
1 
 

 

 

 

 

A
N

A
LÝ

ZA
 

Říjen 2021 

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 2021 

 
Jakub Konrád 

Shrnutí 
Letošní sněmovní volby, respektive jejich výsledky, byly výjimečné v řadě oblastí. První je nejvyšší 

volební účast od roku 1998. Ta nakonec dosáhla 65,43 %. Dále došlo k výraznému propadu 

platných hlasů u stran, které nepřekonaly 5% uzavírací klauzuli. Celkově 1 069 359 voličů nyní 

nemá ve Sněmovně tu stranu, pro kterou se rozhodli hlasovat. S tím je spojeno fiasko tradičních 

levicových stran ČSSD a KSČM. Ty se poprvé v historii České republiky nedostaly do Sněmovny. 

Také se poprvé od roku 1998 do dolní komory Parlamentu ČR neprobojovala žádná nová strana. 

Analýza detailně nahlíží na výsledky čtyř politických uskupení, které překonaly 5% hranici 

potřebnou pro vstup do Sněmovny a posuzuje rozdíly oproti volbám v roce 2017. Diskutován je 

rovněž možný budoucí vývoj pramenící z výsledku voleb. 

Co nám říkají data? 
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Vítězem voleb se stala koalice SPOLU. V ní se sešly středové a pravicové strany ODS, TOP 09 a KDU-

ČSL. Koalice nakonec získala 27,79 % hlasů a 71 poslaneckých mandátů. Na druhém místě skončilo 

hnutí ANO s 27,12 % hlasů. Navzdory druhému nejvyššímu počtu hlasů získalo ANO o jeden mandát 

více než vítězné SPOLU, za což mohla změna volebního systému na jaře 2021. Na třetím místě skončili 

PIRÁTI a STAROSTOVÉ, kteří získali 15,62 % hlasů a 37 křesel. Poslední postoupivší stranou je SPD 

se ziskem 9,56 % hlasů a s 20 poslaneckými mandáty (viz tabulka níže). 

Tabulka 1: Výsledky stran, které překročily 5% hranici 

Strana Celkem hlasů % hlasů Mandáty 

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 1 493 905 27,79 71 

ANO 2011 1 458 140 27,12 72 

PIRÁTI a STAROSTOVÉ 839 776 15,62 37 

Svoboda a př. demokracie (SPD) 513 910 9,56 20 

Zdroj dat: Český statistický úřad, 2021. 

Pokud se podrobněji podíváme na rozdělení křesel ve Sněmovně, dostaneme trochu jiný pohled. Strany 

dvou koalic, které se dostaly do Sněmovny, se totiž rozhodly utvořit vlastní poslanecké kluby. 

Po rozdělení mandátů mezi tyto strany pak má nejsilnější zastoupení ANO (72), následuje ODS (34), 

Starostové (33), KDU-ČSL (23), SPD (20), TOP 09 (14) a Piráti (4). Strany koalice SPOLU si spojením 

a kandidaturou pod jednou značkou výrazně pomohly a všechny tak navýšily počet poslanců. 

Kdo výrazně spojením v koalici s jinou stranou ztratil, byli Piráti. Ti přišli o 18 mandátů, 

což je nejcitelnější oslabení v těchto volbách. Ztráta to byla ve prospěch jejich koaličního partnera 

STAN, který posílil o 27 nových poslanců. Částečně pak ztratilo hnutí ANO (6 mandátů) a také SPD 

(2 křesla). 

Tabulka 2: Rozdělení poslaneckých mandátů dle jednotlivých stran (porovnání 2021 a 2017) 

Strana 
Mandáty 

2021 
Mandáty 

2017 
Rozdíl 

ANO 72 78 -6 

ODS 34 25 9 

STAN 33 6 27 

KDU-ČSL 23 10 13 

SPD 20 22 -2 

TOP 09 14 7 7 

PIRÁTI 4 22 -18 

Zdroj dat: Český statistický úřad, 2021. 
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Volební účast 

Zásadní vliv na celkové výsledky měla letos vyšší volební účast (65,43 %) oproti roku 2017 (60,84 %). 

Vzhledem k tomuto navýšení ztrácí smysl klasické procentuální porovnání, které často nabízí média. 

Je jistě zajímavé podívat se na procentuální rozložení účasti či zisku stran a vidět, které kraje, okresy 

či části republiky tvoří voličské jádro té či oné strany. Pokud chceme pochopit, kde konkrétní strana 

získala či naopak ztratila své voliče, je stěžejní právě údaj o reálném počtu voličů. 

Dobře je to vidět již na samotném porovnání volební účasti v roce 2017 a letošními volbami. Ta se totiž 

sice procentuálně navýšila, stále jsou jasně viditelné rozdíly ve volební účasti na severozápadě 

republiky a ve středu Čech. Zatímco v Karlovarském, Ústeckém, západním cípu Plzeňského kraje 

či v kraji Moravskoslezském je volební účast dlouhodobě nejnižší, v kraji Středočeském, Pardubickém, 

Královéhradeckém a na Vysočině je naopak volební účast stabilně jedna z nejvyšších. 

Obrázek 1: Volební účast 2021 v % 

 

Zdroj dat: Český statistický úřad, 2021. 
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Obrázek 2: Volební účast 2017 v % 

 

Zdroj dat: Český statistický úřad, 2021. 

Toto procentuální rozložení už ale neukazuje, kde přesně volební účast výrazně vzrostla, 

což je pro výsledky jednotlivých stran poměrně podstatný údaj. Volební účast totiž rostla 

nerovnoměrně. Nejvíce se zvedla účast ve velkých městech, tedy městech okresních a krajských. 

  



4 
 

Obrázek 3: Nárůst/pokles voličské účasti 

 
Zdroj dat: Český statistický úřad, 2021. 
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SPOLU 

Vítězem voleb se stala koalice SPOLU. Nejenže získala nejvíce hlasů, ale stranám tvořícím tuto koalici 

se také podařilo výrazně navýšit počty poslanců. Podařilo se to zejména díky aktivizaci svých 

dosavadních voličů – ale také přilákáním těch nových, a to zejména z velkých měst. Vzhledem ke složení 

koalic se dalo předpokládat, že SPOLU se bude opírat zejména o Prahu a Středočeský kraj, dále o kraj 

Jihočeský a díky KDU-ČSL o kraj Jihomoravský a Zlínský. Při porovnání výsledků a zisků ODS, TOP 09 

a KDU-ČSL z roku 2017 a letošním ziskem těchto tří stran v rámci koalice se ukazuje, 

že tomu tak ve skutečnosti opravdu bylo.  

Obrázek 4: Volební zisk SPOLU v 2021 v % 

 

Zdroj dat: Český statistický úřad, 2021. 
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Obrázek 5: Volební zisk ODS + TOP 09 + KDU-ČSL v 2017 v % 

 

Zdroj dat: Český statistický úřad, 2021. 

V případě této koalice neplatilo, že by tři strany dokázaly přitáhnout jen své voliče. V tomto případě 

se totiž podařilo navýšit počet voličů prakticky v celé republice, byť se samozřejmě najde pár měst 

a obcí, kde SPOLU získalo méně než ODS, TOP 09 a KDU-ČSL v součtu v roce 2017. Povětšinou došlo 

k poměrně výraznému nárůstu počtu voličů, a to zejména ve velkých městech. Nejde jen o Prahu, kde 

byly TOP 09 a ODS vždy relativně silné. Velmi výrazný nárůst podpory získala koalice totiž také například 

v Liberci, Pardubicích, Olomouci či Zlíně.  
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Obrázek 6: Nárůst/pokles hlasů pro SPOLU 

 

Zdroj dat: Český statistický úřad, 2021. 
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ANO 2011 

Hnutí ANO vstupovalo do voleb jakožto nejsilnější strana, která je součástí vlády již osm let. Vzhledem 

ke koronavirové pandemii a značně kolísavým předvolebním průzkumům (ještě v květnu 2021 

přisuzovaly průzkumy veřejného mínění ANO jen cca 20% zisk hlasů ve volbách) byla otázka, 

jak si vlastně povede. Nakonec skončilo ANO na druhém místě s relativně malým odstupem za vítěznou 

koalicí SPOLU. Dokonce si i ANO dokázalo relativně dobře udržet voliče z roku 2017. Vzhledem k vyšší 

volební účasti se tento počet voličů více rozmělnil a stačil v přepočtu „jen“ na 27,12 % hlasů. 

Očekávalo se, že si ANO povede tradičně velmi dobře v kraji Moravskoslezském, Karlovarském 

a Ústeckém, kde navíc kandidoval předseda ANO a premiér Andrej Babiš. Stejně tak se ale čekalo, 

že si ANO povede dobře ve velkých městech, kde dosud bylo ve sněmovních, krajských či evropských 

volbách prakticky nejsilnější stranou. 

Obrázek 7: Volební zisk ANO v 2021 v % 

 

Zdroj dat: Český statistický úřad, 2021. 
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Obrázek 8: Volební zisk ANO v 2017 v % 

 

Zdroj dat: Český statistický úřad, 2021. 

Tyto předpoklady se naplnily jen z části. Výsledky ukazují, že ANO má stále silnou pozici v již zmíněných 

krajích (Moravskoslezský, Karlovarský, Ústecký), stejně tak má poměrně silnou podporu v příhraničních 

okresech, jako jsou například Tachov, Domažlice, Znojmo. Změnou je to, že od ANO se nyní odvracejí 

voliči z velkých měst, o které se dříve ANO (s výjimkou Prahy) mohlo opřít. Největší jednorázové ztráty 

pak paradoxně ANO utrpělo v Liberci, Hradci Králové a Pardubicích. V těchto městech ztratilo ANO více 

voličů než v jednotlivých městských částech Prahy, Plzně či Brna, byť souhrnně je celkový úbytek voličů 

v těchto městech samozřejmě větší, než je tomu například v Hradci Králové. Nejde jen o krajská města, 

ANO ztrácí i v okresních městech. Prozatím nejde o velké úbytky hlasů, ovšem při zvýšené volební 

účasti, jaká byla letos, je to ale pro ANO poměrně citelná ztráta. 
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Obrázek 9: Nárůst/pokles hlasů pro ANO 

 

Zdroj dat: Český statistický úřad, 2021. 
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Piráti a Starostové 

Koalice Pirátů a Starostů byla dlouhou dobu dle průzkumů hlavním protivníkem ANO v boji o vítězství 

ve volbách. V dubnu až červnu dokonce vévodila předvolebním průzkumům a i přes následný propad 

preferencí byla tato koalice stále brána jako hlavní vyzyvatel ANO. Rozpačitá kampaň, která musela být 

dokonce dvakrát restartována, řada dezinformací, ale také přešlapy a nevhodná vyjádření některých 

zástupců koalice na sociálních sítích nakonec zapříčinily, že koalice získala 15,62 % hlasů, což vzhledem 

k ambicím představitelů koalice a řadě průzkumů může být označeno za neúspěch. Vrcholem všeho 

navíc bylo kroužkování kandidátů na volebních lístcích, kvůli čemuž se do Poslanecké sněmovny dostali 

jen čtyři kandidáti za Piráty, avšak hned 33 kandidátů za Starosty.  

Jak se ukázalo, problémem byly pravděpodobně samotné kandidátky, na kterých měli povětšinou 

převahu kandidáti Pirátů. Ačkoliv lidé kroužkovali poměrně vyrovnaně jak kandidáty Pirátů i Starostů, 

vzhledem k menšímu počtu kandidátů STAN se u nich kroužky více hromadily. Navíc zástupci Pirátů byli 

kroužkování napříč celou kandidátkou, zatímco kroužky u kandidátů STAN se hromadily u těch nejvýše 

postavených. Z tohoto důvodu tak má lídr celé koalice a kandidát na premiéra Ivan Bartoš nyní 

k dispozici jen tři další poslance ze své strany. 

Pirátům a Starostům se navíc nepodařilo to, co se podařilo koalici SPOLU – přimět voliče jednotlivých 

stran, kteří je podpořili v roce 2017, aby znovu volili své strany, byť nyní pod hlavičkou jedné koalice. 

Že spojení těchto stran nebylo zcela funkční, ukazuje třeba propad zisku hlasů v Libereckém kraji, 

který byl dosud pro Starosty stěžejní, jelikož se zde opírali o dlouholetého hejtmana Martina Půtu 

a poměrně masivní členskou základnu. 
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Obrázek 10: Volební zisk PIRSTAN v 2021 v % 

 

Zdroj dat: Český statistický úřad, 2021. 
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Obrázek 11: Volební zisk Piráti + STAN v 2017 v % 

 

Zdroj dat: Český statistický úřad, 2021. 

Stejně tak si PIRSTAN nevedli dobře ani ve Zlíně, kde je strana historicky také poměrně silná. 

Naproti tomu dosáhla koalice velmi dobrých výsledků v Olomouci či Brně, vzhledem ke kandidatuře 

Ivana Bartoše v Ústeckém kraji pak také v Ústí nad Labem. Narůst voličů byl prakticky ve všech 

krajských městech, s výjimkou výše zmíněných. Horší to bylo v okresních městech a obecně městech 

kolem 10 000 obyvatel. 
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Obrázek 12: Nárůst/pokles hlasů pro PIRSTAN 

 

Zdroj dat: Český statistický úřad, 2021. 
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SPD 

Poslední stranou, která dokázala překročit 5% hranici potřebnou pro vstup do Sněmovny, je SPD. 

Tato strana je podobně jako ANO nejvíce úspěšná v pohraničních okresech a zejména pak v kraji 

Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském. Svou rétorikou a programem cílí především na voliče 

nespokojené s Evropskou unií, inklinující více k Rusku a s částečně protisystémovým cítěním. 

Oproti volbám v roce 2017 nyní měla SPD konkurenci více stran, které lovily podobný typ voličů (Volný 

blok, částečně také koalice Trikolora, Svobodných a Soukromníků). I z tohoto důvodu tak strana přišla 

zhruba o 25 000 voličů a i vlivem větší účasti se jejich víc než půl milion zbylých voličů rozpustil v celkový 

výsledek 9,56 % hlasů. 

Obrázek 13: Volební zisk SPD v 2021 v % 

 

Zdroj dat: Český statistický úřad, 2021. 
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Obrázek 14: Volební zisk SPD v 2017 v % 

 

Zdroj dat: Český statistický úřad, 2021. 

Co se volebních základen týče, ty strana nejen udržela, ale dokonce i posílila. Zejména jde o příhraniční 

okresy Plzeňského kraje, dále pak Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj (i díky kandidatuře lídra 

a předsedy strany Tomia Okamury). Ovšem stejně podobně jako ANO ztratila SPD výrazný počet voličů 

ve velkých krajských městech – Hradec Králové, Olomouc, Zlín, České Budějovice atd. Krom toho přišla 

strana také o voliče v okresních městech. 
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Obrázek 15: Nárůst/pokles hlasů pro SPD 

 

Zdroj dat: Český statistický úřad, 2021. 
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Co z výsledku vyplývá? 

Ačkoliv se to již může zdát trochu klišé, byly volby 2021 v lecčems přelomové a jejich výsledek může 

značně ovlivnit českou politiku do budoucích let. Pokud si nejprve vezmeme strany, 

které se do Sněmovny dostaly, pak stále zde máme poměrně silné ANO, které je vytlačováno z velkých 

měst pravicovými stranami. Otázkou je, zda je tato revolta voličů z velkých měst jednorázovou 

protestní volbou či dlouhodobý přesun. Je totiž těžké říci, koho by si voliči vybrali, pokud by strany 

kandidovaly samostatně a v tuto chvíli nelze určit, zda by podobné koalice mohly fungovat 

i do budoucna (v případě koalice PIRSTAN a jejímu výsledku se dá těžko předpokládat, že by Piráti měli 

chuť znovu s někým vytvářet koalici). Navíc s největší pravděpodobností skončí ANO v opozici, 

což by tomuto hnutí mohlo také do budoucna pomoci.  

Na druhou stranu by se mělo ANO rok před komunálními volbami strachovat o své dosavadní 

primátory, starosty a členy komunálních koalic. Je sice pravda, že výsledky sněmovních voleb nejde 

z mnoha důvodů aplikovat na volby komunální, které již volebním systémem značně mění chování 

voličů (volič si může vybírat kandidáty napříč jednotlivými kandidátkami). Ale trend, kdy se od ANO 

odvrací městští voliči, je po těchto volbách naprosto patrný. Hnutí ANO stále vyhrálo v nejvíce 

okresních městech (ve 40 okresních městech ze 72), nově ovšem ztrácí velká krajská města. Navíc přišla 

o vítězství ve 26 okresních městech oproti roku 2017, což není nezanedbatelný rozdíl. 

Tabulka 3: Vítězná strana ve volbách 2017 a 2021 v okresních městech 

Okresní 

město 

Vítěz 2017 Vítěz 2021 Okresní 

město 

Vítěz 2017 Vítěz 2021 

Praha SPOLU SPOLU Semily ANO ANO 

Benešov ANO SPOLU Hradec 

Králové 

ANO SPOLU 

Beroun ANO SPOLU Jičín ANO ANO 

Kladno ANO ANO Náchod ANO SPOLU 

Kolín PIRSTAN PIRSTAN Rychnov nad 

Kněžnou 

ANO SPOLU 

Kutná Hora ANO ANO Trutnov ANO SPOLU 

Mělník ANO SPOLU Chrudim ANO SPOLU 

Mladá 

Boleslav 

ANO SPOLU Pardubice ANO SPOLU 

Nymburk ANO ANO Svitavy ANO ANO 

Příbram ANO ANO Ústí nad Orlicí ANO SPOLU 

Rakovník ANO ANO Havlíčkův 

Brod 

ANO SPOLU 

České 

Budějovice 

ANO SPOLU Jihlava ANO SPOLU 

Český 

Krumlov 

SPOLU SPOLU Pelhřimov ANO SPOLU 

Jindřichův 

Hradec 

ANO ANO Třebíč ANO SPOLU 
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Písek ANO SPOLU Žďár 

nad Sázavou 

ANO SPOLU 

Prachatice SPOLU SPOLU Blansko ANO SPOLU 

Strakonice ANO ANO Brno SPOLU SPOLU 

Tábor ANO SPOLU Břeclav ANO ANO 

Domažlice ANO SPOLU Hodonín ANO ANO 

Klatovy ANO ANO Vyškov ANO ANO 

Plzeň ANO SPOLU Znojmo ANO ANO 

Rokycany ANO ANO Jeseník ANO ANO 

Tachov ANO ANO Olomouc ANO SPOLU 

Cheb ANO ANO Prostějov ANO ANO 

Karlovy Vary ANO ANO Přerov ANO ANO 

Sokolov ANO ANO Šumperk ANO ANO 

Děčín ANO ANO Kroměříž ANO ANO 

Chomutov ANO ANO Uherské 

Hradiště 

SPOLU SPOLU 

Litoměřice ANO ANO Vsetín ANO SPOLU 

Louny ANO ANO Zlín ANO SPOLU 

Most ANO ANO Bruntál ANO ANO 

Teplice ANO ANO Frýdek-Místek ANO ANO 

Ústí 

nad Labem 

ANO ANO Karviná ANO ANO 

Česká Lípa ANO ANO Nový Jičín ANO ANO 

Jablonec 

nad Nisou 

ANO SPOLU Opava ANO ANO 

Liberec ANO ANO Ostrava ANO ANO 
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Co bude dál? 

Je otázkou, zda hnutí ANO dokáže své bývalé voliče znovu oslovit, respektive zda je vůbec bude chtít 

oslovovat. Jak již totiž bylo řečeno, v letošních volbách došlo k rekordnímu propadu voličských hlasů 

a levicové strany úplně vyhořely. Je tak jen otázkou času, která ze stran se pokusí tyto voliče oslovit. 

Dá se předpokládat, že při nejpravděpodobněji se rodící vládní koalici, kterou budou sestavovat 

povětšinou pravicové či středové strany, se budou levicoví voliči obracet na ANO jakožto subjekt, 

který by je měl bránit a stavět se na jejich stranu (ačkoliv se ANO označuje za středovou stranu, 

v kampani bylo jejím hlavním tématem navyšování důchodů a peněz pro státní zaměstnance, také osm 

let vlády po boku ČSSD přeci jen změnil obraz a vnímání této strany u voličů).  

Těžko říci, zda to skutečně bude směr, kterým se ANO vydá. Řada výrazných tváří ANO se totiž stále 

snaží držet ANO ve středu a inklinují více k pravici. I proto se před volbami několikrát zmínilo, 

že by po volbách ANO rádo utvořilo koalici s ODS. I v minulosti odešli někteří přední představitelé s tím, 

že je ANO moc levicové a že měli představu o budování nové pravicové strany. Nelze tak nyní krátce 

po volbách určit, kterým směrem se ANO vydá a který proud v hnutí převáží. 

Je také možné, že o tyto voliče bude usilovat KDU-ČSL a Piráti. Lidovci dlouhodobě stavějí na rodinných 

tématech, tlačili například na navýšení rodičovského příspěvku, výhodnější půjčky a hypotéky 

na bydlení pro mladé rodiny či zachování dětských skupin. Také Piráti jsou programově přeci jen 

levicovým subjektem, někteří z představitelů strany se se svými návrhy dokonce přibližují KSČM. 

I tato strana by tak mohla být díky spolupráci s pravicovými stranami posunuta více na levou stranu 

politického spektra, ať už z vlastní vůle či politikou vznikající vládní koalice. 

Pokud ani jedna z výše uvedených stran nevyužije nově uvolněný prostor, otevírá se prostor pro vznik 

nového subjektu, tentokrát na levém křídle politického spektra. V ČR máme hodně zkušeností 

s úspěšným vznikem pravicových a středových alternativ, ovšem snad s výjimkou Zelených 

(kteří pod vedením Martina Bursíka stejně byli spíše středovou stranou) zatím ve volbách 

do Poslanecké sněmovny nikdy neuspěla nově vzniklá levicová strana. Jakousi alternativou pro městské 

levicové liberály byli Piráti, ti nyní budou mít dle všeho dost starostí sami se sebou. Je tak možné, 

že by se v českém stranickém systému mohla objevit nová levicová alternativa, která by získala zbytky 

hlasů od ČSSD a KSČM. 

Samozřejmě možností je i návrat ČSSD a KSČM do Sněmovny po vzoru KDU-ČSL. Tento scénář se jeví 

jako nejméně pravděpodobný. Sociální demokraté se topí v dluzích a po odchodu Jana Hamáčka 

to zatím nevypadá na zástup zájemců o uvolněnou funkci předsedy. To v KSČM se již první zájemci 

o předsednický post hlásí, avšak o nic lehčí práce je nečeká. Komunisté nejen že nemají ani jednoho 

poslance, chybí jim dokonce i senátoři. A těžko měnit stranu s tak vysokým věkovým průměrem členské 

základny a neschopnou například během koronavirové pandemie uspořádat nějakou formu online 

sněmu na moderní levici pro mladé, rodiny s dětmi, nebo zaměstnance. 

Je otázkou, co nás čeká při dalších sněmovních volbách, ale pravdou je, že nějaké změny se uvnitř stran 

či v samotném stranickém systému proběhnout musí. Jedno je jisté: čeká nás poměrně bouřlivé 

období. Vládu se totiž pokouší sestavit rekordní počet pěti stran, ve Sněmovně chybí typická levicová 

strana, milionu voličů, kteří přišli k volbám, byl jejich hlas k ničemu. Do toho všeho není jisté, 

v jakém stavu je prezident Miloš Zeman a zda bude schopen vykonávat svůj úřad. Úspory lidí ohrožuje 

jak rostoucí inflace, tak zvyšující se ceny energií. Stěžejní část české ekonomiky – automobilový průmysl 

– omezuje výrobu a hrozí jejím úplným zastavením. Rostou také čísla nakažených koronavirem.  
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Posláním Institutu je zkvalitňování českého politického 

a veřejného prostředí prostřednictvím profesionální 

a otevřené diskuse a vytvoření živé platformy, 
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jednotlivých problémů jsou nutným předpokladem jakéhokoli 

úspěšného řešení problémů současné společnosti. 


