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Úvod

Cílem této kvantitativní analýzy je porovnat výsledkové tendence České 
strany sociálně demokratické (ČSSD) v krajských volbách, a to konkrétně: 

zasadit je do časové řady spolu s ostatními volbami celostátního typu; •

zjistit, které kraje vykazují v krajských volbách dlouhodobě vzestupnou,  •
respektive sestupnou tendenci;

podrobně porovnat výsledky krajských voleb s výsledky předchozích  •
a následných voleb sněmovních;

prozkoumat u krajských voleb vývoj úspěšnosti jednotlivých okresů v rám- •
ci všech krajů;

prozkoumat fenomén personalizace volby, a to pomocí rozboru prefe- •
renčního hlasování.

Text se opírá výhradně o data dostupná na volebním serveru Českého sta-
tistického úřadu www.volby.cz. 



4

Krajské výsledky ČSSD v kontextu sněmovních 
a evropských voleb – časová řada

V této části se zkoumá, zda se výsledková tendence ČSSD v krajských vol-
bách vymyká, či naopak zda zapadá do celkové vývojové tendence strany. 
Pro srovnání byly vybrány pouze volby celostátního typu.

Graf jasně ukazuje, že zaprvé u voleb nižšího řádu (evropské a krajské) 
nějakou dobu trvalo, než výsledky ČSSD dosáhly obdobných procentních 
hodnot jako u voleb sněmovních, a že zadruhé, jakmile se tak v letech 
2006–2008 stalo, lze ve všech třech arénách sledovat víceméně plynulou 
sestupnou tendenci, která navíc akceleruje v čase. 
Vrchol nejen krajských voleb, ale i celé časové řady leží ve volbách 2008. 
Tehdy byla ČSSD v krajích osmým rokem v opozici. Kampaň byla v těchto 
volbách centralizována a nesena výrazně celostátními tématy.

Úspěšnost jednotlivých krajů z hlediska 
procentuálních výsledků ČSSD 

Nyní se soustředíme na otázku, zda v krajských volbách existují regiony s dlou-
hodobě vzestupnou či sestupnou výsledkovou tendencí, a tato zjištění pak 
porovnáme s obdobnými závěry ze sněmovních a evropských voleb. Mapky 
níže znázorňují, ve kterých krajích ČSSD dosáhla nadstandardních procent-
ních výsledků (šedý odstín) oproti celostátnímu procentuálnímu výsledku.

Procentní výsledky ČSSD v krajských, evropských 
a sněmovních volbách
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Už na první pohled je zřetelný postupný posun těžiště ze severozápa-
du a severovýchodu na jih republiky (k témuž závěru jsem došel i při 
rozboru komunálních výsledků ČSSD ve městech1). Dlouhodobě vzestup-
nou výsledkovou tendenci vykazují kraje Jihočeský, Vysočina, Pardubický 
a Jihomoravský, dlouhodobě sestupnou výsledkovou tendenci kraje Kar-
lovarský, Ústecký, Středočeský, Olomoucký a Zlínský, konečně setrvalou 
tendenci kraje Moravskoslezský, Plzeňský (trvale nad celostátním průmě-
rem) a Královéhradecký (trvale pod celostátním průměrem).

Grafy níže ukazují jemnější nuance těchto výsledkových tendencí.

V prvních dvou krajských volbách (2000, 2004) byly rozdíly v úspěšnosti 
jednotlivých krajů velmi malé, ale postupem času se nůžky rozevíraly. 
Všechny čtyři kraje na prvním grafu byly v letech 2000 i 2004 mírně pod 
celostátním výsledkem, ale v letech 2012 (kromě Pardubického) a 2016 
všechny nad ním. Přesně opačný model ukazuje druhý graf – jen s tím roz-
dílem, že Liberecký kraj se celou dobu nacházel pod celostátním výsled-
kem, přičemž se od něj v čase čím dál více vzdaloval směrem dolů. Proto je 
zde zařazen mezi kraje se sestupnou tendencí.
Otázkou nyní je, zda je podobný vzorec patrný i ve sněmovních a evrop-
ských volbách. Z důvodů porovnatelnosti jsou celostátní sněmovní i evrop-
ské výsledky „očištěny“ od Prahy, v níž se při krajských volbách nevolí.

1 Viz Jiří KOUBEK, Komunální volby 2018. ČSSD a její výsledky v časovém srovnání, Praha 2019, 
dostupné elektronicky: https://masarykovaakademie.cz/cats/publikace/koubek-komunalni-
volby-2018-cssd-a-jeji-vysledky-v-casovem-srovnani/.

Kraje s relativně vzestupnou
výsledkovou tendencí

Kraje se stabilní výsledkovou tendencí

Kraje s relativně sestupnou
výsledkovou tendencí
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U sněmovních voleb (mapky výše) se popsané tendence v hrubých obry-
sech potvrdily, byť s několika odchylkami. Vzestupný vývoj byl zazname-
nán jen u dvou ze čtyř krajů (Jihomoravský, Vysočina), naopak Pardubic-
ký a Jihočeský kraj byly trvale pod celostátním výsledkem. Shoduje se 
sestupný trend u Karlovarského, Ústeckého, Středočeského i Olomouc-
kého kraje. Zlínský a Liberecký byly vždy pod celostátním výsledkem 
(v případě Libereckého se to ale týká i krajských voleb). Setrvalá tendence 
se potvrdila u Moravskoslezského i Královéhradeckého kraje, nikoli však 
u Plzeňského, který se připojil ke krajům se vzestupnou tendencí. Tyto 
drobné odlišnosti (kraje Pardubický, Jihočeský, Plzeňský) lze přičíst efek-
tu personalizace u krajských voleb, což bude dále testováno níže v části 
o preferenčním hlasování.

Poněkud odlišné tendence se projevují u evropských voleb. Těžiště se 
zde dlouhodobě posouvá spíše ze západu na východ. Oslabuje Plzeňský 
a Ústecký kraj. Naopak se nepotvrdilo oslabování kraje Olomouckého 
a takřka setrvale nad celostátním výsledkem zůstává kraj Zlínský (u ČSSD 
anomálie – viz mapy výše –, patrně následek personalizace evropských 
voleb, O. Sehnalová a Kroměřížsko). Také dlouhodobou úspěšnost Karlo-
varského kraje lze nejspíš připsat personalizaci (P. Poc a Chebsko).
Nezkoumají se zde detaily a nuance u sněmovních a evropských voleb, 
jež nejsou předmětem analýzy. Následující část však přináší podrobnější 
párová srovnání krajských a sněmovních voleb.

1998                              2002                            2006

2010                              2013                             2017

2004                            2009                             2014

2019                             
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Párová srovnání krajských a sněmovních procentních 
výsledků 1998–2017

V této části se již odhlíží od evropských voleb a jediným referenčním rám-
cem srovnání zůstávají volby sněmovní jako nejvýznamnější volební klání 
České republiky. Krajské volby se až do roku 2012 konaly v tzv. poločase 
(midterm) sněmovních funkčních období. V roce 2016 pak zhruba rok před 
sněmovními volbami – měly tedy charakter jakési sněmovní předehry. 
Pokud zůstane pravidelný sněmovní čtyřletý rytmus zachován, bude tomu 
tak i nadále. To u krajských voleb pochopitelně zvyšuje sázky ve hře.
Metoda použitá pro párové srovnání výsledků napříč oběma arénami je 
velmi jednoduchá. Procentní výsledek ČSSD v každém kraji (i za ČR jako 
celek) z krajských voleb se vydělí sněmovním výsledkem v témže kraji, a to 
jak pro bezprostředně předcházející, tak pro následující sněmovní volby. 
Zjišťujeme vlastně, v jakém poměru je výsledek v krajských volbách 
vůči oběma časově sousedním volbám sněmovním (výsledky shrnuje 
 tabulka 1). Hodnoty vyšší než 1 znamenají lepší skóre v krajských volbách, 
hodnoty nižší než 1 naopak ve sněmovních. Celostátní výsledky sněmov-
ních voleb jsou opět přepočteny tak, aby v nich nebyla zahrnuta Praha.

Tabulka 1: poměr procentních výsledků ČSSD v krajských a sněmovních volbách

kraj./
sněm. STC JHC PLK KVK ULK LBK HKK PAK VYS JHM OLK ZLK MSK ČR

2000–
1998 0,48 0,43 0,47 0,47 0,48 0,41 0,46 0,43 0,35 0,43 0,45 0,47 0,38 0,44

2000–
2002 0,50 0,44 0,49 0,56 0,59 0,48 0,48 0,45 0,36 0,45 0,51 0,52 0,43 0,48

2004–
2002 0,53 0,42 0,49 0,51 0,52 0,40 0,44 0,45 0,42 0,40 0,47 0,47 0,43 0,46

2004–
2006 0,54 0,42 0,47 0,46 0,43 0,37 0,40 0,40 0,38 0,36 0,42 0,41 0,38 0,42

2008–
2006 1,14 1,11 1,15 0,96 0,92 0,91 1,06 1,08 1,13 1,06 1,12 1,06 1,05 1,07

2008–
2010 1,71 1,64 1,65 1,35 1,31 1,38 1,61 1,63 1,70 1,49 1,63 1,61 1,46 1,56

2012–
2010 1,06 1,36 1,13 0,98 0,65 0,67 0,99 0,97 1,25 1,16 1,09 0,99 0,94 1,02

2012–
2013 1,18 1,35 1,15 1,07 0,78 0,77 1,06 1,04 1,27 1,18 1,20 1,12 1,04 1,11

2016–
2013 0,75 1,09 0,80 0,65 0,57 0,48 0,70 0,88 0,84 0,68 0,62 0,64 0,63 0,72

2016–
2017 2,07 3,09 2,18 1,99 1,80 1,42 2,01 2,41 2,07 1,84 1,87 1,80 1,89 2,03

Pozn.: u shodných skóre (kraj/ČR) je přepočet zjemněn na více desetinných míst a kraj je pak 
určen jako nad- či podprůměrný.

V tabulce jsou šedým odstínem označeny ty kraje, v nichž byl poměr kraj-
ského výsledku vůči sněmovnímu lepší než v rámci celé České republiky. 
Jinými slovy, jsou to kraje, kde ČSSD dokázala v krajských volbách dosáh-
nout lepšího poměru vůči sněmovním, než jaký byl poměr celostátní. Čer-
veně jsou dále vyznačena skóre, jež se vymykají výrazněji (o hodnotu větší 
než 0,1), ať již směrem nahoru nebo dolů.
Z tabulky vystupuje několik analytických zjištění. Zaprvé lze u některých 
krajů vysledovat celkem koherentní vzorec. Ve Středočeském a Plzeňském 
kraji vycházejí párová srovnání ve všech případech (v Olomouckém v převáž-
né většině) ve prospěch krajských voleb, tedy převažují šedé odstíny. Nao-
pak v Moravskoslezském kraji vycházejí ve všech případech (a v Libereckém, 
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 Královéhradeckém a Jihomoravském v převážné většině) ve prospěch voleb 
sněmovních. Jihočeský kraj a Vysočina mají jen mírně lepší bilanci v krajských 
volbách, Karlovarský, Ústecký a Pardubický zase ve sněmovních. U Zlínské-
ho vycházejí párová srovnání přesně napůl, 5:5. Zaneseme-li tato zjištění na 
mapu, výsledný geografi cký vzorec je poněkud ambivalentní. V Čechách se 
jeví jasná tendence: severozápad i severovýchod (lepší sněmovní) vs. zby-
tek (lepší krajské). Na Moravě žádný podobně zřejmý vzorec není. 

Zadruhé vezmeme-li v potaz dynamický faktor, v čase zřetelně roste veli-
kost odchylek od celostátních skóre. V tabulce je to vidět zvýšeným 
výskytem červeně označených hodnot v její spodní polovině. Přibližně 
do roku 2008 vidíme nejvýše dvě takové výraznější odchylky na řádek (ve 
srovnání 2000–1998 a 2004–2002 dokonce žádnou), zatímco v pozdějším 
období zpravidla šest a více (2016–2017 dokonce u devíti krajů). Není patrně 
náhodou, že k tomuto rozevření nůžek došlo po dosažení vrcholu podpory 
ČSSD v krajských volbách 2008, po nichž začala sociální demokracie v kra-
jích vládnout. Výraznější odchylky tedy lze chápat v kontextu diferenco-
vanějšího hodnocení jejího vládnutí voliči v jednotlivých krajích. Zajímavé 
jsou v tomto ohledu zejména kraje Ústecký a Olomoucký, kdy u obou vidí-
me zřetelný pád v roce 2012, respektive 2016.
Tím se dostáváme ke třetímu zjištění, které se týká proměn geografi ckých 
vzorců. V tabulce to dobře znázorňují šedá políčka. Až do voleb 2008 je patr-
ný stabilní vzorec. Široký severozápad Čech (Karlovarský, Ústecký, Liberecký 
a Středočeský) a střední Morava (Olomoucký, Zlínský) vykazují lepší výsledky 
v krajských než sněmovních volbách. Poté se vzorec mění při každé dvojici 
párových srovnání. Lapidárně řečeno, „dobře fungují páry“ defi nované jed-
notlivými krajskými volbami. U voleb 2008 se již těžiště v Čechách přesouvá 
na jih a jihovýchod („šedě“ se zbarvují kraje Jihočeský, Pardubický a Vysoči-
na, naopak natrvalo „odpadají“ kraje Karlovarský a Ústecký). To se opět mírně 
mění při párových srovnáních roku 2012 (Pardubický kraj je v „šedém“ pás-
mu nahrazen Jihomoravským) a roku 2016 (Pardubický se vrací, spolu s Jiho-
moravským krajem však navíc „odpadají“ i Olomoucký a Zlínský). V roce 2016 
se tedy těžiště přesouvá celkově z Moravy do Čech, konkrétně na jejich 
široký středo-jih (s přesahem na Moravu – Vysočina).
Pracovně lze všechny tyto posuny přičítat fenoménu personalizace volby – 
zejména v období po roce 2008, kdy ČSSD v krajích vládla a vynikly rozdíly 
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mezi (ve vnímání) úspěšnými a neúspěšnými kraji. Neexistuje přitom žád-
ná korelace mezi výsledky párových srovnání (poměr sněmovní – krajské 
volby) a dlouhodobou výsledkovou tendencí úspěšnosti krajů v krajských 
volbách (viz výše). 

Uvnitř krajů – úspěšnost jednotlivých okresů 

V předposlední části se zaměříme výhradně na krajské volby a prozkou-
máme, jak velké jsou rozdíly mezi okresy v rámci krajů a jestli zde dochází 
k posunům v čase. Výsledky ve formátu časové řady jsou shrnuty v grafech 
níže. Pro větší přehlednost jsou kraje s vyšším počtem okresů (6 a výše) roz-
děleny do dvou (u Středočeského do tří) grafů, a to dle úspěšnosti okresů. 
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Zaprvé vidíme jen velmi málo okresů, které se v rámci svých krajů výrazněji 
vymykají. Zcela převažují kompaktní shluky okresů ležících blízko základní 
linie příslušného kraje (zejména kraje Královéhradecký a Olomoucký). Mezi 
výjimky patří okresy, jež představují odchylky strukturálního typu odrážejí-
cí obecný dlouhodobý vzorec volební geografi e ČSSD i ve volbách jiného 
typu: směrem dolů (Praha-východ a Praha-západ v rámci Středočeského, 
České Budějovice v rámci Jihočeského kraje) i na nahoru (Karviná v rámci 
Moravskoslezského, Svitavy v rámci Pardubického, Vyškov v rámci Jihomo-
ravského, Česká Lípa v rámci Libereckého, Sokolov v rámci Karlovarského či 
Kutná Hora a Rakovník v rámci Středočeského kraje). Jinde jde spíše o vliv 
personálního faktoru – jasně nadstandardní výsledky doprovázené vysokým 
podílem preferenčních hlasů pro jednoho či dva kandidáty, a to v okrese, 
který může, ale nemusí odpovídat typické baště ČSSD. Nejviditelnějšími pří-
klady jsou okresy Pelhřimov (Běhounek), Jindřichův Hradec (Zimola), Zlín 
(Mišák), méně výrazně pak Tachov (Macák, Struček), Domažlice (Látka), 
Děčín (Foldyna), Ústí nad Orlicí (Netolický), Náchod (Birke), Nymburk (Pete-
ra). Pochopitelně může jít též o kombinaci personálního a strukturálního 
faktoru (Prostějov, Jeseník). 
Zadruhé jen výjimečně dochází k větším proměnám okresních vzorců v čase. 
Jen málo okresů se zásadně odchyluje od základní linie svého kraje (v gra-
fech vyznačené tučnou černou čárou). Přesto lze vysledovat jeden nenápad-
ný, leč koherentní trend: mírný propad velkoměstských okresů ve volbách 
2016 (někde již 2012): Brno, Plzeň, Pardubice, Liberec, Ústí nad Labem (slabě-
ji Ostrava). Do této logiky zapadá i vývoj v okresech Praha-východ a Praha-
-západ, byť v samotné metropoli se v krajských volbách nevolí. Další dva okre-
sy velkoměstského typu se sice v čase „nepropadají“, ale pohybují se celou 
dobu zřetelně pod (České Budějovice) či mírně pod (Hradec Králové) úrovní 
svého kraje. Opačný trend vykazuje okres Karlovy Vary, toto krajské centrum 
je však mnohem menší než výše uvedená velkoměsta. To platí i o Zlíně, jehož 
okres je navíc značně ovlivněn směrem nahoru silnými výsledky Stanislava 
Mišáka v Otrokovicích. Nejedná se přitom o nahodilost, tentýž jev (oslabování 
velkoměst) byl zjištěn i při rozboru výsledků ČSSD v komunálních volbách.2 

Efekt personalizace v krajských volbách 
– rozbor preferenčního hlasování voličů ČSSD

V poslední části analýzy se blíže zaměříme na personální faktor, a to pomocí 
rozboru preferenčního hlasování. Volič může v krajských volbách udělit nej-
výše čtyři preferenční hlasy na zvolené stranické listině. Procentní hranice 
pro přednostní zvolení kandidáta se před volbami 2012 snížila z 10 na 5 %, 
což mohlo zvýšit motivaci voličů tohoto nástroje využít. Jistý vliv na četnost 
preferenčních hlasů může mít i souběh se senátními volbami v případě, že 
senátní kandidát současně kandiduje do krajského zastupitelstva. 
Tabulka níže shrnuje výsledky preferenčního hlasování pro kandidáty ČSSD. 
Zahrnuti jsou všichni, kteří v rámci kraje dosáhli alespoň 10 % preferenč-
ních hlasů. Pokud se nikdo takový nenabízí, je uveden kandidát s nejvyšším 
procentem. Pořadové číslo je uvedeno, nešlo-li o krajského lídra.

2  Tamtéž.
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Tabulka 2: kandidáti ČSSD s nejvyšším podílem přednostních hlasů

Kraj 2000 2004 2008 2012 2016

Středočeský 3. Machovec K. 7,38 Machovec K. 9,91 Rath D. 18,85 Řihák J. 6,93 Petera M. 8,21

Jihočeský 2. Vachta K. 7,37 Krejča M. 5,89 Zimola J. 10,30 Zimola J. 25,08 Zimola J. 23,39

Plzeňský 3. Rippelová J. 7,55 3. Rippelová J. 7,31 Emmerová M. 13,24 Chovanec M. 17,06 Bernard J. 9,71

Karlovarský 5. Janisch E. 9,72 Horký P. 7,94 Novotný J. 12,78 Novotný J. 17,27 Havel M. 12,40

Ústecký Foldyna J. 7,71 Foldyna J. 13,37 Foldyna J. 11,44 Vaňhová J. 15,38 Foldyna J. 11,88

Liberecký 3. Rudolf J. 7,73 Příkaský V. 6,19 2. Ploc P. 11,43 Kadlecová L. 11,50 Svoboda P. 7,53

Královéhradecký 3. Trpák P. 7,32 Trpák P. 6,23 9. Dryml V. 17,92 13. Antl M. 14,45, 
Franc L. 10,40 3. Antl M. 12,44

Pardubický Váňa M. 8,12 2. Lána R. 6,09 Martínek R. 10,13 Netolický M. 9,90 Netolický M. 21,12

Vysočina 2. Novotný V. 7,79 5. Běhounek J. 7,62 Běhounek J. 8,99 Běhounek J. 20,54 Běhounek J. 14,61

Jihomoravský Václavek J. 6,16 2. Božek V. 4,66 Hašek M. 14,61 Hašek M. 21,39 Hašek M. 15,18

Olomoucký Tesařík M. 11,54 Czmero J. 7,36 Tesařík M. 10,42 Rozbořil J. 10,94 Zemánek J. 6,10

Zlínský 9. Mišák S. 17,07 2. Mišák S. 15,92 Mišák S. 18,57 Mišák S. 19,96 9. Mišák S. 15,65

Moravskoslezský Vícha P. 9,24 Nováčková H. 7,29 Palas J. 9,48 Novák M. 7,13 Novák M. 7,07

Tabulka ukazuje zřetelně rostoucí tendenci k využívání preferenčních 
hlasů. V prvních dvou volbách se 10% hranici podařilo překonat vždy jen 
dvěma kandidátům – jedním z nich byl v obou volbách Stanislav Mišák, 
nesporný fenomén krajské politiky ČSSD. Zajímavý rozdíl mezi volbami 
2000 a 2004 je v tom, že v historicky prvních krajských volbách krajské 
lídry ČSSD dosti často poráželi níže postavení kandidáti (typicky pořadové 
číslo 2 nebo 3). 
Zlom nastal v roce 2008. ČSSD tehdy do voleb jako lídry postavila celou 
řadu svých vrcholných politiků, kampaň založila na celostátních téma-
tech (hlavně zdravotnictví) a výsledkem toho byla výrazná mobilizace voli-
čů (historicky nejvyšší účast v krajských volbách přes 40 %), jež se patrně 
promítla i do mnohem vyššího výskytu preferenčních hlasů. Jen ve dvou 
krajích nebyla prolomena 10% hranice – paradoxně jedním z těchto lídrů 
byl Jiří Běhounek, pozdější výrazná postava krajské politiky.
V následujících volbách 2012 a 2016 se preferenční hlasování obecně 
drželo vysoko, ale prohlubovaly se rozdíly mezi kraji: bylo možné sledo-
vat krajské pády ČSSD (Středočeský, Ústecký, Olomoucký kraj), ale i výraz-
né úspěchy (kraj Jihočeský, Vysočina, Pardubický). Za povšimnutí stojí, 
že v dlouhodobé baště ČSSD – Moravskoslezském kraji – se v pěti dosud 
konaných krajských volbách nepodařilo hranici 10 % preferenčních hlasů 
zdolat nikomu.
Preferenční hlasování nabízí zajímavý obrázek i při pohledu do jednotlivých 
okresů. Systematická analýza nebyla provedena, ale v rámci rozboru okres-
ních výsledků byla zachycena jistá souvztažnost mezi některými nadstan-
dardně úspěšnými okresy v rámci krajů a vysokým podílem preferenčních 
hlasů v těchto okresech. Mnohde se tak dělo i dlouhodobě a  opakovaně 
– a různým kandidujícím osobnostem. Následuje namátkový výčet těchto 
„personálně silných okresů“ a příslušných politiků. Zachyceni jsou jen ti, 
kdo v daném okrese překonali 20% hranici nebo se jí alespoň významně 
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přiblížili, a okresy, kde k tomu došlo opakovaně. V drtivé většině případů se 
zároveň jedná o nadprůměrný okres v rámci kraje. 

Tabulka 3: vybraní kandidáti ČSSD s více než 20 % (nebo téměř 20 %) 
 přednostních hlasů 

Mladá Boleslav 2000 Kadaník, 2004 Jermář, 2008 Rath, 2016 Horčička

Příbram 2000, 2004, 2012 Řihák, 2012 Holobrada

Rakovník 2000, 2004 Sunkovský, 2008 Rath, 2012 Chládek, 2016 Filip

Jindřichův Hradec 2008–2016 Zimola

Český Krumlov 2000 Vachta, 2012 Florián, 2012, 2016 Zimola

Domažlice 2000–2016 Látka, 2000, 2004 Bauer, 2004 Smutný 

Tachov 2000 Báčová, Sazama, 2004, 2008 Macák, 2008, 2012 Votava, 2012 Chovanec, Struček

Sokolov 2008, 2012 Novotný

Děčín 2000–2008, 2016 Foldyna

Chomutov 2000 Krákora, 2012 Vaňhová

Náchod 2012, 2016 Birke, 2012 Franc

Pelhřimov 2004–2016 Běhounek

Znojmo 2012 Gabrhel, 2016 Grois, 2012, 2016 Hašek

Jeseník 2004 Krátký, 2012 Fomiczewová, 2012, 2016 Pavličíková, 2016 Věstínský

Prostějov 2000 Faltýnek (!), 2004, 2012 Mačák, 2012 Holík

Zlín 2000–2016 Mišák

Bruntál 2000, 2004 Hercig

Karviná 2000, 2004 Vícha
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Závěr: shrnutí poznatků a výchozí situace před volbami 2020

Poté, co ČSSD v krajských volbách 2000 a 2004 dosáhla pouze přibližně 
poloviny svých běžných procentních výsledků ze sněmovních voleb, zazna-
menala v roce 2008 historicky vůbec nejlepší výsledek (krajské, sněmov-
ní, evropské volby), a to po celostátní mobilizaci a polarizaci pomocí celo-
státních témat a některých celostátně známých lídrů. Od té doby krajská 
aréna víceméně následuje celkově sestupnou tendenci výsledků ČSSD.
Dlouhodobě vzestupnou výsledkovou tendenci v krajských volbách vyka-
zují kraje Jihočeský, Vysočina, Pardubický a Jihomoravský. Dlouhodobě 
sestupnou výsledkovou tendenci vykazují kraje Karlovarský, Ústecký, Stře-
dočeský, Olomoucký a Zlínský. Těžiště se stejně jako v komunálních vol-
bách přesouvá na široký jih republiky.
Párová srovnání krajských a bezprostředně předcházejících a následují-
cích sněmovních voleb vycházejí ve Středočeském, Plzeňském a Olomouc-
kém kraji dlouhodobě ve prospěch krajských voleb, v Moravskoslezském, 
Libereckém, Královéhradeckém a Jihomoravském naopak ve prospěch 
voleb sněmovních.
Okresů, které se z celkové tendence v rámci svých krajů vymykají, je málo. 
Patří mezi ně strukturální slabiny ČSSD (okolí Prahy, České Budějovice). 
Dlouhodobě pozitivně vynikají okresy Pelhřimov, Jindřichův Hradec, Zlín, 
Tachov, Domažlice, Děčín, Karviná, Svitavy, Vyškov, Česká Lípa, Sokolov, 
Prostějov, Jeseník, Kutná Hora a Rakovník, v poslední době rovněž Ústí 
nad Orlicí, Náchod či Nymburk. Zřetelný je v poslední době propad prak-
ticky všech velkoměstských okresů, což odpovídá situaci v komunálních 
volbách.
V roce 2008 zřetelně vzrostla tendence využívání preferenčních hlasů. 
V letech 2012 a 2016 se udržela vysoko, ale narostla její nerovnoměrnost, 
což souvisí s působením ČSSD ve vedení krajů. Preferenční hlasování též 
ukazuje, že ČSSD měla či má celou řadu „personálně silných okresů“, které 
se zčásti shodují s těmi uvedenými výše.
Výchozí situace před volbami 2020 je poznamenána faktem, že právě od 
posledních krajských voleb 2016 zaznamenala ČSSD prudký pád své pod-
pory. I její geografi cký vzorec zachycený na mapce voleb 2016 (šest nad-
průměrných krajů ze 13: Plzeňský, Jihočeský, Vysočina, Pardubický, Jiho-
moravský, Moravskoslezský) mohl mezitím prodělat jisté změny. Z voleb do 
Evropského parlamentu, jež jsou v mnoha ohledech specifi cké, rozhodně 
nelze vyvozovat relevantní závěry. 
Jako určité doporučení pro krajské volby 2020 se jeví kombinace celostát-
ního a lokálního momentu: pokusit se propojit zbytky sítě lokálně (krajsky) 
úspěšných politiků (zejména v „personálně silných okresech“) a součas-
ně přijít s celostátně nosnými, ideálně polarizujícími tématy (odkaz voleb 
2008, byť s vědomím jejich absolutně jiného kontextu). 
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•	 V krajských volbách 2008 zaznamenala ČSSD svůj vůbec nejlepší výsledek 
v historii České republiky, a to po celostátně pojaté a polarizující kampani. 

•	 Těžiště podpory ČSSD se stejně jako v komunálních volbách přesouvá na 
široký jih republiky (dlouhodobě vzestupná výsledková tendence:  
kraje Jihočeský, Vysočina, Pardubický a Jihomoravský).

•	 Ve Středočeském, Plzeňském a Olomouckém kraji se ČSSD dlouhodobě 
lépe daří v krajských volbách než ve sněmovních. V Moravskoslezském, 
Libereckém, Královéhradeckém a Jihomoravském je tomu naopak.

•	 Ke konci sledovaného období je v krajských stejně jako v komunálních 
volbách zřetelný propad velkoměstských okresů. 

•	 V roce 2008 zřetelně vzrostla tendence využívání preferenčních hlasů. 
Výsledky tohoto hlasování ukazují, že ČSSD měla a má celou řadu  
„personálně silných okresů“.
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