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Úvodní poznámka 
Na podzim roku 2016 budou voliči ve 

13 krajích České republiky už popáté 

rozhodovat o složení zastupitelstev krajů. 

Dosavadní krajské volební soutěže přinesly 

zajímavá a často i překvapivá zjištění, kterým 

se budeme podrobně věnovat v dalších 

částech této publikace. 

 

Vznik krajského zřízení v České republice se 

pojí s datem 1. ledna 2000, kdy bylo zřízeno 

13 samosprávných krajů. Hlavní město Praha 

stojí v České republice mimo krajské zřízení, 

a proto se v něm volby do zastupitelstev krajů 

nekonají. Aby mohly nově vzniklé kraje plnit 

svou funkci, bylo třeba nejen přiznat jim 

zákonem konkrétní pravomoci, ale také 

personálně naplnit krajské orgány, které by 

tyto pravomoci mohly vykonávat. Za tímto 

účelem se v listopadu roku 2000 konaly 

vůbec první volby do zastupitelstev krajů 

v historii České republiky. 

 

Prvních krajských voleb se zúčastnilo 

necelých 34 % oprávněných voličů, což je 

v porovnání s volbami do Poslanecké 

sněmovny nízké číslo. Např. parlamentních 

voleb v roce 1998 se zúčastnilo 74 % voličů, 

následujících voleb v roce 2002 poté 58 % 

voličů. V některých krajích dokonce přišlo 

volit méně než 30 % voličů. Podíváme-li se na 

celostátní výsledky krajských voleb, 

nejúspěšnější stranou byla Občanská 

demokratická strana (ODS), která zvítězila 

v 7 ze 13 krajů. ODS získala nejvyšší podporu 

voličů většinou v krajích v Čechách a dále 

také v Moravskoslezském kraji. Druhou 

nejúspěšnější politickou stranou byla  

 

 

Čtyřkoalice,1 která zvítězila v pěti krajích, a to 

většinou na Moravě, dále poté v kraji 

Královehradeckém a Jihlavském (dnes 

Vysočina). V jednom kraji, a to v kraji 

Ústeckém, dokázala nejvíce voličů oslovit 

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM). 

Velmi špatně dopadly krajské volby v roce 

2000 pro tehdy nejsilnější vládní stranu 

Českou stranu sociálně demokratickou 

(ČSSD), která nezvítězila ani v jednom kraji 

a také počtem získaných mandátů se zařadila 

až na čtvrté místo za ODS, Čtyřkoalici 

a KSČM. 

 

Následující krajské volby v roce 2004, 

kterých se zúčastnilo necelých 30 % 

oprávněných voličů, skončily drtivým 

vítězstvím Občanské demokratické strany. Ta 

zvítězila ve 12 z celkového počtu 13 krajů 

a získala 291 zastupitelských mandátů. Pouze 

v Jihomoravském kraji dokázal zvítězit jiný 

subjekt, a to KDU-ČSL. Druhou nejúspěšnější 

stranou v počtu získaných mandátů ale byla 

KSČM, která získala 157 mandátů. Stejně 

jako v roce 2000 skončily volby neúspěchem 

pro vládní ČSSD, která nezvítězila v žádném 

kraji a získala pouhých 105 mandátů. 

 

Krajské volby v roce 2008 můžeme obecně 

charakterizovat zaprvé podstatným zvýšením 

volební účasti, když se voleb zúčastnilo více 

než 40 % oprávněných voličů, a zadruhé 

jednoznačným vítězstvím České strany 

                                                      
1 Čtyřkoalice byl politický subjekt složený 
z Křesťanské a demokratické unie – 
Československé strany lidové (KDU-ČSL), Unie 
svobody, Demokratické unie a Občanské 
demokratická aliance. 
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sociálně demokratické, která zvítězila ve 

všech 13 krajích a získala 280 zastupitelským 

mandátů. Na druhém místě v souhrnných 

výsledcích se umístila ODS se 180 získanými 

mandáty, následovaly KSČM se 114 mandáty 

a KDU-ČSL s 56 mandáty. 

 

Různorodější výsledky přinesly krajské volby 

v roce 2012, kterých se zúčastnilo téměř 37 % 

voličů. ČSSD se opět stala vítězem krajských 

voleb, nicméně jednoznačné vítězství z roku 

2008 nezopakovala. ČSSD zvítězila celkem 

v devíti krajích a získala 205 mandátů. 

Výrazně posílala KSČM, která získala 182 

mandátů a zvítězila ve dvou krajích, a to 

Karlovarském a Ústeckém. ODS sice získala 

třetí nejvyšší počet mandátů (102), ale na 

volební vítězství dosáhla pouze v Plzeňském 

kraji. V Libereckém kraji nejvyšší počet 

voličů oslovil regionální subjekt Starostové 

pro Liberecký kraj. Nezanedbatelný počet 

mandátů se podařilo získat ještě straně TOP 

09 v koalici se Starosty a nezávislými a také 

KDU-ČSL. 

 

Z výše nastíněných volebních výsledků 

můžeme odvodit několik základních 

poznatků o krajských volbách v České 

republice. Za prvé vidíme, že se jedná o volby 

se znatelně nižší volební účastí než u voleb do 

Poslanecké sněmovny. Za druhé je patrné, že 

v krajských volbách, které se obvykle konají 

přibližně uprostřed volebního období 

Poslanecké sněmovny, se příliš nedaří 

vládním stranám, ať už to byla ČSSD v letech 

2000 a 2004 nebo ODS v letech 2008 a 2012. 

Oba tyto jevy jsou pozorovány nejen v České 

republice a jsou teoreticky vysvětlitelné podle 

tzv. teorie voleb druhého řádu. 

 

Teorie voleb druhého řádu ve zkratce říká to, 

že volby druhého řádu, mezi něž patří i volby 

do krajských zastupitelstev, jsou pro voliče 

méně důležité než volby prvního řádu, 

kterými jsou v našem případě volby do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu. To je 

příčinou nejen nižší volební účasti, ale 

i specifického chování voličů, kteří často 

v krajských volbách volí nikoliv na základě 

regionálních témat, ale na základě témat 

celostátních. Jednou z významných motivací 

pro volbu je pro voliče také snaha ohodnotit 

práci vládní koalice na celostátní úrovni.2 To 

dále souvisí s teorií volebních cyklů, kdy 

preference vládních stran jsou obvykle 

nejnižší přibližně v polovině funkčního 

období Poslanecké sněmovny. Právě v tomto 

období se doposud konaly české krajské 

volby. To tedy může být příčinou neúspěchů 

vládních stran v dosavadních senátních 

volbách. Teorie volebních cyklů ale 

předpovídá to, že přibližně v posledním roce 

před koncem volebního období Poslanecké 

sněmovny budou preference vládních stran 

znovu růst. Na základě tohoto faktu bychom 

mohli předpokládat, že krajské volby konané 

na podzim tohoto roku by pro vládní strany 

poprvé nemusely skončit výraznou prohrou, 

čemuž zatím nasvědčují i výzkumy voličských 

preferencí. 

 

Tabulka 1: Přehled volební účasti 

v krajských volbách 

 2000 2004 2008 2012 2013 

Karlovarský 28 % 25 %  35 %  32 %  52 % 

Plzeňský 36 % 31 % 40 % 38 % 58 % 

Jihočeský 34 % 30 % 41 % 39 % 61 % 

Ústecký 30 % 25 % 37 % 34 % 52 % 

Liberecký 33 % 31 % 38 % 39 % 58 % 

Středočeský 33 % 31 % 42 % 36 % 61 % 

Králové-
hradecký 

35 % 33 % 42 % 38 % 62 % 

Pardubický 36 % 33 % 43 % 39 % 62 % 

Vysočina 36 % 32 % 45 % 41 % 63 % 

Olomoucký 34 % 28 % 39 % 36 % 59 % 

Jihomoravský 35 % 30 % 41 % 38 % 61 % 

Moravsko-

slezský 
32 % 28 % 39 % 33 % 55 % 

Zlínský 36 % 31 % 41 % 40 % 62 % 

ČR 34 % 30 % 40 % 37 % 59 % 

 

Na následujících stránkách této publikace 

bude postupně nastíněna volební historie 

všech 13 krajů v České republice. Součástí 

pojednání o každém kraji budou základní 

                                                      
2 Blíže se teorii voleb druhého řádu věnuje např. 
Pavel Šaradín ve své knize Teorie voleb druhého 
řádu a možnosti jejich aplikace v České 
republice. 
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informace o daném kraji a popis volební 

historie tohoto kraje včetně stručného 

přehledu složení krajských koalic.3 Graficky 

budou data vždy znázorněna v tabulce 

s přehledem úspěšnosti nejdůležitějších 

politických stran ve volbách v tomto kraji a 

v mapách zobrazujících úspěšnost politických 

stran v posledních volbách do Poslanecké 

sněmovny v roce 2013.4 Data použitá při 

psaní této publikace pochází z internetové 

stránky Českého statistického úřadu 

Volby.cz. Tabulky a mapy jsou dílem autora. 

 

Karlovarský kraj 
Karlovarský kraj je rozlohou druhý nejmenší 

kraj a s počtem obyvatelem 299 000 je 

nejméně lidnatým krajem v České republice. 

Tvoří jej tři okresy (Karlovy Vary, Sokolov 

a Cheb), dalšími významnými sídly v kraji 

jsou například Mariánské Lázně, Aš, Ostrov 

nebo Kraslice. V kraji žije nejméně osob 

s vysokoškolským vzděláním ze všech krajů 

v České republice, čemuž odpovídá i třetí 

nejvyšší míra nezaměstnanosti a vůbec 

nejnižší hrubá průměrná mzda. 

 

Prvních voleb do krajského zastupitelstva 

Karlovarského kraje se v roce 2000 

zúčastnilo 28 % oprávněných voličů. Nejvíce 

hlasů získala ODS (28 %), pětiprocentní 

uzavírací klauzuli překročily a do krajského 

zastupitelstva se tedy dostaly i strany KSČM 

(22 %), Čtyřkoalice (19 %) a ČSSD (16 %). 

Koalici utvořila vítězná ODS spolu s ČSSD a 

jedním zastupitelem zvoleným za Čtyřkoalici. 

 

O čtyři roky později při volební účasti 

necelých 25 % jednoznačně zvítězila ODS 

s 40 % hlasů, dále uspěly KSČM (23 %), 

ČSSD (15 %), Evropští demokraté (ED) s 6 % 

                                                      
3 Informace o složení krajských koalic vychází 
z článku Kamila Švece Aplikace teorie koalic na 
proces utváření krajských rad v České republice, 
dále z internetových stránek jednotlivých krajů 
a politických stran. 
4 Tyto volby jsou zvoleny z důvodu, že pokud 
bychom ke grafickému znázornění zvolili poslední 
krajské volby konané v roce 2012, byla by mapa 
mnohem méně aktuální. Právě před volbami do 
Poslanecké sněmovny v roce 2013 totiž došlo 
k výrazné proměně systému politických stran 
v České republice způsobené zejména vstupem 
hnutí ANO na poltickou scénu. 

a regionální Koalice pro Karlovarský kraj, 

v rámci níž kandidovala KDU-ČSL, s 5 % 

hlasů. Po volbách byla vytvořena koalice ODS 

a ČSSD, pokračovala tak spolupráce 

z předchozího volebního období. 

 

V roce 2008 dorazilo k volbám výrazně více 

voličů než v předchozích obdobích, a to 35 %. 

Zvítězila ČSSD s 31 % hlasů, na druhé místě 

se umístila ODS s 18 % hlasů a na třetím 

KSČM se 17 %. Shodně 10 % hlasů získaly 

ještě strany Doktoři za uzdravení společnosti 

a ALTERNATIVA PRO KRAJ (ALT). Koalice 

pro Karlovarský kraj získala 6 % hlasů. 

Krajskou koalici vedla vítězná ČSSD a v radě 

spolu s ní zasedlo regionální hnutí Doktoři. 

 

Posledních krajských voleb v roce 2012 se 

zúčastnilo 32 % oprávněných voličů. Těsně 

zvítězila KSČM s 23 % hlasů, stejný zisk 

zaznamenala i druhá ČSSD. KSČM ve 

volbách zvítězila díky rozdílu pouhých 

178 hlasů! Zastupitelské mandáty získaly 

ještě ODS (10 %), Hnutí za harmonický 

rozvoj obcí a měst (HHR) s 9 % hlasů, 

TOP 09 a Starostové (7 %) a ALTERNATIVA 

(7 %). Koalici po volbách utvořila KSČM 

s ČSSD, post hejtmana ale obsadila ČSSD. 

V průběhu volebního období se ale koalice 

rozpadla, přičemž novou koalici utvořili 

subjekty mimo vítěznou KSČM. 

 

Parlamentní volby v roce 2013 ovládla 

v Karlovarském kraji ČSSD s 21 % hlasů, opět 

byl ale výsledek velmi těsný, protože i hnutí 

ANO na druhém místě získalo stejný podíl 

21 % hlasů. Na třetím místě se umístila 

KSČM se 17 % hlasů. Uspěly ještě strany 

TOP 09 (10 %), Úsvit (8 %) a ODS (7 %). 
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Tabulka 2: Přehled volebních výsledků 

v Karlovarském kraji5 

 2000 2004 2008 2012 20136 

ODS 28 % 40 % 18 % 10 % 7 % 

KSČM 22 % 23 % 17 % 23 % 17 % 

4Koalice 19 %     

ČSSD 16 % 15 % 31 % 23 % 21 % 

ED  6 %    

KDU-ČSL7  5 % 6 % 5 % 3 % 

ALT   10 % 7 %  

Doktoři   10 %   

HHR    9 %  

TOP 09    7 % 10 % 

ANO     21 % 

Úsvit     8 % 

 

Z přehledu volebních výsledků můžeme 

vyčíst několik základních trendů. Za prvé je 

Karlovarský kraj charakteristický vysokou 

volební podporou KSČM, která se 

dlouhodobě pohybuje okolo 20 %. Dalším 

zřetelným jevem je výrazný pokles podpory 

ODS ze 40 % v roce 2004 až po 7 % 

v posledních volbách v roce 2013. Poměrně 

úspěšná byla v Karlovarském kraji i místní 

hnutí, která uspěla jak ve volbách v roce 

2008, tak o čtyři roky později. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5 V tabulce jsou uvedeny jen strany, které alespoň 
jednou ve sledovaných volbách překročily hranici 
5 %. Totéž platí pro následující tabulky. 
6 V případě voleb v roce 2013 se nejedná o volby 
krajské, ale o volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky. V tabulkách jsou 
tyto volby uvedeny z důvodu popsaného v úvodu. 
7 KDU-ČSL kandidovala v rámci výše zmíněné 
Koalice pro Karlovarský kraj. 

Mapa 1: Volební výsledky ANO 

v Karlovarském kraji8 

 
 

 

V Karlovarském kraji mělo hnutí ANO 

poměrně homogenní volební podporu, která 

se pohybovala v rozmezí od 20,4 do 22,7 %. 

Úspěšnější byla strana na východě kraje, 

zejména v obvodech Karlovy Vary (22,7 %) 

a Mariánské lázně (21,8 %). 

 

 

Mapa 2: Volební výsledky ČSSD 

v Karlovarském kraji 

 
 

U České strany sociálně demokratické 

můžeme vidět v rozložení volební podpory 

v Karlovarském kraji mnohem podstatnější 

rozdíly (17,8 – 25,0 %). Nejúspěšnější byla 

strana v centrální části Karlovarského kraje, 

a to konkrétně v obvodech Sokolov (25,0 %) 

a Kraslice (23,6 %). Naopak nejméně byla 

strana úspěšná právě tam, kde voliče 

                                                      
8 Všechny mapy v textu jsou vytvářeny autorem na 
základě volebních výsledků voleb do Poslanecké 
sněmovny v roce 2013. 
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získávalo hnutí ANO, tedy v obvodech 

Karlovy Vary (18,8 %) a Mariánské Lázně 

(17,8 %). 

 

Plzeňský kraj 
Ačkoliv je Plzeňský kraj rozlohou třetí 

největší kraj v ČR, s počtem obyvatel 575 000 

je až devátým nejlidnatějším českým krajem. 

Území kraje tvoří sedm okresů, a to 

Domažlice, Klatovy, Plzeň-jih, Plzeň-město, 

Plzeň-sever, Rokycany a Tachov. Krajské 

město Plzeň je s přibližně 170000 obyvateli 

čtvrtým největším městem v České republice. 

Nezaměstnanost je v kraji vůbec nejnižší 

v ČR, naopak průměrná mzda je v Plzeňském 

kraji nadprůměrná. 

 

Prvních krajských voleb v roce 2000 se 

v Plzeňském kraji zúčastnilo 36 % voličů. 

Nejvíce hlasů voličů (26 %) získala ODS, na 

druhém místě se umístila KSČM s 21 % hlasů 

a na třetím Čtyřkoalice se 17 % hlasů. Do 

zastupitelstva se dále dostaly ČSSD s 15 % 

hlasů a NEZÁVISLÍ s 10 %. Do koalice 

vstoupila vítězná ODS spolu se Čtyřkoalicí 

a Nezávislými. 

 

Krajské volby v roce 2004, kterých se 

zúčastnilo 31 % voličů, ovládla naprosto 

jednoznačně ODS, která získala 41 % hlasů 

voličů. V porovnání s volbami v roce 2000 

příliš neztratily ani strany KSČM, která 

získala 20 % hlasů, a ČSSD s 15 % hlasů. 

Zastupitelské mandáty získala i KDU-ČSL 

(7 % hlasů) a těsně SNK sdružení nezávislých 

(5 %). Vítězná ODS po volbách sestavila 

krajskou koalici s KDU-ČSL, pokračovala tak 

spolupráce z předchozího období. 

 

Stejně jako ve všech ostatních krajích 

zvítězila i v kraji Plzeňském v roce 2008 

ČSSD. Ta při účasti 40 % oprávněných voličů 

získala 36 % hlasů. Poměrně úspěšně si se 

ziskem 27 % hlasů vedla i ODS a příliš 

neztratili ani komunisté, kteří získali 18 % 

hlasů. Do zastupitelstva se dostaly pouhé 

čtyři politické strany, když čtvrtou byla 

Koalice pro Plzeňský kraj, v rámci které se 

voleb účastnila i KDU-ČSL. Krajskou radu 

ČSSD podpořili zastupitelé za KSČM. 

 

Doposud poslední krajské volby v roce 2012 

byly v celorepublikovém měřítku 

charakteristické dominancí ČSSD. Právě 

v Plzeňském kraji ale zvítězila jako v jediném 

ODS, která získala 26 % hlasů.  ČSSD se 

umístila na druhem místě se ziskem 25 % 

hlasů voličů. Třetí nejvyšší počet hlasů 

získala KSČM, kterou volilo 21 % voličů. Jako 

čtvrtý subjekt získalo zastupitelské mandáty 

sdružení TOP 09 a Starostové a nezávislí pro 

Plzeňský kraj (6 %). Ačkoliv ve volbách 

zvítězila ODS, krajskou koalici v Plzeňském 

kraji utvořily levicové strany ČSSD a KSČM, 

přičemž hejtmanem se stal Milan Chovanec 

z ČSSD. Toho po jeho nástupu do funkce 

ministra vnitra nahradil Václav Šlajs. 

 

Na rozdíl od úspěchu ODS v krajských 

volbách v roce 2012 skončily volby do 

Poslanecké sněmovny konané o rok později 

porážkou této strany, která získala pouhých 

11 % hlasů. Největší podporu měla 

v Plzeňském kraji ČSSD s 22 % hlasů, jen 

těsně za ní zaostalo hnutí ANO s 19 % hlasů. 

Na třetím místě se umístila KSČM s 16 % 

hlasů. 5% hranici překonaly ještě strany 

TOP 09 (11 %) a Úsvit (6 %).  

 

Tabulka 3: Přehled volebních výsledků 

v Karlovarském kraji 

 2000 2004 2008 2012 2013 

ODS 26 % 41 % 27 % 26 % 11 % 

KSČM 21 % 20 % 18 % 21 % 16 % 

Čtyřkoalice 17 %     

ČSSD 15 % 15 % 36 % 25 % 22 % 

NEZÁVISLÍ 10 % 3 %    

KDU-ČSL  7 % 7 % 5 % 5 % 

SNK  5 %  3 %  

TOP 09    6 % 11 % 

ANO     19 % 

Úsvit     6 % 

 

V Plzeňském kraji můžeme dlouhodobě 

pozorovat sice klesající, ale stále 

nadprůměrnou podporu pro ODS. 

Charakteristický je pro Plzeňský kraj také 

omezený úspěch menších regionálních 

subjektů, když si v dosavadních volbách 

naprostou většinu mandátů rozdělily čtyři 
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nejsilnější strany.9 Otázkou ale je, jaký vliv 

bude mít na volební podporou stran 

v krajských volbách podstatná změna ve 

stranickém systému, která se od roku 2012 

udála. Vzhledem k výsledkům parlamentních 

voleb v roce 2013 se zdá, že podpora 

tradičních politických stran bude klesat na 

úkor nových subjektů, zejména hnutí ANO 

a strany TOP 09. 

 

Mapa 3: Volební výsledky ANO 

v Plzeňském kraji 

 
 

Na rozdíl od kraje Karlovarského můžeme 

v Plzeňském kraji u hnutí ANO pozorovat 

poměrně výraznou geografickou diferenciaci 

volební podpory, která se pohybovala od 15,6  

až do 22,7 %. Nejnižší podporu mělo hnutí 

ANO na západě Plzeňského kraje, zejména 

v obvodech Domažlice (15,6 %), Stříbro 

(16,9 %) a Tachov (17,0 %). Naopak 

nejúspěšnější byla strana v obvodě Blovice 

(22,7 %), hranici 20 % hlasů voličů překročila 

ještě v obvodě Nýřany.  

 

                                                      
9 Počítáme-li KDU-ČSL za nástupce Čtyřkoalice. 

Mapa 4: Volební výsledky ČSSD 

v Plzeňském kraji 

 
 

Podpora ČSSD se v Plzeňském kraji 

pohybovala v rozmezí 19,8 % – 25,5  %. 

Strana byla nejúspěšnější v obvodech 

Horažďovice (25,5 %), Nepomuk (24,5 %) 

a Horšovský Týn (24,3 %), naopak nejmenší 

podporu měla v obvodech Sušice (19,8 %) 

a poté také v samotné Plzni (20,3 %). 

 

Jihočeský kraj 
Jihočeský kraj je rozlohou druhý největší kraj 

v ČR, přesto s 637 000 obyvateli je až 

sedmým nejlidnatějším a má vůbec nejnižší 

hustotu osídlení ze všech krajů v ČR. Do 

května roku 2001 se kraj jmenoval 

Budějovický, poté došlo k jeho přejmenování. 

Zajímavostí je, že část Jihočeského kraje leží 

na historickém území Moravy (okolí Dačic). 

Území kraje tvoří sedm okresů, a to České 

Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův 

Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice 

a Tábor. Nezaměstnanost v kraji se pohybuje 

kolem 4 % a patří k nejnižším v ČR. 

 

Prvních krajských voleb v roce 2000, tehdy 

ještě do zastupitelstva Budějovického kraje, 

se zúčastnilo 34 % voličů. Zastupitelské 

mandáty se podařilo získat pěti politickým 
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stranám, a to ODS (26 %), Čtyřkoalici (23 %), 

KSČM (19 %), ČSSD (13 %) a Sdružení 

nezávislých kandidátů (11 %). Koalici, stejně 

jako ve většině případů po volbách v roce 

2000, vytvořila ODS spolu se Čtyřkoalicí. 

 

Následující krajské volby znamenaly 

dominanci ODS, která získala 44 % hlasů 

voličů. Dobrý výsledek zaznamenali 

i komunisté se ziskem 19 %, ČSSD získala 

13 %. Do zastupitelstva pronikly ještě dvě 

další strany, a to KDU-ČSL se ziskem 10 % 

hlasů a SNK sdružení nezávislých, které 

velmi těsně překročilo hranici 5 % hlasů. 

Koalici uzavřela vítězná ODS spolu s KDU-

ČSL, opět tedy pokračovala spolupráce 

z předchozího volebního období, v radě mělo 

svého zástupce i SNK. 

 

V roce 2008 zvítězila ve všech krajích ČSSD, 

ani Jihočeský kraj tedy nebyl výjimkou, když 

volby vyhrála ČSSD se ziskem 34 % hlasů. 

Zajímavý je ale volební výsledek ODS, která 

v Jihočeském kraji získala vysoce 

nadprůměrných 30 % hlasů. 16 % hlasů 

získali komunisté a do zastupitelstva pronikla 

jen jedna další strana, a to KDU-ČSL se 

ziskem 7 % hlasů. SNK, které ve dvou 

předchozích volbách překročilo hranici 5 % 

získaných hlasů, tentokrát skončilo velmi 

těsně pod touto hranicí. Koalici vytvořila 

vítězná ČSSD s ODS. 

V posledních krajských volbách, které se 

konaly v roce 2012, zvítězila stejně jako 

v předchozích volbách ČSSD, tentokrát se 

ziskem 28 % hlasů. Druhý nejvyšší podíl 

hlasů získala KSČM (19 %). Na třetím místě 

se umístilo regionální hnutí JIHOČEŠI 2012, 

které získalo 15 % hlasů, a na čtvrtém ODS 

s 13 % hlasů. Mandáty získaly ještě KDU-ČSL 

s 6 % hlasů a TOP 09 s 5 %. Zajímavé je, že 

kdyby TOP 09 získala o pouhých 20 hlasů 

méně, zůstala by pod hranicí 5 % hlasů 

a mandáty by nezískala. Krajskou koalici 

utvořili po volbách ČSSD a KSČM, 

hejtmanem se stal Jiří Zimola. 

 

I ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 

2013 získala v Jihočeském kraji nejvíce hlasů 

ČSSD, a to 21 %. Na druhém místě se 

umístilo hnutí ANO, které v Jihočeském kraji 

se ziskem 17 % hlasů zaznamenalo třetí 

nejhorší výsledek v krajích ČR. Naopak 

nadprůměrně úspěšní byli v Jihočeském kraji 

komunisté s 16 % hlasů. Více než 5 % hlasů 

dále získaly TOP 09 (13 %), ODS (8 %), Úsvit 

(7 %) a KDU-ČSL (7 %). 

 

Tabulka 4: Přehled volebních výsledků 

v Jihočeském kraji 

 2000 2004 2008 2012 2013 

ODS 26 % 44 % 30 % 13 % 8 % 

Čtyřkoalice 23 %     

KSČM 19 % 19 % 16 % 19 % 16 % 

ČSSD 13 % 13 % 34 % 28 % 21 % 

SNK 11 % 5 %  5 % 2 %  

KDU-ČSL  10 % 7 % 6 % 7 % 

JIHOČEŠI    15 %  

TOP 09    5 % 13 % 

ANO     17 % 

Úsvit     7 % 

 

V Jihočeském kraji nezaznamenáváme žádné 

výrazné odchylky od celostátního volebního 

chování voličů. Postupně výrazně klesá 

volební podpora pro ODS, stabilní voličskou 

základnu mají v kraji KSČM i ČSSD. 

V krajských volbách 2012 výrazně uspělo 

hnutí JIHOČEŠI 2012, jiná místní uskupení 

však v kraji neuspěla. V nadcházejících 

volbách jistě budou chtít mandáty získat 

i nové strany, zejména hnutí ANO a TOP 09, 

které získaly poměrně vysokou podporu 

voličů v parlamentních volbách v roce 2013. 

 

Mapa 5: Volební výsledky ANO 

v Jihočeském kraji 

 
 

Podpora hnutí ANO v Jihočeském kraji se 

pohybovala od výrazně podprůměrných 11 % 

až po 19 %. Nejúspěšnější bylo hnutí 
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v obvodu Kaplice (19,0 %) a také v obvodu 

krajského města České Budějovice (18,3 %). 

Naopak nízkou podporu měla strana shodně 

v obvodech Milevsko a Prachatice 

(shodně 15,1 %), a zejména v obvodě Dačice, 

kde získala jen 11 % hlasů. 

 

Mapa 6: Volební výsledky ČSSD 

v Jihočeském kraji 

 
 

U České strany sociálně demokratické 

můžeme vidět poměrně výraznou koncentraci 

volební podpory ve východní části 

Jihočeského kraje. Strana získala nejvíce 

hlasů v obvodech Soběslav (25,0 %), Třeboň 

(24,5 %), Jindřichův Hradec (24,3 %) 

a Dačice (23,3 %). Naopak nejméně úspěšná 

byla ČSSD v obvodech Vimperk (19,7 %), 

Český Krumlov (19,4 %) a v obvodě krajského 

města České Budějovice (17,9 %). 

 

Ústecký kraj 
S 824 000 obyvateli je Ústecký kraj čtvrtý 

nejlidnatější v České republice a je typický 

svým spíše městským charakterem. Tvoří jej 

sedm okresů, a to Děčín, Chomutov, 

Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad 

Labem. V Ústeckém kraji je vůbec nejvyšší 

míra nezaměstnanosti v České republice, 

která se pohybuje okolo hodnoty 9 %, dále je 

v kraji nejnižší počet věřících obyvatel 

a druhý nejnižší počet vysokoškolsky 

vzdělaných. 

 

Prvních krajských voleb v roce 2000 se 

zúčastnilo méně než 30 % voličů, což je ve 

srovnání s ostatními kraji výrazně 

podprůměrná hodnota. Jako v jediném kraji 

dokázala v Ústeckém kraji zvítězit KSČM se 

ziskem 28 % hlasů. Celostátně nejúspěšnější 

ODS se umístila těsně na druhém místě, když 

získala 27 % hlasů voličů. Na třetím místě se 

umístila ČSSD se 17 % a jako čtvrtá pronikla 

do zastupitelstva Čtyřkoalice se 14 % hlasů. 

Přestože ve volbách zvítězila KSČM, krajskou 

koalici spolu vytvořily ODS a ČSSD. 

 

V roce 2004 se, na rozdíl od roku 2000, 

výsledky krajských voleb v Ústeckém kraji 

nijak výrazně nelišily od výsledků 

celostátních. Drtivé vítězství zaznamenala 

ODS, která získala 40 % hlasů, na druhém 

místě se umístili komunisté se ziskem 25 % 

hlasů. Ve volbách, kterých se účastnilo 

podprůměrných 25 % voličů, získala mandáty 

již jen ČSDD, která získala 15 % hlasů. 

Ačkoliv ODS získala nadpoloviční počet 

zastupitelských mandátů, a mohla tedy 

vládnout sama, vstoupila do koalice s ČSSD. 

Pokračovala tak spolupráce těchto stran 

z období po volbách v roce 2000. 

 

Následující krajské volby ovládla stejně jako 

ve všech ostatních krajích ČSSD, která získala 

33 % hlasů. Druhý největší počet voličů 

oslovila ODS, která získala 21 % hlasů a na 

třetím místě se umístila KSČM se ziskem 18 

% hlasů, což byl pro tuto stranu nejlepší 

výsledek ze všech krajů v České republice. 

Zastupitelské mandáty získalo ještě 

regionální uskupení Severočeši.cz (13 % 

hlasů). Utvořena byla po volbách opět velká 

koalice ČSSD a ODS, kterou podpořil i jeden 

zastupitel zvolený za hnutí Severočeši.cz. 

 

V posledních krajských volbách konaných 

v roce 2012 zvítězila KSČM se ziskem 25 % 

hlasů, na druhém místě se umístila ČSSD se 

ziskem 16 % hlasů. Úspěch z roku 2008 

zopakovalo hnutí Severočeši.cz, které získalo 

12 % hlasů. Zastupitelské mandáty získala 

ještě ODS (10 % hlasů) a HNUTÍ PRO! Kraj 

(8 %). Koalici utvořila vítězná KSČM spolu 

s ČSSD, což umožnilo Oldřichu Bubeníčkovi 

stát vůbec prvním komunistickým 

hejtmanem v historii samosprávných krajů 

v ČR. 
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Parlamentních voleb v roce 2013 se 

v Ústeckém kraji zúčastnilo výrazně 

podprůměrných 52 % voličů. Tři 

nejúspěšnější politické strany získaly téměř 

shodné podíly hlasy voličů. 21 % hlasů získalo 

vítězné hnutí ANO a taktéž druhá ČSSD. Jen 

o procento méně získala KSČM, která se tedy 

umístila na třetím místě. TOP 09 získala 

v Ústeckém kraji 9 % hlasů, Úsvit 8 % hlasů 

a ODS 6 % hlasů 

 

Tabulka 5: Přehled volebních výsledků 

v Ústeckém kraji 

 2000 2004 2008 2012 2013 

KSČM 28 % 25 % 18 % 25 % 20 % 

ODS 27 % 40 % 21 % 10 % 6 % 

ČSSD 17 % 15 % 33 % 16 % 21 % 

Čtyřkoalice 14 %     

Severočeši   13 % 12 %  

PRO! Kraj    8 %  

ANO     21 % 

TOP 09     9 % 

Úsvit     8 % 

 

Ústecký kraj je charakteristický velmi nízkou 

volební účasti, která spolu s Karlovarským 

krajem patří tradičně k nejnižším v České 

republice. Dále je patrná velmi vysoká 

podpora pro KSČM, která v Ústeckém kraji 

dlouhodobě usiluje o post nejsilnější levicové 

strany na úkor ČSSD. Naopak neúspěšná je 

v Ústeckém kraji KDU-ČSL, výrazně poklesla 

i podpora pro ODS. S výhledem ke krajským 

volbám v roce 2016 je nutné počítat se 

vstupem nových stran na politické spektrum 

po roce 2012. V Ústeckém kraji výrazně 

uspělo zejména hnutí ANO, podporu voličů 

zaznamenala i TOP 09. Nelze zapomenout 

ani na regionální strany (zejména hnutí 

Severičeši.cz), které uspěly ve volbách 

v letech 2008 a 2012. 

 

Mapa 7: Volební výsledky ANO 

v Ústeckém kraji 

 
 

Podpora hnutí ANO v Ústeckém kraji se 

pohybovala v rozmezí od 17 do 27 %. Strana 

byla nejúspěšnější ve třech obvodech 

v centrální části kraje, a to v obvodech 

Lovosice (27,2 %), Most (24,2 %) a Ústí nad 

Labem (23,2 %).  Naopak menší podporu 

měla zejména na jihu kraje, konkrétně 

v obvodech Roudnice nad Labem (17,0 %), 

Podbořany (17,0 %) a Litoměřice (17,9 %). 

 

Mapa 8: Volební výsledky ČSSD 

v Ústeckém kraji 

 
 

U ČSSD můžeme v rámci Ústeckého kraje 

opět pozorovat znatelné rozdíly 

v geografickém rozložení volební podpory. 

Strana byla nejúspěšnější na severozápadě 

kraje, konkrétně v obvodech Chomutov 

(23,6 %), Kadaň (22,5 %) a Most (22,4 %). 

Naopak nižší volební podporu zaznamenala 

ČSSD v obvodech Litoměřice (19,1 %), Ústí 

nad Labem (18,9 %) a Roudnice nad Labem 

(18,2 %). 
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Liberecký kraj 
Kraj Liberecký je jak rozlohou, tak počtem 

obyvatel (440 000), druhým nejmenším 

krajem v České republice po kraji 

Karlovarském. Liberecký kraj patří k územím 

s nejnižším podílem věřících obyvatel v České 

republice, nezaměstnaností i výši průměrné 

mzdy patří kraj k průměru v rámci České 

republiky. Liberecký kraj tvoří pouhé čtyři 

okresy, a to Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, 

Liberec a Semily. Největším městem je 

Liberec s více než 105000 obyvateli, 

i vzhledem k tomu má Liberecký kraj 

převážně městský charakter. 

 

V krajských volbách v roce 2000 získalo 

v Libereckém kraji zastupitelské mandáty 

hned šest politických uskupení. Za vítěznou 

ODS (25 % hlasů) se přes 10% hranici dostaly 

ještě KSČM (16 %), Čtyřkoalice (15 %) a 

ČSSD (13 %). Regionální uskupení Strana pro 

otevřenou společnost (SOS) získalo 9 % a 

NEZÁVISLÍ 6 %. Koalici uzavřela vítězná 

ODS ve spolupráci se Čtyřkoalicí a ČSSD. 

 

V roce 2004 opět zvítězila ODS, tentokráte se 

ziskem 36 % hlasů. Komunisté na druhém 

místě získali 16 % hlasů, za nimi se umístila 

Strana pro otevřenou společnost se 13 % 

hlasů. Mandáty získala ještě ČSSD, kterou 

volilo 11 % zúčastněných voličů. Vítězná ODS 

si jako partnera do koalice vybrala ČSSD, 

s níž tedy navázala na spolupráci 

z předchozího volebního období. 

 

O čtyři roky později zvítězila ve volbách, 

ostatně jako ve všech ostatních krajích, 

ČSSD, která získala 27 % hlasů voličů. Druhá 

ODS získala 23 % hlasů a třetí KSČM 14 % 

hlasů. Do zastupitelstva Libereckého kraje 

ale v roce 2008 pronikla hned dvě regionální 

hnutí. Starostové pro Liberecký kraj (SLK) 

získali 14 % hlasů a již v předchozích volbách 

úspěšná SOS získala 6 % hlasů. Koalici 

utvořila vítězná ČSSD ve spolupráci 

se Stranou pro otevřenou společnost za 

podpory komunistů. 

 

Poslední krajské volby v roce 2012 přinesly 

zajímavé výsledky, které se velmi lišily od 

celostátního průměru. Nejvíce hlasů voličů 

získali Starostové pro Liberecký kraj, kteří 

obdrželi 22 % hlasů. Na druhém místě se 

umístila KSČM se ziskem 18 % hlasů a na 

třetím místě ZMĚNA PRO LIBERECKÝ 

KRAJ, která získala 17 % hlasů. Až za těmito 

uskupeními se umístily dvě tradičně 

nejsilnější strany, a to ČSSD se 13 % hlasů 

a ODS s 9 % hlasů. Pro ČSSD se jednalo 

o jednoznačně nejhorší výsledek ze všech 

českých krajů. Koaliční smlouvu spolu po 

volbách uzavřela obě regionální sdružení, 

když hejtmanem se stal Martin Půta ze 

Starostů pro Liberecký kraj. Koalice ovšem 

trpěla vnitřními neshodami a proto se 

později do rady prosadila i ČSSD. 

 

Parlamentní volby konané v roce 2013 

ovládlo v Libereckém kraji hnutí ANO, které 

zde získalo vůbec nejvyšší podporů voličů ze 

všech krajů v ČR, a to 22 %. Druhá ČSSD 

získala 17 %, třetí TOP 09 15 % a čtvrtí 

komunisté 14 %. Přes 5% hranici se dostaly 

ještě Úsvit (8 %) a ODS (7 %). 

 

Tabulka 6: Přehled volebních výsledků 

v Libereckém kraji 

 2000 2004 2008 2012 2013 

ODS 25 % 36 % 23 % 9 % 7 % 

KSČM 16 % 16 % 14 % 18 % 14 % 

Čtyřkoalice 15 %     

ČSSD 13 % 11 % 27 % 13 % 17 % 

SOS 9 % 13 % 6 % 2 %  

NEZÁVISLÍ 6 % 3 %    

SLK   14 % 22 %  

ZMĚNA    17 %  

ANO     22 % 

TOP 09     15 % 

Úsvit     8 % 

 

V Libereckém kraji si můžeme povšimnout 

velmi vysoké úspěšnosti místních politických 

stran a hnutí. Dosud ve všech krajských 

volbách uspělo minimálně jedno místní 

uskupení, přičemž v roce 2012 SLK dokonce 

zvítězili a spolu s další regionální stranou 

vstoupili do koalice. Úspěch regionálních 

subjektů tedy nejspíše můžeme očekávat i ve 

volbách v roce 2016. Úspěšné pravděpodobně 
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budou i nové politické strany TOP 09 

a zejména ANO, které v kraji dokázaly oslovit 

nezanedbatelné množství voličů již 

v parlamentních volbách v roce 2013. 

 

Mapa 9: Volební výsledky ANO 

v Libereckém kraji 

 
 

V Libereckém kraji se podpora hnutí ANO 

pohybovala od 17,6 do 24,1 %. Nejúspěšnější 

bylo ANO ve střední části Libereckého kraje, 

a to v obvodech Liberec (23,0 %) a Jablonec 

nad Nisou (24,1 %). Naopak nižší podporu 

měla strana v okrajových částech kraje, a to 

zejména v obvodech Jilemnice (17,9 %) 

a Frýdlant (17,6 %). 

 

Mapa 10: Volební výsledky ČSSD 

v Libereckém kraji 

 
 

ČSSD se v Libereckém kraji nejméně dařilo 

v obvodech Jilemnice (14,2 %), Jablonec nad 

Nisou (15,2 %), Železný Brod (15,2 %) 

a Liberec (15,9 %). Nejvíce voličů pak strana 

oslovila v obvodech Česká Lípa (19,9 %) 

a zejména Frýdlant, kde strana dokázala 

překročit hranici 21,5 % získaných hlasů. 

 

Středočeský kraj 
Rozlohou i počtem obyvatel (1 327 000) je 

Středočeský kraj největším krajem v České 

republice. Vzhledem k samostatnému 

postavení Prahy a absenci krajského města je 

Středočeský kraj charakteristický vůbec 

nejnižším podílem obyvatel žijících v obcích 

nad 5000 obyvatel. Jedná se tedy o kraj 

s venkovským charakterem, i když se do 

značné míry jedná o sídla v blízkosti hlavního 

města Prahy. Z ekonomického hlediska je 

Středočeský kraj jako celek jedním z nejlépe 

prosperujících krajů. Míra nezaměstnanosti 

v kraji je pátá nejnižší v České republice, 

průměrná mzda je zde dokonce nejvyšší ze 

všech českých krajů. Středočeský kraj tvoří 

dvanáct okresů, a to Benešov, Beroun, 

Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá 

Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-

západ, Příbram a Rakovník. 

 

První krajské volby v roce 2000 vyhrála ve 

Středočeském kraji ODS, která získala 29 % 

hlasů. Druhá KSČM získala 22 % hlasů, jen o 

procento méně získala Čtyřkoalice. Mandáty 

v krajském zastupitelstvu získala ještě ČSSD, 

kterou volilo 16 % voličů. Koalici, jak bylo po 

volbách v roce 2000 obvyklé, uzavřela ODS 

spolu se Čtyřkoalicí. 

 

O čtyři roky později zvítězila opět ODS, a to 

se ziskem téměř 45 % hlasů. Druhá KSČM 

získala 19 % hlasů, třetí ČSSD 16 %. 

Zastupitelské mandáty získaly ještě strany 

Koalice pro Středočeský kraj (v rámci níž 

kandidovala KDU-ČSL) a SNK sdružení 

nezávislých a Evropští demokraté (SNK-ED). 

ODS, která sama jen velmi těsně nedosáhla 

na většinu mandátů v zastupitelstvu, uzavřela 

po volbách koalici s KDU-ČSL a SNK-ED. 

 

V roce 2008 zvítězila v kraji ČSSD se ziskem 

35 % hlasů. Jen těsně skončila na druhém 

místě ODS (32 %), pro kterou se jednalo o 

jednoznačně nejlepší výsledek ze všech 

českých krajů. Do zastupitelstva se dostaly 

ještě strany KSČM (14 %) a Nezávislí 

starostové pro kraj (6 %). Radu kraje 

obsadila po volbách ČSSD, která vládla 

s podporou KSČM. 
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V roce 2012 zvítězila ve volbách opět ČSSD se 

ziskem 22 % hlasů, těsně za touto stranou se 

umístila KSČM se ziskem 21 % hlasů. ODS si 

sice proti minulým volbám výrazně 

pohoršila, když získala 18 % hlasů, přesto se 

jednalo o jeden z nejlepších výsledků strany 

v těchto volbách. Do zastupitelstva se dostala 

ještě strana TOP 09 a Starostové pro 

Středočeský kraj, která získala 12 % hlasů. 

Pro tuto novou stranu se jednalo o vůbec 

nejlepší výsledek ze všech českých krajů. Po 

volbách pokračovala spolupráce obou 

levicových stran, tentokrát ovšem vládla 

ČSSD přímo v koalici s KSČM. Hejtmanem se 

stal Josef Říhák, kterého v roce 2014 nahradil 

Miloš Petera. 

 

Parlamentní volby v roce 2013 skončily ve 

Středočeském kraji vítězstvím hnutí ANO, 

které získalo 20 % hlasů. Druhá ČSSD získala 

18 % hlasů, na třetím místě se umístila TOP 

09 se ziskem 15 % hlasů, přičemž pro tuto 

stranu se jednalo o druhý nejlepší výsledek 

v českých krajích. KSČM získala 14 % hlasů a 

ODS 9 % hlasů. Přes další významný propad 

v podpoře ODS se jednalo o druhý nejlepší 

výsledek této strany. Hranici 5 % překonalo 

ještě hnutí Úsvit 

 

Tabulka 7: Přehled volebních výsledků 

ve Středočeském kraji 

 2000 2004 2008 2012 2013 

ODS 29 % 45 % 32 % 18 % 9 % 

KSČM 22 % 19 % 14 % 21 % 14 % 

Čtyřkoalice 21 %     

ČSSD 16 % 16 % 35 % 22 % 18 % 

KDU-ČSL  7 % 3 % 3 % 4 % 

SNK-ED  5 %    

Nezávislí   6 %   

TOP 09    12 % 15 % 

ANO     20 % 

Úsvit     6 % 

 

Pokud bychom měli hledat charakteristické 

rysy rozložení volební podpory ve 

Středočeském kraji, jednalo by se zejména 

o vysokou podporu ODS a pravicových 

subjektů obecně (TOP 09 po roce 2012). 

Naopak nízkou podporu má v kraji KDU-

ČSL, výrazně dosud neuspěly ani regionální 

subjekty a menší strany. Od letošních voleb 

tedy můžeme opět očekávat nadprůměrnou 

podporu pro pravicové politické subjekty 

(zejména ODS a TOP 09). Vzhledem 

k výsledkům voleb v roce 2013 lze očekávat 

i vysoký podíl hlasů pro hnutí ANO. 

 

Mapa 11: Volební výsledky ANO 

ve Středočeském kraji 

 
 

Volební podpora hnutí ANO ve Středočeském 

kraji byla poměrně homogenní, když se 

pohybovala v rozmezí od 18,4 do 23 %. 

Nejvyšší podporu měla strana v několika 

obvodech východně a severně od Prahy. 

Konkrétně se jednalo zejména o obvody 

Neratovice (23,0 %), Říčany (22,7 %) a Český 

Brod (22,2 %). Naopak nižší podporu mělo 

ANO v periferních obvodech Středočeského 

kraje, například v obvodech Vlašim (18,4 %), 

Příbram (18,5 %) a Čáslav (18,8 %). 
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Mapa 12: Volební výsledky ČSSD 

ve Středočeském kraji 

 
 

U ČSSD můžeme, podobně jako v několika 

předchozích případech, pozorovat znatelné 

rozdíly v prostorovém rozložení volební 

podpory strany. Znatelně slabší volební 

podporu měla ČSSD zejména v okolí 

hlavního města Prahy, konkrétně zejména 

v obvodech Černošice (11,6 %), Říčany 

(12,0 %) a Brandýs nad Labem (14,1 %). 

Naopak úspěšná byla strana v okrajových 

částech kraje, zejména poté v obvodech 

Rakovník (23,0 %), Kutná Hora (23,8 %) 

a nejvýrazněji v obvodě Čáslav (27,9 %). 

 

Závěr 
Na několika předchozích stranách jsme se 

pokusili popsat základní volební historii šesti 

českých krajů. Viděli jsme, že v některých 

krajích se volební výsledky obvykle příliš 

neliší od celostátního průměru, v některých 

krajích (příkladem může být kraj Liberecký) 

jsou naopak výsledky krajských voleb obvykle 

velmi specifické. 

 

Jak dopadnou krajské volby konané na 

podzim roku 2016, je nyní velmi těžké 

předpovídat. Na výsledky voleb má vliv 

mnoho faktorů, vzpomenout můžeme 

zejména aktuální politickou situaci, míru 

volební účasti, osobnosti kandidátů 

jednotlivých stran, volební kampaň, apod. 

Přesto však můžeme očekávat, že některé 

rysy, které můžeme vyčíst z výsledků 

dosavadních krajských či parlamentních 

voleb, se mohou opakovat i letos na podzim. 

 

Zaměříme-li se na šest krajů, jejichž volební 

historie byla předmětem tohoto článku, 

můžeme např. opět očekávat výrazně 

podprůměrnou volební účast v Karlovarském 

a Ústeckém kraji. V těchto dvou krajích 

můžeme stejně tak očekávat dobrý výsledek 

KSČM, která zde bude jistě chtít promluvit 

do očekávaného souboje dvou v současné 

době nejsilnějších politických subjektů, hnutí 

ANO a ČSSD. V Jihočeském a Libereckém 

kraji můžeme očekávat úspěch regionálních 

subjektů, když v Libereckém kraji budou 

Starostové pro Liberecký kraj dokonce 

obhajovat volební vítězství z roku 2012.  

 

Hnutí ANO bylo v parlamentních volbách 

v roce 2013 z námi sledovaných krajů 

nejsilnější v kraji Libereckém 

a Středočeském, zde bychom tedy mohli 

očekávat dobré výsledky tohoto subjektu. 

Vysokou podporu ale ANO bude mít 

pravděpodobně i v ostatních krajích, když 

bude těžit z rovnoměrného rozložení své 

volební podpory. Naopak nerovnoměrné 

geografické rozložení voličů může být 

problémem např. pro KSČM a zejména KDU-

ČSL, která bude mít např. v Karlovarském, 

Ústeckém či Středočeském kraji problém 

vůbec proniknout do krajského 

zastupitelstva. Zbývajícím sedmi krajům se 

budeme věnovat v druhé části této publikace, 

která vyjde příští měsíc. 


