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PolicyPaper – Jakub Konrád, listopad 2017 

 

Máme víc než dva týdny po volbách, které 
dopadly opět jinak, než všichni očekávali. 
Po delší době se objevila strana, která byla 
schopná získat téměř 30 % voličské 
podpory. Úplnou novinkou byl pak velký 
odstup mezi prvním a druhým místem. Do 
Sněmovny se navíc dostal rekordní počet 
stran. V současné době jsou již strany plně 
zabrány do povolebního vyjednávání a 
rozdělování postů v nové Sněmovně. 
Přesto by bylo dobré se podívat, jak vlastně 
volby pro strany, které se do Poslanecké 
sněmovny probojovaly, dopadly. 
 
Dá se říci, že si všech devět stran můžeme 
rozdělit na tři skupiny. První skupinu tvoří 
strany, které zaznamenaly úspěch ve 
volbách a které tak můžeme označit za 
určité vítěze voleb. Ve druhé části jsou ty 
strany, které zřejmě doufaly ve větší 
úspěch, jejich výsledek se ale nedá označit 
za špatný, a strany tak mohou být 
spokojeny. Ve třetí skupině pak najdeme 
strany, pro které byly volby porážkou, 
která nepochybně přinese změny uvnitř 
stran samotných a která znamená jejich 
poměrně složitou situaci do budoucna. 
 
Nejprve se však podíváme na volební 
účast. O ní se během voleb často mluvilo 
jako o vysoké, zejména páteční titulky 
hlásaly často rekordní účast. Realita však 
byla poněkud jiná. Jak je vidět, volební 
účast se od roku 2013 mírně zvedla, a to ve 
všech krajích bez výjimky. Je však pravda, 
že nárůst volební účasti nebyl nikterak 
výrazný. Také na volebních mapách je 
jasně vidět, že místa s nízkou volební 
účastí jsou stále stejná. Jedná se 
především o některé části Jihočeského  
a Plzeňského kraje, zejména pak okresy 
Strakonice, Klatovy a Domažlice. Nízká 
účast je tradičně rovněž v Karlovarském, 
Ústeckém a Moravskoslezském kraji, což 
se potvrdilo i v letošních volbách. 
 

Nováčci jako vítězové voleb? 

Jednoznačným úspěchem byly letošní 
volby do Poslanecké sněmovny pro 
trojlístek ANO, Piráti a SPD. Voliči tak dali 
přednost novým stranám, které nabídly 
nejen nové kandidáty, ale i poněkud 
odlišná témata a způsob prezentace. Je 
však pravda, že ani jednu ze stran nejde 
bez debat označit za úplně nový politický 
subjekt. Například hnutí ANO je stále 
stranou s relativně krátkou historií, která 
přivedla do politiky řadu nových tváří, na 
druhou stranu se hnutí zúčastnilo již voleb 
v roce 2013, po kterých dokonce utvořilo 
vládu se sociálními demokraty a lidovci. 
Důvodem, proč se ANO dá stále označit za 
novou stranu, je však opět relativně velký 
počet „nových tváří“, které v letošním 
volebním klání na kandidátkách nahradily 
poslance stávající.Ani SPD by někteří 
možná neoznačili za úplného nováčka, 
jelikož v čele strany je TomioOkamura. 
Kromě něj a Radima Fialy se však na 
kandidátních listinách SPD objevili noví 
kandidáti, kteří s původním uskupením 
Úsvit neměli nic společného. 
 
To u Pirátů je z pohledu zkušenosti se 
Sněmovnou poměrně jasno, jelikož nikdo 
z kandidátů Pirátské strany dosud ve 
Sněmovně nezasedl. I u této strany je však 
jedno „ale“, kterým je fakt, že z této trojice 
stran jsou Piráti nejdéle fungující stranou 
a ani její předseda Ivan Bartoš není 
neznámou tváří. 
 

Hnutí ANO 

Hnutí ANO se stalo jednoznačným vítězem 
voleb 2017. Důvodem však není jen to, že 
skončilo na prvním místě a to s téměř 30 
% odevzdaných hlasů, ale zejména díky 
odstupu, které ANO mělo na druhou 
stranu v pořadí. 
 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2279173-za-par-hodin-se-oteviraji-volebni-mistnosti-cesko-vykroci-k-nove-snemovne-a-nove
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Co se podpory ANO týká, strana již v roce 
2013 měla relativně rovnoměrnou podporu 
v celé republice. Samozřejmě se našly 
oblasti, ve kterých ANO nedosahovalo 
takových výsledků jako v regionech jiných, 
ale výkyv nebyl nikterak výrazný. Jednalo 
se také o kraje a okresy, kde byla tradičně 
silná například KDU-ČSL, což je strana, 
která se naopak na regionální podporu 
může spolehnout.  
 

 
 

 
 
Ani letošní volby nebyly výjimkou. Opět 
můžeme vidět, že se ANO může 
v některých krajích spolehnout na silnější 
podporu voličů, než je tomu jinde. Těmito 
kraji jsou především kraje Ústecký, 
Karlovarský a Moravskoslezký. Jediným 
krajem, kde ANO výrazněji ztratilo oproti 
celorepublikovému zisku, byla Praha. 
V ostatních krajích dokázalo své výsledky 
vyrovnat s celorepublikovým ziskem  
a oproti roku 2013 dopadlo ANO v krajích 
značně vyrovnaněji. 
 
ANO navíc sčítalo úspěchy nejen ve 
velkých městech, ale i v malých obcích. 
Hnutí se tak po přilákání voličů pravice 
podařilo přesvědčit také voliče levice. Je 

pravda, že není úplně uspěšné v centrech 
velkých měst, na druhou stranu sklízí 
úspěch v jejich okrajových částech 
(sídlištích), kde je více voličů, což 
vysvětluje vysoký volební zisk pro hnutí 
ANO v roce 2017.  
 
Je však otázkou, jak dlouho si tato území 
strana udrží. Jak se ukazuje, jsou tito voliči 
v posledních volbách relativně nestálí, 
navíc ANO sbírá kontinuální úspěchy (od 
voleb do PS v roce 2013 prakticky vyhrálo 
všechny volby), je tak jen na samotném 
hnutí, jak s takto vysokou a dle všeho 
doteď rostoucí důvěrou voličů naloží a zda 
si ji udrží i pro další volby. 
 
Svoboda a přímá demokracie 

Jak již bylo řečeno, SPD je a není novou 
stranou. V roce 2013 kandidoval 
TomioOkamura za hnutí Úsvit přímé 
demokracie TomiaOkamury, které se 
dostalo do Sněmovny s celkovým ziskem 
6,88 %. Strana se však v roce 2015 
rozštěpila, TomioOkamura z ní následně 
vystoupil a založil stranu Svoboda a přímá 
demokracie s novou stranickou základnou. 
Jelikož však v obou těchto stranách byl 
právě TomioOkamura stěžejní tváří a obě 
strany dokonce v době voleb nesly 
v oficiálním názvu jeho jméno, byly pro 
porovnání výsledků SPD v roce 2017 
použity právě výsledky Úsvitu z roku 2013. 
Když se navíc podíváme pozorněji na 
výsledky z roku 2013 a 2017, můžeme SPD 
označit za nástupce Úsvitu. Samozřejmě 
opomeneme-li právní stánku věci. SPD si 
totiž podržela voličskou podporu, kterou 
měl v roce 2013 Úsvit, získala však  
i značný počet voličů navíc. 
 
Je pravdou, že oproti celorepublikovému 
průměru strana mírně ztratila v porovnání 
s volbami 2013 například v krajích 
Královéhradeckém, Libereckém či kraji 
Zlínském. O to lépe se však SPD vedlo 
v severnější části Moravy, především pak 
v kraji Olomouckém a Moravskoslezském, 
pozadu však nezůstal ani kraj 
Jihomoravský. Okamura se navíc znovu 
mohl spolehnout na dobré výsledky 
z Karlovarského a Ústeckého kraje, které 
alespoň částečně vyrovnaly propad SPD 
v Praze. Zajímavé porovnání se nám 
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dostane, pokud porovnáme volební 
výsledky KSČM z roku 2013 a právě 
výsledky SPD z roku 2017.  
 

 
 

 
 
Nové uskupení TomiaOkamury totiž 
prakticky převzalo původní voliče 
komunistů a podařilo se mu stát se hlavní 
protestní stranou, která přilákala 
nespokojené voliče, kteří dříve podporovali 
právě komunisty. Neplatí to samozřejmě 
beze zbytku. SPD přilákala i bývalé voliče 
ČSSD či ANO, ovšem právě bývalí voliči 
KSČM přispěli k výraznému úspěchu SPD 
v těchto volbách. 
 
Pirátská strana 

Poslední z úspěšných jsou Piráti. Ti se 
prakticky již od založení strany vždy 
objevovali v širším výběru stran 
předvolebních průzkumů, ačkoliv jejich 
zisky se vždy pohybovaly relativně hluboko 
pod 5 %. Po úspěchu v komunálních 
volbách, kdy se jim dokonce podařilo 
v Mariánských lázních obsadit post 
starosty, se začali častěji objevovat 
v médiích, a tak se dostali i do širšího 

podvědomí občanů. Jistě pomohl i úspěch 
jiných pirátských stran v Evropě. 
 
 

Přesto dosah jejich práce a programu 
nebyl vysoký a šířil se patrně jen v Praze a 
okolí. Právě v Praze a Středočeském kraji 
totiž Piráti získali největší úspěchy, 
relativně dobře si však vedli, s výjimkou 
Ústeckého kraje, v celých Čechách. Propad 
zaznamenala Pirátská strana v moravských 
regionech. Dokonce ani úspěch v Brně, kde 
jsou Piráti nejen v zastupitelstvu města, ale 
i v krajské koalici, neznamenal pro stranu 
natolik výrazný úspěch, který by dotáhl 
stranu na průměrný zisk.Na druhou stranu 
stačily Pirátům zisky z velkých měst 
k tomu, aby se nejen pohodlně dostali do 
Sněmovny, ale dokonce k tomu, aby 
skončili na třetím místě. Zejména 
komunální volby v příštím roce však ukáží, 
zda je strana schopná si své voliče udržet. 
 
 

Relativně spokojení 

Dostáváme se k druhému triu stran, a sice 
ke stranám, které mohou být po volbách 
spokojené, ovšem k ideálu má jejich 
situace přeci jen daleko. Do této skupiny 
patří ODS, KDU-ČSL a STAN. 
 
Starostové a nezávislí 

Asi nejspokojenější z této trojice mohou 
být Starostové a nezávislí, jelikož měli 
nejtěžší vstup do předvolebního boje. Po 
úspěšné a funkční spolupráci s TOP 09 se 
strana odhodlala k osamostatnění, které 
jim však dlouho nevydrželo, Starostové 
totiž odsouhlasili koalici s KDU-ČSL. To 
s sebou neslo značné riziko, jelikož by tato 
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koalice musela získat přes 10 % hlasů, což 
vytvářelo tlak z členských základen na 
vedení stran. Na druhou stranu se obě 
strany poměrně dobře doplňovaly, jelikož 
lidovci měli úspěchy na Moravě, 
Starostové mohli dodat úspěšné a oblíbené 
politiky z Čech.  
 

Strach z toho, že by obě strany mohly 
skončit mimo Poslaneckou sněmovnu, 
však přinutil vedení KDU-ČSL 
k rozpuštění koalice a Starostové stáli před 
nelehkým úkolem – rozhodnout, co dál. 
Nakonec se vedení STAN rozhodlo, že 
zkusí kandidovat samostatně, což však 
znamenalo urychlené vybudování 
stranické značky i hledání vhodných,  
a především známých kandidátů. I přes 
některé problémy (např. situace kolem 
Dalibora Dědka) se úsilí STAN vyplatilo  
a do Sněmovny se zástupci této malé 
strany, byť jen těsně, dostali. 
 
Jak je vidět, v rámci případného spojení 
s lidovci by se strany opravdu dobře 
doplňovaly. Dobrý úspěch strana 
zaznamenala například ve Středočeském  
a Libereckém kraji, ale uspěla i například 
v kraji Plzeňském (okresy Tachov, Plzeň-
sever a Rokycany), Karlovarském (okres 
Sokolov) či Olomouckém (okres Olomouc).  
Paradoxní je, že úspěch STAN 
v jednotlivých okresech nebyl vždyspojen 
s výraznými kandidáty strany. Dobře je to 
vidět například v Karlovarském kraji, kdy 
nejvýraznější tváře strany pocházely 
z okresů Karlovy Vary a Cheb, nejúspěšněji 
si však strana vedla v okrese Sokolov. 
 
I přes svůj úspěch je však nutné říci, že se 
strana dostala do Sněmovny opravdu jen 
těsně a bude pro ni proto poměrně 

obtížné, aby své zisky nejen udržela, ale 
v nejlepším i posílila. Je však pravda, že 
následující volby by jejich vyhlídky mohly 
vylepšit, jelikož nás čekají komunální volby 
a za tři roky pak volby krajské. Tedy typy 
voleb, ve kterých jsou STAN dlouhodobě 
relativně úspěšnou stranou. 
 
Občanská demokratická strana 

ODS skončila druhá s 11,32 % hlasů, což 
byl oproti roku 2013 velmi dobrý výsledek. 
Občanští demokraté se dokázali otřepat 
z řady korupčních skandálů (Nagyová, 
Dalík, apod.), zastavili propad preferencí 
a z voleb vyšli jako nejsilnější pravicová 
strana. Na druhou stranu se nedá mluvit  
o úplném úspěchu a návratu strany.  
Sám Václav Klaus ml., jedna z hlavních 
tváří strany, otevřeně mluvil o mírném 
zklamání, neboť strana nedokázala přilákat 
více voličů, ačkoliv koaliční vláda ČSSD, 
ANO a KDU-ČSL byla dle něj nejhorší 
v historii.  
 

 
 

 
 
ODS se, jako již tradičně, mohla i v těchto 
volbách opřít o Prahu a Středočeský kraj, 
kde je dlouhodobě úspěšná například na 

https://zpravy.idnes.cz/miliardar-dedek-vzdal-kandidaturu-do-poslanecke-snemovny-za-stan-pyp-/domaci.aspx?c=A170824_140627_domaci_kop
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/tema/201247-kauza-nagyova
https://www.lidovky.cz/lobbista-dalik-by-mel-nastoupit-do-ruzynske-veznice-termin-ma-do-16-hodiny-1q5-/zpravy-domov.aspx?c=A171106_080429_ln_domov_sk
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Mladoboleslavsku či Kutnohorsku. Přidaly 
se k tomu však také oproti celkovému 
výsledku lepší zisky v krajích Jihočeském, 
Plzeňském či Královéhradeckém. Slabší 
výsledek se očekával na severozápadě 
republiky a také na Moravě, kde občanští 
demokraté oproti celorepublikovému 
průměru vždy ztráceli v souboji 
s levicovými stranami a lidovci. Ani letošní 
volby nebyly výjimkou, slabší výsledky 
zaznamenala Občanská demokracie 
především v Moravskoslezském kraji nebo 
v kraji Olomouckém. O něco menší propad 
pak měla strana v kraji Zlínském a jako o 
dobrém výsledku můžeme mluvit o ziscích 
v kraji Jihomoravském. Tam se na celkově 
dobrém výsledku podepsal zejména 
úspěch v Brně, kde ODS především 
v centru města získala velký počet hlasů. 
 
Obecně se dá říci, že se občanským 
demokratům letos opět dařilo v centrech 
větších měst, kde strana dříve dominovala, 
ale mnozí její voliči přešli k TOP 09. Je 
evidentní, že ODS dokázala získat tato 
území zpět. Za úspěch vděčí ODS zřejmě 
své předvolební kampani, ve které se 
snažila oživit politický souboj na základě 
pravo-levého štěpení politických idejí. 
ODS se tak vrátila ke svým kořenům. 
Zatím ovšem strana nedosahuje takových 
výsledků, na jaké byla zvyklá v minulosti, a 
až čas ukáže, zda si „zpět dobytá území“ 
dokáže udržet i v dalších volbách. 
 
Křesťanská a demokratická unie – 

Česká strana lidová 

I lidovci mohou být po letošních volbách 
relativně spokojení, ačkoliv vedení strany 
výsledek voleb takto nehodnotilo, jelikož 
očekávalo vyšší úspěšnost. Pravdou však 
je, že si za výsledek strana může sama, a to 
zejména svým chaotickým postupem při 
tvorbě koalice se STAN, kterou však záhy 
zrušila. Strana tak přišla o městské voliče 
v Čechách, které by koalice KDU-STAN 
s největší pravděpodobností přilákala. 
Odliv zbytku těchto voličů pak 
pravděpodobně zapříčinili někteří přední 
představitelé lidovců, například svými 
výroky o homosexuálech, samoživitelkách 
i majitelkách psů. 
 

 
 

 
 
Lidovce to však zas tolik mrzet nemusí, 
jelikož stále existují kraje, na které se 
KDU-ČSL může spolehnout. Kraj 
Vysočina, Královéhradecký, Pardubický, 
Jihomoravský, Olomoucký a zejména 
Zlínský jsou regiony, kde strana pravidelně 
získává nadprůměrné zisky, čímž do jisté 
míry vyrovnává výpadky z Čech, především 
pak z krajů Ústeckého, Libereckého  
a Karlovarského. Díky svým rozsáhlým 
stranickým strukturám a stabilnímu 
voličstvu v určitých regionech mají lidovci 
základ pro zvolení do Sněmovny v zásadě 
jistý. Vždy ale velmi záleží na politických 
představitelích KDU-ČSL, zda tento 
přirozený pětiprocentní potenciál strany 
svými výroky a jednáním ztratí, jako tomu 
bylo v roce 2010 a jak se to málem stalo 
letos, nebo zda se naopak zasadí o ještě 
lepší výsledek strany, jako se jim to 
podařilo v letech 2006 či 2013. 
 
 

Poražení 

Zbývají nám poslední tři politické 
subjekty, které se do Sněmovny dostaly a u 
kterých můžeme po zveřejnění finálních 

https://video.aktualne.cz/dvtv/dvtv-11-8-2017-duel-jiri-cunek-a-katerina-separova-jaromir-c/r~e30710e67e8411e7a0c50025900fea04/?redirected=1509971595
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/samozivitelky-si-musi-najit-jineho-chlapa-radi-belobradek-ne/r~19b1adc428d411e7b494002590604f2e/
https://www.denik.cz/z_domova/zemrel-ji-pes-krestan-belobradek-zareagoval-barbarsky-20170829.html
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výsledků voleb mluvit jako o stranách 
jednoznačně poražených. Všechny tyto 
strany také nyní čeká podobný proces, 
v rámciněhož dojde ke hledání nových 
tváří do vedení stran a nových nástrojů, jež 
by stranám pomohly oslovit a získat zpět 
ztracené voličské skupiny. 
 
Česká strana sociálně demokratická 

Největší propad nepochybně zažila sociální 
demokracie, která oproti roku 2013 přišla 
o více než 600 000 voličů a z pozice 
nejsilnější strany ve Sněmovně se propadla 
až na šestou příčku. Důsledky této porážky 
budou pro ČSSD zřejmě dalekosáhlé  
a strana se s nimi bude vypořádávat patrně 
déle než jen do dalších voleb do PSP ČR. 
Trochu paradoxní je, že stejně jako 
v případě KDU, i v tomto si za výsledek 
voleb může strana z velké části sama. Svou 
významnou roli ale zřejmě sehrály 
předvolební průzkumy a průzkumy 
oblíbenosti politiků. 
 

 
 

 
 
V květnu letošního roku si totiž sociální 
demokraté vyhodnotili, že předseda vlády 
Bohuslav Sobotka ztrácí na Andreje Babiše 

a je třeba s tím něco dělat. Záminkou se 
stala situace kolem Čapího hnízda a snaha 
o silové řešení, které mělo vyústit 
v odvolání Andreje Babiše z vlády. Prvním 
krokem bylo však poněkud překvapivé 
podání demise celé vlády, které se až záhy 
změnilo v odvolání Andreje Babiše. 
Bohuslav Sobotka byl sice nejprve 
kritizován, ovšem následně podržen, coby 
premiér a lídr ČSSD. I tato podpora však 
vydržela jen do dalšího průzkumu, který 
ukázal, že celá aféra Babišovi ani hnutí 
ANO nijak neubližuje a ČSSD stále ztrácí. 
 
Vznikl tak podivný triumvirát, který měl 
řídit vládu (Sobotka), stranu jako takovou 
(Chovanec) a vést sociální demokraty do 
voleb (Zaorálek). Kromě těchto změn se 
také změnila komunikační strategie strany, 
která se více zaměřila na typicky levicová 
témata. Voliči nebyli schopni těmto velkým 
změnám porozumět, neboť ty přišly na 
konci funkčního období vlády, která se 
sama označovala jako velmi úspěšná. 
 
Volební výsledky rozpaky voličů potvrdily. 
Katastrofický volební výsledek znamenal 
ztrátu prakticky všech dříve silných  
a mobilizovaných voličských základen 
ČSSD. Bolestná byla ztráta severozápadu 
Čech (Ústecký a Karlovarský kraj), stejně 
tak propad strany v Moravskoslezském 
kraji byl pro ni velkým překvapením. 
Úbytek voličů zde byl způsoben jejich 
přechodem k ANO a SPD. Jediný kraj, kde 
strana udržela výrazněji nadprůměrný 
výsledek oproti zbytku republiky, byl kraj 
Vysočina. Zde nasadili sociální demokraté 
dlouholetého hejtmana Jiřího Běhounka, 
který sice nepřilákal takový počet voličů, 
na který byla strana zvyklá v minulosti, 
přesto se mu ale podařilo dosáhnout 
výrazně většího volebního zisku než 
ostatním lídrům ČSSD. 
 
Mohlo by se zdát, že sociální demokraté 
mohou jít po tomto propadu jen vzhůru, 
strana to ale nebude mít vůbec 
jednoduché. Velkou část voličů jim totiž 
přetáhlo hnutí ANO, zejména ze skupiny 
starší generace voličů. Je tak otázka, zda se 
ČSSD podaří přesvědčit starší občany, že je 
pro ně sociální demokracie tou nejlepší 
volbou, přestože nebude mít podle všeho 
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šanci prosazovat svůj program na vládní 
úrovni.  
 
ČSSD bude zároveň muset najít nové levné 
prostředky, jakými bude své potencionální 
voliče oslovovat. Sociální demokraté již 
před volbami nebyli, zejména kvůli 
dluhům, v dobré finanční kondici. Jejich 
volební propad ve spojení se ztrátou 
v krajských volbách navíc znamená 
výrazně nižší příjmy do stranické kasy. 
Sociální demokraté tak brzy mohou být ve 
stejně obtížné finanční situaci, v jaké byla 
ODS před pár lety.  
 
Komunistická strana Čech a Moravy 

I komunisté musejí po letošních volbách 
sčítat ztráty ve velkém. Strana se od roku 
1990 mohla spolehnout na své tvrdé 
voličské jádro, které zodpovědně chodilo 
k volbám a vždy stranu bez větších 
problému dostalo přes 10% hranici. Tato 
konstanta však náhle padla a zdá se, že 
KSČM bude muset přijít s výraznější 
změnou. Voliči jim totiž, podobně jako  
u ČSSD, odešli k hnutí ANO a možná ještě 
ve větší míře k SPD. Je sice pravda, že 
strana dosáhla oproti jiným volbám 
nadprůměrných zisků v kraji Jihočeském 
či kraji Vysočina, tradičně nejlepší 
výsledek pak komunisté získali v Ústeckém 
kraji, nikde však strana nedokázala 
překročit deset procent. 
 
Stranu pravděpodobně čeká zásadní 
rozhodnutí o jejím dalším směřování. 
Komunisté totiž ztratili voličskou skupinu, 
které se zdála takřka neměnná a která 
stranu doprovázela již od 90. let. Je 
otázkou, zda se skutečně projevil jev 
„vymírání“, o kterém se diskutuje 
v souvislosti s KSČM již delší dobu, nebo 
zda se po letech nechali komunističtí voliči 
přetáhnout „miliardářem“. Každopádně 
pokud bude chtít KSČM získat zpátky své 
voliče, bude je muset nově aktivně hledat  
a oslovit, na což dosud nebyli ve straně 
zvyklí. Oproti sociální demokracii však 
mají komunisté jednu výraznou výhodu  
a tou je ekonomická situace strany. Jak je 
z výročních zpráv patrné, KSČM je jednou 
z nejlépe hospodařících stran, která 
prakticky každý rok končí v přebytku. 
Strana by tak teoreticky měla mít dostatek 

prostředků na modernizaci značky  
a na zaplacení nákladnější předvolební 
kampaně v následujících volbách. 
 
 

 
 

 
 
 

Strana TOP 09 

Ačkoliv TOP 09 nakonec skončila na 
předposledním místě, dlouhou dobu to 
vypadalo, že se do Sněmovny vůbec 
nedostane, což byl pro stranu s ambicemi 
na post nejsilnějšího pravicového aktéra 
Sněmovny obrovský propad a neúspěch. 
Strana se mohla opřít prakticky jen o 
voliče v Praze a částečně ve Středočeském 
kraji, ve zbytku republiky dosáhla TOP 09 
podprůměrných výsledků. Nedokázala 
znovu oslovit voliče v Jihočeském či 
Libereckém kraji, jejichž přízeň získala 
v roce 2013, navíc ještě více propadla 
v moravských krajích. Kromě Prahy 
propadla TOP 09 ve většině velkých měst, 
kde jí voliče přebrala ODS a částečně také 
Piráti a o která se strana opírala dříve.  
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TOP 09 tedy rovněž musí podstoupit 
proces povolební sebereflexe. Strana musí 
najít nové tváře do vedení strany a znovu si 
hledat cestu ke ztraceným voličům. 
Nebude to však proces nikterak 
jednoduchý. O post předsedy se straníci ve 
velkém zrovna nehlásí, strana navíc musí 
počítat s výrazným snížením financí. 
Oproti předcházejícím stranám navíc  
TOP 09 nemá tak širokou základnu, která 
by se na stabilizaci finanční situace strany 
mohla podílet. Pro stranu tak budou 
nadcházející komunální volby relativně 
složitým testem, kterým se zřejmě pokusí 
projít ve spolupráci s jinými politickými 
subjekty. Pokud se chce TOP 09 stát opět 
významnější politickou silou na celostátní 
úrovni, musí svou pozici vybudovat právě 
na úspěchu v komunálních volbách, 
prioritou číslo jedna je totiž pro TOP 09 
stabilní voličská základna ve velkých 
městech. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


