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Použité zkratky krajů:

HKK – Královéhradecký kraj
JČK – Jihočeský kraj
JMK – Jihomoravský kraj
KVK – Karlovarský kraj
LBK – Liberecký kraj
MSK – Moravskoslezský kraj
OLK – Olomoucký kraj
PLK – Plzeňský kraj
PUK – Pardubický kraj
STČ – Středočeský kraj
VYS – Kraj Vysočina 
ULK – Ústecký kraj
ZLK – Zlínský kraj

Použité zkratky měst a  okresů 
( tabulky v  kapitole o  velkoměstech):

BM – Brno
CB – České Budějovice
HK – Hradec Králové
LB – Liberec
OC – Olomouc
OV – Ostrava
PH – Praha-východ
PM – Plzeň
PU – Pardubice
PZ – Praha-západ
UL – Ústí nad Labem
ZL – Zlín

Použité zkratky politických subjektů 
(kromě devíti celostátně relevantních stran):

HDK – Hradecký demokratický klub
HNHRM – Hnutí nezávislých pro harmonický rozvoj obcí a měst
HOPB – Hnutí Občané pro Budějovice
KOA – Karlovarská občanská alternativa
SLK – Starostové pro Liberecký kraj
SNK1 – Sdružení nezávislých kandidátů 1 – Starostové našeho kraje
VOK – Volba pro kraj (s podporou hnutí Karlovaráci)
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TEZE

Vítězem voleb ODS, ANO i přes nominální vítězství poraženým
Z hlediska celostátních procentních zisků lze za hlavní vítěze krajských 
voleb 2020 určit ODS, Piráty a STAN (nárůst oproti volbám krajským 2016 
i sněmovním 2017). ODS má nejvyšší počet hejtmanů (čtyři) a je zastoupena 
ve všech 13 krajských radách. Jednoznačnými poraženými jsou obě levico-
vé strany a menší partneři ve stávajícím vládním bloku: ČSSD a KSČM. ANO 
je sice nominálním vítězem voleb, leč z hlediska dynamiky let 2016–2020 jej 
lze spíše označit za „nevítěze“ (stagnace oproti volbám 2016, oproti volbám 
2017 dokonce pokles, vyloučení z krajských exekutiv).

ČSSD roste závislost na personálním faktoru
Hlavním zjištěním ohledně výsledku a volební geografi e ČSSD z voleb 2020 
je rostoucí závislost na personálním faktoru: mimořádně silný vztah mezi 
relativně lepšími procentními výsledky v krajích, kde obhajovali stávající 
hejtmani, bývalý hejtman či další osobnosti, kteří ČSSD ve volbách opako-
vaně zajišťují regionálně vyšší procentní zisky i vysoký podíl preferenčních 
hlasů. V udělování preferenčních hlasů je ČSSD dokonce „vítězem“ kraj-
ských voleb: z 11 kandidátů, kteří v rámci zkoumané množiny stran získaly 
přes 20 % preferencí, jich bylo šest z ČSSD (Martin Netolický získal téměř 
28 % preferencí). Vysoký podíl preferenčních hlasů lze interpretovat jako 
pozitivní věc (zejména jde-li o exekutivní politiky, jejichž práce je v krajích 
voliči takto nesporně kladně ohodnocena), ale také jako možný problém 
do budoucna (závislost na „bonusu osobní popularity“, když nyní strana 
přichází o většinu hejtmanů).

Rozdíly v preferenčním hlasování mezi stranami
Rozbor preferenčního hlasování (jen u voleb 2020) ukázal obrovské rozdíly 
mezi stranami: mnohem, až dvojnásobně četnější je u „starých“ stran (ČSSD, 
KDU-ČSL, KSČM), ale i STAN a TOP 09 než u ANO, SPD a zejména Pirátů. 

Přesun volební podpory ČSSD z jihu na jiho-východ
Hlavní zónou podpory ČSSD v krajských volbách 2020 byla čtveřice krajů 
ležící na linii jižní – východní Čechy. To znamená značnou proměnu vzorce 
volební geografi e oproti předchozím volbám („široký jih“ republiky). Dal-
ším významným poznatkem o volební geografi i ČSSD je prudký propad 
na severozápadě Čech. Oslabuje také Moravskoslezský kraj, jehož větší část 
se poprvé dostala do podprůměrného pásma. Na severozápadě byla ČSSD 
v roce 2020 poražena komunisty i SPD a nepřesáhla 5 % (poražena SPD 
byla i na většině Moravy).

Úspěšné koalice ČSSD, neúspěšné opozičního bloku
Opatrně lze formulovat hypotézu, že ČSSD se v krajských volbách 2020 
převážně vyplatila strategie utváření regionálních koalic (Pardubický a Krá-
lovéhradecký kraj), resp. volebního spojenectví (Zlínský kraj). Naopak je 
možné říci, že koalice mezi „pilíři“ opozičního bloku (ODS-STAN v Králové-
hradeckém kraji a Piráti-STAN v Olomouckém kraji) nepřinesly v roce 2020 
synergický efekt, spíše naopak.

Geografi cká polarizace podpory ANO a obdoba s mapou SPD
Hnutí ANO se v období 2016–2020 vyznačovalo stabilní volební geogra-
fi í a mnohem menšími nerovnostmi a výkyvy podpory. Značná proměna 
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nastala oproti roku 2013. Na drobnějším (okresním) měřítku se však ukazuje 
oslabování v donedávna silné zóně na širokém pomezí středních a východ-
ních Čech. Je tedy zjevné, že podpora ANO se geografi cky „polarizuje“: jed-
na rozsáhlá souvislá oblast podpory na širokém severozápadě republiky, 
druhá na jejím východě. „Prostřední pilíř“ podpory ANO se zhroutil, těžiště 
se posouvá na východ (většina Moravskoslezského i Olomouckého kraje ve 
volbách 2020 v silně nadprůměrném pásmu). Okresní volební mapy ANO 
se pozoruhodně podobají volebním mapám SPD. Rozdíl je v silně nadprů-
měrných okresech: u ANO se nacházejí ve východní oblasti podpory, kdež-
to u SPD v té západní.

Nesouvislá podpora KSČM
Zajímavým zjištěním u KSČM je to, že se jí v krajských volbách daří mno-
hem méně než ve sněmovních souvisle a plošně pokrývat republiku okresy 
s nadprůměrnou podporou. 

Rovnoměrné výsledky Pirátů a ODS
Piráti se ze všech zde zkoumaných stran vyznačují zdaleka nejrovnoměrněj-
ší podporou napříč republikou (extrémně málo silně nadprůměrných okre-
sů). Stabilní je i volební geografi e ODS, která má souvislé jádro podpory ve 
středních a jihozápadních Čechách s tu větším, tu menším přesahem do 
Čech severovýchodních. Menší a izolované opory rozptýlené napříč repub-
likou bezprostředně a velmi silně souvisí s personálním faktorem. Speci-
fi kem krajských voleb 2020 je výrazné posílení Moravskoslezského kraje, 
který nebývá baštou ODS, a oslabení v malých krajích na severozápadě. 

Extrémně nevyrovnaná volební geografi e STAN a KDU-ČSL
STAN se vyznačuje stabilním, ale extrémně nevyrovnaným vzorcem voleb-
ní geografi e. Má velmi silné opory v celém Libereckém a větší části Stře-
dočeského kraje. Výrazně se zde promítá personální faktor a vytváření sítí 
starostů. Dlouhodobou podstatnou slabinou, jež se v roce 2020 dokonce 
propadla ještě hlouběji, je Moravskoslezský kraj. O KDU-ČSL lze konsta-
tovat v zásadě totéž co o STAN: mimořádná nevyrovnanost (hraničící až 
s charakteristikou regionalistické strany) a stabilita volební geografi e (na 
rozdíl od STAN jde však o starou stranu).

V krajských volbách není ODS velkoměstskou stranou
Lze tvrdit, že strany vládního bloku i SPD vykazují relativně slabší výsledky 
ve velkých městech. Výrazněji to platí o KSČM a SPD, o něco méně o ANO 
a ČSSD. ANO, ČSSD i KSČM navíc ve většině velkých měst vykazují klesají-
cí výsledkovou tendenci. Pod svým celostátním výsledkem je zde i STAN. 
Ačkoliv ODS je ve sněmovních volbách převážně „velkoměstskou“ stra-
nou, v krajských toto spojení neplatí. Zrcadlově opačný vzorec nalezneme 
u KDU-ČSL: ve sněmovních volbách je nad průměrem jen v Brně, Olomou-
ci a Zlíně, v krajských až v polovině měst. Piráti jsou spíše „velkoměstskou“ 
stranou, ale jen mírně. Naopak velmi výrazně jí je TOP 09. 
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ÚVOD – VÍTĚZOVÉ A PORAŽENÍ

Krajské volby 2020 ukázaly na jedné straně jasné poražené, dvojici levi-
cových stran, jež jsou součástí vládního bloku, ať již zevnitř (ČSSD) nebo 
zvenčí (KSČM), a na druhé jasné vítěze, strany principiální „antibabišovské“ 
opozice, někdy též označované jako „demokratický“ či „občanský“ blok: 
STAN/SLK, ODS, Piráti, KDU-ČSL a TOP 09, které se v různých krajích sesku-
pily do různých koalic, mnohdy i s účastí regionálních subjektů. Třetí sku-
pinou jsou „nevítězové“, mezi něž lze zařadit vládní ANO, které sice ve vět-
šině krajů nominálně vyhrálo, aniž by to však mnohde stačilo na sestavení 
vládních koalic a zisk hejtmanů, a které oproti sněmovním volbám 2017 
procentně výrazně ztratilo a jen nepatrně posílilo oproti krajským volbám 
2016. Do této skupiny patří i SPD, jež vykazuje prakticky neměnnou vývo-
jovou křivku a jež ztratila zastoupení v jednom kraji, byť celostátně oproti 
volbám 2016 procentně mírně posílila.1
V této analýze jde o krátkodobé srovnání výsledků v čase. Výsledky roku 
2020 jsou srovnány nejen s předchozími krajskými volbami 2016, jež ohra-
ničují časový rámec analýzy, ale též s výsledky sněmovních voleb 2017, jedi-
ných voleb prvního řádu, které se v krajském volebním cyklu 2016–2020 
uskutečnily (nepočítaje volby prezidentské, jež však vzhledem k některým 
zvláštnostem české politiky nemají stranický půdorys).
Srovnání je provedeno v hrubém i středně jemném měřítku, tedy na úrov-
ni krajů a na úrovni okresů. Na nižší než okresní úroveň se podíváme jen 
selektivně pro zachycení tendencí odehrávajících se v největších českých 
krajských městech, resp. velkoměstských okresech. Hlavním cílem je zachy-
tit proměny volební geografi e jednotlivých relevantních stran a zjištěné 
výsledky interpretovat. Cílem je ukázat, ve kterých regionech vykazují stra-
ny nadprůměrnou podporu a zda se tyto vzorce výrazně mění v čase.
Do rozboru je rámcově zahrnuto všech devět současných celostátně rele-
vantních subjektů (tzn. těch zastoupených ve sněmovně a zvolených tam 
v roce 20172). Hlavním předmětem zájmu je výsledek ČSSD. Kromě toho je 
zvláštní důraz kladen na strany „vládního bloku“ s přesahem k SPD, u nichž 
lze vysledovat řadu strukturálních podobností – nejen to, že se společně 
ocitly na straně poražených, resp. „nevítězů“. U všech těchto stran lze napří-
klad pozorovat oslabování či pokračující slabost ve velkoměstech a velko-
městských oblastech. 
Další důvod je ryze praktický. Jelikož ANO, KSČM a SPD kandidovaly všu-
de samostatně a ČSSD s výjimkou tří, resp. čtyř krajů taktéž (a v daných 
krajích výhradně s menšími, celostátně nerelevantními subjekty), je u nich 
mnohem snadnější jednoznačně určit validní celostátní procentní výsle-
dek a vůči volbám 2016 i 2017 tak spolehlivě srovnávat srovnatelné.3
Čistě regionální subjekty – tedy takové, jež nekandidovaly v koalicích s něk-
terou z devíti celostátně relevantních stran – nebyly v krajských volbách 
výrazně úspěšné. Jedinou výjimkou byl v roce 2020 nejmenší Karlovarský 
kraj s bezmála 20 % hlasů pro trojici regionálních subjektů, jež překonaly 

1 Při srovnání s krajskými volbami 2016 je však třeba přihlížet k tomu, že ve většině krajů 
kandidovala v koalici s SPO.

2 Tím je z analýzy vyloučena Trikolóra, byť v krajských volbách 2020 celostátně dosáhla 3,22 % 
s nadprůměrnými výsledky ve STČ, JČK, ULK, OLK a ZLK.

3 Ve volbách 2016 většina celostátně relevantních stran kandidovala ve všech krajích samostatně 
či v koalicích s menšími regionálními subjekty. 
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pětiprocentní hranici (HNHRM, VOK, SNK). Jinak uspěli jen Jihočeši v JČK 
se zhruba 6,5 % a UFO-ProMOST v ULK (6 %) a koalice Trikolóry a Soukrom-
níků v ZLK s 6 % (Trikolóru však nelze chápat jako regionální subjekt, nýbrž 
jako nové hnutí aspirující na celostátní působení, což tezi o slabosti ryze 
regionálních stran jen podporuje).4 Pro úplnost je třeba dodat, že s liberec-
kým SLK není v této analýze nakládáno jako se samostatným regionálním 
hráčem, nýbrž jako se sesterským subjektem STAN.5
Zvláštní pozornost je věnována personalizaci politiky. Za tímto účelem je 
provedena analýza preferenčního hlasování ve volbách 2020. Text uzavírá 
rozbor úspěšnosti stran z hlediska zisku mandátů, formování povolebních 
koalic a obsazených postů hejtmanů.

4 V roce 2016 byla situace podobná: uspěly HNHRM v KVK, Jihočeši v JČK, Změna v LBK 
a Svobodní-Soukromníci ve ZLK. Obdobnou roli jako Trikolóra (celostátní hnutí na vzestupu) 
tehdy hráli Piráti (samostatně či v koalicích se Zelenými uspěli ve třech krajích).

5 Taková interpretace je nepochybně správná. V krajských volbách oba subjekty kandidují 
v podobném modu jako CDU a CSU. Ve sněmovních volbách pak osobnosti SLK kandidují na 
listině STAN.
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„URČENÍ“ CELOSTÁTNÍHO VÝSLEDKU VOLEB 2020

Prvním a ne zcela triviálním krokem je stanovení celostátních procentních 
výsledků krajských voleb. Jak již bylo nastíněno výše, zcela neproblematic-
ký je tento úkon u ANO, KSČM a SPD. Kandidovaly ve všech krajích samo-
statně a pod stejnou značkou. Pokud jde o ČSSD, jsou výsledky jí vedených 
koalic v PUK, HKK a OLK (i nekoaliční spojenectví se Zelenými v ZLK) taktéž 
započítány jako součást jejího celostátního procentního výsledku.6 Obdob-
ný je postup u všech dalších stran kandidujících v koalicích s lokálními sub-
jekty (viz níže).
Piráti kandidovali samostatně a pod stejnou značkou ve všech krajích kromě 
OLK, kde jim však byl partnerem jiný celostátně relevantní subjekt: STAN. 
Zbytek „opozičního pole“ nabízí ještě mnohem komplikovanější obrázek. 
ODS, STAN, TOP 09 a KDU-ČSL kandidovaly v krajích samostatně či v růz-
ných koalicích a spojenectvích (např. bez otevřené koalice toliko s kandi-
dáty podporující strany): ODS-TOP 09 ve třech krajích, KDU-ČSL-TOP 09 
také ve třech, ODS-KDU-ČSL ve dvou, STAN-TOP 09 ve dvou, STAN-KDU-
-ČSL a STAN-ODS v jednom kraji. Mnohde ještě navíc s regionálními sub-
jekty. Pro rozklíčování takto komplikované změti koalic a spojenectví byla 
použita metoda založená na arbitrární volbě a vedoucí nutně k zjednodu-
šení a „pokřivení“ výsledků. Cílem ostatně není zachytit momentální přesné 
poměry sil mezi aktéry opozičního bloku (bloků). Určení celostátních pro-
centních výsledků slouží jako referenční bod k posouzení volební geografi e 
(nad- a podprůměrná území) a k posouzení vývoje podpory v čase (srovnání 
s volbami 2016 a 2017). Nebýt této ryze praktické potřeby, stačilo by zkrátka 
uvést výsledky v intervalech (i tak by však byly zavádějící – např. interpreta-
ce zjevně asymetrických koalic).
Zvolený klíč spočívá v pracovním rozlišení na silnější (primární) a slabší 
(sekundární) opoziční hráče. Do první skupiny nesporně patří ODS a Pirá-
ti, v kontextu krajských voleb ale také STAN a KDU-ČSL, což jasně ukázaly 
volby 2016 (u lidovců i všechny předchozí krajské volby). Jako jediný slabší 
hráč tak zůstává TOP 09. Co z toho plyne? Veškeré koalice vedené ODS, 
Piráty, KDU-ČSL a STAN jsou započteny jako součást celostátního procent-
ního výsledku příslušné strany. Problémem je, jak naložit s koalicemi mezi 
subjekty této čtveřice. K nim však došlo jen ve dvou případech:7 ODS-STAN 
(navíc s Východočechy) v HKK a již zmíněná koalice Piráti-STAN v OLK. Jak 
takové arbitrární „rozdělení“ koalic provést? 
Zohlednit by šlo celou řadu mnohdy protichůdných faktorů. Jednak to, co 
o vnímání své relativní síly prozrazují samotní aktéři dané koalice: značku 
(která strana v názvu koalice fi guruje jako první), složení kandidátních listin 

6 Možnou metodou pro „očištění“ jejího výsledku o efekt krajských koaličních partnerů je 
přepočet dle preferenčních hlasů. Sečtou se počty preferenčních hlasů zvlášť pro kandidáty 
navržené ČSSD a příslušným koaličním partnerem a dle výsledného poměru se rozdělí. 
Konkrétně by takto byl výsledek ČSSD ponížen o 0,32 procentního bodu v PUK, o 0,16 v HKK 
a o 0,09 v OLK – celkem tedy o 0,53 % z 6,68 na 6,15 %. I tak jde o pouhou aproximaci. Jedním 
problémem je to, že ne všichni voliči pochopitelně využívají preferenčních hlasů, resp. využívají 
je v různém množství. Navíc u aliancí s asymetrickým zastoupením na kandidátkách je poměr 
sil spíše „přednastaven“ stranami než určen voliči. 

7 Čistě technicky by sem patřila i tři velmi asymetrická spojenectví lidovců s ODS a STAN, jež 
s výjimkou KVK ani nebyla koalicemi, ale kandidaturou jednotlivců v rámci podporované ODS 
(ULK) a STAN (STČ). I s ohledem na dlouholetou volební geografi i KDU-ČSL lze konstatovat, 
že lidovci zde byli pouhým „doplňkem“ silnějších partnerů a metodologicky tedy plně obstojí, 
že tyto aliance, v nichž ostatně ani značka KDU-ČSL navenek nefi gurovala (kromě KVK), 
zařazujeme jako součást celostátního procentního výsledku ODS, resp. STAN. 
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(zejména na „volitelných“ místech), čí je krajský lídr (typicky chápán jako 
kandidát na hejtmana) atd. Dále lze přihlédnout k dlouhodobější volební 
geografi i a k tomu, jak daný kraj typicky „skóruje“ v poměru k výsledku té 
které strany (u ODS je HKK většinou mírně nad celostátním výsledkem), 
což je ovšem problém u stran s kratší historií jako STAN a Piráti. Je též třeba 
dbát na specifi ka různých arén (v případě našeho srovnávání krajské vs. 
sněmovní volby). 
Jako první krok můžeme provést jakýsi mezisoučet dle výše uvedeného 
klíče. Celostátní výsledek Pirátů v roce 2020 bez OLK je 12,02 %, výsledek 
STAN bez OLK a HKK 11,79 %, výsledek ODS bez HKK 13,34 %. Z těchto čí-
sel je patrná značná vyrovnanost v rámci této vedoucí opoziční trojky, jež 
by ospravedlňovala dělit „sporné“ koalice jednoduše v poměru 1:1. Tento 
nejprostší možný klíč také skutečně volíme. V případě koalice Piráti-STAN 
v OLK neexistuje žádný jednoznačný indikátor, který by byl proti tomu.8 
U koalice ODS-STAN-VČ je situace o něco složitější9 a jisté pochyby ohled-
ně vhodnosti dělby 1:1 vyvolává jednak silný lídr kandidátní listiny (ODS) 
a dlouhodobé volební chování HKK zejména ve vztahu k ODS.10
Je tedy třeba upozornit, že procentní údaje uvedené v tabulce níže se 
musí chápat jako orientační – kromě ANO, KSČM, SPD, kde jsou zcela jas-
né a přesné, a ČSSD a Pirátů, kde jsou velmi spolehlivé a silně indikativ-
ní. Zejména celostátní procentní výsledek TOP 09 je zvoleným klíčem pro 
dekompozici jednotlivých aliancí významně pokřiven a podhodnocen. 
Přínos TOP 09 do koalic/spojenectví s ODS (PMK, PUK, MSK), STAN (KVK, 
ZLK) a KDU-ČSL (JČK, LBK, OCK) se tak stává „neviditelný“.11 Naopak uve-
dené celostátní procentní výsledky ODS, STAN a KDU-ČSL jsou nadhod-
noceny tím, že je do nich započten přínos regionálních partnerů. Ostat-
ně zejména v případě KDU-ČSL jde o klasickou a dlouholetou strategii 
vystupovat v některých krajích ve spojení s místními subjekty pod jinou 
značkou, typicky jako „koalice pro XY kraj“ – strategii, kterou v momentě 
svého nástupu do krajské politiky logicky převzal STAN (hnutí vyvstávající 
z lokálně-komunálního podhoubí) a ve volbách 2020 dokonce dílčím způ-
sobem i ODS a ČSSD.

  8 U koalice Piráti-STAN v OLK lze přihlédnout k následujícím faktům: krajským lídrem je 
kandidát STAN, ale značka klade na první místo Piráty. Zvolení zastupitelé jsou v poměru 8:5 
ve prospěch Pirátů, ale preferenční hlasy naopak zhruba v poměru 7:5 pro STAN (avšak při 
celkově velmi nízkém využití preferenčních hlasů). Ve sněmovních volbách 2017 i v krajských 
volbách 2016 skončili Piráti i STAN v OLK mírně pod svým celorepublikovým procentním 
výsledkem. Rozdělíme-li 19,51 % napůl, také u obou stran půjde o podprůměrný výsledek.

  9 Zdaleka nejen proto, že jde o trojkoalici. Šlo by ji pracovně chápat i jako dvojblok ODS na 
jedné straně a STAN a Východočeši na druhé. STAN a VČ totiž v předchozích volbách 
2016 kandidovali společně. Počítáno jako dvojblok, poměr zvolených zastupitelů je 1:1, 
preferenčních hlasů 5:4 (ODS:STAN-VČ), krajským lídrem byl politik ODS, který také výrazně 
vynikl v počtu preferenčních hlasů v rámci kandidátní listiny. 

10 HKK přinesl STAN v krajských volbách 2016 i sněmovních 2017 mírně podprůměrný výsledek, 
ODS naopak mírně nadprůměrný (stejně jako ostatně v naprosté většině voleb před rokem 
2016 – výjimkou jsou ale např. krajské volby 2012).

11 Lze to částečně ospravedlnit zjevnou asymetrií vůči ODS (byť PLK je pro TOP 09 spíše 
silnějším krajem) a u příslušných dvou krajů i vůči STAN (ve sněmovních volbách 2017 KVK 
a ZLK nadprůměrné pro STAN a podprůměrné pro TOP 09). Spornější je to u dvou ze tří krajů 
s aliancemi s KDU-ČSL. V případě OLK nikoli – jde o lidoveckou baštu (v roce 2020 navíc 
kandidátka pod vedením Jurečky), kde je TOP 09 historicky slabá. LBK je naopak slabinou 
KDU-ČSL, aniž by však šlo jednoznačně říci, že TOP 09 je v daném regionu typicky silná. 
JČK se historicky u obou stran pohybuje kolem průměru. Vzhledem k oslabující tendenci 
TOP 09 a relativně větší síle KDU-ČSL ve volbách nižších řádů lze tedy „zneviditelnění“ TOP 09 
ospravedlnit, byť jde jinak o jeden z jejích silnějších krajů.
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Tabulka 1: souhrnné výsledky krajských voleb 2020 (procenta hlasů)12

Ostatní: JČK – Jihočeši; KVK – HNHRM 7,29, VOK 6,51, SNK 5,45; ULK – Ufo/ProMOST; 
ZLK – Trikolóra/Soukromníci. ČSSD – tři kraje v koalicích (vše počítáno jako ČSSD). 
ANO, SPD, KSČM – všude samostatně, Piráti také kromě OLK. ODS – všechny její 
koalice počítány jako ODS (kromě HKK – koalice se STAN, kde děleno 1:1). STAN – 
SLK i všechny koalice STAN počítány jako STAN kromě koalice s ODS (HKK) a Piráty 
(OLK), ty jsou děleny 1:1. KDU-ČSL – její koalice s TOP 09 a menšími subjekty počítá-
ny jako KDU-ČSL (JČK, PLK, LBK, HKK, PUK, OLK). TOP 09 podhodnocena (koalice 
s ODS, STAN, KDU-ČSL počítány jako ODS, STAN, KDU-ČSL).

VOLBY 2020 A SROVNÁNÍ VOLEBNÍ GEOGRAFIE V ČASE

V této sekci jde o zachycení aktuálních volebních map jednotlivých stran 
a srovnání s mapami voleb krajských 201613 a sněmovních 201714. Mapy 
níže zobrazují kraje, resp. okresy s nadprůměrným výsledkem (světle šedý 

12 Vlastní výpočet autora dle údajů uvedených na https://volby.cz/pls/kz2020/kz?xjazyk=CZ.

13 Pro tento účel je také třeba stanovit referenční hodnoty celostátních procentních výsledků 
z roku 2016, kde je to mnohem jednodušší, protože relevantní strany zpravidla kandidovaly 
samostatně a pod stejnou značkou. Koalice Pirátů se Zelenými a Změnou (pět, resp. jeden 
kraj) jsou započteny do celkového výsledku Pirátů. Obdobně koalice SPD a SPO (11 krajů) jsou 
počítány jako SPD. Lidovecké koalice a koalice STAN s místními sdruženími jsou započítány jako 
KDU-ČSL, resp. STAN. Mnohem menší podhodnocení je u výsledku TOP 09, jež kandidovala 
ve většině krajů samostatně, resp. jako vůdčí síla koalic s místními či menšími subjekty (pouze 
koalice STAN-TOP 09-HOPB v JČK a koalice STAN-TOP 09-KDU-ČSL-KOA v KVK počítány 
jako STAN). 

14 Celostátní výsledky jsou přepočítány a očištěny o Prahu, kde se v krajských volbách nevolí.

ANO SPD ČSSD KSČM Piráti STAN ODS KDU-ČSL TOP Ostatní Účast

STČ 18,54 4,63 4,52 4,26 14,41 22,21 19,77 5,89 40,66

JČK 18,12 4,67 8,74 4,77 12,85 7,38 17,52 10,45 6,54 39,51

PLK 22,50 6,18 5,85 5,48 13,56 14,90 21,23 4,36 38,80

KVK 24,79 7,25 3,70 4,41 11,56 14,66 7,35 19,25 34,94

ULK 25,88 8,94 3,16 6,26 10,09 11,17 12,37 6,11 5,97 31,30

LBK 17,85 6,09 2,16 3,22 9,86 38,57 8,59 3,83 40,41

HKK 22,04 5,45 8,88 4,51 14,41 23,53 8,32 7,84 41.01

PUK 19,61 4,85 14,76 4,01 12,68 7,90 14,10 13,41 40,87

VYS 18,48 4,66 11,86 5,26 13,20 10,87 13,19 11,96 4,99 39,65

JMK 19,76 6,25 5,67 4,44 13,80 10,40 12,77 15,54 6,62 38,82

ZLK 19,08 6,04 8,45 4,04 13,26 12,69 10,04 18,62 5,99 41,19

OLK 27,01 7,85 4,82 4,71 19,51 10,36 18,43 37,29

MSK 30,24 7,68 6,95 5,89 11,86 4,30 13,84 9,57 32,71

ČR 21,82 6,13 6,68 4,75 12,67 13,2 14,09 8,88 2,97 37,95
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odstín) a silně nadprůměrným výsledkem (více než 1,3násobek15 celostát-
ního procentního zisku dané strany – tmavě šedý odstín). Černé značky 
u bílých, podprůměrných území znázorňují silně podprůměrný výsledek 
(1,3krát méně než celostátní procentní zisk dané strany či horší). U zcela se 
vymykajících oblastí (ať již směrem nahoru nebo dolů) je číselně uvedena 
i procentní hodnota. 
Mapy jsou řazeny ve trojicích proti proudu času: vždy (zleva) krajské 2020, 
sněmovní 2017, krajské 2016. Černě vybarvená Praha připomíná, že hlav-
ní město je z analýzy zcela vynecháno (výsledky sněmovních voleb 2017 jsou 
o Prahu očištěny). Písmeno „N“ značí, že daná strana není na pří slušném 
území počítána.16 Písmenem „K“ jsou označeny jen kraje HKK a OLK, kde 
byly zisky koalic Piráti-STAN a ODS-STAN děleny arbitrárně v poměru 1:1. 
Je tedy třeba znovu upozornit na omezenou vypovídací hodnotu srovná-
vání zejména u stran „opozičního bloku“ (kvůli koalicím – viz výše). Dále je 
nutné refl ektovat, že srovnáváme napříč dvěma odlišnými volebními aré-
nami, které mají různou a svébytnou logiku. 

15 Jak je patrné z map níže, jsou značné rozdíly v ne/vyrovnanosti územní podpory stran. 
Koefi cient 1,3 přitom dokáže zachytit jak teritoriálně homogenní (Piráti, ANO), tak nevyrovnané 
strany (KDU-ČSL, STAN). 

16 To nutně neznamená, že zde vůbec nekandidovala. Mohla zde kandidovat v koalici, jež je jako 
celek započtena pod ziskem jiné strany (viz klíč k interpretaci koalic pro stanovení celostátních 
výsledků výše).

2020                         ČSSD      2017                            ČSSD     2013                            ČSSD

2020                          SPD       2017                            SPD        2013                             SPD

2020                         KSČM     2017                           KSČM      2013                          KSČM

2020                         ODS       2017                           ODS       2013                            ODS

2020                         Pir          2017                            Pir        2013                             Pir

3,16
3,7

2,16

22,55

K

K
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Z map je zřejmé, že strany se významně liší ve stabilitě své volební geografi e 
a v ne/vyrovnanosti své územní podpory. Pokud jde o vyrovnanost, není pře-
kvapením, že mnohem větší kontrasty se objevují v krajských volbách, kte-
ré jsou více a především různě personalizované v různých regionech napříč 
Českou republikou. Naopak v prostředním mapovém sloupci zobrazujícím 
výsledky sněmovních voleb 2017 daleko více převažují mírné odchylky znázor-
něné jako světle šedé odstíny, resp. bílé kraje bez značek či číselných hodnot. 
Stranami s velmi vyrovnanou územní podporou jsou ANO, SPD, KSČM a Pirá-
ti. Naopak velmi nevyrovnaná je podpora  KDU-ČSL (vazba na religiozitu, což 
v podmínkách České republiky znamená silnou spjatost s východní polovinou 
republiky) a STAN (silná personalizace a regionální zakořeněnost v LBK a části 
STČ). Co se stability týče, překvapivě vysoká je u některých relativně nových 
stran (ANO, STAN), naopak nízká u stran tak zavedených v českém systému, 
jako je ČSSD (jednoznačně stabilní se ale nejeví být ani u ODS a KSČM).
Výsledek ČSSD v krajských volbách 2020 nabízí na první pohled vcelku 
robustní hypotézu. Sociální demokracii se relativně lépe ve srovnání se sla-
bým celostátním výsledkem, a to výrazně, dařilo jen v těch krajích, kde obha-
jovali její hejtmani: Netolický (PUK), Běhounek (VYS), Štěpán (HKK) a Stráská 
(JČK). V žádném jiném kraji tmavě šedý odstín nevidíme. Znamená to tedy, 
že personální faktor hrál ve výsledku ČSSD pravděpodobně silnější roli než 
dříve. Jinak lze oproti krajským volbám 2016 i sněmovním 2017 zazname-
nat jak značnou diskontinuitu volební geografi e, tak posun k větší nevyrov-
nanosti výsledků. MSK, letitá bašta ČSSD, se jen těsně udržel jako poslední 
mezi mírně nadprůměrnými kraji. Do tohoto „šedého“ pásma se mimořádně 
dostal i ZLK, což je rozdíl nejen oproti krajským (2016) a sněmovním (2017) vol-
bám, ale též oproti takřka všem dřívějším volbám celostátního typu s účastí 
ČSSD.17 Značné rozdíly v územním rozložení podpory jsou vidět i ve srovná-
ní s volbami 2017, což je méně překvapivé než u srovnávání krajských voleb 
2016 a 2020 (sněmovní volby jsou volbami jiného typu s jinou logikou). Pod 
průměr se posunuly PLK a JMK, což opět může souviset s tehdejšími lídry 

17 Výjimkou byly několikeré volby do Evropského parlamentu a jejich příčina se zdá být tatáž 
jako u krajských voleb 2020: kandidatura Olgy Sehnalové, jež přitáhla i velké množství 
preferenčních hlasů – tedy opět ryze personální faktor.

2020                         STAN       2017                          STAN      2013                           STAN

2020                         KDU        2017                           KDU       2013                           KDU

2020                         TOP        2017                           TOP        2013                           TOP

K

K

N

N

N

N

N

N

22,2

N

N

N

N

N
N

N

N

4,3

3,8

38,6

18,4

15,5 18,6

3,6
12,8

3,6

2,6

4,04
32,4

4,29

3

1,8
2,4

2,1

3,5

3,2
2,6

2,9

2,9

3,5

23
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a dalšími postavami na kandidátkách (Chovanec, Sobotka a Hašek). Varov-
ným znamením pro ČSSD je v roce 2020 propad hned čtyř krajů do výrazně 
podprůměrného pásma (černé značky, resp. číselné hodnoty na mapě), a to 
převážně na širokém severozápadě Čech (STČ, KVK, ULK) a OLK.
Koaliční partner sociálních demokratů, hnutí ANO, naopak vykazuje vůbec 
nejstabilnější volební geografi i a homogenitu (vyrovnanost) výsledků. Na 
všech třech mapách vidíme tutéž šestici: regiony severní Moravy/Slezska 
(MSK, OLK), severozápadních Čech (ULK, KVK, PLK) a izolovaný HKK. Těžiště 
se mírně přesouvá na východ republiky (MSK v tmavě šedém pásmu, ZLK 
opustil výrazně podprůměrné pásmo).
U KSČM zůstává v obou krajských volbách tatáž protikladná charakteris-
tika u sousedící dvojice krajů: silně nadprůměrný ULK a silně podprůměr-
ný LBK. Jinak zde dochází k zajímavým posunům na mapě. Větší podob-
nost je mezi krajským výsledkem 2020 a sněmovním 2017: jen propad OLK 
a zvýraznění rozdílu mezi zmíněnou severočeskou dvojicí (sněmovní volby 
jsou ale u většiny stran územně vyrovnanější).
U SPD vidíme ve volbách 2020 pohyb k větší nevyrovnanosti výsledků (STČ, 
JČK a VYS do silně podprůměrného pásma, ULK naopak) a posun těžiš-
tě na západ republiky (oslabení ZLK a VYS, posílení ULK, PLK). To může 
být trend do jisté míry komplementární k posunu těžiště ANO směrem na 
východ, protože obě strany nepochybně sdílejí podobné rysy a jisté přelé-
vání elektorátu mezi nimi lze předpokládat.
ODS v zásadě drží své hlavní opory v Čechách (STČ, PLK, slaběji JČK). Pod-
průměrné skóre HKK je diskutabilní a ovlivněné zvolenou metodologií 
(viz arbitrární dělení koalice se STAN 1:1). Zajímavým trendem je oslabení 
obou malých krajů na severozápadě Čech (LBK, KVK) a k jistému přelévání 
dochází i ve trojici nejvýchodnějších krajů (MSK, OLK, ZLK).
U Pirátů vidíme podobný trend jako u STAN – postupné geografi cké rozši-
řování základny a pokrývání republiky. U obou relativně mladých subjektů 
to nepochybně může souviset s budováním sítí a organizace. Piráti přesou-
vají těžiště spíše na východ (JMK a ZLK vs. LBK, KVK), kdežto STAN naopak 
(PLK vs. ZLK). Extrémně omezenou vypovídací hodnotu má mapa voleb 
2016, kdy byli Piráti ještě velmi malou, celorepublikově irelevantní stranou 
a navíc kandidovali v koalicích se Zelenými.
Velmi stabilní je volební geografi e STAN, pokud jde o jeho silně (LBK, STČ) 
i mírně (KVK) nadprůměrné kraje. Trvalou výraznou slabinou zůstává MSK, 
ale z této kategorie se vymanily JMK i ULK. Naopak se do ní vrátil PUK a nově 
propadl JČK (což může souviset s účinkováním lokálního hnutí Jihočeši).
KDU-ČSL vykazuje dlouhodobě vůbec nejkontrastnější volební mapu. Zpra-
vidla jen nejvýše tři až čtyři kraje se pohybují v obou „mírných“ pásmech. 
Na širokém severozápadě republiky je lidová strana prakticky „neviditelná“. 
Stálou silnou oporou je jihomoravská trojice (JMK, ZLK, u VYS pochopitelně 
s přesahem do Čech). V obou krajských volbách se k nim přidává PUK a v roce 
2020 navíc i OLK, což je ale dost svébytný fenomén (široká koalice včetně 
TOP 09, silný personální faktor – krajským lídrem předseda strany Jurečka).
Konečně u TOP 09 má extrémně omezenou vypovídací hodnotu mapa 
voleb z roku 2020 (opět souvisí s metodologií a „řazením“ koalic s účastí TOP 
09 – viz výše). Srovnání voleb 2016 a 2017 ukazuje výraznou slabinu na širo-
kém východě Moravy a naopak nadprůměrnou pozici v českých  krajích.

Pro přesnější rozbor výše zachycených trendů a vzorců nyní sestoupíme 
o stupeň níže k jemnějšímu měřítku na úrovni okresů. Legenda zůstává stej-
ná jako u krajských map (viz výše). Mapy jsou tentokrát řazeny po dvojicích 
stran shora dolů (opět proti proudu času). První dvě dvojice níže jsou vždy po 
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jednom z kategorie poražených a „nevítězů“: nejprve vládní koaliční partneři 
(ČSSD, ANO) a po komentáři k nim dvojice krajních stran (KSČM, SPD).

ČSSD
Na volební mapě 2020 vidíme souvislou oblast nadprůměrné podpory 
pokrývající JČK, VYS, PUK a naprostou většinu okresů HKK (a přilehlé Mla-
doboleslavsko) a čtyři okresy JMK a ZLK. Velmi silně se potvrzuje hypotéza 
o korelaci úspěšnosti strany s působením jejích hejtmanů a o silném vlivu 
personalizace. Ukazují to procentní zisky v jejich „domovských“ okresech, 
jež jsou výrazně nadstandardní nejen vůči celostátnímu, ale i krajskému 
výsledku: Orlickoústecko (Netolický), Pelhřimovsko (Běhounek). Zjevná je 
též „síla“ lídryně na Kroměřížsku v ZLK (Sehnalová, viz pozn. výše). Podob-
ný jev vidíme na volební mapě 2016: silné skóre celého JČK a zejména Jin-
dřichohradecka (tehdejší hejtman Zimola), opět mimořádně silné Pelhři-
movsko (Běhounek) a silné Orlickoústecko (Netolický). Potvrzuje se i další 
dílčí závěr sekce výše – výrazný propad ČSSD v roce 2020 na širokém 
severozápadě Čech, ale též v několika moravských okresech, a to nejen 
v OLK. Velmi slabé procentní hodnoty (vyznačeny číselně) se nacházejí 
v obou „satelitních“ okresech obepínajících Prahu, v celém LBK a ve dvou 
okresech ULK. Mapa 2020 též odhaluje důležitý poznatek ohledně situace 
ČSSD na východě Moravy, který krajská mapa zachytit nedokázala. Strana 
zde nemá žádnou souvislou baštu, jak by naznačovala její krajská mapa. 
Nadprůměrné skóre MSK totiž zajišťují jen dva okresy (Karvinsko, Frý-
deckomístecko), zbytek je podprůměrný, což je oproti volbám 2016 i 2017 
novinka. Také v rámci ZLK jsou to jen dva okresy (Zlínsko a již zmíněné 
Kroměřížsko), které tak plynule navazují na souvislé pásmo nadprůměrné 
podpory procházející i částí JMK (okresy Blansko a Vyškov18), kraje jinak 

18 Jde o tradičně silný okres ČSSD – viz autorovy analýzy komunálních a krajských voleb, dostupné 
na https://masarykovaakademie.cz/cats/publikace/koubek-komunalni-volby-2018-cssd-a-jeji-

 -vysledky-v-casovem-srovnani/ a https://masarykovaakademie.cz/cats/publikace/koubek-pre-
 hled-vysledku-cssd-v-krajskych-volbach-2000-2016/.
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podprůměrného. Mapa sněmovních voleb 2017 ukazuje totéž co i její kraj-
ská verze v sekci výše: ČSSD měla čtyři nadprůměrné kraje, z nichž dva se 
v roce 2020 přesunuly do podprůměrného pásma (PLK, JMK) a převážná 
většina území třetího (MSK) také. Volební geografi e se tedy výrazně pře-
skupila, a to z důvodů uvedených výše (hejtmani, personalizace). Volební 
mapa krajských voleb 2016 ukazuje, že ČSSD tehdy měla oproti volbám 
2020 o něco vyrovnanější územní rozložení podpory. Výrazně směrem 
nahoru se jako celek vymykal jen JČK, směrem dolů jako celek jen LBK. 
S tím přímo souvisí i to, že ČSSD měla o něco rozsáhlejší souvislé pásmo 
nadprůměrné podpory – široký jih republiky od PLK až po JMK (zasahující 
na severu významně také do STČ) – a navíc i druhé, menší souvislé ohnisko 
na východě v podobě MSK, které v roce 2020 zmizelo. 

ANO
Volební mapa z roku 2020 ukazuje dvě velké souvislé oblasti podpory. 
První, na širokém severozápadě a severu Čech, je územně větší, ale 
s jen mírně nadprůměrnými výsledky (celý KVK, ULK, většina PLK, dva 
přilehlé okresy STČ, jeden okres LBK a severní polovina HKK). Druhá, na 
severu Moravy a ve Slezsku, je menší ale s o to silnější podporou (celý 
MSK a OLK, většina okresů v silně nadprůměrném, tmavě šedém pás-
mu). I zde se nabízí souvislost s působením hejtmanů Vondráka (MSK) 
a Oklešťka (OLK). V jiných krajích, kde mělo ANO hejtmany, však kore-
laci s úspěchem nevidíme (STČ, JMK).19 Mimo výše zmíněné dvě oblasti 
podpory je už jen Kutnohorsko a dva nadprůměrné okresy na jihu JMK. 
Při srovnání s mapami 2017 a 2016 se odhalí některé zajímavé tendence, 
které krajské mapy ANO nedokázaly zachytit. Je to především relativní 
oslabování ve středních a východních Čechách. Nejenže se sedm, resp. 
osm okresů STČ, HKK a PUK propadlo pod průměr (oproti roku 2017, resp. 
2016), ale oba satelitní okresy Prahy se defi nitivně etablovaly jako výrazně 
podprůměrné. Široké pásmo trvale podprůměrné podpory na jihu repub-
liky (celý JČK, VYS, ZLK a většina JMK) se tak v roce 2020 významně „roz-
rostlo“ na sever (např. celý PUK). Na druhou stranu zde ale ve srovnání 
s krajskými volbami 2016 ubylo silně podprůměrných okresů (tehdy čtyři 
okresy na jihu Čech, dva v PUK a tři v ZLK).20 Přesně opačný trend vidíme 
v severní polovině republiky, kde se nacházejí nadprůměrné oblasti ANO: 
v roce 2020 se zóna podpory geografi cky zmenšila, ale přibylo v rámci ní 
silně nadprůměrných okresů – zejména na východě republiky. To ostat-
ně potvrzuje závěr ze sekce výše: postupný přesun těžiště podpory na 
východ (ZLK již jen mírně podprůměrný, části OLK a MSK silně nadprů-
měrné). V letech 2016 i 2017 se na mapách jeví náznak tří, nikoli jen dvou 
souvislých území podpory: vedle severozápadu Čech a severovýchodu 
Moravy také oblast na pomezí středních a východních Čech (včetně obou 
východočeských metropolí). Roku 2020 jako by se „prostřední pilíř“ ANO 
zhroutil. Ostatně také „silný sever“ ANO má jednu nápadnou výjimku: 
trvalou slabinou ANO je v obou krajských volbách (v daleko menší míře 
též ve sněmovních) LBK, což nepochybně souvisí s fenoménem Martina 
Půty a jeho SLK.

19 Připomeňme, že u ČSSD byla tato korelace v roce 2020 ve všech krajích, kde měla ve chvíli 
voleb hejtmany.

20 U JČK a ZLK se nabízí hypotéza odkazující k personalizaci a fenoménům Zimola (JČK) a Čunek 
(ZLK). Ti mohli k ČSSD, resp. KDU-ČSL – tehdejším Babišovým koaličním partnerům – přilákat 
voliče, kteří by jinak volili ANO.
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KSČM
Při srovnávání krajských map KSČM jsme konstatovali větší podobnost 
mezi mapami 2020 a 2017. U okresních map je tomu naopak – vzorec voleb-
ní geografi e se jeví podobnější u obou krajských voleb (2016 a 2020). Kraj-
ské mapy KSČM „klamou“ i v tom ohledu, že poměr nad- a podprůměrných 
krajů je zhruba 1:1 (dokonce mírně převažují podprůměrné kraje). Okresní 
mapy však ukazují, že území České republiky je oblastmi komunistic-
ké podpory pokryto mnohem plošněji, než by se jevilo z krajských map. 
Obzvlášť nápadné je to u sněmovních voleb 2017, kde vidíme dosti rozsáh-
lou a kompaktní zónu mírně nadprůměrné podpory napříč celou republi-
kou. Jedinými souvislými slabinami jsou pás z Prahy na severovýchod Čech 
a východ Moravy a Slezska (ovšem kromě Ostravska – Karvinska). Mapy kraj-
ských voleb 2016 i 2020 ukazují mnohem více „bílých“ míst, zejména v JČK 
a VYS. Stejně jako u všech ostatních stran je také v krajských volbách větší 
nevyrovnanost – výskyt silně nad- a podprůměrných okresů. Hlavní oblastí 
silně nadprůměrné podpory KSČM zůstávají severozápadní Čechy: v roce 
2020 většina ULK a PLK plus Rakovnicko (v roce 2016 dokonce pět ze sed-
mi okresů ULK, Rakovnicko a jen dva okresy PLK). Stabilními baštami jsou 
i Bruntálsko a Karvinsko, v roce 2020 navíc tři okresy JMK. Skoro neměnné 
je také rozložení míst výrazně slabé podpory: většina LBK, Náchodsko, Orlic-
koústecko, Brno, Vsetínsko, Zlínsko a oba „satelitní“ okresy kolem Prahy.

SPD
Okresní mapy SPD jsou v hrubých obrysech velmi podobné mapám kraj-
ským (výše) a potvrzují trend, který jsme u nich viděli: posun těžiště na 
západ republiky. Mapa voleb 2020 ukazuje jednu velkou souvislou oblast 
podpory v severozápadních Čechách (celý ULK, KVK a PLK bez Plzně, Čes-
kolipsko), v jejímž rámci je ULK dokonce ohniskem silně nadprůměrné 
podpory, a druhou na Moravě (bez tří okresů ZLK a tří okresů JMK, dvou 
okresů VYS a Opavska). Mezi těmito velkými oblastmi podpory leží ještě 
rozsáhlejší „bílý čtverec“, území relativně slabé podpory (celý STČ, VYS, PUK, 
drtivá většina JČK a HKK). V jeho jižní polovině se nachází souvislý pás sil-
ně podprůměrných okresů (od Strakonicka až po Chrudimsko a Žďársko), 
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kde se podpora SPD relativně propadá. Podobnost mezi mapami 2020 
a 2017 je zjevná. Hlavní rozdíl je v tom, že robustnější tehdy byla „východní 
zóna“ podpory SPD (rozlohou byla větší a bylo v ní pět silně nadprůměr-
ných okresů – přitom žádný na severozápadě). „Západní zóna“ se v roce 
2020 oproti volbám 2017 rozrostla o čtyři okresy (hlavně v PLK), zatímco 
„východní zóna“ se naopak o pět okresů zmenšila. O něco menší podob-
nost mapy 2016 může být dána i tím, že SPD tehdy kandidovala ve většině 
krajů v koalici s SPO, což je na tomto místě opět vhodné připomenout. 
Také na ní ale vidíme tytéž charakteristiky: silná Morava a náznaky ohniska 
podpory v severozápadních Čechách. Za pozornost též stojí srovnání map 
SPD a ANO, jež jsou si v roce 2020 pozoruhodně podobné:

Bližší pohled na ČSSD, ANO, KSČM a SPD: 
práh reprezentace, vzájemné poměry sil
Než přistoupíme ke srovnávání okresních map stran „opozičního bloku“, 
zastavíme se ještě u dvojice poražených (ČSSD, KSČM) a „nevítězů“ (SPD, 
ANO). Mapy níže ukazují, jak si tyto strany vůči sobě stály napříč územím 
České republiky. Šedé okresy znázorňují ČSSD jako vítěze pomyslných 
„duelů“ s KSČM a SPD coby malými stranami „podobné váhové katego-
rie“ v roce 2020 (černé značky pro srovnání – totéž ve sněmovních volbách 
2017). Jelikož je hlavní pozornost zaměřena na ČSSD, přikládáme i její duel 
s ANO z krajských voleb 2016, kdy šlo naopak o dva volební vítěze (černými 
značkami označeny vítězné okresy ČSSD nad ANO z roku 2020). Pro srov-
nání jsou přiloženy i mapy v hrubším, krajském měřítku. Je třeba dodat, že 
na naprosté většině území se jedná o velmi těsné rozdíly.

KSČM v roce 2020 porazila ČSSD ve třech krajích a SPD v osmi. ČSSD 
s oběma prohrála na širokém severozápadě Čech, s SPD navíc i na většině 
Moravy a Slezska (včetně Brna). Ve sněmovních volbách 2017 byla ČSSD 
vůči oběma stranám ještě mnohem slabší (jen tři okresní vítězství nad 
SPD, dvě krajská nad KSČM – viz černé značky na mapách výše). V roce 
2016 dokázala ČSSD porazit ANO jen ve dvou krajích. Bylo to sedm okresů 
na jihu Čech, pětice okresů na pomezí PUK, VYS a JMK a Domažlicko. Čer-
né značky ukazují, že v roce 2020 ČSSD porazila ANO jen na Orlickoústec-
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ku a Pelhřimovsku, jediných dvou okresech, kde byla zároveň absolutním 
vítězem.
Práh reprezentace je v krajských volbách 5 %. Vzhledem k tomu, že volební 
obvody jsou mandátově extrémně velké (celý kraj a jeho zastupitelstvo je 
jeden velký obvod), jde i o práh přirozený. Krajské mapy níže ukazují, kde tro-
jice malých stran (ČSSD, KSČM, SPD) tuto hranici překročila. Okresní mapy 
zase dávají představu, jak je tato „zóna relevance“ u zmíněných stran rozpro-
střena napříč republikou. ANO je z tohoto srovnání z pochopitelných důvo-
dů vynecháno. Černé značky ukazují území pod pětiprocentním prahem ve 
volbách sněmovních 2017 (ČSSD, KSČM), resp. krajských 2016 (SPD).21

ČSSD nepřesáhla v krajských volbách 2020 pětiprocentní práh v pěti krajích, 
SPD ve čtyřech a KSČM v devíti. Mapy relevance logicky vykazují souvislost 
s mapami volební geografi e v sekci výše. U ČSSD opět vidíme slabý severo-
západ, u KSČM slabý severovýchod a u SPD slabý střed republiky. U SPD je 
zjevná silná korelace s volbami 2016: je o něco více okresů, kde v roce 2020 
posílila a posunula se do pásma relevance (černé značky na šedých okre-
sech), než kde se naopak propadla pod 5 % (bílé okresy/kraje bez černých 
značek). Zajímavá jsou srovnání krajských a okresních map. U všech tří stran 
se okresní mapy na první pohled jeví plněji pokryté šedou barvou než mapy 
krajské. Je to dáno tím, že výsledky této trojice stran (ale též ANO) „stahu-
jí dolů“ velká města a metropolitní oblasti (v STČ máme na mysli satelitní 
okresy Prahy). K problematice volebního chování velkých měst se ještě vrá-
tíme níže.

Volební geografi e ODS, Pirátů, STAN, KDU-ČSL a TOP 09
V následující sekci se zaměříme na proměny volební geografi e stran „opozič-
ního bloku“. Úvodem je třeba znovu upozornit na omezenou validitu tohoto 
srovnávání (překrývající se koalice, hlavně v roce 2020). Jako první dvojice je 
představena ODS a Piráti. U obou map za rok 2020 je nutné vnímat, že koali-
ce se STAN jsou arbitrárně „rozděleny“ v poměru 1:1.22 V případě Pirátů k tomu 
navíc připočtěme spornou vypovídací hodnotu mapy 201623 a patří se připo-
menout i zkreslení u ODS v roce 2020, plynoucí ze započtení přínosů TOP 09 
a KDU-ČSL do společných koalic (viz výše, sekce o celostátních výsledcích).

21 V krajských volbách 2016 nebyl žádný takový okres u ČSSD ani KSČM a ve sněmovních volbách 
2017 žádný u SPD.

22 Viz výše část věnovaná celostátním výsledkům. Na mapách vyznačeno písmenem „K“ v pří-
slušných územích.

23 Jednak byli tehdy ještě malou, celostátně irelevantní stranou a – především – v šesti krajích 
kandidovali v koalicích, nejčastěji se Zelenými.
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ODS
Volební geografi e ODS je v hrubých obrysech stabilní. Trvalým rysem je 
rozsáhlé a geografi cky souvislé jádro podpory ve středních a jihozápad-
ních Čechách s tu větším, tu menším přesahem do Čech severovýchod-
ních. Také u ODS pozorujeme totéž co u drtivé většiny zkoumaných stran 
– mnohem větší nevyrovnanost výsledků v obou krajských volbách. Více-
méně stabilní jsou i shluky silně nadprůměrných okresů (ve STČ mimořád-
ně stabilní: okolí Prahy, Berounsko, Mělnicko, Mladoboleslavsko).24 Ojedině-
lé okresy s nadprůměrnou podporou, které leží mimo toto hlavní souvislé 
jádro, zpravidla souvisí s personálním faktorem.25 Pokud jde o výrazně pod-
průměrné regiony, v roce 2020 jich přibylo v Podkrušnohoří (trvalou slabi-
nou je v krajských volbách i LBK, což zde ale platí pro většinu stran s výjim-
kou STAN/SLK), na střední Moravě a v HKK (jako by zdejší koalice se STAN26 
nepřinesla synergický efekt – snad kromě symbolického faktu vítězství nad 

24 Zdánlivý přesun těžiště z JČK do PLK mezi krajskými volbami 2016 a 2020 může být optickým 
klamem pramenícím ze synergie koalice s TOP 09 v PLK.

25 Za zmínku stojí Chomutovsko s 20 % pro ODS (43 % v Kadani a 45 % preferenčních hlasů pro 
starostu Kulhánka, krajského lídra ULK), Svitavsko s 16 % pro ODS-TOP 09 (Polička 29 % a 54 % 
preferenčních hlasů pro starostu Martinů, č. 13 na kandidátce, Litomyšl 29 % a 28 % preferenčních 
hlasů pro senátora, ex-starostu a krajského lídra PUK Kortyše), Opavsko s 17 % pro ODS-TOP 09 
(Opava 20 % a 22 % preferenčních hlasů pro místní středoškolskou pedagožku Klapkovou za 
TOP 09, č. 4 na kandidátce, Bolatice 23 % a 35 % preferenčních hlasů pro senátora a ex-starostu 
Paveru za TOP 09, č. 18 na kandidátce). Z hlavních bašt ODS je třeba uvést též Berounsko s 25 % 
(Králův Dvůr 49 % a 51 % preferenčních hlasů pro starostu a krajskou dvojku Vychodila), Praha-
-východ s 29 % (Líbeznice 73 % a 50 % preferenčních hlasů pro starostu a krajského lídra Kupku). 

26 Úspěch v jediném nadprůměrném okrese, Trutnovsku, je jistě zčásti tažen samotným Trut-
novem (30 % pro ODS-STAN-VČ, 36 % preferenčních hlasů pro starostu a poslance Adamce za 
ODS, č. 8 na listině), ale patrně ještě více Vrchlabím (39 % pro ODS-STAN-VČ, 38 % preferenčních 
hlasů pro starostu a úspěšně obhajujícího senátora v paralelních senátních volbách Sobotku 
za STAN, č. 21 na kandidátce). Přesně totéž (dominantní podíl STAN na úspěchu koalice) platí 
o nejúspěšnějším regionu v rámci Jičínska (celkově jen mírně podprůměrného): Nová Paka – 
44 % pro ODS-STAN-VČ, 49 % preferenčních hlasů pro ex-starostu Cogana za STAN (krajskou 
trojku koaliční listiny).

8
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ANO). Naopak relativně úspěšněji dopadl z obvykle slabých krajů MSK, což 
opět může být efektem koalice s TOP 09 (viz pozn. výše a Opavsko).

Piráti
Ponecháme-li stranou „spornou“ volební mapu 2016 (slabá vypovídací 
hodnota, Piráti ještě jako malá strana, v řadě krajů v koalicích se Zelenými 
a zpravidla jako slabší partner), Piráti se naprosto vymykají teritoriální 
vyrovnaností svých výsledků. Není v tomto směru vidět prakticky žád-
ný rozdíl mezi sněmovními (2017) a krajskými volbami (2020), přestože 
u všech ostatních stran je regionální výsledková nevyrovnanost v kraj-
ských volbách mnohem větší. Při tak malých odchylkách od průměru 
u Pirátů nepřekvapí, že na mapách dochází ke značnému přelévání v čase 
– i malé výkyvy jsou zde znát. Ve sněmovních volbách 2017 byla zóna pod-
pory Pirátů menší a územně kompaktnější: střední, jižní a severovýchodní 
Čechy s přesahem na Vysočinu. V roce 2020 se Piráti na mapě mnohem 
více „rozprostřeli“ jak na západ (PLK), tak – a to především – na východ. 
Na mapě je náznak dvou menších východních zón podpory: shluk osmi 
okresů na VYS a JMK a pěti okresů na východě Moravy (linie Ostrava – 
Zlín). Stejně jako ODS i Pirátům v roce 2020 přibylo výrazně podprůměr-
ných okresů v Podkrušnohoří (oslabil i LBK, což může souviset se zdejším 
nárůstem STAN/SLK). Co mají Piráti a ODS společného, je i nepřesvědčivý 
efekt koalic se STAN (tři z pěti okresů OLK výrazně podprůměrné, navíc na 
Šumpersku výsledek tažen spíše STAN – viz jedna z pozn. níže). Je-li řeč 
jen o volbách 2020, Piráti z hlediska volební geografi e zdaleka nejvíce ze 
všech zkoumaných stran vykazují znaky catch-all party.27 Ještě v letech 
2016 a 2017 to platilo i o ANO.

27 Jediný silně nadprůměrný okres v roce 2020 je Příbramsko (17 %). Výsledek je tažen Dobříší 
(20 %) bez sebemenší stopy personalizace (ani jeden kandidát nad 5 % preferenčních hlasů – 
dokonce ani na senátorku paralelně kandidující „trojka“ na pirátské listině Simona Luftová, jíž 
chybělo k postupu do druhého kola jen 0,8 %).
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STAN
Všechny tři mapy ukazují velmi podobný vzorec volební geografi e, kte-
rá je významně ovlivněna personálním faktorem. STAN i KDU-ČSL jsou 
stranami s vůbec nejvíce nevyrovnanou podporou. Velmi silnými opora-
mi STAN jsou LBK (fenomén Půta a síť starostů v rámci SLK28), většina STČ 
(Kolínsko, fenomén Rakušan a středočeská síť starostů29) a přilehlé okresy 
HKK (viz pozn. výše o Trutnovsku a Jičínsku, resp. Vrchlabí a Nové Pace). 
Na západě na toto velké středo-severovýchodočeské jádro podpory ply-
nule navazuje pět mírně nadprůměrných okresů PLK (krajský lídr Ber-
nard – bývalý hejtman ČSSD) a okres Děčín. Také ostatní izolované okresy 
s nadprůměrnou podporou jsou zpravidla ovlivněny personalizací.30 Zají-
mavé je zjištění, které je v souladu s poznatky o ODS a Pirátech, že koalice 
s ODS, resp. Piráty v HKK a OLK příliš neprospěly ani STAN.31 Pokud jsme 
tentýž závěr konstatovali u všech tří dotčených stran, pak je nepravdě-
podobné, že by to bylo významně zkresleno arbitrárním „dělením“ koalic 
1:1. Mimořádně slabým krajem pro STAN je MSK, který se v roce 2020 pro-
padl ještě relativně hlouběji. Dalšími výraznými slabinami jsou JČK, PUK 
(s územním přesahem do sousedních krajů VYS, JMK, OLK a HKK) a větši-
na ULK (Děčínsko se ale naopak zařadilo mezi silně nadprůměrné).

28 Za SLK kandidovali v roce 2020 starostové Turnova, Semil, Hodkovic nad Mohelkou, Chrastavy 
(senátor a ex-poslanec Canov), Zákup, Hrádku nad Nisou, Nového Boru, Hejnic, Železného 
Brodu, Desné, Lomnice nad Popelkou, Rokytnice nad Jizerou, Doks, Tanvaldu, Českého Dubu, 
Jablonného v Podještědí, z posledního místa i primátor Liberce a starostové mnoha dalších 
menších obcí a celá řada místostarostů. U naprosté většiny těchto případů vidíme evidentní 
korelaci mezi kandidaturou lokálního lídra a výrazným volebním úspěchem v daném místě 
a okolí, a to v kombinaci s vysokým podílem preferenčních hlasů pro toho kterého jednotlivce. 
Příkladem je Hrádek nad Nisou (66 % pro SLK, 40 % preferenčních hlasů pro ex-starostu, 
hejtmana a ex-lídra STAN Půtu, 30 % pro starostu Horinku a 16 % pro starostu sousední Chrastavy 
Canova) či právě Chrastava (55 % pro SLK, 36 % preferenčních hlasů pro Canova). Lze shrnout, 
že z pověřených obcí LBK neměl SLK takto „pokryty“ jen Českou Lípu, Mimoň (starostka 
a starosta za ANO – oba kandidovali, starostka České Lípy jako krajský lídr), Jablonec nad Nisou, 
Cvikov, Frýdlant a Jilemnici (starostové ODS – všichni kandidovali, frýdlantský jako krajský lídr, 
jilemnický jako č. 2). Souvislost s volební geografi í LBK kraje je zjevná. Právě v těch okresech, 
jejichž okresní města v „síti SLK“ chybí (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou), zaznamenává SLK 
slabší výsledky (36, resp. 31 %) než v okresech Liberec (43 %) a Semily (39 %).

29 Za STAN v roce 2020 kandidovali starostové těchto pověřených obcí STČ: Kolín, Poděbrady, 
Čáslav, Vlašim, Zruč nad Sázavou, Mnichovo Hradiště, Úvaly, Týnec nad Sázavou, Jesenice, 
Černošice a Rudná. Korelace s hlavní oporou STAN uvnitř STČ je zjevná (ve výčtu převažují 
města v okolí Prahy a v jihovýchodních okresech kraje: Kolínsko, Kutnohorsko, Benešovsko). 
Kromě toho kandidovala celá řada místostarostů, ex-starostů (senátor Holeček, Kralupy nad 
Vltavou) a starostů menších obcí. I v tomto ohledu vidíme jasný náznak síťování (vytváření 
„shluků“ – kandidující starostové menších obcí v blízkém okolí hlavních opor jako Kolín). Tak 
jako v případě LBK i zde platí jasná vazba na lokální volební úspěch (např. Kolín: 46 % pro STAN 
a 34 % preferenčních hlasů pro ex-starostu, lídra STAN a krajskou dvojku Rakušana, 24 % pro 
starostu Kašpara, č. 8 na listině). 

30 Příklady jsou Chebsko s 20 % (Cheb 33 % a 39 % preferenčních hlasů pro starostu a krajskou 
trojku Jalovce a 27 % preferenčních hlasů pro místostarostu, krajskou sedmičku Plevného, též 
úspěšného kandidáta na senátora v paralelně konaných senátních volbách), Děčínsko s 23 %, 
více než dvojnásobkem výsledku za ULK (Krásná Lípa 46 % a 43 % preferenčních hlasů pro 
ex-starostu a senátora Linharta, rovněž úspěšně obhajujícího a jediného zvoleného v prvním 
kole souběžných senátních voleb), Pelhřimovsko s 16 % (Pacov 50 % a 31 % preferenčních hlasů 
pro starostu a krajského lídra Vlčka), Hodonínsko s 16 % (Kyjov 39 % a 43 % preferenčních hlasů 
pro krajského lídra, starostu, ex-ministra a předsedu Svazu měst a obcí Lukla), Brno-venkov 
s 13 % (Kuřim 40 % a 71 % preferenčních hlasů pro starostu a krajskou čtyřku Sukalovského), 
Šumpersko s 21 % pro Piráty-STAN (Dolní Studénky 38 % a 65 % preferenčních hlasů pro 
starostu a krajskou sedmičku za STAN Sršně), Uherskohradišťsko s 14 % (Staré Město 24 % 
a 55 % preferenčních hlasů pro místostarostu a krajskou sedmičku Zábranského, Suchá Loz 
56 % a 37 % preferenčních hlasů pro ex-starostu, ex-předsedu STAN, poslance a krajského lídra 
Gazdíka).

31 Propad do podprůměrného pásma na Šumpersku a Jesenicku, do silně podprůměrného 
na Královéhradecku a ze silně do jen mírně nadprůměrného na Jičínsku.
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KDU-ČSL
Lidovci vykazují velmi stabilní, jednoduchý a územně kontrastní vzorec 
volební geografi e. Těžiště leží na východě republiky a podpora prudce 
slábne směrem na severozápad. Velký a souvislý shluk silně nadprůměr-
ných okresů na Moravě, ve Slezsku a přilehlých oblastech Čech jen peri-
ferně obměňuje svůj tvar. Například většina OLK byla ve volbách 2016 jen 
mírně nadprůměrná, ale o čtyři roky později představoval tento kraj jednu 
z vůbec nejsilnějších opor (což ale může být zkresleno započtením koa-
ličních partnerů včetně TOP 09 – srov. zejména Jesenicko, jež bylo ve vol-
bách 2016 i 2017 výrazně podprůměrné). Také nadprůměrná bilance JČK 
v roce 2020 může být zkreslena započtením koalice s TOP 09 – vidíme, 
že v obou ostatních volbách byl tento kraj pod průměrem. Písmeno „N“ 
značí, že KDU-ČSL není v daném kraji počítána, což ovšem nutně nezna-
mená, že zde nekandidovala (viz pozn. 16). Týká se to tradičně slabých 
lidoveckých krajů KVK, ULK a STČ. Silně podprůměrný je celý LBK a části 
HKK a PMK.

TOP 09
Volební mapa 2020 má extrémně nízkou vypovídací hodnotu – je zde při-
ložena spíše pro úplnost. Ve většině krajů není TOP 09 započtena (viz výše 
klíč pro interpretaci koalic za účelem stanovení celostátních výsledků). 
Na jednu stranu je celorepublikový výsledek TOP 09 extrémně podhod-
nocen, a zákonitě tudíž takřka všechna území, kde započtena je, vykazují 
silně nadprůměrné hodnoty – je to ale optický klam, na druhou stranu 
je zde její „výkon“ i nadhodnocen v důsledku toho, že kandidovala v koa-
licích a přínos partnerů je přičten na vrub TOP 09.32 Hlavní závěr o TOP 
09 se týká právě fenoménu koalic ve volbách 2020. Zatímco u těch mezi 
hlavními opozičními pilíři – ODS-STAN (HKK) a Piráti-STAN (OLK) – jsme 
neviděli žádný synergický efekt, ba spíše naopak, přínos TOP 09 se naopak 
jeví jako cenný (viz výše – poznatky o koalicích s ODS v PLK, PUK a MSK 
a s KDU-ČSL v JČK a OLK).

32 Dobrým příkladem je ULK, kde silnějším partnerem v koalici je regionální JsmePRO (Teplice: 
16 % pro celou koalici, 34 % preferenčních hlasů pro místního pedagoga a krajského lídra 
Řeháka, nominovaného JsmePRO) a rovnocenným partnerem dokonce i Zelení (Ústí nad 
Labem: 9 % pro koalici, 19 % preferenčních hlasů pro místní právničku a pedagožku za Zelené 
Žákovskou). Ještě lepším příkladem je HKK (Hradec Králové 14 % pro koalici TOP-HDK-LES, 21 
a 15 % preferenčních hlasů pro kandidáty HDK Springerovou, č. 2, a Finka, č. 6)

NN N

NNN

N
N N

N
N

N
N N

N

N

N

NN

N
N N

N

N
N

N

N

N

N

N

N
N

N
N N

N
N

NN
N N

N

N N N

N N

NN
N

N
10

11,5

9,8

11

9,9

7,911,5

8,9

9,9

2020                          TOP        2017                            TOP       2016                          TOP       

11,6

N



24

30

25

20

15

10

5

0
ANO             ODS            STAN           Piráti         KDU-ČSL       ČSSD             SPD           KSČM         TOP 09
                                                                                        2016    2017   2020

VOLEBNÍ VÝSLEDKY V ČASE: TRENDY 2016–2017–2020

Cílem této kapitoly je zachytit bilanci zisků a ztrát, a to za pomoci párové-
ho srovnání krajských voleb 2020 se sněmovními 2017 a krajskými 2016. 
Jde o to zjistit, ve kterých regionech jednotlivé strany ztrácely/získávaly 
více než v jiných. Jako výchozí bod poslouží graf níže, zachycující procentní 
výsledky stran v krátké časové řadě. Z grafu je patrné, které strany vykazují 
tendenci rostoucí (ODS, Piráti, STAN), které klesající (ČSSD, KSČM, s otazní-
kem i KDU-ČSL a TOP 09), které měly svůj vrchol ve sněmovních volbách 
a slabší výsledky v obou krajských (ANO a SPD) a které naopak bodují lépe 
v krajských volbách (KDU-ČSL, STAN).

Procentní výsledky hlavních stran 2016, 2017, 2020

Následuje bližší pohled na každou stranu zvlášť skrze párová srovnání 
2020–2016 a 2020–2017. Jednotkou analýzy jsou v této části již jen kraje. 
Cílem je zjistit, v jakém poměru byl procentní výsledek roku 2020 ke každé-
mu z předchozích dvou výsledků. Procentní výsledek 2020 je tedy vydělen 
procentním výsledkem 2017, resp. 2016 a obě hodnoty jsou zaneseny na 
příslušnou dvojici krajských map. Hodnoty vyšší než 1 znamenají nárůst: 
strana si v roce 2020 oproti 2017, resp. 2016 polepšila. Hodnoty nižší než 1 
znamenají pokles. Účelem map je navíc porovnat celostátní nárůst/pokles 
s bilancí jednotlivých krajů. Neboli zjistit, na kterých územích daná strana 
posilovala či oslabovala více než jinde. Šedým odstínem jsou opět znázor-
něny kraje, kde se dané straně v roce 2020 dařilo relativně lépe, než kolik 
byl její celostátní nárůst/pokles, tedy kde buď oslabovala méně než jinde 
(např. u KSČM a ČSSD), nebo kde posilovala více než jinde (např. u ODS 
a Pirátů).

ČSSD 2020–2017                            ČSSD 2020–2016                    
            ČR: 0,889                                         ČR: 0,438
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Jelikož referenčním bodem srovnávání jsou krajské volby 2020, není pře-
kvapením, že shluky relativně úspěšnějších krajů ČSSD se významně sho-
dují se silně nadprůměrnými (tmavě šedými) kraji na mapě 2020 v kapitole 
výše (viz s. 5), nejsou však s nimi totožné. Výjimkami jsou ZLK (na mapě 
2020 jen světle šedý, mírně nadprůměrný) a JČK (horší „výkon“ ve srovnání 
2020–2016).33

Podíváme-li se nejprve na mapu srovnávající krajské volby 2020 se sně-
movními 2017, vidíme, že ač ČSSD celostátně ztratila zhruba desetinu své 
procentní podpory, hned v pěti krajích její procentní výsledek narostl, a to 
dosti významně: ve třech (JČK, VYS, ZLK) asi o pětinu, v jednom (HKK) asi 
o třetinu a v jednom (PUK) dokonce dvojnásobně.34 Opačným extrémem 
jsou tři kraje na severozápadě republiky, kde jsou ztráty obrovské. V KVK 
a ULK ztratila ČSSD zhruba polovinu své procentní podpory, v LBK přes 
tři pětiny. Závěr se tedy jeví takový, že krajská mapa ČSSD se významně 
polarizuje. Opatrnost velí brát jej s určitou rezervou, protože – zopakujme 
znovu – srovnáváme napříč různými volebními arénami s rozdílnou logikou 
soutěže. V sekci výše jsme viděli, že u většiny stran se krajské volby obecně 
vyznačovaly většími regionálními nerovnostmi a silnější personalizací. 
Jako korektiv může posloužit srovnání obou krajských voleb, tedy mapa 
2020–2016. I zde vidíme značnou regionální disparitu, ale rozdíly už ne-
jsou tak velké jako u srovnání se sněmovními volbami. ČSSD se celostát-
ně propadla o více než polovinu své procentní podpory. Ve čtyřech krajích 
byl propad menší – opět PUK, HKK, VYS a ZLK. Chybí mezi nimi JČK, kte-
rý v roce 2020 klesal z mnohem vyššího základu z roku 2016 („fenomén 
Zimola“, výsledek přes 22 %, pro ČSSD vůbec nejúspěšnější kraj v tehdej-
ších volbách – jeden z pouhých dvou, kde zvítězila). Na opačném konci se 
opět umísťuje tatáž trojice severozápadních krajů, kde se ČSSD propad-
la zhruba o tři čtvrtiny (!) své procentní podpory.35 Všimněme si též, že na 
mapě  2020–2016 ve srovnání s mapou 2020–2017 vychází o něco lépe Mora-
va a Slezsko. „Bílé“ moravské kraje vykazují vyšší hodnoty než „bílé“ kraje 
Čech kromě JČK. Z „šedých krajů“ ZLK dopadá lépe než VYS a prakticky na 
úrovni HKK. Tento závěr by šlo interpretovat tak, že propad ČSSD v obdo-
bí 2017–2020 akceleroval více na Moravě a Slezsku (slabé hodnoty JMK 
a OLK na mapě 2020–2017).
Mapa 2020–2016 též umožňuje formulovat hypotézu o úspěšnosti kraj-
ských volebních koalic ČSSD. Tři ze čtyř krajů, jež jsou na mapě znázor-
něny šedou barvou (lepší „odolnost“, menší pokles než jinde), jsou regiony, 
kde ČSSD kandidovala buď přímo v koalicích (PUK, HKK), nebo s podporou 
partnera, jemuž postoupila místa na kandidátkách, včetně místa volitel-
ného (ZLK), čtvrtým „šedým“ krajem je VYS. Obdobný závěr lze formulo-
vat i z jiné perspektivy: tři ze čtyř krajů, kde ČSSD kandidovala v koalici, 
resp. spojenectví (s podporou) skončily v relativně méně neúspěšném 
„šedém“ pásmu,tím čtvrtým, „bílým“ je OLK. 

33 Příčiny jsou prosté. ZLK obecně a dlouhodobě nepatří mezi nadprůměrné regiony ČSSD 
– proto výsledek z roku 2020 působí jako odchylka. JČK v roce 2016 byl výrazně „vychýlen“ 
směrem nahoru v důsledku personalizace a „fenoménu Zimola“.

34 V krajích s vysokými nárůsty je vidět značná vnitřní nevyrovnanost. Vysoká hodnota PUK 
(1,97) je tažena hlavně Orlickoústeckem (3,2!) – naopak Pardubicko jen 1,1. Podobně na VYS 
Pelhřimovsko (1,8) – naopak okresy Třebíč (1) a Havlíčkův Brod (1,1), ve ZLK Kroměřížsko (2,2) – 
naopak okresy Vsetín a Uherské Hradiště pod 0,8.

35 Mírně odlišná bilance je uvnitř této trojice. Srovnání 2020–2017 ukázalo jako nejslabší LBK. 
U srovnání krajských voleb, v nichž se LBK umisťuje tradičně špatně, vychází jako nepatrně 
slabší ULK a KVK – rozdíly jsou však naprosto zanedbatelné.
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Ve srovnání se sněmovními volbami 2017 oslabilo v roce 2020 ANO nejmé-
ně ve třech krajích Moravy a Slezska a v PLK. Největší ztráty, dvě pětiny pro-
centní podpory, vykazuje LBK. Znovu se tak potvrzuje poznatek o posunu 
těžiště podpory ANO na východ republiky. Oproti krajským volbám 2016 
zaznamenalo Babišovo hnutí v roce 2020 relativně větší nárůst na dvou 
okrajích státu: na východní Moravě/Slezsku a v pohraničních krajích seve-
rozápadu Čech. Přitom trojice východních krajů vykazuje nejvyšší hodnoty 
(v Čechách je srovnatelný jen ULK). Pouze ve třech krajích ANO procent-
ně oslabilo (hodnoty menší než 1), dva z nich jsou v Čechách (STČ a HKK) 
a poklesy jsou tam větší než ve třetím (JMK).36

Oproti ČSSD jsou hodnoty na mapách ANO mnohem vyrovnanější. Dvoji-
ce map ANO se ale méně shoduje – ve smyslu překrývání šedých a bílých 
pásem (u ČSSD shoda 12 ze 13 krajů). Čtyři kraje jsou na obou mapách ANO 
v „méně úspěšném“ bílém pásmu (JČK, STČ, PUK, HKK) a tři v šedém pás-
mu (MSK, OLK, PLK). Všechny tři patří do šestice trvale nadprůměrných 
krajů ANO (viz sekci o volební geografi i – krajské mapy ANO). ANO tedy 
v roce 2020 udržovalo či posilovalo pozice hlavně tam, kde již bylo nad-
standardně silné v letech 2016–2017.

Dvojice map SPD je zčásti podobná mapám ANO. Okamurovo hnutí rela-
tivně posiluje (resp. méně oslabuje) v periferních regionech Čech i Moravy 
a více ztrácí v širokém pásu uprostřed republiky. Rozdíl oproti ANO je ten, 
že těžiště podpory se mírně posouvá na západ. Čtveřice pohraničních 
severozápadních krajů na obou mapách spadá do „šedých“ nadprůměr-
ných hodnot (totéž pátý kraj na východní periferii – MSK), z těchto úspěš-
nějších krajů se výrazněji vymyká ULK (2016–2020 nárůst skoro o polovinu 
procentní podpory). 
SPD je jednou z mála stran, kde lepší vypovídací hodnotu má komparace 
se sněmovními volbami 2017 (v krajských 2016 šla SPD ve většině krajů 

36 JMK je navíc zvláštní případ vzhledem k obrovské vnitřní disparitě. Pokles na mapě 2020–2016 
(hodnota 0,948) je způsoben výhradně prudkým poklesem v Brně (0,76) a mírným v okrese 
Brno-venkov (0,95). Všech pět ostatních okresů JMK naopak zaznamenalo nárůst (1,02 na 
Břeclavsku až 1,23 na Blanensku). Odmyslíme-li si Brno a nejbližší okolí, teze o posunu těžiště 
na východ se solidně potvrzuje i ve srovnávání voleb 2016 a 2020. 
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v koalici s SPO37). Ve srovnání se sněmovními volbami 2017 SPD relativ-
ně méně ztrácela v severozápadních pohraničních krajích a na severní 
Moravě/Slezsku (v šedém pásmu i HKK, ale extrémně těsně). Ve srovná-
ní s krajskými volbami 2016 vidíme nadprůměrné hodnoty opět u téže 
severozápadní čtveřice a také u trojice moravských/slezských krajů (MSK, 
ZLK, JMK – nižší hodnoty než u severozápadní čtveřice). Stejně jako ANO 
zaznamenala i SPD v roce 2020 takřka identický procentní výsledek jako 
v krajských volbách 2016 a ve třech krajích procentně oslabila (zajímavé 
je, že dva z nich jsou tytéž jako u ANO – STČ, HKK) a třetím je VYS u SPD 
a JMK u ANO.

Na mapách KSČM není patrný žádný jasný vzorec. Oproti sněmovním 
volbám 2017 ztráceli komunisté relativně více na širokém jihu a jihový-
chodě republiky, oproti krajským volbám 2016 naopak na jihu spíše drželi 
pozice. Jen tři kraje mají podprůměrné hodnoty na obou mapách (KVK, 
LBK, OLK) a jen o třech krajích platí opak – jsou to shodou okolnosti jejich 
sousedé (PLK, HKK, MSK).38 Tyto dvě trojice jsou regionálně naprosto 
nesouvislé.
Zajímavá je jistá dílčí podobnost mapy 2020–2016 u KSČM s toutéž mapou 
ČSSD. I komunisté od krajských voleb 2016 nejvýrazněji ztratili ve trojici kra-
jů na severozápadě Čech. Porovnáme-li tedy bilanci krajských voleb 2016 
a 2020 napříč celou čtveřicí dosud zkoumaných stran, nabízí se jistá sou-
vztažnost. Na severozápadě Čech (KVK, ULK a LBK) rostlo ANO i SPD výraz-
něji než jinde a KSČM i ČSSD zde naopak ztrácely výrazněji než jinde.

Na obou srovnávacích mapách ODS se výrazně směrem nahoru vymyká 
MSK (takřka dvojnásobek procentního zisku), což je logické: není to typic-
ká bašta ODS a současně v roce 2020 zaznamenal silný výsledek. V šedém 
pásmu je na obou mapách i STČ (byť na jedné z map jen těsně). Mezi kra-
je, které naopak „nedrží krok“ (bílé pásmo), patří na obou mapách čtveři-

37 Směrem dolů se vymykající hodnotu VYS na mapě 2020–2016 lze přičíst právě tomuto 
faktoru.

38 Dva z nich – MSK a PLK – jsou v nadprůměrném šedém pásmu i u SPD a ANO.
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ce regionů na severozápadě a severovýchodě Čech (KVK, ULK, LBK, HKK) 
plus VYS a OLK. Jako výrazně slabší vychází na obou mapách dva nejmenší 
kraje republiky ležící na severozápadě (KVK, LBK). Jsou to jediné regiony, 
kde došlo mezi lety 2017 a 2020 k poklesu procentního zisku (ve srovnání 
 2020–2016 také KVK a LBK vykazuje druhou nejnižší hodnotu). Jsou to též 
kraje, kde měla ODS v minulosti korupční skandály (v malých krajích může 
být obtížnější se jejich břemene zbavit) a kde historicky začalo a vždy akce-
lerovalo oslabování tradičních etablovaných stran, nejen ODS. 
Každá z map ODS nabízí poněkud odlišný obrázek. Oproti sněmovním vol-
bám 2017 nadprůměrně posílily kraje, kde je ODS tradičně silná (STČ, PLK, 
JČK), a již zmíněný MSK. Ze srovnání obou krajských voleb vyplývá posun 
těžiště podpory na východ republiky (kromě MSK i JMK, ZLK a PUK). 

U Pirátů je třeba znovu upozornit, že mapa vpravo srovnávající oboje 
krajské volby má slabší vypovídací hodnotu. Piráti byli tehdy ještě malou 
a celostátně nezakotvenou stranou (proto tak extrémně vysoká hodnota 
– 3,4násobek procentního zisku z roku 2016), která šla navíc někde v koa-
lici se Zelenými (a silné procentní výsledky v některých krajích byly taženy 
spíše jimi). I na ní je však vidět náznak něčeho, co je zcela patrné z mapy 
2020–2017 – posun těžiště podpory na východ. Oproti sněmovním volbám 
2017 posílili Piráti o polovinu své procentní podpory v ZLK a JMK, o třetinu 
v MSK, VYS, PLK a HKK. V jediném kraji jejich procentní výsledek poklesl: 
LBK. Na obou mapách vidíme slabší hodnoty v severozápadních Čechách, 
ale i PUK a OLK.

V případě STAN se potvrzuje poznatek o posunu těžiště podpory na 
západ. Nejvyšší hodnoty na obou mapách vidíme v ULK a PLK. Mapy mají 
vysokou míru shody. Trojice severozápadních krajů (ULK, KVK a PLK) a dvo-
jice jihovýchodních (JMK, VYS) má na obou mapách nadprůměrný nárůst 
(šedé pásmo). Trojice krajů na východě (MSK, ZLK, OLK), HKK a JČK má na 
obou mapách podprůměrný nárůst (bílé pásmo). Hlavní bašty STAN (LBK 
a STČ) vykazují nadstandardní růst ve srovnání se sněmovními volbami 
2017, nikoli však krajskými volbami 2016 (tam již byla tehdy laťka nastavená 
velmi vysoko). 
Je jen jeden kraj, kde procentní výsledek STAN poklesl: JČK ve srovnání 
s krajskými volbami 2016. Na téže mapě (2020–2016) je dále třeba upozornit 

STAN 2020–2017                            STAN 2020–2016                    
          ČR: 02,508                                           ČR: 1,317
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na odchylnou a mimořádně vysokou hodnotu ULK, kde STAN svůj procent-
ní zisk skoro ztrojnásobil (taženo hlavně Děčínskem – viz pozn. 30) Ještě 
větší rozdíly mezi hodnotami lze pozorovat na mapě 2020–2017.

Písmeno „N“ na mapách označuje kraje, kde KDU-ČSL v roce 2020 není 
započtena (viz výše – určení celostátních výsledků). Ve srovnání 2020–2017 
se výrazně směrem nahoru vymyká OLK (nejvyšší hodnota i na mapě 
2020–2016). Skoro dvojnásobek procentního zisku vidíme i u JČK, PUK 
a LBK. Může jít do značné míry o efekt úspěšných krajských koalic roku 
2020 (v OLK, JČK a LBK s TOP 09, v PUK se silnými regionálními subjekty). 
Ve srovnání 2020–2016 je zřetelný odstup mezi trojicí OLK, JČK a LBK (o tře-
tinu až polovinu procentní podpory více) a zbytkem (všude jinde pokles 
procentních výsledků). Ve všech třech úspěšných krajích KDU-ČSL kan-
didovala v koalici s TOP 09 (v OLK i s dalšími dvěma subjekty). Mapy mají 
značnou míru shody. V šedém pásmu převažují tradiční lidovecké bašty. 
Na obou mapách jsou v šedém pásmu OLK, JMK, JČK a LBK a v „zaostáva-
jícím“ bílém pásmu PLK, HKK a VYS.

Vypovídací hodnota map TOP 09 je výrazně ovlivněna způsobem započtení 
koalic, kterým je výsledek strany značně pokřiven a podhodnocen (viz výše 
– určení celostátních výsledků). Ukazuje to vysoký počet krajů s písmenem 
„N“, kde TOP 09 není započtena. Je tedy zákonité, že všechny ostatní kraje 
opticky působí jako nadprůměrně „výkonné“. Obě srovnání jsou tedy uve-
dena jen pro úplnost a jsou extrémně zatížena zvolenou metodikou.

Trendy 2016–2017–2020: souhrnná srovnání
Jedním aspektem srovnávání je ne/vyrovnanost „výkonnosti“ regionů (ve 
smyslu nadprůměrných nárůstů/podprůměrných poklesů oproti volbám 
2017 a 2016). U ANO, KSČM a SPD vidíme na mapě 2020–2017 jen mini-
mální rozdíly mezi hodnotami jednotlivých krajů (u SPD 2020–2016 také, 
pomineme-li tři kraje s odchylnými hodnotami – VYS směrem dolů, ULK 
a KVK směrem nahoru). Rozpětí je zanedbatelné – menší než 0,4. To zna-
mená, že největší nárůsty i poklesy jsou zhruba o pětinu (u kraje s 10 % 
na 12 %, resp. na 8 %). Této skupině se blíží i Piráti ve srovnání 2020–2017: 
pomineme-li LBK odchylný směrem dolů, rozpětí je též pod 0,4. Srovnání 
2020–2016 necháváme zcela stranou z důvodů uvedených výše.
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U ODS a KDU-ČSL jsou rozdíly větší a rozpětí středně velké, asi 0,8–1. 
Kdybychom u map ODS 2020–2016 a KDU-ČSL 2020–2017 odhlédli od 
odchylných okresů (MSK směrem nahoru u ODS, OLK směrem nahoru 
u KDU-ČSL), rozpětí by bylo 0,6–0,7. STAN vykazuje mimořádně velké roz-
díly: rozpětí je kolem 1,5. U mapy 2020–2016 lze provést „očištění“ o kraj 
s odchylnou hodnotou směrem nahoru (ULK) – i tak ale zůstává rozpětí 
zhruba 0,9. Zajímavým případem je ČSSD, která se vyznačuje výrazně vel-
kou nevyrovnaností mezi kraji při srovnávání 2020–2017 (rozpětí asi 1,5 – 
při očištění o PUK výrazně odchylný směrem nahoru rozpětí asi 1). Pokud 
však jde o mapu 2020–2016, patřila by ČSSD do střední skupiny vedle ODS 
a lidovce (rozpětí jen asi 0,5) – po odhlédnutí od mírně odchylného PUK 
dokonce do skupiny nejvyrovnanějších stran (ANO, KSČM, Piráti a SPD). 
TOP 09 v této analýze ponecháváme stranou. 
Dalším aspektem je souvislost s dlouhodobým vzorcem volební geogra-
fi e příslušné strany. Otázka zní: do jaké míry se „nejvýkonnější“, resp. „nej-
odolnější“ kraje“ (ty, kde strana v roce 2020 rostla více, resp. klesala méně 
než jinde) shodují s typickými baštami té které strany? Neboli dochází 
k polarizaci („utvrzování“) volební podpory? Roste strana nejvíce (resp. „drží 
pozice“ u klesajících stran) především tam, kde je dlouhodobě silná? Nebo 
se naopak „rozprostírá“ po území republiky, tj. roste (resp. odolává pokle-
su) spíše mimo své opory? Tyto otázky lze pochopitelně zodpovědět jen 
u těch stran, jež vykazují alespoň elementární stabilitu volební geografi e 
v delším čase. To jsou nepochybně ODS, KDU-ČSL, KSČM a ve slabší míře 
ČSSD (TOP 09 opět necháváme stranou). Jen u KDU-ČSL se lze přiklonit 
– s velkou dávkou opatrnosti – k variantě utvrzování. ODS vykazuje proti-
chůdné tendence: na mapě 2020–2017 vidíme spíše utvrzování, na mapě 
2020–2016 spíše rozprostírání. Z map KSČM a ČSSD nelze jasný vzorec 
vyčíst ani v jednom směru. U ČSSD je navíc situace o to komplikovanější, 
že její volební geografi e prochází v posledním desetiletí většími proměna-
mi, než je tomu u ostatních „starých“ stran, a že její vzorec se poněkud liší 
ve sněmovních a krajských volbách. To ilustruje čtveřice map níže, která 
zachází ještě o jeden volební cyklus hlouběji do historie (sněmovní volby 
2013 a krajské 2012).

Z mladších českých stran má v této souvislosti smysl uvažovat jen o těch, 
jež prošly alespoň dvěma sněmovními volbami a vzešly z nich jako rele-
vantní, tedy ANO a SPD (chápeme-li ji jako funkční nástupkyni Okamu-
rova Úsvitu). Mapy níže ale mezi lety 2013 a 2017 ukazují jistou diskonti-
nuitu (zejména u ANO), kvůli níž je obtížné s jistotou hovořit o stabilních 
oporách. Diskontinuita u SPD, resp. Úsvitu je patrná zejména při srovnání 
sněmovních voleb 2013 a právě krajských 2020.

2020                     ČSSD                                 2013     2016                      ČSSD                                 2012

22,55

2017                      ANO                                   2013     2017                      SPD                                   2013
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Poslední aspekt srovnávání je zamyšlení nad úspěšností koalic. V komen-
tářích k mapám ČSSD i KDU-ČSL (s. 19, resp. 22 výše) již byl naznačen závěr 
o jejich solidní bilanci. U lidovců se to týkalo především koalic s TOP 09 
(OLK, JČK a LBK).39 Pokud jde o dvě koalice mezi hlavními stranami opo-
zičního bloku (ODS-STAN-VČ v HKK a Piráti-STAN v OLK), obě skončily 
v méně úspěšném„bílém“ pásmu, a to na všech šesti příslušných mapách 
(ODS, STAN, Piráti 2020–2017 a 2020–2016). To se jeví jako dostatečně 
přesvědčivý závěr i při vší opatrnosti pramenící z vědomí úskalí zvolené 
metody (arbitrární „dělení“ těchto koalic 1:1). 

VOLEBNÍ CHOVÁNÍ VELKÝCH MĚST

Do této části rozboru je zahrnuto deset největších měst České republiky 
(mimo Prahy, kde se v krajských volbách nevolí). Jsou to všechna města 
s počtem obyvatel nad 75 000 (devět z nich dokonce nad hranicí 90 000). 
Jde o všechna krajská města kromě Karlových Varů a Jihlavy, jež spadají do 
výrazně menší velikostní kategorie. Z nekrajských měst se zde zkoumané 
největší desítce blíží Havířov, Kladno a Most (zhruba 65 000–70 000 obyva-
tel). Pro alespoň nepřímé zohlednění fenoménu Prahy jsou zde zahrnuty 
okresy Praha-západ a Praha-východ, které fungují jako bezprostřední spá-
dová oblast metropole.
V této kapitole je zkoumána tzv. relativní podpora stran ve velkoměstech. 
Porovnáváme, v jakém poměru je procentní výsledek té které strany v pří-
slušném městě vůči jejímu celostátnímu procentnímu výsledku. Hodnota 
za město se vydělí hodnotou za ČR. Je-li výsledek menší než 1, znamená to, 
že strana je v daném místě slabší než celorepublikově, a naopak. Hodnota 
0,5 například znamená, že procentní výsledek za město je oproti celostát-
nímu poloviční.
Cílem srovnávání není jen zjistit, které ze zkoumaných devíti stran jsou ve 
velkých městech silné a které slabé (a zda se potvrzuje správnost všeobec-
ného přesvědčení o tom, že „velkoměstskými“ subjekty jsou spíše strany 
opozičního bloku), ale také to, jak se tyto charakteristiky mění v čase.
Ještě je třeba na úvod upozornit (týká se to všech grafů níže), že sloupečky 
nezachycují absolutní, nýbrž relativní pokles či nárůst v čase. Rostoucí slou-
pečky nutně neznamenají, že strana v daném městě procentně posiluje, 
ale pouze to, že příslušné město vykazuje zlepšenou „výkonnost“ v poměru 
k celostátnímu výsledku.
Z grafu (na následující straně) je patrné, že velká města jsou zřetelnou 
volební slabinou ČSSD. Naprostá většina hodnot se nachází pod hranicí 1, 
neboli zaostávají za celostátními procentními výsledky strany. U převážné 
části je navíc vidět klesající tendence, tedy že s celostátními výsledky „drží 
krok“ čím dál méně a svým způsobem je „táhnou dolů“. Výjimku předsta-
vují metropole těch krajů, které v roce 2020 zaznamenaly nadstandardní 
výsledek (Zlín, Pardubice, Hradec Králové, České Budějovice). Mírně se liší 
i Brno, kde spíše než o relativním poklesu lze hovořit o relativní stagnaci.

39 Řeč je stále o úspěšnosti relativní – ve smyslu nadprůměrného nárůstu oproti předchozím 
volbám. Jinak samozřejmě platí, že byl výsledek koalice v LBK slabý a nestačil na překonání 
pětiprocentní hranice. 
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Mezi hodnotami měst panují velké rozdíly i obrovské výkyvy v čase. Zře-
telná je i odlišnost mezi oběma volebními arénami. Většina měst vychází 
o něco lépe ve sněmovních volbách než v obou krajských (přesně opačně 
České Budějovice). Částečnými výjimkami jsou i Zlín, Pardubice a Hradec 
Králové (vyšší hodnoty oproti sněmovním, a to výrazně, u jedněch krajských 
voleb – 2020). 
Za zvláštní pozornost stojí mimořádně nízké (a stále klesající) hodno-
ty v obou spádových okresech Prahy, ale také velmi dramatické poklesy 
u obou severočeských metropolí, které je v roce 2020 již „dostihly“. Stejně 
silně se – byť z vyššího základu – relativně propadla Plzeň. Žádné z měst 
není nad hodnotou 1 ve všech třech zde zkoumaných volbách. Nejvíce se 
tomu blíží České Budějovice a Pardubice. Také Ostrava, metropole někdejší 
hlavní bašty ČSSD, se drží vcelku blízko „neutrální“ hodnoty 1. Nejvýrazněji 
rostoucí relativní tendenci má shodou okolností nejmenší ze skupiny – Zlín. 
V roce 2016 byly nad „neutrální“ hodnotou 1 jen České Budějovice (extrém-
ně těsně pod ní Plzeň, Pardubice a dost těsně i Ostrava). V roce 2017 to byly 
Ostrava, Olomouc, Brno a Plzeň (těsně pod opět Pardubice) a v roce 2020 
Zlín, Hradec Králové, Pardubice a České Budějovice.
Také u ANO převažují hodnoty mírně pod hranicí 1. Zřetelně nad ní je v roce 
2020 jen Ostrava, mírně i Ústí nad Labem a nepatrně Olomouc a Pardubice. 
Zjevná, byť ne dramatická, je klesající tendence „výkonnosti“ měst. Ještě 
v roce 2016 jich byl nad neutrální hodnotou 1 dvojnásobek, tj. osm. Klesají-

ČSSD – velká města – relativní podpora

ANO – velká města – relativní podpora
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cí tendenci se vymykají Ostrava, Ústí nad Labem a Zlín, ale ani u jednoho 
z nich nejde o lineární růst. V Ústí nad Labem, Liberci a Zlíně je relativní 
podpora vyšší ve sněmovních volbách, v Ostravě a Olomouci v krajských. 
Jinde jednoznačný vzorec chybí. Celkově platí, že hodnoty jsou u ANO 
mnohem vyrovnanější než u ČSSD a blíže neutrální hodnotě 1.

I u SPD se potvrzuje, že zjevně není velkoměstskou stranou. Nad hodno-
tou 1 je ve všech třech sledovaných případech Ostrava a většinou i Olomouc 
a Ústí nad Labem (v roce 2020 s naprosto se odchylujícím skóre) – všechna 
ostatní pod ní. Klesající tendence je zjevná v okolí Prahy a v Hradci Králové, 
rostoucí jen v Ústí nad Labem. Hodnoty jsou o mnoho vyrovnanější než 
u ČSSD a mírně vyrovnanější než u ANO.

KSČM má ve velkých městech ještě relativně slabší „výkonnost“ než SPD 
(a o poznání slabší než ANO a ČSSD). Jen dvě města jsou trvale nad hrani-
cí 1: Ostrava a Ústí nad Labem (v něm vidíme velmi odchylné skóre v roce 
2016). Klesající tendence se opět projevuje v okolí Prahy (totéž u všech 
tří dosud zkoumaných stran), dále též v Liberci a náznakem i v Olomou-
ci a Brně. Nevyrovnanost ve „výkonnosti“ měst je značná (např. Liberec, 
Zlín a okolí Prahy vs. Ostrava a Ústí nad Labem), mnohem menší jsou 
však výkyvy, jež města vykazují v čase (a to i ve srovnání s ANO a zejmé-
na ČSSD).

SPD – velká města – relativní podpora

KSČM – velká města – relativní podpora
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Představu o ODS jako jasně „velkoměstské“ straně je třeba podrobit korekci. 
Mnohem méně zřetelně to platí v krajských volbách. V nich je jasná dispa-
rita mezi okolím Prahy, Českými Budějovicemi a Plzní (s extrémně vysoký-
mi hodnotami) a zbytkem měst – všech osm zbývajících bylo pod hranicí 1 
v roce 2016 a pět z nich navíc i o čtyři roky později. O této osmě s výjimkou 
Ostravy též platí, že ODS zde dosahuje vyšších hodnot ve sněmovních vol-
bách než v krajských. Roku 2017 bylo nad hranicí 1 devět z 12 zkoumaných 
měst. Z tabulky není patrný převažující rostoucí ani klesající trend v čase.

U Pirátů se potvrzuje platnost hojně rozšířené představy, že jejich podpora 
je silnější ve velkých městech. Rozhodně však v tomto ohledu nevidíme 
dramatickou nerovnováhu. Hodnoty jsou zpravidla jen těsně nad hranicí 
1. U čtyř měst – Ústí nad Labem, Liberce, Ostravy a Zlína – jsou většinou 
pod ní. Pokud jde o značně odchylné modré sloupečky voleb 2016, je třeba 
znovu zopakovat, že srovnávání je zatíženo tím, že Piráti tehdy ještě nebyli 
celostátně relevantní stranou a že do voleb šli v řadě krajů v koalicích – pře-
devším se Zelenými.40 Ponechme je tedy stranou. Srovnáme-li jen volby 
sněmovní 2017 a krajské 2020, je patrný trend vyrovnávání. Poklesla rela-
tivní úspěšnost obou spádových okresů Prahy, jejichž hodnoty byly v roce 

40 Vymykající se výsledky za Hradec Králové a Brno v roce 2016 byly evidentně taženy nahoru 
především Zelenými (kandidáti s nejvyšším počtem preferenčních hlasů).

Piráti – velká města – relativní podpora

ODS – velká města – relativní podpora
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2017 velmi vysoké – nad 1,5. Naopak mírně vzrostly – či přinejhorším stag-
novaly – hodnoty u většiny ostatních měst.41

Pro STAN je příznačná extrémní nevyrovnanost mezi městy i prud-
ké výkyvy v čase, což bylo ostatně zjištěno již při rozboru jejich volební 
geografi e. Převažují hodnoty pod hranicí 1 – u některých měst dokonce 
mimořádně nízko (Ostrava, Pardubice, Brno, v roce 2020 i České Budějo-
vice, v roce 2016 i Hradec Králové a Ústí nad Labem). O STAN tedy rozhod-
ně nelze tvrdit, že je „velkoměstskou“ stranou. Na druhou stranu platí, že 
u několika málo výrazných opor (okolí Prahy, Liberec, v roce 2016 i Zlín) jsou 
hodnoty extrémně vysoké (dvoj- až trojnásobek celostátní podpory). Okolí 
Prahy i Liberec vykazují mnohem vyšší hodnoty v obou krajských volbách 
než ve sněmovních. Rostoucí trend lze pozorovat u Plzně a Ústí nad Labem, 
klesající u Zlína, Českých Budějovic a Ostravy.

Stereotyp lidovců jako „venkovské“ strany se potvrzuje pouze ve sněmov-
ních volbách (nad hodnotou 1 jen Brno, Zlín, Olomouc). Možná překva-

41 Výjimkami jsou Liberec (patrně ovlivněno fenoménem SLK, který stáhnul podporu většiny 
ostatních stran) a Olomouc (o sporném efektu koalice se STAN již byla zmínka – ve městě 
zvítězila konkurenční koalice vedená lidovci).

KDU-ČSL – velká města – relativní podpora

STAN – velká města – relativní podpora
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pivým zjištěním je ale to, že v krajských volbách vychází bilance měst 
s nad-, resp. podprůměrnou „výkonností“ zhruba půl na půl (k výše uve-
dené trojici se přidávají Pardubice, Hradec Králové a roku 2020 i České 
Budějovice). Kromě totálně odchylné hodnoty Olomouce v roce 2020 
(efekt široké  koalice s přesahem k liberálním „městským“ stranám) nepo-
zorujeme dramatické výkyvy v čase. Vidíme naopak obrovskou nevyrov-
nanost mezi skóre jednotlivých měst (hodnoty kolem 0,5 u většiny měst 
v Čechách – kromě jižních a východních –, naopak kolem 1,5 u některých 
měst moravských). 

Na prvním místě je třeba zopakovat, že šedé sloupečky za rok 2020 mají 
slabou vypovídací hodnotu a jsou extrémně zatíženy způsobem vyhod-
nocení koalic a určením celostátních výsledků. I když se však zaměříme 
výhradně na volby 2016 a 2017, vidíme, že právě TOP 09 je zdaleka nejví-
ce „velkoměstskou“ ze všech zkoumaných českých stran. Je pouze jedno 
město, které je trvale pod hodnotou 1 (Ostrava), další dvě města jsou pod 
ní ve volbách 2016, ale nad ní (resp. na ní) v roce 2017 (Liberec, Zlín). U vět-
šiny ostatních měst jsou patrná neobvykle vysoká skóre zhruba mezi 1,5 
a 2,5 (okolí Prahy, Hradec Králové, Brno, Plzeň, České Budějovice, Pardubi-
ce, Olomouc).

Velká města – shrnutí
Potvrdila se představa, že strany vládního bloku i extremistická SPD mají 
ve velkých městech spíše slabší pozici. Výrazněji to platí o KSČM a SPD, 
méně jednoznačně o ANO a ČSSD. S výjimkou SPD u nich navíc převažuje 
mírně klesající tendence. Složitější obrázek se naskýtá u opozičního blo-
ku. Jasně velkoměstská je TOP 09, mírně velkoměstští Piráti. U lidovců 
a ODS záleží na typu voleb: ve sněmovních volbách u ODS převažuje vel-
koměstský charakter, v krajských nikoli; u lidovců je tomu naopak (s tím, 
že i v krajských volbách jsou nad hodnotou 1 jen ve zhruba polovině zkou-
maných měst). Pro STAN je typická extrémní nevyrovnanost (většina měst 
pod hranicí 1, několik málo bašt extrémně vysoko nad ní). U jednotlivých 
stran opozičního bloku tedy nelze konstatovat jasnou rostoucí či klesající 
tendenci – podpora se různě přelévá. Velmi nevyrovnané hodnoty a/nebo 
výkyvy v čase vidíme u STAN, KDU-ČSL, TOP 09, ČSSD a ODS. O poznání 
vyrovnanější jsou Piráti, KSČM, ANO a SPD (zvláště odhlédneme-li od oje-
dinělých odchylných hodnot). 

TOP 09 – velká města – relativní podpora
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VOLEBNÍ ÚČAST

V této kapitole se zaměříme na geografi cký vzorec volební účasti a vývoj 
v čase. Je použita tatáž metoda jako u rozboru volební geografi e stran. 

Dvojice map výše ukazuje, ve kterých krajích byla účast nad- a podprůměr-
ná. Vidíme, že se vyskytují jen mírné odchylky od průměru – v žádném kraji 
nebyla více než 1,3krát vyšší oproti celostátní procentní hodnotě (to by byl 
tmavě šedý odstín) ani 1,3krát nižší (černé značky).
Volební účast má stabilní geografi cký vzorec. U obou zde zahrnutých kraj-
ských voleb je identický (proto společná mapa 2016, 2020), u sněmovních 
voleb 2017 je velmi podobný: jen dva kraje se liší a jsou v podprůměrném 
pásmu (PLK, LBK). Lze říci, že zóna nadprůměrné účasti pokrývá naprostou 
většinu republiky (zčásti jde o optický klam daný vyloučením Prahy, kde je 
účast silně nadprůměrná). Podprůměrné jsou jen severní Morava/Slezsko 
(OLK, MSK) a severozápadní Čechy (v krajských volbách v úzkém smyslu: 
KVK, ULK, ve sněmovních v širokém smyslu: navíc i PLK, LBK).
Ve sněmovních volbách 2017 vykázaly nejvyšší účast VYS, STČ, HKK a PUK 
(přes 63 %) a nejnižší KVK a ULK (52 %). V krajských volbách 2016 zazname-
naly nejvyšší účast ZLK, VYS a HKK (přes 37 %) a nejnižší MSK, KVK a ULK (29–
31 %), o čtyři roky později nejvyšší ZLK a HKK (přes 41 %), nejnižší ULK a MSK 
(31–33 %).

Dvojice map výše zachycuje změnu účasti v čase, a to stejnou metodou 
jako u politických stran v příslušné kapitole výše (párová srovnání, podí-
ly). Ze srovnání sněmovních voleb 2017 a krajských 2020 vyplývá příznivější 
tendence v Čechách (kromě ULK) než na Moravě (kromě ZLK). Účast se 
sice propadla všude (volby prvního vs. druhého řádu), ale i malé rozdíly 
v těchto propadech jsou významné, reprezentují vysoká absolutní čísla 
(výrazně směrem dolů se vymykají ULK a MSK). Mapa srovnávající oboje 
krajské volby se liší v tom, že JČK a PLK jsou v podprůměrném pásmu (oba 
ovšem vcelku těsně) a na Moravě si pozici „vyměnily“ OLK a ZLK. Potvrzuje 
se ale příznivější tendence v Čechách – účast zde v průměru rostla více než 
na Moravě a ve Slezsku. Pětice krajů je na obou mapách nad průměrem 
(KVK, STČ, LBK, HKK a PUK) a čtveřice na obou pod průměrem (ULK, VYS, 
JMK a MSK). Z toho lze učinit závěr, že příznivější trendy ohledně volební 
účasti se projevily především v krajích, které jsou spíše pravicové (STČ, LBK, 

účast                            2016, 2020                                           2017
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HKK, ve srovnání 2017–2020 i JČK a PLK). Výrazný úspěch „opozičního blo-
ku“ v roce 2020 tedy evidentně souvisí s účinnou volební mobilizací. 
Tentýž závěr potvrzuje i tabulka níže, která zobrazuje relativní účast v dese-
ti největších městech a okresech Praha-východ a Praha-západ. Metoda je 
opět stejná jako v kapitole o volebním chování velkých měst (viz výše účast 
ve městech v poměru k celostátní). 

Z tabulky je patrné, že skoro ve všech zde zkoumaných městech je relativní 
volební účast nad hodnotou 1 (neboli je vyšší než celostátní průměr), výjim-
kou jsou jen Ústí nad Labem a Ostrava. Navíc též platí, že skoro ve všech 
městech je relativní účast vyšší v krajských než ve sněmovních volbách. 
Volby druhého řádu tedy mobilizují městské voličstvo výrazně více. Jas-
nou výjimkou je jen Ostrava (stejné hodnoty u všech tří voleb) a částeč-
ně též spádové okresy Prahy (setrvalý růst v čase). To ale také znamená, 
že v relativní účasti jsou mezi volbami 2016 a 2020 jen nepatrné rozdíly (s 
výjimkou spádových okresů Prahy) a napříč městy není zřejmý ani rostoucí 
ani klesající trend. Zřetelný posun podpory směrem ke stranám opozič-
ního bloku v roce 2020 tedy u měst nevysvětlíme primárně vyšší účastí 
a mobilizací, ale přesuny podpory (viz kapitolu výše: mezi lety 2016 a 2020 
poklesla relativní podpora ANO v deseti z 12 zkoumaných měst/okresů, vět-
šinou dost výrazně, u ČSSD a KSČM v sedmi z 12). 

PERSONALIZACE VOLEB A PREFERENČNÍ HLASOVÁNÍ

V předposlední kapitole již opouštíme srovnávání v čase mezi lety 2016 a 2020 
a zkoumání se zaměřuje výhradně na krajské volby 2020. Pozornost je věno-
vána preferenčnímu hlasování jako hlavnímu indikátoru personalizace poli-
tiky. Volič může v krajských volbách udělit až čtyři preferenční hlasy a před-
nostně jsou zvoleni kandidáti se ziskem více než 5 % preferenčních hlasů. 
Následuje přehled kandidátů, kteří se v jednotlivých krajích přes tuto hranici 
dostali. Je do něj zahrnuto všech devět celostátně relevantních stran42 včetně 
jejich koaličních partnerů a všechny ostatní subjekty, které překonaly 5 %.

42 Bez ohledu na to, zda v daném kraji dosáhly 5 %.

Účast v poměru k celostátní účasti – velká města
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Cílem přehledu je zjistit, zda existují signifi kantní rozdíly mezi volebním 
chováním voličů jednotlivých stran a mezi regiony, zda byl udělován vysoký 
počet preferenčních hlasů i pro kandidáty na nižších místech listin, jaký typ 
kandidátů preferenční hlasy „přitahuje“ a zda lze usuzovat, že tito kandidá-
ti svým stranám přinášeli „přidanou hodnotu“ (tedy zda je vidět korelace 
mezi vysokým počtem preferencí pro kandidáta a abnormálně vysokým 
procentním ziskem pro stranu na daném území).
První přehledová tabulka shrnuje podle krajů a stran počty kandidátů, 
kteří obdrželi nad 5 % preferenčních hlasů, a to bez ohledu na to, zda byli 
zvoleni či nikoliv. Procentní hranice tedy slouží čistě jako určitý arbitrární 
indikátor. Menší (lokální, celostátně irelevantní) koaliční partneři hlavních 
devíti stran jsou započteni jako „ostatní“. Koalice mezi hlavními stranami 
jsou dekomponovány dle navrhujících stran.43

Tabulka 2: kandidáti nad 5 % preferenčních hlasů – souhrn44

ČSSD ANO SPD KSČM ODS Piráti STAN KDU-ČSL TOP 09 Ostatní ∑

STČ 1 1 0 1 1 0 2 1 2 9

JČK 1 0 2 2 2 1 1 4 1 6 20

PLK 5 1 1 2 3 0 2 4 2 2 22

KVK 5 3 1 3 2 2 4 2 22 44

ULK 3 0 1 3 1 0 4 1 6 19

LBK 1 1 1 3 4 0 2 1 3 16

HKK 4 0 0 5 2 0 1 4 3 4 23

PUK 2 1 1 4 1 0 2 3 1 5 20

VYS 2 0 0 3 2 0 2 2 4 15

JMK 4 1 0 2 0 0 2 1 4 1 15

ZLK 7 1 2 3 1 1 2 2 5 24

OLK 3 1 1 1 4 0 1 4 1 16

MSK 3 1 0 1 2 1 0 5 1 14

∑ 41 11 10 33 25 5 25 32 20 55 257

Tabulka jasně ukazuje relativně malé rozdíly mezi kraji, ale obrovské roz-
díly mezi stranami. Pokud jde o kraje, směrem dolů se mírně vymyká STČ 
s pouhými devíti kandidáty nad 5 % preferenčních hlasů. Směrem naho-
ru se výrazně vymyká KVK s 44 takovými kandidáty (je to dáno vysokým 
počtem malých regionálních stran, jež překonaly pětiprocentní hranici). 
Všechny ostatní kraje se pohybují v „nižším středním“ pásmu 14–16 (MSK, 
JMK, VYS, OLK, LBK) a „vyšším středním“ pásmu 19–24 (ULK, JČK, PUK, 
PLK, HKK, ZLK). Existuje tedy jistý náznak toho, že s rostoucí velikostí kraje 
klesá relativní využití preferenčních hlasů, což je logické. U menších kra-
jů lze předpokládat, že roste význam personálního faktoru, protože voliči 
kandidáty lépe znají a volby v těchto regionech nabývají „kvazi komunál-
ního“ charakteru.

43 U ČSSD je takto zohledněno spojenectví se Zelenými ve ZLK, byť formálně nebylo koalicí.

44 Zdroj: https://volby.cz/pls/kz2020/kz?xjazyk=CZ.
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Pokud jde o strany, spektrum se jasně rozpadá do dvou skupin. Většina 
relativně nových stran – Piráti, ANO a SPD – má velmi nízký počet kandidá-
tů s preferenčními hlasy nad 5 %. Na opačné straně stojí ČSSD (41), KSČM 
a KDU-ČSL (přes 30), ODS a STAN/SLK (25) a TOP 09 (20). I zde lze tedy 
vysledovat jistý náznak korelace mezi slabostí strany a četnějším využitím 
preferenčního hlasování. Potvrzuje to i sloupeček „ostatní“, kde je součet 
zdaleka nejvyšší (55). Tvoří ho pět samostatných subjektů (ve všech přípa-
dech malých)45 a lokální malí koaliční partneři devíti hlavních stran.

Tabulka 3: kandidáti nad 10 % preferenčních hlasů46

Netolický Martin PUK ČSSD 6 777 27,62
Čunek Jiří ZLK KDU-ČSL 9 083 25,38
Jurečka Marian OLK KDU-ČSL 8 129 23,54
Sehnalová Olga ZLK ČSSD 3 606 22,20
Červenka Michal KVK ČSSD 638 21,60
Grolich Jan JMK KDU-ČSL 12 172 21,57
Půta Martin LBK STAN/SLK 11 363 21,22
Foldyna Jaroslav (3)47 ULK SPD 3 753 20,99
Běhounek Jiří VYS ČSSD 3 898 20,60
Stráská Ivana JČ ČSSD 3 569 20,51
Štěpán Jiří HKK ČSSD 3 167 20,13
Pizinger Patrik KVK HNHRM 1 111 19,07
Bělobrádek Pavel HKK KDU-ČSL 2 798 18,98
Kuba Martin JČ ODS 6 122 17,56
Mišák Stanislav (10) ZLK ČSSD 2 792 17,19
Kaňkovský Vít VYS KDU-ČSL 3 265 17,11
Kupka Martin STČ ODS 13 434 16,24
Mračková Vildumetzová Jana (2) KVK ANO 3 194 16,14
Línek Roman PUK KDU-ČSL 3 561 15,98
Bernard Josef PLK STAN 4 123 15,93
Vystrčil Miloš (31) VYS ODS 3 277 15,57
Paparega Jan (3) ULK UFO 1 821 15,23
Doležel Michal (7) JMK TOP 09 3 595 14,95
März Josef KVK VOK 773 14,87
Talíř František JČ KDU-ČSL 2 972 14,28
Řehák Jiří ULK JP 1 737 14,21
Maříková Karla KVK SPD 822 14,2
Jalovec Antonín (3) KVK STAN 1 656 14,15
Ondráček Zdeněk HKK KSČM 1 093 13,67
Okleštěk Ladislav OLK ANO 6 759 13,35
Rakušan Vít (2) STČ STAN 12 243 13,17
Lodr Jiří PLK KDU-ČSL 998 13,15
Náhlík Petr PLK KDU-ČSL 979 12,9
Blažek Dalibor (2) KVK HNHRM 730 12,53
Bernátek Jaromír ZLK Trikolóra- 1 410 12,25
Červíček Martin HKK ODS 5 020 12,04
Kulhánek Jiří ULK ODS 2 962 11,97
Drápalová Jana (2) JMK Zelení 2 860 11,89

45 Tři regionální subjekty v KVK, Jihočeši v JČK a Trikolóra-Soukromníci v ZLK.

46 Zdroj: https://volby.cz/pls/kz2020/kz?xjazyk=CZ.

47 Číslo v závorce udává pořadové číslo kandidáta, je-li jiné než 1.
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Linhart Zbyněk (7) ULK STAN 2 581 11,55
Marková Soňa (5) HKK KSČM 878 10,98
Hromádko Vít (4) KVK SNK 476 10,93
Skuhravý Václav (6) KVK VOK 566 10,89
Bartošová Ivana PLK KDU-ČSL 826 10,88
Hojda Pavel KVK KSČM 379 10,76
Gazdík Petr ZLK STAN 2 619 10,73
Grűner Ivo PLK ČSSD 1 087 10,68
Kreml Richard (5) ZLK Zelení 1 719 10,58
Curylo Lukáš MSK KDU-ČSL 3 195 10,58
Kulhánek Petr KVK KOA 1 223 10,45
Valjentová Eva KVK KSČM 368 10,45
Vondrák Ivo MSK ANO 9 927 10,41
Pokorný Luboš (10) KVK HNHRM 605 10,38
Fišer Jiří (3) JČ Jihočeši 1 321 10,15
Šotola Pavel (4) PUK KDU-ČSL 2 246 10,08
Ramzer Dan LBK ODS 1 196 10,02

Z celkových 54 kandidátů, kteří získali nad 10 % preferenčních hlasů, je 12 
z KDU-ČSL, osm z ČSSD, šest ze STAN, pět z ODS, čtyři z KSČM, tři z ANO, dva 
z SPD a žádný z Pirátské strany. Tučně je v tabulce vyznačeno 11 kandidátů 
se ziskem nad 20 % hlasů. Většina (šest) z nich je z ČSSD a tři z KDU-ČSL. 
Další (SPD) je bývalý dlouholetý politik ČSSD. Většina z těchto 11 jsou obha-
jující hejtmani (čtyři z ČSSD a po jednom z KDU-ČSL a STAN/SLK).48  47

Nabízí se otázka, jak relativně vysoké preferenční zisky kandidátů ČSSD 
interpretovat. Na jednu stranu to nepochybně znamená rezervoár silných 
osobností a solidní ocenění práce hejtmanů. Na druhou stranu to ale může 
signalizovat závislost ČSSD na personálním faktoru, což by mohlo vést 
k větší zranitelnosti strany. Silná korelace mezi volební úspěšností ČSSD 
a držbou hejtmanství (viz kapitolu o volební geografi i – a preferenční hla-
sování tuto tezi potvrzuje) navozuje otázku, jaká bude podpora ČSSD v kraj-
ských volbách do budoucna, když se nyní počet sociálnědemokratických 
hejtmanů dramaticky snižuje ze čtyř, resp. pěti na jednoho.49  48

Strany, které mají v průměru nízký počet preferenčních hlasů na kan-
didáta, a tudíž malý počet kandidátů s preferencemi nad 10, resp. 20 % 
hlasů, ukazují, že to zdaleka nemusí být nevýhodou ve vztahu k volební 
síle – jde o strany silné a volebně úspěšné (ANO, Piráti). Fenomén perso-
nalizace politiky lze postavit též jako otázku síly osobností vs. síly značky. 
Lze usuzovat, že například pirátští voliči svou stranu volí kvůli značce bez 
ohledu na osobnosti na kandidátce. 
Naopak volba ČSSD je zřetelně tažena nahoru silou osobností. Lze se 
domnívat, že významná část voličů ji volila primárně kvůli konkrétnímu 
kandidátovi, a nelze vyloučit, že by ji jinak nevolili. Co se síly značky týče, 
v případě ČSSD nelze též ponechat beze zmínky skutečnost, že v jejím 
volebně nejúspěšnějším kraji (PUK) byla značka ČSSD díky pojmenování 
a prezentaci příslušné koalice (3PK-Pro prosperující Pardubický kraj) nave-
nek významně upozaděna.

47 Zajímavé je, že obhajující hejtmani za ANO – a to ani ti relativně volebně úspěšní (Okleštěk 
a Vondrák) – takto vysoký podíl preferenčních hlasů nezískali. Naopak dvacetiprocentního 
prahu se s 16 % přiblížil Bernard obhajující v PLK za STAN (ale původně za ČSSD). 

48 Pokles ostatně započal již před volbami s politickým „přestupem“ Josefa Bernarda. Na druhou 
stranu vysoký preferenční zisk Stanislava Mišáka (17 % z 10. místa!) naznačuje, že bez šancí 
nejsou ani bývalí hejtmani.

48

49
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MANDÁTY, HEJTMANI, KOALIČNÍ POTENCIÁL

V poslední kapitole se pozornost přesouvá od vstupů k výstupům, tedy 
od verdiktu voličů a od volební geografi e k mandátům a úřadům. Úspěch 
na vstupu – tedy procento hlasů – se sice v českých podmínkách velmi 
proporčně překládá do úspěchu na výstupu, ale pouze v legislativě (počty 
mandátů), nikoli v exekutivě. Efektivita v tom směru, jak svoje volební zis-
ky přetaví do schopnosti na krajích (spolu)vládnout, závisí na koaličním 
potenciálu i vyjednávací a taktické zdatnosti. 

Tabulka 4: souhrnná úspěšnost stran

ANO Piráti ODS STAN KDU ČSSD SPD TOP KSČM Ostatní50

V zastupitelstvu 13 13 13 12 11 8 9 11 4 11/4

V radě 3 9 13 9 8 5 0 9 0 11/2

Hejtmani 3 0 4 4 1 1 0 0 0 0

Mandáty 178 99 98 86 56 36 35 20 13 54/21

Mandáty (v %) 26,37 14,67 14,52 12,74 8,30 5,33 5,19 2,96 1,93 8

Strany jsou v tabulce seřazeny od nejsilnější dle počtu získaných mandá-
tů. Na první pohled je evidentní, že procenta mandátů velmi dobře odpoví-
dají procentům hlasů, jak byly „stanoveny“ v první kapitole. Podhodnoceny 
jsou pochopitelně strany, jež se ve větším počtu krajů nedostaly do zastu-
pitelstev (zejména KSČM, v menší míře ČSSD a SPD). Mírné nadhodnocení 
ANO a nepatrné nadhodnocení Pirátů jako by nekorespondovalo s absencí 
podobného efektu u ODS, STAN a KDU-ČSL. Je však třeba připomenout, 
že určení procenta hlasů v první kapitole bylo (nutně) provedeno „nahru-
bo“ s arbitrárním započtením (a rozdělením) různých koalic. Mandáty jsou 
oproti tomu počítány „načisto“ (u koalic dle navrhujících stran). Část man-
dátů, jež by dle metody započítávání koalic „patřily“ ODS, STAN a KDU-ČSL, 
se nachází ve sloupečcích TOP 09 a „ostatní“.51  49

Z tabulky je patrný nepoměr mezi počtem mandátů a zastoupením 
v krajských exekutivách, a to zejména v neprospěch numerického vítě-
ze hlasování voličů – hnutí ANO. V žádném ohledu neměly volby 2020 jas-
ného absolutního vítěze. Jako hlavní relativní vítěz se jeví ODS. Spolu se 
STAN52 50má nejvyšší počet hejtmanů (čtyři) a je zastoupena ve všech kraj-
ských radách. Typický koaliční vzorec stojí na půdorysu ODS-STAN-Piráti 
(plus eventuálně další partneři). Tato trojkoalice vládne v LBK, doplněna 
o lidovce vládne v JMK, doplněna o TOP 09 v STČ a PLK, doplněna o lidovce 

49 Pro srovnání: procenta mandátů dle rozklíčování koalic tak jako v první kapitole by vypadala 
následovně: ODS 16,44 %, STAN 14,52 %, KDU-ČSL 9,33 %, ČSSD 5,93 %, TOP 09 2,52 % a „ostatní“ 
3,11 %. Zbytek beze změn.

50 Mezi tyto čtyři hejtmany STAN je započten i Kulhánek v KVK, jenž byl sice na koaliční listinu 
nominován STAN, je však členem KOA.

50 Čísla za lomítkem ve sloupečku „Ostatní“ slouží k rozlišení „skutečných ostatních“ od „ostat-
ních-doplňků“. Označují počet krajů, kde jsou zastoupeni takoví „ostatní“, kteří byli zvoleni 
samostatně – nikoli v koalici s některou z celostátních stran (konkrétně: v radě – Jihočeši 
a všechny regionální subjekty KVK, v zastupitelstvu – navíc i UFO-ProMOST a Trikolóra-
Soukromníci). Kompatibilní s ostatními sloupečky tabulky je jen číslo před lomítkem vlevo.

51

52
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i TOP 09 v HKK a OLK, doplněna o regionální subjekty v KVK a doplněna 
o lidovce a ČSSD ve VYS – tedy celkem v osmi ze 13 krajů. Piráti chybí v koa-
lici v PUK (ČSSD – ODS – KDU-ČSL – TOP 09 – STAN), Piráti i STAN chybí 
v koalici v JČK (ODS – ČSSD – KDU-ČSL – TOP 09 – Jihočeši). Oba kraje jsou 
však zhruba kompatibilní s výše uvedenou osmičkou krajů v tom ohledu, 
že je v nich z vládnutí vyloučeno vítězné hnutí ANO. ANO je součástí koalic 
jen tam, kde je samo sestavovalo – tedy všude, kde má hejtmana. Jde o tři 
kraje: MSK, ZLK a ULK. Ve všech má za partnera ODS, v MSK a ZLK navíc 
i ČSSD. V MSK je doplňují lidovci a v ZLK Piráti. V ULK vládu ANO sestavilo 
s ODS a s koalicí, v níž fi guruje TOP 09. 
V povolebním vývoji a vytváření koalic je tedy patrný otisk celostátní poli-
tické dynamiky. Vyhraňování se opozičního bloku/bloků vůči hnutí ANO 
„v Praze“ patrně posílilo tendenci vylučovat hnutí ANO z koalic i na krajské 
úrovni, byť lokální lídři zpravidla tvrdí opak. Krajem, kde převažovala regio-
nální logika, je ZLK, v němž polarizující téma výstavby nové nemocnice 
proti sobě postavilo lidovce a STAN na jedné straně a většinu ostatních na 
druhé.

SHRNUTÍ 

Analýza sleduje devět celostátně relevantních stran: ANO, ODS, Piráty, SPD, 
KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, STAN a TOP 09. Hlavní pozornost je věnována ČSSD, 
sekundárně pak dalším stranám „vládního bloku“ (ANO a KSČM) a SPD, jež 
sdílejí podobné volební (nikoli nutně programové) charakteristiky. Analýza 
přináší krátkodobé srovnání v čase. Krajské volby 2020 jsou vztaženy ke 
sněmovním volbám v roce 2017 a krajským volbám v roce 2016. Ač jsou 
sněmovní volby očištěny o Prahu (matematicky tedy srovnáváme srovna-
telné), je třeba si uvědomovat limity komparace dvou různých volebních 
arén s různou logikou.
Jednotkou analýzy jsou převážně kraje, v některých kapitolách i okresy 
a v jedné kapitole největší města, resp. velkoměstské oblasti. V krajských 
volbách není zcela elementárním úkonem vyhodnotit celostátní výsled-
ky voleb z důvodu překrývajících se koalic (zejména v krajských volbách 
2020). Zvolena byl metoda, která nutně přináší jistá zkreslení (ta se netýkají, 
resp. jen minimálně se týkají stran, jež kandidovaly výhradně či převážně 
samostatně: ANO, KSČM, SPD, ČSSD, Piráti).
Z hlediska celostátních procentních zisků lze za hlavní vítěze označit ODS, 
Piráty a STAN (nárůst oproti krajským volbám v roce 2016 i sněmovním 
v roce 2017). Jednoznačnými poraženými jsou obě levicové strany a menší 
partneři ve vládním bloku: ČSSD a KSČM. ANO je sice nominálním vítězem 
voleb (celostátně nejvyšší procentní výsledek a vítězství ve většině krajů), 
leč z hlediska dynamiky období 2016–2020 jej lze označit spíše za „nevítěze“ 
(stagnace ve srovnání krajských voleb 2016 a 2020, pokles mezi lety 2017 
a 2020, vyloučení z krajských exekutiv). Totéž se týká i SPD.
ODS má nejvyšší počet hejtmanů (čtyři) a je zastoupena ve všech 13 kraj-
ských radách. U numerického vítěze voleb, ANO, je jasný nepoměr mezi 
počtem hlasů/mandátů a zastoupením v krajských exekutivách. ANO je 
součástí koalic jen tam, kde je samo sestavovalo – tedy všude, kde má 
hejtmana, ale nikde jinde. Jde pouze o tři kraje: MSK, ZLK a ULK (v jed-
nom z nich, ZLK, navíc především kvůli regionálně odlišné polaritě soutěže 
v roce 2020, vzniklé kolem otázky výstavby nové nemocnice).



44

Typický koaliční vzorec stojí na půdorysu ODS-STAN-Piráti (doplněn zpra-
vidla o TOP 09 a/nebo KDU-ČSL či další partnery). Nalezneme ho v osmi 
ze 13 krajů. Lze soudit, že vytváření koalic bylo ovlivňováno celostátní poli-
tickou dynamikou ve smyslu polarity mezi hnutím ANO a opozičním blo-
kem (tendence vylučovat hnutí ANO z krajských koalic).
Hlavním zjištěním ohledně výsledku a volební geografi e ČSSD pro volby 
2020 je rostoucí závislost na personálním faktoru – mimořádně silná sou-
vislost mezi relativně lepšími procentními výsledky v krajích, kde obhajo-
vali stávající hejtmani (PUK – Netolický, VYS – Běhounek, HKK – Štěpán, 
JČK – Stráská), ale i bývalý hejtman (ZLK – Mišák) či další osobnosti, které 
ČSSD ve volbách opakovaně zajišťují regionálně vyšší procentní zisky spolu 
s vysokým podílem preferenčních hlasů (ZLK – Sehnalová).
Hlavní zónou podpory ČSSD v krajských volbách 2020 byla čtveřice kra-
jů ležící na linii jižní – východní Čechy (JČK, VYS, PUK, HKK). To znamená 
výraznou proměnu vzorce volební geografi e oproti předchozím volbám 
(„široký jih“ republiky). Podpora ČSSD se v roce 2020 vyznačovala značnou 
nevyrovnaností (oproti sněmovním volbám 2017 došlo celostátně k mírné-
mu poklesu ze 7 na 6 %, ale ve čtyřech krajích k výraznému nárůstu – PUK 
dokonce na dvojnásobek procentního sněmovního výsledku). Rozhodně 
z toho ale nelze dovozovat, že se takový trend v „úspěšných“ krajích nutně 
udrží i v budoucích sněmovních či jiných volbách (závislost na personálním 
faktoru).
Dalším významným poznatkem o volební geografi i ČSSD je prudký pro-
pad na severozápadě Čech (KVK, ULK, LBK). Oslabuje také MSK, jehož větší 
část se poprvé dostala do podprůměrného pásma. Na severozápadě (LBK, 
ULK, většina KVK, části PLK, STČ) byla ČSSD v roce 2020 poražena komunis-
ty i SPD a nepřesáhla 5 % (poražena SPD byla i na většině Moravy). Opatrně 
lze též formulovat hypotézu, že ČSSD se v krajských volbách 2020 převážně 
vyplatila strategie utváření regionálních koalic (PUK, HKK), resp. spojenec-
tví (ZLK).
Hnutí ANO se v období mezi lety 2016 a 2020 vyznačovalo stabilní volební 
geografi í a mnohem menšími nerovnostmi a výkyvy podpory. Trvale nad-
průměrná byla šestice krajů: MSK, OLK, PLK, KVK, ULK a HKK. Značná pro-
měna nastala oproti roku 2013. Na drobnějším (okresním) měřítku se však 
ukazuje oslabování v donedávna silné zóně na širokém pomezí středních 
a východních Čech. Podpora ANO se tak geografi cky polarizuje: jedna vel-
ká souvislá oblast podpory je na širokém severozápadě republiky (od PLK 
přes KVK, ULK a LBK až po HKK), druhá na jejím východě (sever Moravy 
a Slezsko). Prostřední pilíř podpory ANO se zhroutil.
Těžiště podpory ANO se posouvá na východ (většina MSK i OLK byla v kraj-
ských volbách 2020 v silně nadprůměrném pásmu). Je to dáno také perso-
nálním faktorem (hejtmani Vondrák v MSK a Okleštěk v OLK). Na druhou 
stranu vidíme v jiných krajích, kde ANO mělo obhajující hejtmany, přesně 
opačný efekt (procentní pokles v STČ i JMK). Trvalou slabinou ANO zůstává 
jižní polovina republiky – dlouhodobě zde však spíše ubývá silně podprů-
měrných okresů (zejména v JČK a též ZLK, který jako celek v roce 2020 
výrazně posílil).
SPD byla v roce 2020 také silná na širokém severozápadě republiky a na 
jejím východě (oproti ANO dokonce na většině území Moravy a Slezska). 
Okresní volební mapy SPD a ANO 2020 se pozoruhodně podobají (s tím 
rozdílem, že silně nadprůměrné okresy ANO leží v jeho východní oblasti 
podpory, kdežto u SPD v té západní). U SPD je srovnávání let 2016–2020 
zatíženo tím, že v krajských volbách 2016 kandidovala SPD ve většině kra-
jů v koalici s SPO. Těžiště podpory SPD se posouvá spíše na západ. Cel-
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kově posiluje (resp. drží pozice) hlavně v periferních regionech republiky. 
Významněji směrem nahoru se vymyká ULK.
Hlavními baštami KSČM zůstávají okresy na severozápadě republiky (zejmé-
na v krajích ULK, PLK a okrajově i STČ). Na druhou stranu platí, že zejména 
ve srovnání krajských voleb 2016 a 2020 KSČM (stejně jako ČSSD) na seve-
rozápadě (kraje KVK, ULK, LBK, ale i STČ) oslabila výrazněji než jinde. Ten-
to vzorec se však nepotvrzuje při srovnávání se sněmovními volbami 2017. 
Zajímavým zjištěním u KSČM je to, že v krajských volbách se jí mnohem 
méně než ve sněmovních daří souvisle a plošně pokrývat republiku okresy 
s nadprůměrnou podporou. 
Volební geografi e ODS je stabilní. Má souvislé jádro podpory ve středních 
a jihozápadních Čechách s tu větším, tu menším přesahem do Čech seve-
rovýchodních. Menší a izolované opory rozptýlené napříč republikou bez-
prostředně a velmi silně souvisí s personálním faktorem. Specifi kem kraj-
ských voleb 2020 je výrazné posílení MSK (kraj, který nebývá baštou ODS) 
a oslabení v malých krajích na severozápadě (KVK a LBK).
Piráti byli ještě ve sněmovních volbách 2017 spíše stranou Čech. V kraj-
ských volbách 2020 se však jejich podpora rozprostřela všude po republice, 
a to hlavně směrem na východ (VYS, JMK, ZLK, MSK). Zároveň jsou stranou, 
jež se ze všech zde zkoumaných stran vyznačuje zdaleka nejrovnoměrnější 
podporou napříč republikou (extrémně málo silně nadprůměrných okre-
sů). Srovnávání s krajskými volbami 2016 je zásadně zatíženo tím, že Piráti 
tehdy byli malou, celostátně irelevantní stranou a kandidovali navíc zhruba 
v polovině krajů v koalicích – převážně se Zelenými, kteří v nich byli často 
silnějším elementem.
STAN se vyznačuje stabilním, ale extrémně nevyrovnaným vzorcem voleb-
ní geografi e. Má velmi silné opory v celém LBK a větší části STČ. Zásadně 
se zde promítá personální faktor (Půta, Rakušan) a vytváření sítí starostů. 
Těžiště podpory STAN se přesouvá spíše na západ. Relativně slábne men-
ší oblast podpory, jíž býval (resp. zbytkově stále je) ZLK. Dlouhodobou 
vý raznou slabinou, jež se v roce 2020 dokonce propadla ještě hlouběji, 
je MSK.
O KDU-ČSL lze konstatovat totéž co o STAN: mimořádná nevyrovnanost 
(hraničící až s charakteristikou regionální strany) a stabilita volební geo-
grafi e (na rozdíl od STAN jde však o starou stranu). Silné těžiště podpory 
leží ve východní části republiky. Výrazné posílení je v roce 2020 vidět v OLK 
(o něco méně v JČK). Srovnávání je však zatíženo přínosem TOP 09 a dal-
ších partnerů do koalic v některých krajích.
Poznatky o TOP 09 jsou extrémně zkresleny zvolenou metodou určení celo-
státních výsledků voleb a započítání koalic. Opatrně lze formulovat hypoté-
zu, že koalice mezi „pilíři“ opozičního bloku (ODS-STAN v HKK a Piráti-STAN 
v OLK) nepřinesly v roce 2020 synergický efekt – spíše naopak.
Pokud jde o volební chování velkoměst, byla zvolena metoda relativní pod-
pory (procentní výsledek za město v poměru k celostátnímu procentnímu 
výsledku). Lze tvrdit, že strany vládního bloku i SPD ve velkých městech 
vykazují relativně slabší výsledky. Výrazněji to platí o KSČM a SPD, o něco 
méně o ANO a ČSSD. ANO, ČSSD i KSČM navíc ve většině velkých měst 
vykazují klesající výsledkovou tendenci (výjimkou je ČSSD v krajských měs-
tech JČK, PUK, HKK, ZLK).
ODS je převážně „velkoměstskou“ stranou ve sněmovních, nikoli však kraj-
ských volbách. Zrcadlově opačný vzorec vidíme u KDU-ČSL: ve sněmovních 
je nad průměrem jen Brno, Olomouc a Zlín, v krajských až polovina měst. 
Piráti jsou spíše „velkoměstskou“ stranou, ale jen mírně; naopak TOP velmi 
výrazně. STAN je ve většině měst pod svým celostátním výsledkem.
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Volební účast vykazuje velmi stabilní vzorec (v krajských volbách je pod 
průměrem jen ULK, KVK, MSK a OLK, ve sněmovních navíc i PLK a LBK). 
V Čechách (kromě ULK) lze v roce 2020 pozorovat příznivější vývojovou ten-
denci než na Moravě a ve Slezsku. Nadstandardně vyšší účast mají velká 
města (nepoměr je ještě větší u krajských než u sněmovních voleb, protože 
volby druhého řádu více mobilizují městské voličstvo).
Rozbor preferenčního hlasování (jen pro krajské volby 2020) ukázal mír-
né rozdíly mezi kraji (můžeme sledovat náznak negativní korelace – čím 
větší kraj, tím menší četnost preferenčního hlasování), ale obrovské rozdíly 
mezi stranami: až dvojnásobně četnější u „starých“ stran (ČSSD, KDU-ČSL, 
KSČM) i STAN a TOP 09 než u ANO, SPD a zejména Pirátů.
Možná překvapivým „vítězem“ se v roce 2020 v kategorii preferenčních hla-
sů stala ČSSD. Z 11 kandidátů, kteří v rámci zkoumané množiny stran získali 
přes 20 % preferencí, byla většina (šest) z ČSSD. Celou tabulku vede Mar-
tin Netolický s téměř 28 % preferencí. Vysoký podíl preferenčních hlasů lze 
interpretovat jako pozitivní věc (zejména jde-li o exekutivní politiky, jejichž 
práce je v krajích voliči takto nesporně kladně ohodnocena), ale také jako 
možnou slabinu (tedy závislost na „bonusu osobní popularity“, zejména do 
budoucna, přichází-li nyní ČSSD o většinu hejtmanů, nebo určitá slabost 
značky, jež byla v PUK dokonce i mírně zastřena). Strany s nízkým podí-
lem preferenčních hlasů ostatně nepatřily ani mezi slabé (ANO), ani mezi 
poražené (Piráti). 
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