naopak KI v roce 2014 dosáhla 

podstatně horšího výsledku než v roce 2018 („pouze“ 33,80 %) a předs  hly ji NA a JH s výsledky 

nad 40 %. Dále nad 30 % dokázaly skórovat ZN, VY a NJ a nad 25 % jen Havířov, TC a PV. V rámci 

nejslabší kategorie přesně v polovině měst (8 z 16) ČSSD skórovala pod 10 % (LB, Turnov, MO, LT, 

ME, KO, RK, ST). Šlo tedy výhradně o města na území Čech, s převahou v Libereckém, Ústeckém 

a Středočeském kraji.

Města se starosty / primátory
ČSSD 2014 –2018

2018

2014
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Volby 2010
Při srovnání volební mapy z roku 2010 s mapami výše je již patrná jistá proměna volební geo-

grafi e ČSSD. Již první zběžný pohled na mapu odhalí existenci silné regionální opory, která již 

v pozdějších komunálních volbách nebyla přítomna: souvislý pás (shluk) měst od Vysočiny (ZR) 

přes severní část Jihomoravského kraje (BM, BK, VY), přes Olomoucký kraj (PV, OC) až po Krnov 

v Moravskoslezském kraji. Také u tradiční severomoravské bašty lze zaznamenat nenápadný, leč 

významný rozdíl. V letech 2018 i 2014 se jednalo o prstenec měst kolem OV, v roce 2010 však 

o shluk včetně OV samotné. 

Velké rozpě   u nejsilnější kategorie nabízí poněkud pestřejší obrázek: 11 z 16 měst nad 30 %, 

z toho Bohumín (63,12 %) a KI (50,31 %) klasicky vysoko nad všemi ostatními, TC nad 40 % a FM 

nad 35 %. Také nejslabší kategorie stojí za bližší pohled; 6 z 16 měst skórovalo pod 15 % (ZL, TR, 

KH, RK, Turnov a MO). Na rozdíl od let 2014 a 2018 tedy v roce 2010 nepla  lo, že na samém dně 

pomyslného žebříčku byla jen města Čech.

Při srovnání nejsilnějších pásem 2010 a 2014 vidíme kon  nuitu pouze u 9 z 16 měst (při 

srovnání 2010 a 2018 u 10 měst). Celkově oslabující tendence (2010 a 2014) se ukazuje u krajů 

Olomouckého a Vysočiny, posilující u Jihočeského. Přímé srovnání 2010 a 2018 toto potvrzuje 

u Olomouckého kraje (naopak Vysočina smazává ztráty) a navíc vyniká oslabení Karlovarského 

kraje (kvůli postupnému úpadku podpory v CH). Výraznou proměnou mezi roky 2010 na jedné 

straně a 2014 i 2018 na druhé je velké rela  vní oslabení všech tří hlavních moravských metro-

polí (BM, OV, OC). 

2010
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Změna v čase 2010 –2014 –2018

Cílem této sekce je systema  cky zachy  t proměny procentní podpory v čase, a to přesněji než 

doposud skrze nahodilou iden  fi kaci některých přesunů měst mezi kategoriemi. Metoda je po-

psána v úvodu (vydělení porovnávaných procentních výsledků a jejich vizualizace na volební 

mapě). 

Pouze ve dvou ze zkoumaných 80 měst dokázala ČSSD zvýšit svůj procentní výsledek (KI: 1,31, 

Bohumín: 1,03). Všechny ostatní hodnoty, jak ostatně udává popisek mapy, jsou nižší než 1. Na-

příklad hodnota 0,5 znamená, že se procentní výsledek z roku 2014 v roce 2018 zmenšil na polo-

vinu atp. Nejúspěšnější kategorie se opět vyznačuje značnými vnitřními rozdíly. FM se skóre 0,99 

prak  cky obhájil svůj výsledek z roku 2014. Další čtyři města skórovala nad 0,7 (ZN, NA, LN, VY). 

Ostatní kategorie mají naopak kompaktní skóre s malými rozpě  mi, a to včetně nejslabšího bílého 

pásma. Nula se opět týká jen RK, kde ČSSD v roce 2018 nekandidovala. Bez RK by rozpě   skóre 

bylo 0,30 –0,18 (město s největším propadem, kromě RK, byl CH).

Základní geografi cký vzorec velmi dobře koresponduje s volební mapou 2018, přesto stojí za 

pozornost některé dílčí rozdíly. Například mapa změny 2014 a 2018 lépe vys  huje kontrast mezi 

výrazným poklesem v BM a OV na jedné straně, a větší úspěšnos   shluku menších měst okolo 

obou metropolí. Ještě větší poklesy než BM a OV se týkají celé řady velkoměst a krajských měst 

v bílém pásmu: Praha, UL, LB, HK, OC, KV, KD. Z krajských měst se tomuto vymyká pouze PU, ZL, JI 

a PM s o něco mírnějšími poklesy.

Jako slabá místa na mapě se dále jeví úplný severozápad (Karlovarský kraj a CV), část východních 

Čech (HK, RK, UO) a Praha se dvěma středočeskými městy (KD, KH). Za pozornost stojí seskupení 

rela  vně úspěšných menších měst uvnitř čtyřúhelníku vymezeného zhruba krajskými velkoměsty 

A, KV, UL, LB (LN, ME, BE, RA, LT, CL).

Nárůst % podpory.

Změna 2014 –2018
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Následující mapa přináší přímé párové srovnání rekordně slabého výsledku 2018 s rekordně 

silným výsledkem 2010. Skóre výsledných podílů (viz popisek mapy) jsou tedy celkově posazena 

ještě níže.

Obě mapy (2014–8 i 2010–8) jsou si očividně podobné. Oblastmi rela  vně menších ztrát je 

opět úzký prstenec měst kolem OV a široký zhruba kolem BM (s přesahem do Jihočeského kraje 

a Vysočiny). Oblastmi silných ztrát jsou velkoměsta obecně a dále Karlovarský kraj, Ústecký kraj, 

část středních Čech (opět včetně Prahy) a stejná východočeská trojice (HK, RK, UO).

Pouze ve třech městech dokázala ČSSD v roce 2018 zvýšit svůj procentní výsledek opro   roku 

2010 (NA: 1,76, ZN: 1,05 a JH: 1,02). Této trojici se velmi blíží klasicky silná dvojice Bohumín (0,90) 

a KI (0,88) spolu s dalším městem regionu NJ (0,85). Z ostatních jen VY překročil skóre 0,6. Pro vět-

šinu měst nejsilnějšího pásma tedy pla  , že v nich ČSSD dokázala obhájit jen cca polovinu či méně 

svého procentního výsledku z roku 2010. Nejslabší bílá kategorie má fak  cké rozpě   0,19 – 0,11 

(při vypuštění zvláštního případu RK, kde ČSSD v daném roce nekandidovala). A městem s největ-

ším propadem (mimo RK) byl KO (skóre 0,11).

Nárůst % podpory.

Změna 2010 –2018
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Výsledky ČSSD v komunálních volbách před rokem 2010

Cílem následující sekce je prozkoumat komunální výsledky ČSSD v delší časové perspek  vě. Za úče-

lem návaznos   na provedený rozbor 2010 –2018 je zvolena retrospek  vní posloupnost. S ohle-

dem na úspornost analýzy již v této fázi neprovádíme srovnání procentní změny. Jde o zachycení 

posunů v méně detailním měřítku: jak se postupně proměňoval základní vzorec volební geografi e 

ČSSD. Nejprve je však prověřena první hypotéza ohledně vlivu velikos   města. 

Faktor velikosti města
Tabulka 3: Průměrné procentní výsledky ČSSD dle velikostních kategorií měst 1990 –2018

Kategorie 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990

Nad 85 000 4,53 14,02 23,14 19,87 18,12 20,51 11,59 6,93

50 000 – 84 999 13,05 18,79 26,23 22,73 20,15 24,6 14,15 9,24

30 000 – 49 999 6,64 16,23 22,65 18,76 16,94 20,63 12,04 8,87

20 000 –29 999 11,53 19,14 23,66 20,15 18,44 19,69 9,88 5,73

Okresní pod 20 000 6,97 17,65 22,12 18,51 19,33 18,67 11,70 6,74

Zdroj: vlastní výpočet autora na základě dat Českého sta  s  ckého úřadu, h  ps://volby.cz/

Poznámka: kategorizace měst dle velikos   za období 2010 –2018 dle dat ČSÚ, h  ps://www.czso.cz/csu/czso/
pocet-obyvatel-v-obcich-see2a5tx8j – sekce „archiv“. Data za rok 2006, viz www.mvcr.cz/soubor/pocet-obcane-
leden06-2-xls.aspx. Souhrnná data za starší období se autorovi nepodařilo dohledat, proto vychází kategorizace 
za období 1990 –2002 z kategorií k nejstaršímu dostupnému datu, tedy k 1. 1. 2006. Vzhledem k obecně mar-
ginálním přesunům měst mezi kategoriemi se nejedná o závažný metodologický problém. Posuny měst mezi 
kategoriemi 2006 –2018: viz pozn. k tabulce 1 výše.

Ze srovnání v delší časové řadě plyne několik zajímavých poznatků, které však potvrzují závěry 

konstatované výše. Za prvé, rozdíly mezi skóre kategorií jsou v období 1990 –2018 velmi ma-

Průměrné procentní výsledky ČSSD 
dle velikostních kategorií měst
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lé. Hodnota navržená zde jako kritérium relevance (rozpě   mezi kategoriemi maximálně 5 pro-

centních bodů) je dosažena pouze ve třech případech: 2018, 2014 a 1998. Všechny křivky grafu 

výše jsou tedy velmi ploché – kromě 2018. V delším časovém srovnání se navíc nepotvrzuje ani 

stabilita tvaru křivky v čase, ani koherence jejího tvaru (klesající či stoupající linie nebo křivka 

podobná parabole či Gaussově křivce).  Za druhé, na rozdíl od let 2018 a 2014 nebyla největší 

velikostní kategorie nad 85 000 v období 1990 –2010 ani jednou kategorií nejslabší. Čtyřikrát 

(2010, 2006, 1998, 1990) byla dokonce středně úspěšnou kategorií (3. místo z 5). Vždy kromě 

2014 nejlépe skórovala kategorie 50 –85 000. Naopak se v delší časové řadě nepotvrzuje síla 

kategorie 20 –30 000. Ve volbách 1990 a 1994 byla dokonce nejslabší, 1998 druhá nejslabší. 

Ilustrují to i grafové linie, které se u většiny voleb mírně svažují směrem doprava (tedy k menším 

velikostním kategoriím).

Pozvolné posilování kategorie 20 –30 000 od konce 90. let a oslabování kategorie 85 000+ v le-

tech 2014 a 2018 poukazují na jednoznačný hlavní závěr: dlouhodobý přesun rela  vního těžiště 

z větších do menších měst. Sekundárním závěrem zůstává, že silnou pozici si dlouhodobě drží 

středně větší města 50 –85 000. Celkově se síla velikostního faktoru jeví poměrně slabá. 

Geografi cký faktor

                                                          2010                                                                    2006

                                                          2002                                                                   1998
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Srovnání první dvojice map výše (pro přehlednost je znovu přiložena i mapa voleb 2010) ukazu-

je na některé zajímavé průlomy do kon  nuity geografi ckého vzorce mezi lety 2006 a 2010. Hlavní 

jádro podpory sice leželo v obou případech na Moravě, ale v roce 2006 bylo těžiště zřetelně více 

na severovýchodě. Hlavní regionální opora zahrnovala většinu měst Olomouckého a Moravsko-

slezského kraje. Naopak do ní nepatřily BM a BK. Dalším výrazným rozdílem je slabina v jižní čás   

republiky (2006), která kontrastuje s pozdějšími vysokými skóre zejména měst jako JH a ZN. Na-

opak větší koncentraci měst se silnější podporou lze vidět na západě a severozápadě republiky. 

Velmi slabý pás 4 měst mezi LB a JC je naopak konstantou, patrnou i v letech 2010 a 2014 (ostatně 

s přihlédnu  m ke žlutému pásmu to o severovýchodních Čechách pla   obecně – kromě NA).

Pojítkem voleb 2002 a 2006 byla hlavní oblast podpory na střední a severní Moravě. V roce 

2002 však zahrnovala poněkud méně měst a těsněji na ni navazovala města se slabými výsledky 

(rela  vně slabší výsledky SU, SY, BK, BM, VY, HO, UH, KM atd.). Podobné bylo i rozložení slabých 

oblas  : jih republiky a severovýchodní Čechy. Hlavním rozdílem byl odlišný geografi cký tvar se-

kundární oblas   podpory na západě republiky (lepší umístění většiny středočeských měst v roce 

2002, a naopak rela  vní zhoršení na severozápadě: SO, KV, CV, LN).

Za  mco ještě mezi volbami 2006 a 2002 lze vysledovat jistou kon  nuitu vzorce volební geogra-

fi e, ve starším období se mapy mezi sebou značně liší – skoro jako by ani nešlo o jednu a tutéž 

poli  ckou stranu. Značný zlom je patrný mezi roky 1998 a 2002. Právě tehdy se hlavní těžiště 

podpory zřetelně přesunulo ze severozápadu Čech (zejména úzký pás měst v Podkrušnohoří) na 

Moravu. Velkým slabým místem byla města širokého středu republiky (většina Středočeského, Ji-

hočeského, Královéhradeckého kraje s přesahem do krajů Libereckého, Pardubického a Vysočiny), 

z nějž jako výjimka vystupovalo jen město Pardubice. Naopak společným prvkem volebních map 

1998 a 2002 je slabina na jihovýchodním okraji Moravy. 

Volby 1994 opro   roku 1998 opět přinášejí velmi odlišný obrázek: vysoká umístění některých 

měst severovýchodních Čech a Vysočiny (CL, MB, TU, RK, SY, ZR, PE). Zajímavé jsou i geografi cky 

ČSSD zde nekandidovala. ČSSD zde nekandidovala.

                                                            1994                                                                  1990
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izolované úspěchy ČSSD v CK, PE, ZN a VY – města, která se poté spíše propadla, ale vrá  la se na 

vysoké příčky v nejnovějším období. Pojítkem voleb 1994 a 1998 byl rela  vní úspěch na severo-

západě republiky (1994 zejména SO, KV, TP) a do jisté míry i na Karvinsku (v roce 1994 vynikaly 

jen Bohumín, Havířov a Orlová, 1998 navíc i OV a KI). „Slabý střed republiky“ byl v roce 1994 

podstatně užší než v roce 1998: města čás   středních a jižních Čech s minimálním přesahem do 

Královéhradeckého kraje (HK, JC). Podstatně slaběji se naopak v roce 1994 celkově umís  la mo-

ravská města.

Mapa roku 1990 se opět velmi liší. U moravských měst lze vidět ještě slabší výsledek než v roce 

1994 (jejich postupné posilování byl tedy kon  nuální proces od voleb 1990 do voleb 2006). Slabý 

východ republiky navíc z Moravy přesahoval do Čech (UO, HB, KH). Hlavním těžištěm byl široký 

sever Čech (zejména SO, CV, MO, TP, DC, CL, LB, NA, RK), ale slabší oblas   podpory jsou patrné i na 

středozápadě Čech (PM, DO, KT, RA, KD) a jihovýchodě Čech (CK, CB, JH, PE). 
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Dlouhodobá křivka podpory a agregovaná volební mapa

V této sekci sledujeme dva ze tří výše vytyčených sekundárních cílů: 1. jak se podpora ČSSD měni-

la v čase napříč všemi zkoumanými 80 městy a 2. jak jednotlivá města v průměru skórovala napříč 

celým sledovaným obdobím. Tabulka níže je řazena dle retrospek  vní posloupnos  .  

Je zřejmé, že celé sledované období se dle úspěšnos   ČSSD ve zkoumaných 80 městech rozpadá 

do tří fází: rela  vně silné dlouhé střední období 1998-2014 s výsledky kolem 20 %, a slabý počátek 

(1990-1994) i konec (2018) s výsledky okolo 10 %. Hlavních vrcholů bylo dosaženo ve volbách 2010, 

resp. 1998. 

          Nárůst % výsledku 1990 –1994                                  Nárůst % výsledku 1998 –2002

          
Nárůst % výsledku 2002 –2006                                  Nárůst % výsledku 2006 –2010

Průměrný procentní výsledek ze všech 80 měst
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Čtveřice map výše zobrazuje, v kterých městech docházelo k nárůstu procentní podpory ČSSD 

mezi bezprostředně následujícími volbami. Z důvodu úspornos   nevkládáme mapu 1994 –98 (ná-

růst všude kromě RK, HK, PE), 2010 –14 (pokles všude kromě NA, ZN, JH) a 2014 –18 (pokles všude 

kromě KI a Bohumína).

Dvojice map výše porovnává, v kterých městech došlo k nárůstu procentní podpory ČSSD mezi 

oběma vrcholy (přímé párové srovnání voleb 1998 a 2010), respek  ve mezi oběma dosud nej-

horšími výsledky, a shodou okolnos   mezi dvojící voleb rámujících celé zkoumané období (ná-

růst 2018 opro   1990). Výsledky jsou velmi ilustra  vní. Mapa vlevo jasně dokládá jistou „ztrátu 

dechu“ měst na západě, severu a severovýchodě Čech. Měst, která dosáhla svého vrcholu již 

v roce 1998 a an  cipovala tak pozdější masivní propad podpory ČSSD. S  m dobře koresponduje 

i mapa vpravo, která dokresluje dlouhodobý přesun těžiště podpory ČSSD směrem na východ 

republiky.

Agregovaná volební mapa ukazuje několik ohnisek podpory na západě Čech (SO, TC, DO), na 

pomezí Jižních Čech a Vysočiny (JH, PE, ZR), na střední Moravě (OC, PV, VY), na Ostravsku (Bo-

humín, KI, Havířov, OV, FM) a izolovaná města NA a DC. Přidáme-li druhé, červené pásmo, vyni-

           Nárůst % výsledku 1998 –2010                                  Nárůst % výsledku 1990 –2018

Průměrný % výsledek 
1990 –2018
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kají dvě širší oblas   podpory: 1. pás od jihozápadu Moravy (s přesahem do krajů Jihočeského a 

Vysočina) až na její sever a do Slezska, 2. středozápadní Čechy (DO, TC, PM, RA, KD). Jako hlavní 

slabiny se jeví 1. „velké“ severovýchodní Čechy (většina měst Královéhradeckého a Libereckého 

kraje s přesahem do krajů Středočeského, Pardubického, Vysočiny a Olomouckého), 2. východní 

Morava (Zlínský kraj + HO, BV) a 3. jihozápadní Čechy (většina měst Jihočeského kraje a KT).

V rámci nejsilnější kategorie se naprosto vymyká Bohumín (47,03 %) a vysoko nad 20 % skóruje 

i KI (28,75 %). Všechna ostatní města se drží mírně nad 20 % (9 měst) nebo na 20 % (5 měst této 

skupiny). Nejslabší pě  cí měst je Turnov (9,04 %), JC (10,41 %), HB (10,83 %), KO (11,00 %) a LT 

(11,01 %). Praha s 11,68 % se nachází cca uprostřed této nejslabší skupiny. 
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Kongruence (míra shody) mezi komunálními 
a sněmovními výsledky ČSSD

V poslední sekci je provedeno srovnání volebních výsledků napříč dvěma volebními arénami: ko-

munální a sněmovní. Krátký časový odstup k tomu přímo vybízí. Volby 1994 jsou z tohoto srovná-

ní vyňaty. Nejen proto, že odstupy od sněmovních voleb 1992 a 1996 byly dvouleté, ale i proto, 

že stranický systém se v té době teprve konsolidoval a koherentní („stranický“) vzorec volebního 

chování voličů v první polovině 90. let ještě nelze předpokládat (zejména ne u ČSSD jako nově se 

prosazující strany). Omezíme se tedy na kratší časové pásmo: 1998 –2018.

Komunální procentní výsledky jsou vyděleny sněmovními procentními výsledky. Hodnoty nižší 

než 1 znamenají, že následné komunální volby v daném městě zaostaly za sněmovním procent-

ním výsledkem ČSSD, a naopak. Například hodnota 0,25 znamená, že nominální procentní výsle-

dek v komunálních volbách byl v příslušném městě 4krát slabší než výsledek sněmovní. Čím více 

se hodnoty blíží číslu 1,  m větší je kongruence.

Výsledky jsou opět zaneseny na volení mapu, ale konstrukce pásem je tentokrát odlišná. Pás-

ma jsou vytvořena dle fi xních rozpě   ve 4 kategoriích: 0 –0,49 (města, kde komunální procentní 

výsledek byl poloviční či ještě horší než sněmovní), 0,5–0,99 (komunální výsledek mírně horší 

než sněmovní), 1–1,99 (komunální mírně lepší než sněmovní) a 2+ (komunální dvojnásobný 

opro   sněmovnímu či ještě lepší). Smyslem pevných pásem je ukázat co nejkompaktnější ob-

rázek celkové komunálně-sněmovní bilance v čase. Světlé barvy na šes  ci map níže znamenají 

zaostávání komunálního výsledku za sněmovním, a to výrazně (bílá), či mírně (žlutá). Tmavé 

barvy znamenají, že sněmovní výsledek byl komunálním výrazně (hnědá), či mírně (červená) 

překonán.

Legenda ke všem 6 mapám              2017 –2018                                                         2013 –2014
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Mapy ukazují, že 1. naprosto převažuje zaostávání komunálních procentních výsledků za výsled-

ky sněmovními a 2. zejména to pla   o starším období 1998 –2006 včetně. Dále je zajímavé, že se 

nikterak neprojevuje vliv délky časového odstupu mezi volbami (cca půl roku 1998 –2010, cca rok 

2013 –2018). Výrazně se vymykají volby 2010, kdy v takřka polovině měst dokázala ČSSD překonat 

svůj sněmovní procentní výsledek, a volby 2017 –18, kdy se projevila zdaleka největší nevyrovna-

nost poměru mezi sněmovními a komunálními výsledky (jediná mapa se zastoupením všech čtyř 

pásem). I s ohledem na ne/vyrovnanost pla   rozdíl mezi starším obdobím 1998 –2010 s mnohem 

„plošším“ vzorcem (dr  vá většina měst ve dvou pásmech) a rozmanitějším nejnovějším obdobím 

po roce 2013.

Mapy též prozrazují, že v zásadě neexistuje jednoznačný a v čase stabilní geografi cký vzorec. 

V roce 2006 vidíme bílé shluky na severu a jihu republiky. V roce 2002 opět na jihu republiky a pás 

mezi KH a SU. V roce 1998 dva menší shluky na severo- i jihovýchod od středních Čech. V roce 2010 

naprosto převažovala červená města „uvnitř“ republiky a žlutá na okrajích (ale s hlubokým vykroje-

ním dovnitř cca v oblas   východních Čech). 

Jistá souvislost je ovšem patrná mezi volební mapou 2017–18 a 2013 –14. Ve všech deví   městech, 

kde ČSSD v komunálních volbách 2014 skórovala lépe než ve sněmovních 2013, se jí totéž podařilo 

v letech 2017–18 (vůči roku 2010 to bylo jen šest z deví   měst, což je zajímavé, protože v roce 2010 by-

lo měst s lepšími komunálními skóre násobně více). Také mezi nejslabšími kategoriemi u map 2017–18 

a 2013 –14 existuje jistý překryv (čtyři z šes   bílých měst 2013 –14 byla v téže kategorii i 2017–18).

                                                          2010                                                                    2006

                                                          2002                                                                   1998
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Jen jedno ze zkoumaných 80 měst dokázalo ve všech zde porovnávaných šes   případech skó-

rovat lépe ve volbách komunálních než ve sněmovních: Bohumín. Jen pět dalších to dokázalo 

alespoň v polovině případů (a všechna v nejnovějším období 2010 –18): TC, CK, JH, VY, PV. Dlou-

hodobou komunální slabinou je naopak MO (pět z šes   případů v bílém pásmu).

Rozdělíme-li silně zastoupené žluté pásmo napůl, abychom získali diferencovanější obrázek, 

vypadá šes  ce map následovně:

Legenda ke všem 6 mapám         2017 –2018                                                         2013 –2014

                                                        2010                                                                    2006

   
                                                       2002                                                                   1998
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V roce 1998 se obrázek přidáním 5. pásma mírně mění a odkrývá se o něco lepší komunálně-

volební úspěšnost většiny západo- a několika severočeských měst. Na mapách 2002 a 2006 se 

opro   konfi guraci se čtyřmi pásmy mění jen málo (potvrzuje se silnější status západočeské dvojice 

DO a TC). V roce 2010 se naprostá většina žlutých měst přidáním 5. pásma zbarvuje do oranžova, 

což jen potvrzuje výjimečný komunální výsledek v tomto roce: nejen celkový vrchol ČSSD v této 

volební aréně, ale výkon dokonce srovnatelný se sněmovními volbami téhož roku. 

Zajímavá je mapa 2013 –14, která naznačuje přesun těžiště na jih (velký, takřka souvislý shluk 

měst od Jihočeského až po Moravskoslezský kraj a menší v Plzeňském kraji s přesahem do Středo-

českého). Dokonce se rýsuje částečný překryv s červenými městy roku 2010, byť je tato korelace 

slabá. Procentně hůře než ve sněmovních volbách 2013 ČSSD v komunálních volbách 2014 bodo-

vala v celých východních Čechách (města krajů Pardubického, Libereckého a většina Královéhradec-

kého), severozápadních Čechách (většina měst Karlovarského a Ústeckého kraje), v souvislé čás   

severní Moravy/Slezska (od SU až po OV) a podél východní hranice Moravy (od BV po Kopřivnici). 

Detailnější srovnání 2017–2018
U volební mapy 2017–18 stojí za to zastavit se podrobněji. Jižní těžiště není tak doširoka rozptýle-

né jako u mapy 2013 –14 a je mnohem více koncentrováno do krajů Jihomoravského a Vysočiny. 

Ostravsko se od této velké jižní opory jeví více teritoriálně oddělené, zato však s mnohem silněj-

ším skóre (čtyři města v hnědém pásmu). Západní opora je územně velmi podobná jako na mapě 

2013 –14. V roce 2018 však zde bylo více měst s červeným (tedy lepším než sněmovním) skóre. 

Rozdílem mezi mapami 2017–18 a 2013 –14 je existence tře  ho těžiště na severu republiky, které 

na mapě 2013 –14 vidíme jen v náznaku, ale na mapě 2017–18 již představuje souvislý shluk (CL 

a MB s červeným a DC, ME, NB a JN s oranžovým skóre).    

Blíže je též třeba zaměřit se na skóre měst nejsilnější kategorie. Ve všech případech se jedná 

o města, jejichž komunální výsledek se v roce 2018 vymykal z celkového kontextu výrazné volební 

porážky (v tomto hnědém pásmu je sedm měst ze „silné osmičky“ – srov. sekce výše o volbách 

2018 – geografi cký faktor). To není triviální tvrzení, protože zde, v poslední kapitole, nezkoumáme 

komunální úspěšnost samu o sobě, ale rela  vně vůči volbám sněmovním. V tmavých pásmech se 

tak mohou ocitnout města s velmi slabým komunálním procentním výsledkem, ale ještě slabším 

sněmovním. To se však u komparace 2017–18 neděje.

Není překvapením, že absolutní jedničkou v rámci 7členné nejsilnější kategorie opět zůstává 

Bohumín (komunální procentní výsledek více než 4násobný pro   sněmovnímu, skóre 4,13) v těs-

ném závěsu s Karvinou (takřka čtyřnásobek, skóre 3,84). Následuje NA (takřka trojnásobek sně-

movního výsledku, skóre 2,75), JH s FM (takřka 2,5násobek: skóre 2,49, resp. 2,45) a NJ s ZN (2,31, 

resp. 2,30).
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Pozoruhodné je, že jen čtyři ze 17 měst druhé nejsilnější, červené kategorie zaznamenala více 

než 1,5násobek sněmovní procentní podpory: SO, VY, TC a LN. I v tomto ohledu se tedy jeví jistý 

odstup mezi nejsilnější skupinou několika málo měst a zbytkem (opět srov. výše se silnou osmič-

kou). 

Pokud jde o vůči sněmovním výsledkům nejslabší 12člennou bílou kategorii, tře  na z nich takto 

zaostávala i v roce 2014: KO, ST, MO a RK (bylo již zmíněno, že tehdy to byla čtyři města z celko-

vých šes   bílých). Bylo již též uvedeno, že MO je vůči sněmovním výsledkům vůbec nejslabším 

komunálním místem ČSSD (pochopitelně v rámci zkoumané skupiny 80 měst). Nejslabší skóre, 

nulu, však ve srovnání 2017–2018 zaznamenal RK (ČSSD zde vůbec nekandidovala). Následují ST 

(0,28), KO (0,36), LB, CH (obě 0,38), HO (0,43) a UO (0,42). Zbylých pět se již velmi blížilo hranici 

0,5 – tedy alespoň polovině sněmovního procentního výsledku.
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Závěr

Komunální volby 2018 přinesly ČSSD slabý výsledek. V rámci zkoumané skupiny 80 měst (nad 20 000 

obyvatel plus všech okresních) se jednalo dokonce o druhý nejhorší výsledek po roce 1990. Osmička 

měst s výsledky nad 20 % (Bohumín, KI, NA, VY, JH, ZN, FM, NJ) představuje jistou výjimku z celko-

vě slabého výsledku. V rámci ní se navíc výrazně vymyká dvojice Bohumín a Karviná (57,11, resp. 

44,15 %). Na opačném konci stojí Rychnov nad Kněžnou, kde ČSSD letos vůbec nekandidovala (je-

diný případ ze zkoumané osmdesátky měst). Nejslabšími fak  ckými skóre jsou KO a LB (2,10 %, resp. 

2,11 %). Pod 3 % dále bodovaly Praha, UL, KV, CH a ST. Jedná se výhradně o města na území Čech.

Cílem studie nebylo vysvětlit rozdíly ve volební podpoře ČSSD, ale důkladně je zmapovat v čase 

napříč dvěma volebními arénami: komunální a sněmovní. Jako hypotézy byly vytyčeny vliv velikos   

města a faktor volební geografi e. Cílem bylo dále zjis  t tvar dlouhodobější křivky podpory ČSSD 

v komunálních volbách a zjis  t její průměrný výsledek za jednotlivá města napříč celým sledova-

ným obdobím (agregovaná volební mapa). 

Velikost města se na základě provedeného rozboru jeví jako slabší faktor než volební geografi e. 

Intervaly mezi velikostními kategoriemi (viz úvod) jsou v převážné většině malé či velmi malé. Přitom 

ale současně pla  , že se prohlubují v čase. Jen v letech 2018, 2014 a 1998 bylo prolomeno 5% rozpě   

mezi kategoriemi navržené zde jako kritérium relevance (to ale silně ovlivňují mimořádná skóre dvou 

měst: Bohumína a Karviné). Vzorec voleb 2018 je však v jistém ohledu novinkou. Ze dvou zřetelných 

vrcholů (v kategoriích 50 –85 000 a 20 –30 000) se dlouhodobě potvrzuje jen první uvedený.

Hlavním závěrem je dlouhodobý přesun těžiště komunální podpory ČSSD z větších do men-

ších měst. Na rozdíl od let 2018 a 2014 nebyla největší velikostní kategorie nad 85 000 v období 

1990 –2010 ani jednou kategorií nejslabší. Od konce 90. let dochází pozvolnému posilování kate-

gorie 20 –30 000. V dr  vé většině období (vždy kromě voleb 2014) však nejlépe skórovala katego-

rie 50 –85 000.

Pokud jde o volební geografi i, u všech volebních map se naplnilo kritérium relevance, tedy pře-

vahy shluků minimálně 3 měst ve stejných kategoriích nad izolovanými městy. Většinou se jedná 

o početnější a rozsáhlejší pásy území. Spornější je již hledisko jejich stability v čase. Těžiště se po-

stupně přesouvalo ze severu Čech (1990) na jejich severozápad (1998), poté prudce směrem na 

východ na severovýchodní Moravu a Slezsko (2002) a nakonec na široký jih republiky (ovšem při 

zachování silných ohnisek podpory v Moravskoslezském kraji). 

Co se týče dlouhodobé křivky podpory ČSSD v komunálních volbách, celé sledované období 

1990 –2018 se ve zkoumaných 80 městech rozpadá do tří fází: rela  vně silné dlouhé střední obdo-

bí 1998 –2014 s výsledky kolem 20 % a slabý počátek (1990 –1994) i konec (2018) s výsledky okolo 
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10 %. Hlavních vrcholů bylo dosaženo ve volbách 2010, resp. 1998. Jejich přímé párové srovnání 

dokládá slábnoucí tendenci měst na západě, severu a severovýchodě Čech, která dosáhla svého 

vrcholu již v roce 1998 a an  cipovala tak pozdější masivní propad podpory ČSSD. Přímé párové 

srovnání dosud nejhorších výsledků (1990 a 2018) dokresluje dlouhodobý přesun těžiště podpory 

ČSSD směrem na východ republiky.

Zprůměrováním procentních výsledků jednotlivých měst za celé sledované období byla se-

stavena agregovaná volební mapa ČSSD v komunálních volbách. Ukazuje ohniska podpory na 

západě Čech (SO, TC, DO), na pomezí Jižních Čech a Vysočiny (JH, PE, ZR), na střední Moravě (OC, 

PV, VY), na Ostravsku (Bohumín, KI, Havířov, OV, FM) a izolovaná města NA a DC. Tato ohniska 

spadají do dvou širších oblas   podpory (zahrnujících i města s o něco slabší průměrnou podpo-

rou): 1. pás od jihozápadu Moravy (s přesahem do krajů Jihočeského a Vysočiny) až na její sever a 

do Slezska, 2. středozápadní Čechy (DO, TC, PM, RA, KD). Jako hlavní slabiny se jeví 1. „velké“ se-

verovýchodní Čechy (většina měst Královéhradeckého a Libereckého kraje s přesahem do krajů 

Středočeského, Pardubického, Vysočiny a Olomouckého), 2. východní Morava (Zlínský kraj + HO, 

BV) a 3. jihozápadní Čechy (většina měst Jihočeského kraje a KT).

Svým skóre se naprosto vymyká Bohumín (47,03 %) a vysoko nad 20 % boduje i KI (28,75 %). 

Nejslabší pě  cí měst je Turnov (9,04 %), JC (10,41 %), HB (10,83 %), KO (11,00 %) a LT (11,01 %). 

Praha s 11,68 % se nachází cca uprostřed této nejslabší skupiny.

Srovnání napříč sněmovní a komunální arénou v mírně zúženém období 1998 –2018 ukazuje, 

že dlouhodobě naprosto převažuje zaostávání komunálních procentních výsledků za výsledky 

sněmovními. Zejména to pla   o období 1998 –2006. Dále je zajímavé, že se nikterak neprojevuje 

vliv délky časového odstupu mezi volbami (cca půl roku 1998 –2010, cca rok 2013 –2018). Výraz-

ně se vymykají volby 2010, kdy ČSSD takřka dokázala „uhájit“ svůj sněmovní procentní výsledek. 

Byl to ostatně rok, kdy strana v komunálních volbách dosáhla svého vrcholu, ve sněmovních 

naopak započal prudký pokles. Srovnání v perspek  vě 1998 –2018 dále ukazuje, že v zásadě ne-

existuje jednoznačný a v čase stabilní geografi cký vzorec. Zvláštnos   srovnání sněmovních voleb 

2017 a komunálních 2018 je neobvyklá nevyrovnanost poměru mezi sněmovními a komunálními 

výsledky. Období 1998 –2010 se v tomto ohledu vyznačovalo mnohem „plošším“ vzorcem (men-

ší rozdíly mezi úspěšnos   měst napříč oběma arénami).

Pouze jedno ze zkoumaných 80 měst dokázalo ve všech případech skórovat lépe ve volbách 

komunálních než ve sněmovních: Bohumín. Jen pět dalších to dokázalo alespoň v polovině pří-

padů (a všechna v nejnovějším období 2010 –2018): TC, CK, JH, VY, PV. Dlouhodobou slabinou ve 

smyslu srovnání sněmovních a komunálních voleb je naopak MO.

Příčiny výše zkoumaných vzorců nebyly předmětem této analýzy. S vysokou pravděpodobnos   

se jedná o kombinaci strukturálních a personálních faktorů. Příkladem prvního může být sláb-
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nu   ČSSD ve velkoměstech a v Čechách (zejména některé regiony: severozápad, severovýchod). 

Příkladem druhého může být korelace současných rela  vních komunálních úspěchů s dlouhodo-

bou působnos   starostů za ČSSD (Bohumín, KI, FM, NJ, PV, BK, VY, ZN, JH, NA, TC, SO, ale totéž 

i v minulos  , např. DO, CK, PI atd.). ČSSD se však zpravidla nedaří vytvářet si podobné bašty ve 

velkoměstech nad 85 000 obyvatel, byť v BM, OV i OC k tomu v jisté fázi měla velmi dobře nakro-

čeno. Strategie „adaptace na trend“, tedy smíření se s oslabováním ve velkoměstech a zaměření 

na menší města, by mohla úpadek volební podpory ČSSD ještě dále urychlit. Srovnání s ODS, 

kterou v době jejích nejhlubšího volebního propadu 2013 –14 „zachránily“ silné komunální opo-

ry v převážně menších městech, se v tomto ohledu jeví jako ošidné. ODS má ve velkoměstech 

mnohem silnější „přirozený“ voličský potenciál, který dokáže snadněji mobilizovat. Ostatně ani 

této historicky spíše „městské“ straně se to z mnoha důvodů nedaří op  málně, což je jedním 

z důvodů pomalého návratu zpět do pozice silné strany. 
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 •  Komunální volby 2018 přinesly ČSSD slabý výsledek. V rámci zkoumané skupiny 
měst šlo o druhý nejhorší výsledek po roce 1990. Jen v osmi ze sledovaných 80 
měst se ČSSD udržela nad 20 %. Výrazně se vymyká dvojice Bohumín a Karviná. 
ČSSD oslabila především ve velkých městech.

 •  Vývoj podpory ČSSD v komunálních volbách se rozpadá do tří fází: úspěšnější 
dlouhé střední období 1998–2014 s výsledky kolem 20 % a slabý počátek  
(1990–1994) i konec (2018) s výsledky okolo 10 %.

 •  Volební geografie vysvětluje rozdílnou podporu ČSSD ve městech lépe než faktor 
velikosti města. Těžiště se postupně přesouvalo ze severu a severozápadu Čech 
na severovýchodní Moravu a Slezsko a nakonec na široký jih republiky (ovšem při 
zachování silných ohnisek podpory v Moravskoslezském kraji). 

 •  Srovnání mezi sněmovními a komunálními volbami ukazuje, že komunální 
procentní výsledky ČSSD setrvale zaostávají za sněmovními – s výjimkou roku 
2010, kdy ČSSD dosáhla svého komunálního vrcholu, ale ve sněmovních volbách 
již zahájila svůj pokles. Jen v Bohumíně dokázala ve všech komunálních volbách 
uspět procentně lépe než ve sněmovních, což poukazuje na význam personálního 
faktoru v komunálních volbách. 

Mgr. Jiří Koubek, Ph.D., vystudoval politologii na Ústavu politologie Filozofické  
fakulty Univerzity Karlovy. Odborně se zaměřuje na politické a stranické systémy  
zemí střední Evropy a na přechody těchto zemí k demokracii. Tématem jeho 
dizertace je polarizace stranického systému v Polsku.
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