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Tento policy paper navazuje na text Volební historie krajů – část I., který Institut pro politiku a 

společnost vydal v červenci 2016. Autorem obou paperů je politolog Mgr. Jan Hejtmánek. 

V tomto článku se zaměřujeme na zbývajících sedm volebních krajů. 

 

Královéhradecký kraj 
Rozlohou i počtem obyvatel (551 000) patří 

Královéhradecký kraj spíše k menším krajům 

v České republice. Tvoří jej pět okresů, a to 

Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad 

Kněžnou a Trutnov, dalšími většími sídly jsou 

například Dvůr Králové nad Labem, Vrchlabí a 

Jaroměř. V Královéhradeckém kraji žije 

nejvyšší podíl obyvatel ve věku nad 65 let ze 

všech českých krajů. Míra nezaměstnanosti je 

v kraji druhá nejnižší v celé České republice 

(pod hranicí 4 %). 

 

V prvních krajských volbách, které se konaly 

v roce 2000, zvítězila v Královéhradeckém 

kraji se ziskem 27 % hlasů ODS. Velmi těsně 

skončila na druhém místě Čtyřkoalice, která 

získala 26 % hlasů. Třetí KSČM volilo v těchto 

volbách 18 % voličů a jako poslední dosáhla na 

zastupitelské mandáty ČSSD, která získala 13 

% hlasů. Koaliční jednání vedla ke vzniku 

koalice vítězné ODS a Čtyřkoalice. 

 

V roce 2004 se voleb zúčastnilo 33 % voličů, 

což je společně s Pardubickým krajem nejvyšší 

volební účast ze všech krajů. Vítězství obhájila 

ve volbách ODS, která tentokrát získala 39 % 

hlasů. Na druhém místě se umístila KSČM, 

která získala 17 % hlasů, až třetí nejvyšší počet 

hlasů získala ČSSD s 12 %. Do zastupitelstva 

pronikly ještě další tři politické subjekty, a to 

KDU-ČSL (10 %), SNK sdružení nezávislých (6 

                                                      
1 Zde je zajímavé, že kdyby strana získala o pouhých 
10 hlasů méně, hranici 5 % hlasů by nepřekročila a 
do zastupitelstva by se nedostala. 

%) a koalice Volba pro kraj (5 %).1 ODS 

nepokračovala v koaliční spolupráci s KDU-

ČSL, ale vstoupila do rady spolu se zastupiteli 

SNK. 

 

V roce 2008, stejně jako v každém jiném kraji, 

zvítězila v Královéhradeckém kraji ČSSD, která 

získala 32 % hlasů. Druhá ODS získala 24 % 

hlasů a třetí KSČM 13 %. Do zastupitelstva 

pronikly ještě KDU-ČSL (8 %) a SNK Evropští 

demokraté (6 %).2 Koaliční vyjednávání 

tentokrát vedla ke vzniku spolupráce vítězné 

ČSSD, KDU-ČSL a SNK Evropských 

demokratů. 

 

Poslední krajské volby, konané v roce 2012, 

přinesly vítězství ČSSD, která získala 20 % 

hlasů. Druhá KSČM získala 19 % hlasů a třetí 

KDU-ČSL 12 %. V porovnání s předchozími 

volbami výrazně klesla volební podpora ODS, 

která získala 11 % hlasů voličů. Shodně 8 % 

hlasů získaly strana TOP 09 a místní hnutí 

VÝCHODOČEŠI. Krajskou koalici utvořila 

vítězná ČSSD spolu s KSČM, hejtmanem se stal 

Lubomír Franc, který tuto funkci zastával již 

v předchozím volebním období. 

 

V parlamentních volbách v roce 2013 získalo 

nejvyšší podíl hlasů voličů hnutí ANO, a to 20 

%. Druhá ČSSD získala necelých 19 % hlasů, 

což byl pro tuto stranu jeden z nejhorších 

výsledků v krajích. 14 % hlasů získala KSČM a 

13 % hlasů poté TOP 09, pro niž se naopak 

2 Koalice Volba pro kraj tentokráte skončila velmi 
těsně pod 5% hranicí. 
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jednalo o jeden z nejlepších výsledků. Hranici 

5 % hlasů překonal ještě Úsvit (8 %), dále ODS 

(7 %) a KDU-ČSL (7 %). 

 

Tabulka 1: Přehled volebních výsledků 

v Královéhradeckém kraji 

 2000 2004 2008 2012 2013 

ODS 27 % 39 % 24 % 11 % 7 % 

Čtyřkoalice 26 %     

KSČM 18 % 17 % 13 % 19 % 14 % 

ČSSD 13 % 12 % 32 % 20 % 19 % 

KDU-ČSL  10 % 8 % 12 % 7 % 

SNK  6 % 6 %   

Volba  5 % 5 %   

TOP 09    8 % 13 % 
VÝCHODOČEŠI    8 %  

ANO     20 % 

Úsvit     8 % 

 

Královéhradecký kraj je obecně zajímavý 

například vysokou volební účastí, která se 

dlouhodobě pohybuje nad celostátním 

průměrem. Podpora tradičních celostátních 

stran se v kraji nijak výrazně neliší od 

průměru. Ve všech krajských volbách, 

s výjimkou roku 2000, dokázaly uspět 

regionální politické subjekty, podobnou situaci 

tedy můžeme očekávat i od krajských voleb 

v roce 2016. Stejně tak můžeme očekávat 

úspěch hnutí ANO, které v kraji zvítězilo 

v parlamentních volbách v roce 2013. 

 

Mapa 1: Volební výsledky ANO 

v Královéhradeckém kraji 

 
 

Volební podpora hnutí ANO se 

v Královéhradeckém kraji pohybovala 

v rozmezí od 17,5 do 24,3 %. Úspěšnější bylo 

ANO v centrální části a na západě kraje, 

zejména v obvodech Hořice (24,3 %), Nový 

Bydžov (22,9 %) a Jaroměř (21,7 %). Naopak 

slabší byla podpora strany na východě kraje, 

konkrétně například v obvodech Nové Město 

nad Metují (18,2 %) a Kostelec nad Orlicí 

(17,5 %). 

 

Mapa 2: Volební výsledky ČSSD 

v Královéhradeckém kraji 

 
 

Podíl získaných hlasů pro ČSSD nebyl v rámci 

jednotlivých obvodů Královéhradeckého kraje 

příliš různorodý, když se zisky strany 

pohybovaly v rozmezí od 16,6 % do 22,4 %. 

Nejúspěšnější byla strana v obvodech 

Broumov (22,4 %), Nový Bydžov (21,0 %) 

a Kostelec nad Orlicí (20,1 %), naopak nejhůře 

se straně dařilo v obvodech Hořice (16,9 %), 

Nové Město nad Metují (16,8 %) a Vrchlabí 

(16,6 %). 
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Pardubický kraj 
Stejně jako Královéhradecký kraj patří i druhý 

východočeský kraj mezi menší české kraje. 

Pardubický kraj má 516 000 obyvatel a tvoří jej 

pouhé čtyři okresy, a to Chrudim, Pardubice, 

Svitavy a Ústí nad Orlicí. Dalšími 

významnějšími městy v kraji jsou například 

Česká Třebová, Vysoké Mýto, Lanškroun 

a Litomyšl. Pardubický kraj patří ke krajům se 

spíše venkovským charakterem, ve městech 

nad 5 000 obyvatel žije polovina obyvatel 

kraje. Nezaměstnanost je v porovnání 

s ostatními kraji podprůměrná, pohybuje se 

okolo hodnoty 5 %. 

 

Prvních krajských voleb v roce 2000 se 

v Pardubickém kraji zúčastnilo 

nadprůměrných 36 % voličů. Se ziskem 29 % 

hlasů zvítězila Čtyřkoalice, za níž se umístily 

strany ODS (25 %), KSČM (17 %), ČSSD (13 %) 

a Sdružení pro Pardubický kraj (6 %). 

Z povolebních vyjednávání vzešla pro toto 

období typická koaliční spolupráce Čtyřkoalice 

a ODS. 

 

V roce 2004 krajským volbám dominovala 

ODS, výjimkou nebyl ani Pardubický kraj, kde 

tato strana zvítězila se ziskem 34 % hlasů. 

KDU-ČSL (v rámci Koalice pro Pardubický 

kraj) získala 23 % hlasů a zastupitelské 

mandáty si rozdělily ještě KSČM (17 %) a ČSSD 

(13 %). Na koalici se po volbách vítězná ODS 

domluvila s KDU-ČSL, v podstatě tedy 

pokračovala spolupráce z předchozího období. 

 

Následující krajské volby skončily celostátním 

vítězstvím ČSSD, konkrétně v Pardubickém 

kraji získala tato strana 36 % hlasů. Druhá ODS 

získala 21 % hlasů a třetí KDU-ČSL, která 

kandidovala opět v rámci Koalice pro 

Pardubický kraj, 19 %. Do zastupitelstva se 

dostala ještě KSČM, kterou volilo 13 % voličů. 

Volby měly v Pardubickém kraji opět 

nadprůměrnou volební účast, a to 43 % voličů, 

přičemž jen v Kraji Vysočina byla volební účast 

vyšší. Koalici utvořila vítězná ČSSD spolu 

s Koalicí pro Pardubický kraj. 

 

V dosud posledních krajských volbách, které se 

konaly před čtyřmi lety, zvítězila opět ČSSD, 

která získala 21 % hlasů. Na druhém místě se 

umístili komunisté se ziskem 19 % a na třetím 

KDU-ČSL (již tradičně kandidující v koalici 

s menšími subjekty), která získala 18 % hlasů. 

Do zastupitelstva ale pronikly ještě tři další 

subjekty, a to ODS (11 %), TOP 09 a Starostové 

(6 %) a Strana Práv Občanů ZEMANOVCI (5 

%).  Tato strana se kromě Pardubického kraje 

dostala do zastupitelstva již jen v kraji 

Zlínském. Koalici vytvořila vítězná ČSSD právě 

s SPOZ a také s Koalicí pro Pardubický kraj, 

hejtmanem se stal Martin Netolický z ČSSD. 

 

Parlamentních voleb v roce 2013 se 

v Pardubickém kraji zúčastnilo 62 % voličů, což 

byla druhá nejvyšší účast ze všech krajů. 

Nejvíce hlasů (21 %) získala ČSSD, jen těsně za 

ní zůstalo hnutí ANO se ziskem 20 % hlasů. 

Dále KSČM získala 15 % hlasů a TOP 09 11 %. 

Hranici 5 % hlasů překročily ještě strany KDU-

ČSL (8 %), ODS (7 %) a Úsvit (7 %) 

 

Tabulka 2: Přehled volebních výsledků 

v Pardubickém kraji 

 2000 2004 2008 2012 2013 

Čtyřkoalice 29 %     

ODS 25 % 34 % 21 % 11 % 7 % 

KSČM 17 % 17 % 13 % 19 % 15 % 

ČSSD 13 % 13 % 36 % 21 % 21 % 

Sdružení 6 %     

KDU-ČSL  23 % 19 % 18 % 8 % 

TOP 09    6 % 11 % 

SPOZ    5 % 2 % 

ANO     20 % 

Úsvit     7 % 

 

V Pardubickém kraji můžeme ve všech volbách 

zaznamenat velmi vysokou volební účast, která 

se spolu s Krajem Vysočina obvykle řadí mezi 

tři nejvyšší v českých krajích. Vzorce volebního 

chování se jinak příliš neliší od celostátního 

průměru, povšimnout si ale můžeme dvou 

drobných odlišností. Zaprvé se jedná o vyšší 

podporu KDU-ČSL, která zejména v krajských 

volbách, v nichž zatím vždy kandidovala v širší 

koalici s menšími politickými subjekty, 

dosahuje velmi dobrých výsledků. Lze tedy 

očekávat, že tato strana v Pardubickém kraji 

výrazně promluví i do výsledků krajských voleb 

v roce 2016. Dále je v Pardubickém kraji 

viditelná nízká úspěšnost regionálních 

politických subjektů, které obzvláště 
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v pozdějších volebních kláních nehrají žádnou 

významnější roli. 

 

Mapa 3: Volební výsledky ANO 

v Pardubickém kraji 

 
 

Z mapy můžeme vidět, že volební podpora pro 

hnutí ANO byla koncentrována spíše v západní 

části Pardubického kraje. Hnutí bylo úspěšné 

zejména v obvodech Hlinsko (23,2 %), Holice 

(22,6 %) a Pardubice (22,4 %), naopak 

nejslabší volební výsledky jsme mohli 

zaznamenat v obvodech Litomyšl (16,3 %), 

Česká Třebová (15,8) a Králíky (14,5 %). 

 

Mapa 4: Volební výsledky ČSSD 

v Pardubickém kraji 

 
 

Na rozdíl od hnutí ANO byla ČSSD 

v Pardubickém kraji nejúspěšnější 

v jihovýchodní části kraje. Nejvíce hlasů strana 

získala v obvodech Moravská Třebová (27,3 

%), Svitavy (26,7 %) a Česká Třebová (25,7 %). 

Naopak nejmenší podporu voličů zaznamenala 

strana v obvodech Vysoké Mýto (18,3 %), 

Litomyšl (16,7 %) a Žamberk (16,6 %). 

 

 

 

Kraj Vysočina 
Kraj Vysočina se od vzniků krajů v roce 2000 

jmenoval Jihlavský kraj, hned o rok později ale 

získal nový název Vysočina. Jako jediný kraj se 

přejmenoval i podruhé, když se od roku 2011 

používá název Kraj Vysočina. Kraj leží na 

pomezí území Čech a Moravy a tvoří jej pět 

okresů, kterými jsou Havlíčkův Brod, Jihlava, 

Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou. Ačkoliv 

rozlohou je kraj v České republice pátý 

největší, počtem obyvatel (510 000) je naopak 

třetím nejmenším. I z toho vyplývá, že Kraj 

Vysočina je krajem se spíše venkovským 

osídlením, což lze dokumentovat i vůbec 

nejvyšším podílem obyvatel žijících v malých 

obcích pod 2 000 obyvatel. Hodnotami míry 

nezaměstnanosti i výše hrubé mzdy patří kraj 

k českému průměru, výrazně nadprůměrný je 

podíl věřících. 

 

V prvních krajských volbách v roce 2000 

zvítězila v Kraji Vysočina Čtyřkoalice, která 

získala 25 % hlasů. Na druhém místě se 

umístila KSČM, která získala 20 % hlasů. Třetí 

ODS volilo 19 % voličů a velmi dobrý výsledek 

(13 % hlasů) zaznamenalo i Sdružení 

nezávislých kandidátů (SNK). Na mandáty 

dosáhla i ČSSD se ziskem 11 % hlasů. Koaliční 

jednání vyústila ve vznik široké koalice všech 

stran s výjimkou KSČM. 

 

O čtyři roky později na Vysočině zvítězila ODS 

se ziskem 29 % hlasů. Druhý nejvyšší počet 

hlasů získala KSČM (21 %), jen o procento 

méně získala KDU-ČSL. Na zastupitelské 

mandáty dosáhla i ČSSD (13 % hlasů) a úspěch 

z předchozích voleb zopakovalo i SNK 

Sdružení nezávislých, které získalo 7 % hlasů. 

Vítězná ODS uzavřela koaliční smlouvu 

s KDU-ČSL a SNK, pokračovala tedy 

spolupráce z předchozího období, tentokráte 

ale bez ČSSD. 

 

Krajských voleb v roce 2008 se v Kraji 

Vysočina zúčastnilo 45 % voličů, což bylo 

jednoznačně nejvíce ze všech krajů v ČR. 

Zvítězila ČSSD se ziskem téměř 40 % hlasů, 

přičemž se jednalo o druhý nejlepší výsledek 

této strany. Druhá ODS získala 21 % hlasů, 

zastupitelské mandáty získaly ještě KSČM 
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(16 %) a KDU-ČSL (11 %). Vítězná ČSSD po 

volbách v kraji vládla sama, a to s podporou 

KSČM. 

 

Poslední krajské volby konané před čtyřmi lety 

vyhrála na Vysočině opět ČSSD se ziskem 29 % 

hlasů, jednalo se zároveň o nejlepší volební 

výsledek strany v ČR. Volební účast (41 %) byla 

v kraji opět nejvyšší ze všech krajů. Na druhém 

místě se umístila KSČM (20 %), dále na 

mandáty dosáhly KDU-ČSL (12 %), ODS (10 

%), regionální subjekt Pro Vysočinu (6 %) a 

těsně TOP 09 a Starostové (5 %). 

Jednobarevnou radu utvořila ČSSD 

s podporou komunistů, hejtmanem se stal Jiří 

Běhounek. 

 

V parlamentních volbách v roce 2013 zvítězila 

v kraji ČSSD (23 %), na druhém místě se 

umístili komunisté se ziskem 17 % hlasů. Hnutí 

ANO zaznamenalo na Vysočině svůj nejhorší 

výsledek (necelých 16 % hlasů), KDU-ČSL zde 

naopak dosáhla na jeden z nejlepších výsledků 

(11 %). TOP 09 získala 9 % hlasů, ODS a Úsvit 

shodně 7 % hlasů. 

 

Tabulka 3: Přehled volebních výsledků 

v Kraji Vysočina 

 2000 2004 2008 2012 2013 

Čtyřkoalice 25 %     

KSČM 20 % 21 % 16 % 20 % 17 % 

ODS 19 % 29 % 21 % 10 % 7 % 

SNK 13 % 7 % 4 %   

ČSSD 11 % 13 % 40 % 29 % 23 % 

KDU-ČSL  20 % 11 % 12 % 11 % 

Pro Vysočinu    6 %  

TOP 09    5 % 9 % 

ANO     16 % 

Úsvit     7 % 

 

Při obecné charakteristice volebního chování 

v Kraji Vysočina musíme začít vysokou volební 

účastí, která byla v několika posledních 

volbách dokonce nejvyšší v celé České 

republice. Minimálně od roku 2008 na 

Vysočině výrazně získává ČSSD, která zde 

dosahuje svých nejlepších výsledků, podobně 

je tomu i u KDU-ČSL. I v roce 2016 tedy 

můžeme očekávat nadprůměrné výsledky 

těchto dvou stran, a to i vzhledem 

k relativnímu neúspěchu hnutí ANO v kraji 

v roce 2013. Do výsledku voleb ale mohou 

výrazně promluvit i místní politické subjekty. 

 

Mapa 5: Volební výsledky ANO v Kraji 

Vysočina 

 
 

V Kraji Vysočina hnutí ANO obecně nebylo 

příliš úspěšné, o něco vyšší podporu ale získalo 

především v severní a jižní části kraje. Nejlépe 

si ANO vedlo v obvodech Chotěboř (18,7 %), 

Náměšť nad Oslavou (17,9 %) a Třebíč (17,5 %). 

Nejméně voličů poté hnutí volilo v obvodech 

Pelhřimov, Velké Meziříčí (shodně 14,7 %), 

Bystřice nad Pernštejnem (13,9 %) a Telč (12,7 

%). 

 

Mapa 6: Volební výsledky ČSSD v Kraji 

Vysočina 

 

 
 

Pro ČSSD je Vysočina krajem, kde pravidelně 

získává nadprůměrnou volební podporu. 
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V parlamentních volbách v roce 2013 si ČSSD 

nejlépe vedla v obvodech Bystřice nad 

Pernštejnem (28,5 %), Pelhřimov (27,0 %) 

a Pacov (26,6 %), naopak nejhorší výsledky 

strana zaznamenala v obvodech Náměšť nad 

Oslavou (20,9 %), Jihlava (20,8 %) a Telč (19,3 

%). 

 

Jihomoravský kraj 
Jihomoravský kraj, který se do roku 2001 

nazýval Brněnský, je rozlohou čtvrtým 

a počtem obyvatel (1 173 000) dokonce třetím 

největším krajem v České republice, přičemž 

krajské město Brno se na počtu obyvatel samo 

podílí 377 000 občany. Území kraje tvoří sedm 

okresů, a to Blansko, Brno-město, Brno-

venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo. 

Nezaměstnanost je v rámci českých krajů 

v Jihomoravském kraji nadprůměrná, výše 

hrubé mzdy ale průměrně přesahuje 25 000 

korun, což kraj řadí v této statistice na druhé 

místo za kraj Středočeský. Dále je 

Jihomoravský kraj charakteristický vysokým 

podílem věřících (přes 43 %) a také ze všech 

krajů nejvyšším podílem občanů hlásících se 

k moravské národnosti (téměř 22 %). 

 

První krajské volby v roce 2000 vyhrála v kraji 

Čtyřkoalice, která získala 32 % hlasů. Druhá 

KSČM získala 20 % hlasů, třetí ODS 18 % a 

čtvrtá ČSSD 13 % hlasů. Na zastupitelské 

mandáty dosáhlo ještě sdružení NESTRANÍCI 

PRO MORAVU, které získalo 7 % hlasů. 

Vítězná Čtyřkoalice se dohodla na koaliční 

spolupráci s ODS. 

 

Ačkoliv v roce 2004 zvítězila ve dvanácti 

krajích ODS, právě Jihomoravský kraj byl 

jediným, v němž tato strana nezískala nejvyšší 

podporu voličů. V Jihomoravském kraji totiž 

zvítězila KDU-ČSL, která získala 26 % hlasů. Se 

stejným podílem hlasů se na druhém místě 

umístila právě ODS, třetí KSČM získala 19 % 

hlasů. Zastupitelské mandáty získala ještě 

ČSSD se ziskem 12 % hlasů a Zelená pro 

Moravu (Strana zelených) se ziskem 5 % hlasů. 

Koaliční spolupráce KDU-ČSL a ODS mohla 

tedy vzhledem k volebním výsledkům 

pokračovat i v dalším volebním období. 

V roce 2008 zvítězila v Jihomoravském kraji 

ČSSD se ziskem 35 % hlasů. Dobrý výsledek 

zaznamenala opět také KDU-ČSL, která získala 

24 % hlasů. Na zastupitelské mandáty dále 

dosáhly strany ODS, která získala 16 % hlasů, a 

KSČM, která dostala od voličů 14 % hlasů. 

Koaliční vyjednávání skončila uzavřením 

dohody mezi vítěznou ČSSD a ODS, kterou ale 

v průběhu volebního období nahradila KDU-

ČSL. 

 

Krajské volby konané v roce 2012 vyhrála 

v Jihomoravském kraji opět ČSSD, tentokráte 

se ziskem 27 % hlasů. Druhá KSČM získala 19 

% hlasů a třetí KDU-ČSL 17 %. KDU-ČSL si 

tedy v porovnání s přechozími volbami 

pohoršila, přesto se jedná o jeden z nejlepších 

volebních výsledků strany v těchto volbách. Do 

zastupitelstva Jihomoravského kraje se dále 

dostaly strany ODS (9 % hlasů) a TOP 09 a 

Starostové (6 %).  Vítězná ČSSD se rozhodla 

pokračovat v koaliční spolupráci s KDU-ČSL, 

hejtmanem se stal stejně jako v minulém 

volebním období Michal Hašek. 

 

Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2013 

dopadly v Jihomoravském kraji nejlépe pro 

ČSSD, která získala 23 % hlasů. Pro tuto stranu 

se jednalo o třetí nejlepší volební výsledek ze 

všech krajů. Druhé hnutí ANO získalo 17 % 

hlasů, pro nějž se naopak jednalo o jeden 

z horších výsledků. KSČM získala 14 % hlasů, 

shodně 10 % voličů podpořilo KDU-ČSL a TOP 

09. Hranici 5 % překročily ještě ODS (7 %) a 

Úsvit (6 %). 

  

Tabulka 4: Přehled volebních výsledků 

v Jihomoravském kraji 

 2000 2004 2008 2012 2013 

Čtyřkoalice 32 %     

KSČM 20 % 19 % 14 % 19 % 14 % 

ODS 18 % 26 % 16 % 9 % 7 % 

ČSSD 16 % 12 % 35 % 27 % 23 % 

NESTRANÍCI 7 %     

KDU-ČSL  26 % 24 % 17 % 10 % 

Zelená 2 % 5 % 4 % 4 % 3 % 

TOP 09    6 % 10 % 

ANO     17 % 

Úsvit     6 % 
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V Jihomoravském kraji můžeme dlouhodobě 

pozorovat výrazně nadprůměrnou volební 

podporu pro KDU-ČSL. I když od roku 2004 

podpora této strany neustále klesá, 

v porovnání s ostatními kraji je stále velmi 

vysoká. V posledních volbách se 

v Jihomoravském kraji velmi dobře daří 

i ČSSD, naopak pravicové strany zde příliš 

úspěšné nejsou. V krajských volbách také 

nikdy výrazně neuspěla místní politická 

sdružení. Vzhledem k výsledkům minulých 

voleb lze i v roce 2016 očekávat nadprůměrnou 

podporu pro KDU-ČSL, silná bude v kraji 

nejspíše i ČSSD. 

 

Mapa 7: Volební výsledky ANO 

v Jihomoravském kraji 

 
 

Hnutí ANO bylo v Jihomoravském kraji 

nejúspěšnější v jižní části Jihomoravského 

kraje. Vůbec nejlepších výsledků dosáhlo 

v obvodech Břeclav (19,4 %), Židlochovice 

(19,2 %) a Pohořelice (19,2 %). Naopak nepříliš 

úspěšné bylo hnutí severně a východně od 

Brna. Vůbec nejhorší výsledky jsme mohli 

zaznamenat v obvodech Tišnov (15,4 %), Kyjov 

(15,0 %) a Bučovice (14,2 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 8: Volební výsledky ČSSD 

v Jihomoravském kraji 

 
 

ČSSD byla viditelně úspěšná zejména ve dvou 

oblastech, a to na severovýchodě kraje 

v obvodech Vyškov (30,1 %), Bučovice (29,7 %) 

a Blansko (26,7 %), a dále v obvodě Znojmo 

(26,0 %). Nižší voličskou podporu měla strana 

zejména v okolí Brna, když vůbec nejhorších 

výsledků dosáhla v obvodech Kuřim (20,9 %), 

Brno (20,8 %) a Šlapanice (18,9 %).  

 

Olomoucký kraj 
Olomoucký kraj patří svou rozlohou i počtem 

obyvatel (635 000) mezi průměrně velké kraje 

České republiky. Kraj tvoří pět okresů, a to 

Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk 

a Jeseník. Míra nezaměstnanosti v kraji se blíží 

hodnotě 6 %, je tedy jedna z nejvyšších 

v českých krajích. Naopak výše hrubé mzdy je 

pod hranicí 23 000 korun, což řadí Olomoucký 

kraj mezi tři kraje s nejnižší průměrnou 

mzdou. V obcích nad 5 000 obyvatel žije 

přesně 50 % obyvatel kraje, což je jedna 

z nejnižších hodnot v rámci krajů. 

 

Krajské volby v roce 2000 vyhrála v Olomouci 

Čtyřkoalice, která získala 24 % hlasů. Na 

druhém místě se umístila KSČM, kterou volilo 

22 % voličů, a na třetím místě ODS, která 

získala 19 % hlasů. Do zastupitelstva 

Olomouckého kraje se v roce 2000 dostaly 

ještě další dvě strany, a to ČSSD, která získala 

16 %, a NEZÁVISLÍ se ziskem 9 % hlasů. 

Vítězná Čtyřkoalice přizvala ke koaliční 

spolupráci ODS a Nezávislé. 

 

O čtyři roky později se voleb v Olomouckém 

kraji zúčastnilo podprůměrných 28 % voličů. 
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Zvítězila ODS, která získala 31 % hlasů, druhý 

nejvyšší počet voličů oslovila KSČM, která 

získala 21 % hlasů. Do zastupitelstva se dále 

dostaly strany ČSSD (15 %) a KDU-ČSL (14 %). 

Žádná jiná strana hranici 5 % hlasů 

nepřekonala, i když Nezávislí jen velmi těsně. 

Přestože koaliční jednání byla komplikovaná, 

nakonec vítězná ODS pokračovala v koaliční 

spolupráci s KDU-ČSL. 

 

V roce 2008 vyhrála krajské volby ČSSD se 

ziskem téměř 40 % hlasů, což byl pro stranu 

jeden ze tří nejlepších výsledků v těchto 

volbách. Na druhém místě se umístila ODS se 

ziskem 20 % hlasů a na třetím KSČM s 16 % 

hlasů. Do zastupitelstva se ze čtvrtého místa 

jako poslední dostala KDU-ČSL, která získala 9 

% hlasů voličů. Ačkoliv vítězná ČSSD mohla 

utvořit koalici s jakoukoliv další politickou 

stranou v zastupitelstvu, dohodla se na 

utvoření širší koalice s ODS i KDU-ČSL. 

 

Krajské volby v roce 2012 vyhrála 

v Olomouckém kraji opět ČSSD, která 

tentokrát získala 27 % hlasů. Druhá KSČM 

získala téměř 23 % hlasů, což byl pro stranu 

jeden z nejlepších výsledků v těchto volbách. 11 

% hlasů získala Koalice pro Olomoucký kraj 

(KDU-ČSL), stejný zisk zaznamenala i ODS. Do 

zastupitelstva se dostala ještě strana TOP 09 a 

Starostové, která získala 6 % hlasů. Koalici 

utvořila vítězná ČSSD spolu s KSČM, přičemž 

hejtmanem se stal Jiří Rozbořil. 

 

V parlamentních volbách v roce 2013 byla 

v Olomouckém kraji nejsilnější ČSSD, která 

získala 22 % hlasů. Druhé hnutí ANO získalo o 

něco menší volební podporu, konkrétně 20 % 

hlasů voličů. Na třetím místě se umístila 

KSČM, která překročila hranici 17 % hlasů. Pro 

komunisty se jednalo o druhý nejlepší volební 

výsledek po kraji Ústeckém. 9 % hlasů, což byl 

jeden z nejlepších výsledků strany, získal Úsvit. 

Shodně 8 % hlasů získaly strany KDU-ČSL 

a TOP 09, pro kterou se naopak jednalo 

o vůbec nejhorší volební výsledek ze všech 

krajů. Jen 6 % voličů vyjádřilo svou podporu 

pro ODS. 

 

Tabulka 5: Přehled volebních výsledků 

v Olomouckém kraji 

 2000 2004 2008 2012 2013 

Čtyřkoalice 24 %     

KSČM 22 % 21 % 16 % 23 % 17 % 

ODS 19 % 31 % 20 % 11 % 6 % 

ČSSD 16 % 15 % 40 % 27 % 22 % 

NEZÁVISLÍ 9 % 5 % 2 % 5 %  

KDU-ČSL  14 % 9 % 11 % 8 % 

TOP 09    6 % 8 % 

ANO     20 % 

Úsvit     9 % 

 

Olomoucký kraj je krajem se spíše 

podprůměrnou volební účasti. V kraji jsou 

tradičně silné levicové politické strany, což se 

ukázalo i v posledních parlamentních volbách, 

kdy uspěly zejména ČSSD a KSČM. Naopak 

pravicové strany zaznamenávají 

v Olomouckém kraji podprůměrné volební 

zisky. I v krajských volbách v roce 2016 

můžeme očekávat nadprůměrné volební zisky 

pro ČSSD a KSČM, úspěšné velmi 

pravděpodobně bude i hnutí ANO. Naopak 

u pravicových stran nelze očekávat, že by 

výrazně zlepšily své výsledky z předchozích 

období. 
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Mapa 9: Volební výsledky ANO 

v Olomouckém kraji 

 
 

V Olomouckém kraji bylo hnutí ANO 

nejúspěšnější ve třech spolu sousedících 

obvodech, a to Přerov (22,8 %), Lipník nad 

Bečvou (20,5 %) a Olomouc (20,2 %). Naopak 

slabší podporu mělo hnutí v západní části 

kraje, zejména v obvodech Mohelnice (17,7 %), 

Konice (16,7 %) a Litovel (16,3 %). 

Mapa 10: Volební výsledky ČSSD 

v Jihomoravském kraji 

 

 
 

Česká strana sociálně demokratická nejvíce 

oslovila voliče v trojici obvodů Konice 

(24,9 %), Litovel (24,2 %) a Uničov (23,9 %). 

Naopak slabší výsledky strana zaznamenala ve 

východní části kraje. Nejslabší výsledky jsme 

mohli pozorovat v obvodech Hranice (19,2 %), 

Olomouc (20,8 %) a Zábřeh (21,1 %). 

 

Zlínský kraj 
Rozlohou patří Zlínský kraj mezi tři nejmenší 

české kraje, počtem obyvatel (585 000) se ale 

řadí na průměrné osmé místo. Zlínský kraj 

tvoří pouhé čtyři okresy, a to Kroměříž, 

Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín, k dalším 

větším sídlům můžeme počítat Valašské 

Meziříčí, Otrokovice, Rožnov pod Radhoštěm 

nebo Uherský Brod. Zlínský kraj je typický 

jednoznačně nejvyšším podílem věřících 

obyvatel, když je jediným krajem, v němž je 

věřící nadpoloviční většina obyvatelstva 

(konkrétně 55 %). Nezaměstnanost se v kraji 

pohybuje okolo hodnoty 5 %, ovšem průměrná 

hrubá mzda patří v porovnání s ostatními kraji 

k nejnižším. 

 

První krajské volby v roce 2000 vyhrála ve 

Zlínském kraji jednoznačně Čtyřkoalice se 

ziskem 31 % hlasů. Na druhém místě se 
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umístila ODS, kterou volilo 18 % voličů, třetí 

KSČM poté získala 16 % hlasů. Do 

zastupitelstva se dostaly ještě další dvě strany, 

a to ČSSD (15 %) a Zlínské hnutí nezávislých 

(ZHN), které získalo 12 % hlasů. Vítězná 

Čtyřkoalice po volbách iniciovala vznik velké 

koalice, na níž se podílely všechny strany 

kromě KSČM. 

 

V roce 2004 zvítězila ve Zlínském kraji ODS, 

která získala 30 % hlasů. Na druhém místě se 

umístila KDU-ČSL, kterou volilo 21 % voličů. 

Třetí KSČM získala 15 % hlasů a čtvrtá ČSSD 14 

% hlasů. Do zastupitelstva se dostala ještě 

strana Evropští demokraté a Nezávislí 

starostové pro kraj (ED), která získala 6 % 

hlasů. Na koaliční spolupráci se vítězní 

občanští demokraté dohodli s KDU-ČSL 

a ČSSD. 

 

Krajské volby v roce 2008 ovládla ve Zlínském 

kraji, stejně jako ve všech ostatních krajích, 

ČSSD, která získala 35 % hlasů. Druhá ODS 

získala 22 % hlasů a třetí KDU-ČSL 13 %. Dále 

se do zastupitelstva Zlínského kraje dostaly 

ještě strany KSČM (11 %) a Starostové a 

nezávislí pro Zlínský kraj (STAN), kteří získali 

10 % hlasů. Vítězná ČSSD utvořila koalici spolu 

s KDU-ČSL a ODS. 

 

V roce 2012, kdy se dosud naposledy konaly 

volby do zastupitelstev krajů, zvítězila ve 

Zlínském kraji opět ČSSD, a to se ziskem 22 % 

hlasů. Na druhém místě se tentokrát umístila 

KDU-ČSL, která získala 18 % hlasů voličů. Třetí 

KSČM získala 16 % hlasů a na čtvrtém místě se 

umístila TOP 09 spolu se Starosty a 

nezávislými, která získala 10 % hlasů. Do 

zastupitelstva pronikly ještě dva další politické 

subjekty, a to ODS (9 %) a Strana Práv Občanů 

ZEMANOVCI (7 %). Pro Zemanovce se jednalo 

o nejlepší výsledek ze všech krajů, do 

zastupitelstva se dostali již jen v kraji 

Pardubickém. Povolební koaliční vyjednávání 

přinesla podstatnou změnu v podobě krajské 

koalice, když vítězná ČSSD tentokrát utvořila 

koalici spolu s KSČM a SPO Zemanovci. 

Hejtmanem se stal Stanislav Mišák. 

 

V parlamentních volbách v roce 2013 získala ve 

Zlínském kraji nejvíce hlasů ČSSD (19 %), a to 

přestože se jednalo o čtvrtý nejhorší výsledek 

této strany. Na druhém místě se umístilo hnutí 

ANO se ziskem 18 % hlasů. Strany KDU-ČSL a 

KSČM získaly shodně 13 % hlasů, pro KDU-

ČSL se jednalo o jednoznačně nejlepší výsledek 

ze všech krajů. Totéž lze říct o hnutí Úsvit, 

které získalo 10 % hlasů, stejně jako TOP 09. 

ODS získala necelých 6 % hlasů, což byla 

naopak nejnižší podpora pro ODS ze všech 

krajů. 

 

Tabulka 6: Přehled volebních výsledků 

ve Zlínském kraji 

 2000 2004 2008 2012 2013 

Čtyřkoalice 31 %     

ODS 18 % 30 % 22 % 9 % 6 % 

KSČM 16 % 15 % 11 % 16 % 13 % 

ČSSD 15 % 14 % 35 % 22 % 19 % 

ZHN 12 % 5 %    

KDU-ČSL  21 % 13 % 18 % 13 % 

ED  6 %    

STAN   10 %   

TOP 09    10 % 10 % 

ZEMANOVCI    9 % 3 % 

ANO     18 % 

Úsvit     10 % 

 

Ve Zlínském kraji se nadprůměrné volební 

podpory dostává tradičně zejména KDU-ČSL, 

můžeme tedy očekávat úspěch této strany 

i v krajských volbách v letošním roce. Stabilní 

volební podporu mají v kraji i ČSSD a KSČM, 

očekávat lze i úspěch hnutí ANO. Naopak 

pravicové strany nejsou v posledních letech ve 

Zlínském kraji příliš úspěšné. 
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Mapa 11: Volební výsledky ANO ve 

Zlínském kraji 

 
 

Volební výsledky hnutí ANO ve Zlínském kraji 

byly v jednotlivých obvodech velmi rozdílné, 

když se podpora hnutí pohybovala od 12,8 % až 

po 26,2 %. Nejvyšší podporu mělo hnutí 

v obvodě Valašské Meziříčí, kde získalo 26,2 % 

hlasů, dále bylo ANO úspěšné v sousedících 

obvodech Otrokovice (21,9 %) a Zlín (20,0 %). 

Slabý volební výsledek poté hnutí zaznamenalo 

zejména v jihovýchodní části Zlínského kraje 

v obvodech Luhačovice (14,7 %), Uherský Brod 

(13,3 %) a Valašské Klobouky (12,8 %). 

 

Mapa 12: Volební výsledky ČSSD 

ve Zlínském kraji 

 
 

ČSSD naopak v obvodech, kde bylo silné ANO, 

příliš vysokou podporu nezískala, když 

k nejméně úspěšným obvodů patřili jak 

Valašské Meziříčí (17,8 %), tak Zlín (17,3 %). 

Vůbec nejnižší podporu ale měla strana 

v obvodě Vizovice (14,1 %). Vysoké zisky ČSSD 

zaznamenala ve dvou obvodech na 

severozápadě kraje, a to v obvodech Kroměříž 

(21,0 %) a Holešov (23,0 %), a dále také 

v obvodě Luhačovice (21,2 %). 

 

Moravskoslezský kraj 
Moravskoslezský kraj (do roku 2001 

pojmenovaný jako kraj Ostravský) je s 1 213 

000 obyvateli druhým nejlidnatějším krajem 

v České republice, přičemž největším městem 

je s 294 000 obyvateli Ostrava. Kraj tvoří šest 

okresů, a to Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, 

Nový Jičín, Opava a Ostrava-město. Dalšími 

významnými sídly v kraji jsou například 

Havířov, Třinec, Orlová, Český Těšín, Krnov 

nebo Kopřivnice. Již z uvedeného výčtu je 

patrné, že je kraj typický městským osídlením. 

85 % obyvatel žije v obcích nad 2 000 obyvatel 

a dokonce 74 % v obcích nad 5 000 obyvatel. 

Nezaměstnanost je v kraji dlouhodobě druhá 

nejvyšší hned pro kraji Ústeckém. 

 

V roce 2000 vyhrála v Moravskoslezském kraji 

volby ODS, která získala 27 % hlasů. Na 

druhém místě se umístila KSČM se ziskem 25 

% hlasů a až na třetím Čtyřkoalice, která získala 

17 % hlasů. ČSSD volilo 16 % voličů a hranici 5 

% hlasů těsně překročilo ještě Sdružení 

nezávislých kandidátů (SNK). Vítězná ODS 

utvořila po volbách koalici se Čtyřkoalicí a 

SNK. 

 

O čtyři roky později, v krajských volbách v roce 

2004, zvítězila v Moravskoslezském kraji opět 

ODS, tentokráte se ziskem 38 % hlasů. Na 

druhém místě se umístila KSČM, která získala 

22 % hlasů. Třetí ČSSD volilo 15 % voličů a do 

zastupitelstva se dostala ještě KDU-ČSL, 

kterou volilo 11 % voličů. SNK se tentokráte 

těsně do zastupitelstva nedostalo. Po složitých 

koaličních vyjednáváních utvořila vítězná ODS 

koalici s KDU-ČSL. 

 

V roce 2008 zvítězila v krajských volbách ve 

všech krajích, tedy i v kraji Moravskoslezském, 

ČSSD. Moravskoslezský kraj byl ale výjimečný 

tím, že zde ČSSD zvítězila s nejvyšším podílem 

hlasů, a to 43 %. Druhá ODS získala 25 % hlasů, 

třetí KSČM poté volilo 16 % voličů. Do 

zastupitelstva se opět dostala i KDU-ČSL, která 

získala 7 % hlasů. Ačkoliv ČSSD ve volbách 

jednoznačně zvítězila, nezískala většinu 

mandátů v zastupitelstvu a musela tedy 
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podstoupit koaliční jednání, na jejichž konci 

uzavřela koalici s KSČM. 

 

Poslední krajské volby v roce 2012 vyhrála 

v Moravskoslezském kraji opět ČSSD, která 

získala 27 % hlasů. I na druhém místě se 

umístila levicová strana, a to KSČM s 23 % 

hlasů. Třetí ODS získala 10 % hlasů a čtvrtá 

KDU-ČSL 9 % hlasů. Do zastupitelstva se 

dostali ještě NEZÁVISLÍ, kteří získali 6 % 

hlasů. Vítězná ČSSD se rozhodla pokračovat 

v koaliční spolupráci s KSČM, hejtmanem se 

stal Miroslav Novák. 

 

Parlamentní volby v roce 2013 vyhrála 

v Moravskoslezském kraji ČSSD se ziskem 

26 % hlasů. Pro stranu se jednalo 

o jednoznačně nejlepší výsledek ze všech krajů. 

Druhé hnutí ANO získalo 18 % a jen těsně 

předčilo KSČM, která získala stejný podíl 

hlasů. 8 % hlasů získal Úsvit, 7 % hlasů KDU-

ČSL, 6 % TOP 09 a pouhých 5 % ODS. 

 

Tabulka 7: Přehled volebních výsledků v 

Moravskoslezském kraji 

 2000 2004 2008 2012 2013 

ODS 27 % 38 % 25 % 10 % 5 % 

KSČM 25 % 22 % 16 % 23 % 18 % 

Čtyřkoalice 17 %     

ČSSD 16 % 15 % 43 % 27 % 26 % 

SNK 5 % 5 % 3 % 2 %  

KDU-ČSL  11 % 7 % 9 % 7 % 

NEZÁVISLÍ    6 %  

ANO     18 % 

Úsvit     8 % 

TOP 09    4 % 6 % 

 

Moravskoslezský kraj byl v několika prvních 

krajských volbách silným voličským zázemím 

pro ODS, to se ale posléze významně změnilo, 

když od roku 2008 ovládají volby 

v Moravskoslezském kraji levicové strany. 

I v roce 2016 tedy můžeme v krajských volbách 

očekávat vysokou volební podporu jak pro 

ČSSD, tak pro KSČM, do výsledků voleb ale 

jistě výrazně promluví i hnutí ANO. Nepříliš 

vysokou, ale stabilní podporu má 

v Moravskoslezském kraji i KDU-ČSL. Naopak 

obě pravicové strany s největší 

pravděpodobností nedosáhnou v kraji na příliš 

dobré výsledky. Regionální strany 

v Moravskoslezském kraji dosud příliš úspěšné 

nebyly. 

 

Mapa 13: Volební výsledky ANO 

v Moravskoslezském kraji 

 
 

Podpora hnutí ANO v obvodech 

Moravskoslezského kraje byla poměrně 

rozdílná, přičemž můžeme pozorovat i výrazné 

geografické rozdíly. Z mapy vidíme, že ANO 

bylo úspěšné zejména v jihovýchodní a 

centrální části kraje, naopak slabší byla 

podpora hnutí na východě a severovýchodě 

kraje. Vůbec nejlepší výsledky zaznamenalo 

hnutí v obvodech Opava (20,2 %), Frýdlant 

nad Ostravicí (20,1 %) a Kravaře (19,4 %), 

naopak nejhorší volební výsledky měl ANO 

v obvodech Orlová (15,3 %), Český Těšín 

(14,6 %) a Jablunkov (14,4 %). 
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Mapa 14: Volební výsledky ČSSD 

v Moravskoslezském kraji 

 
 

I u ČSSD můžeme vidět významný rozptyl 

volební podpory v jednotlivých částech 

Moravskoslezského kraje, když se volební zisky 

strany pohybovaly v rozmezí od 21,8 % až po 

34,5 %. ČSSD byla úspěšná především na 

východě a na západě kraje, přičemž slabší 

výsledky zaznamenala v centrální části 

Moravskoslezského kraje. Nejúspěšnější byla 

strana v obvodech Karviná (34,5 %), Bohumín 

(32,9 %) a Orlová (30,9 %), naopak nejnižší 

podporu měla ČSSD v obvodech Frenštát pod 

Radhoštěm (22,6 %), Kravaře (22,2 %) 

a Frýdlant nad Ostravicí (21,8 %). 

 

Závěr 
V druhé části textu o volební historii krajů 

v České republice jsme se věnovali volebním 

výsledkům ve zbývajících sedmi krajích. 

I v těchto dvou východočeských a moravských 

krajích jsme mohli zaznamenat některé 

zajímavé rysy, které se pravděpodobně 

promítnou i do výsledků krajských voleb 

konaných na podzim tohoto roku. 

 

Zaprvé musíme upozornit na to, že se jedná ve 

většině případů o kraje s vysokou volební 

účastí, výjimkou jsou v tomto případě zejména 

Olomoucký a Moravskoslezský kraj, v nichž je 

obvykle účast spíše podprůměrná. Ve 

sledovaných krajích můžeme také pozorovat 

nadprůměrnou podporu pro dva segmenty 

                                                      
3 Výjimkou je zde opět Moravskoslezský kraj, kde 
sice KDU-ČSL pravidelně překračuje 5% hranici, 

politického spektra. Jedná se zaprvé o KDU-

ČSL, jejíž jádro volební podpory se nalézá 

právě ve východních Čechách a na území 

Moravy.3 Dále se jedná o levicové subjekty, 

zejména ČSSD, která je v posledních několika 

volbách velmi úspěšná zejména v moravských 

krajích a v Kraji Vysočina, podpora této strany 

ve východních Čechách mírně zaostává. 

 

S výhledem na krajské volby v roce 2016 je 

zajímavá pozice hnutí ANO, které 

v parlamentních volbách v roce 2013 dokázalo 

z námi sledovaných sedmi krajů získat nejvíce 

hlasů pouze v kraji Královéhradeckém, 

v ostatních krajích se lépe dařilo ČSSD, v Kraji 

Vysočina dokonce ANO předběhla i KSČM. 

Vzhledem ke stabilně velmi vysoké podpoře 

KDU-ČSL v některých moravských oblastech a 

silné pozici ČSSD na Vysočině nebo severní 

Moravě bude zajímavé sledovat, zda hnutí 

ANO dokáže se svou rovnoměrně rozloženou 

volební podporou dosáhnout v některých 

těchto krajích na vítězství. 

 

Nutno ovšem dodat, že přes různé predikce 

volebních výsledků, analýzy a předvolební 

průzkumy o skutečném rozložení sil ve volbách 

nakonec rozhodnou pouze samotní voliči, kteří 

se budou na podzim tohoto roku rozhodovat, 

jestli k volbám půjdou a komu odevzdají svůj 

hlas. 

 

Mapa 15: Volební účast v krajských 

volbách v roce 2012 

 
 

nicméně její podpora zde není tak vysoká jako 
v jiných moravských krajích. 


