
INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 1/2009 
 

V ROCE 2006 VOLILI ZELENÉ.  
DNES BY SE POLOVINA Z NICH UŽ ROZHODLA JINAK. 

 
Po dvou třetinách volebního období zůstalo takřka beze ztrát voličstvo komunistů a 
sociální demokracie. ODS ztratila skoro čtvrtinu svých voličů z června 2006 a Strana 
zelených polovinu. Porovnáme-li aktuální výsledky se situací před půl rokem, pak je 
vidět částečná regenerace KDU-ČSL, a naopak pokračující rozklad voličstva Strany 
zelených. 
 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru 
obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2. - 9. ledna 2009. 
Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 
1258 respondentů. Pro porovnání byl použit průzkum z první dekády května 2008 (1217 
respondentů). 

 
Příčiny současné dominance sociální demokracie na české politické scéně jsou dva. Jednak 
neztratila takřka žádné své voliče z června 2006, jednak dokázala přitáhnout značný podíl 
nových sil z celého politického spektra.  

Tabulka dokumentuje obě skutečnosti. Sociální demokracii zůstalo po 31 měsících od 
parlamentních voleb 91 % věrných voličů a naopak z mnoha stran k ní voliči přebíhali. ČSSD 
přetáhla od voleb 2006 9 % voličů svého největšího rivala, ODS, 9 % voličů KDU-ČSL a 
zhruba čtvrtinu voličů Strany zelených. 

Straně zelených se voličstvo od voleb 2006 rozpadlo z poloviny, ztráty však utrpěla i ODS a 
v menší míře i třetí koaliční strana, KDU-ČSL. 

Zajímavý je i osud lidí, kteří v roce 2006 nevolili. Třetina z nich dnes uvádí, že by šla volit 
ČSSD, jen 15 % ODS. Významný podíl z nevoličů z roku 2006 by nevolil v žádném případě 
ani nyní (13 %) a dalších 16 % uvedlo, že není rozhodnuto, což můžeme interpretovat také 
jako „nepravděpodobnou účast“. 

Komu by dnes dali hlas lidé, kteří v červnu 2006 volili ... 

Strana 2006 Stabilní voliči Kam odešlo nejvíc 
ODS 78 % 9 % ČSSD, 4 % nerozhodnutí, 4 % neparlamentní strany 
ČSSD 91 % 3 % KSČM 
KSČM 94 % 5 % ČSSD 
KDU-ČSL 83 % 9 % ČSSD, 3 % ODS, 3 % nerozhodnutí 
SZ 49 % 28 % ČSSD, 9 % nerozhodnutí, 6 % ODS 
Nevoliči - 32 % ČSSD, 15 % ODS, 16 % neví, 13 % opět nevoliči 

Pramen: STEM, Trendy 1/2009, 1258 respondentů 



Porovnáme-li výsledky aktuálního průzkumu s podobnou analýzou z května 2008, potvrzuje 
se, že situace na „trhu voličů“ se vcelku uklidnila. Tři nejsilnější politické strany své 
postavení téměř nemění a kmenové voliče si drží. V souladu s vývojem stranických preferencí 
v posledních měsících se zdá, že KDU-ČSL se přece jen částečně stabilizovala, naopak 
rozklad tábora voličů Strany zelených postoupil. 

Podíly stabilních voličů parlamentních stran  
 (od voleb do poslanecké sněmovny v roce 2006) 
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Pramen: STEM, Trendy 5/2008, 1/2009 
 

 

Široký záběr na nové příznivce, který se od posledních voleb daří ČSSD, dokládá i druhý 
graf. Současní stoupenci ČSSD se rekrutují z pestřejšího spektra než stoupenci ODS a také 
vzájemný duel dopadá jasně ve prospěch sociální demokracie. 
 

Kdo dnes tvoří okruh stoupenců ODS a ČSSD  
 (podle toho, koho volili do poslanecké sněmovny v roce 2006) 
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Pramen: STEM, Trendy 1/2009, 1258 respondentů 


