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ČSSD BRALA V KRAJSKÝCH VOLBÁCH HLASY VŠEM.  
PŘITÁHLA I NEVOLIČE. 

 
Desetina lidí, kteří v červnu 2006 odevzdali do poslanecké sněmovny hlas ODS, přešla 
v krajských volbách v říjnu 2008 na stranu sociální demokracie. ČSSD výrazně 
zabodovala i mezi těmi, kteří v roce 2006 vůbec nevolili. Z lidí, kteří v roce 2006 u 
volebních uren scházeli, se krajských voleb zúčastnilo skoro 30 % - a téměř tři pětiny 
z nich hlasovaly pro ČSSD. 
 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru 
obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 31. října - 7. listopadu 
2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý 
soubor 1275 respondentů, mimo Prahu 1123 lidí. 

 

Kde vzala sociální demokracie tolik hlasů? To byla otázka, kterou si mnozí pokládali po 
drtivém vítězství ČSSD v krajských a senátních volbách v říjnu letošního roku. Hodně 
napovídá náš listopadový průzkum, v němž jsme se respondentů ptali jak na jejich účast a 
volbu v parlamentních volbách v červnu 2006, tak na jejich hlasování v nedávných volbách 
do zastupitelstev krajů. 

Výsledky jsou přehledně zpracovány v tabulce, z níž můžeme v jednotlivých řádcích odečíst, 
kam směřovaly v říjnových volbách hlasy voličů parlamentních stran z roku 2006, a také to, 
zda a jak se v nedávných volbách rozhodovali lidé, kteří před dvěma roky k volbám nepřišli 
(nevolili úmyslně anebo neměli volební právo). 

Kterou stranu volili v krajských volbách v říjnu 2008 lidé, kteří v roce 2006 dali hlas... 
(řádková procenta) 

Volba 2006 Volba do krajských zastupitelstev v říjnu 2008 
↓ ODS KSČM ČSSD KDU-ČSL SZ ostatní žádnou 
ODS 62 1 10 2 0 5 20 
KSČM 1 73 10 0 0 1 15 
ČSSD 1 1 80 0 1 2 15 
KDU-ČSL 3 0 11 75 0 6 5 
SZ 5 0 19 3 26 13 34 
Nevolil + neměl 
volební právo 5 3 16 1 1 2 72 
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Jaké jsou nejnápadnější poznatky vyplývající z tabulky? 

§ ČSSD brala hlasy „ze všech stran“. Přešla k ní desetina předloňských voličů ODS, 
desetina předloňských voličů KSČM a lidovců a dokonce pětina z těch, kteří před 
dvěma roky hlasovali pro Stranu zelených (poslední dva údaje je vzhledem k malým 
počtů voličům těchto stran v roce 2006 nutno hodnotit ovšem opatrněji). 

§ Sama ČSSD naopak si své předloňské voliče většinou podržela (80 % z nich), zatímco 
jejímu nejvážnějšímu konkurentovi se jich skoro 40 % rozuteklo – 10 % přímo 
k ČSSD, pětina voličů ODS z června 2006 volit nešla. 

§ Naprosto se rozložila voličská základna Strany zelených. Věrná své předloňské volbě 
zůstala jen čtvrtina, třetina voličů SZ z června 2006 volit vůbec nepřišla. 

§ ČSSD dokázala přitáhnout ke krajským volbám i hodně těch, kteří v roce 2006 u voleb 
nebyli. Z těch, kteří se voleb v roce 2008 na rozdíl od voleb 2006 zúčastnili, dokázala 
ČSSD získat 58 % hlasů. 

 

Široký záběr a úspěšný „lov v cizích vodách“, který se v krajských volbách v říjnu 2008 
sociální demokracii podařil, dokumentuje spektrum původu voličů dvou nejsilnějších stran 
podle jejich volby v roce 2006. ČSSD získávala nové síly z mnoha stran, i od svého hlavního 
rivala, ODS nedokázala kromě části předloňských nevoličů nově oslovit téměř nikoho. 

 

Původ voličů ODS a ČSSD v krajských volbách 2008 
 (podle volby do poslanecké sněmovny v roce 2006) 
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