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Abstrakt
Diplomová práce „Preferenční hlasování voličů Koalice ve volbách do PSP ČR v roce
2002. S lidovci do koalice už nikdy více“ se zabývá preferenčním hlasováním voličů
Koalice ve volbách v roce 2002 ve vybraných volebních obvodech, jimiž jsou
Liberecký, Královéhradecký a Zlínský kraj. Práce se zejména zaměřuje na to v jak
velkých obcích získávali kandidáti KDU-ČSL a US-DEU nejvyšší podporu od voličů;
zda-li existovala spojitost mezi distribucí preferenčních hlasů kandidátům KDU-ČSL a
US-DEU voliči Koalice v roce 2002 s distribucí preferenčních hlasů těmto stranám
voliči Čtyřkoalice v krajských volbách v roce 2000; jestli byla struktura obcí, ve kterých
voliči Koalice v roce 2002 a voliči KDU-ČSL a US v roce 1998 ve volbách do PSP ČR
udělili nejvyšší a nejnižší procento preferenčních hlasů, rozdílná; měl-li poměr
preferenčních hlasů pro kandidáty KDU-ČSL a US-DEU souvislost s lokální
variabilitou vybraných sociodemografických proměnných; na to jaké bylo v roce 2002
rozložení regionální volební podpory jednotlivých úspěšných kandidátů. Základní
úrovní téměř celého výzkumu je úroveň obcí, krom poslední otázky, která je zkoumána
na okresní úrovni.

Abstract
Diploma thesis „The Preferential voting of the Koalice voters in the elections for the
PSP ČR in 2002. Never more with the KDU-ČSL into the coalition“ is concerned with
the preferential voting of the Koalice voters in the elections in 2002 in selected electoral
districts which are The Liberec Region, The Hradec Králové Region and The Zlín
Region. The thesis focuses especially on the question in how big municipalities gained
the KDU-ČSL and the US–DEU canditates the highest support from voters, wheter
there was a connection between the distribution of preferential votes for the KDU-ČSL
candidates and the US-DEU voters of the Koalice in 2002 with distribution of
preferential votes for these parties by the Čtyřkoalice voters in the regional elections in
2000; whether the structure of municipalities, in which the Koalice voters in 2002 and
the KDU-ČSL and the US voters in 1998 in the elections for the PSP ČR bestowed the
highest and the lowest percentage of preferential notes, was different; whether the
proportion of preferential votes for the KDU-ČSL and the US-DEU candidates was
connected with a local variability of the chosen sociodemografic variables and what was
the distribution of regional electoral support of the best succesful candidates in 2002.

The basic level of the almost whole research is the level of municipalities except of the
last question which is examined at the district level.
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Diplomová práce

Preferenční hlasování voličů Koalice ve volbách do PSP
ČR v roce 2002 aneb s lidovci do koalice už nikdy více

ÚVOD
S pádem totalitních komunistických režimů a s přechodem či návratem
k demokracii ve střední a východní Evropě vyvstala krom jiného i otázka volby
vhodného volebního systému. V Československu byl nakonec zvolen odklon od
většinového systému a návrat k listinnému systému poměrné volby, jenž měl svou
tradici z období první Československé republiky a také polosoutěživých voleb v roce
1946. Oproti těmto údobím československé historie však volební systém obsahoval
některé zásadní změny. V prvé řadě byl tento volební systém konstruován pro federální,
nikoli unitární stát. Pro budoucí podobu stranického systému bylo velmi zásadní
zavedení uzavírací klauzule nutné pro vstup do prvního skrutinia přerozdělování
mandátů, a to ve výši pěti procent. Další změnou bylo zavedení Hagenbach-Bischoffovy
kvóty již od prvního skrutinia namísto kvóty Hare. Co je z hlediska této práce
nejdůležitější, změnil se charakter kandidátních listin. Oproti i ve své době
kritizovaným přísně vázaným kandidátním listinám1 byla nově zavedena (omezená)
možnost měnit pomocí preferenčních hlasů pořadí kandidátů v rámci kandidátní listiny2
[Filip 2004: 211, Čaloud 2006: 146]. Preferenční hlasování tak může z nevolitelného
místa

zajistit

mandát

kandidátovi

oblíbenému

mezi

voliči,

avšak

např.

„nevelrybařícího“, tedy neovládajícího zákulisní jednání v jednotlivých místních,
okresních, či dokonce krajských stranických organizacích, jež mívají při sestavování
kandidátních listin většinou hlavního slovo. Spíše kuriózními jsou pak případy, kdy je
kandidát naopak zvolen takřka „proti své vůli“3.
1

Závazné kandidátní listiny, jež fakticky berou občanům právo svobodného výběru poslanců a při jejichž
zavádění zaznívala v Revolučním národním shromáždění z úst poslanců i taková slova, že je třeba
„neznásilňovat strany, nýbrž jednotlivé voliče“ [Peroutka 1991: 416], považoval např. rektor Masarykovy
univerzity v Brně z let 1931-32 a přední český právní vědec, profesor Bohumil Baxa za nejzávaznější
stránku krize demokracie v Československu. Dle Baxy se za této situace parlament mění ze
zastupitelského sboru občanů v orgán exponentů politických stran, jelikož poslanec se nerozhoduje podle
svého nejlepšího vědomí a svědomí, nýbrž jak mu káže jeho strana [Baxa 1934: 2]. Jiří Stříbrný dokonce
ve volbách v roce 1929 promítl odpor proti vázaným kandidátním listinám do názvu své volební formace.
2
Na druhou stranu opačným vývojem (k přísně vázaným kandidátním listinám) si prošla např. Itálie, kde,
jak píše Giovanni Sartori, negativní zkušenost s preferenčním hlasováním v letech 1948-92 daleko
přesáhla jakoukoliv normální odchylku. Mafie a jí podobné sítě na jihu země mohly pomocí každému
voliči speciálně určené číselné kombinace preferenčních hlasů (ve většině obvodů bylo možné udělit až tři
preferenční hlasy) kontrolovat a identifikovat, jak volil. Mimo to docházelo i k masivním podvodům, kdy
straničtí skrutátoři v každé volební místnosti pečlivě ověřovali počet hlasů, jež dané strany získaly, ale
vzájemně ignorovaly skutečnost, kteří kandidáti získali preferenční hlasy. Tímto způsobem si stranická
vedení zajistila, že byly zvoleni kandidáti, které ona sama vybrala [Sartori 2001: 30-31].
3
Např. v roce 2004 ve Slovinsku ve volbách do Evropského parlamentu (EP) měl kandidovat jako lídr za
Sjednocenou kandidátku sociálních demokratů (ZLSD) předseda parlamentu a také i lídr pro blížící se
parlamentní volby Borut Pahor. Důvodem byla snaha zvýšit nízké preference strany pro volby do EP. Po
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I přesto, že je personalizace volby v poměrném systému zakotvena v českém
volebním zákonodárství již 20 let, byl preferenčnímu hlasování donedávna věnován
takřka minimální prostor. Důvodem je především fakt, že preferenční hlasy nijak
neovlivňují proporcionalitu volebních systémů a jsou tak „až“ jejich sekundární
proměnnou ovlivňující jen pořadí kandidátů [Lebeda 2001: 427, Lebeda 2008: 24-28]. I
tak může mít preferenční hlasování fatální důsledky např. pro osud volebních koalicí za
podmínky, že kvorum pro posun kandidátů není stanoveno příliš vysoko a některá
z koalujících stran je výrazně větší či má oproti ostatní(m) stabilní a disciplinované
voličstvo. Voliči takovéto strany pak mohou pomocí preferenčních hlasů řádně
zamíchat s důsledným paritně-stranickým pořadím sestavené kandidátní listiny.
V konečném důsledku to pak může znamenat až konec této těsné spolupráce.
V českém prostředí přesně tento osud postihl nástupkyni Čtyřkoalice Koalici
Křesťanské a demokratické unie – Československé strany lidové (KDU-ČSL) a Unie
svobody – Demokratické unie (US-DEU) ve volbách ve volbách do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky (PSP ČR) v roce 2002, kdy z 31 zvolených
poslanců jich bylo 22 nominanty KDU-ČSL, což bylo frustrovanými zástupci US-DEU
bráno jako podraz4 a znamenalo to konec volební spolupráce obou stran.
A právě analýzu preferenčního hlasování voličů Koalice si metodou případových
studií vytkl autor za cíl své práce. Ovšem v jeho silách není možné zpracovat všech 14
jednotlivých případových studií. Autor se tak omezí pouze na tři výběrové případové
studie, tedy na tři volební kraje, jejichž výběr se odvíjí od síly obou sledovaných
koalujících stran ve volbách do PSP ČR v roce 1998 v tehdy ještě neexistujících 14
současných volebních krajích. V prvním kraji měla mít výrazně silnější pozici US5, ve
druhém KDU-ČSL a ve třetím měla být síla obou subjektů co nejvíce možno vyrovnaná.
Které volební kraje této charakteristice nejlépe odpovídají? Abychom na tuto otázku
mohli odpovědět, je potřeba nejdříve zjistit, jaké je voličské zázemí obou sledovaných
stran.
měsíci, kdy vzrostly preference ZLSD o 15 procent, však byl Pahor na vlastní žádost přeřazen na poslední
místo kandidátní listiny. I přesto preferenční hlasy vynesly Pahora z poslední místa až do EP a ten tak byl
slovinskými médii označen za „smutného vítěze“ voleb [Šaradín et al. 2004: 165, 174].
4
O rozpoložení představitelů US-DEU dobře vypovídá např. výrok vykroužkované dvojky kandidátní
listiny ve Zlínském kraji Ivany Hanačíkové: „Jsem nešťastná, lidovci nás vykroužkovali. Mrzí mě i
chování biskupů, kteří je k tomu vyzývali. S lidovci do koalice už nikdy více“ [MF DNES 17. 6. 2002].
Poslední větu citovaného výroku Ivany Hanačíkové použil autor i jako podtitul této práce.
5
US-DEU vznikla v roce 2001 integrací US a DEU jako přímá nástupkyně US. Tam, kde je v této práci
pracováno s volební daty v období před společnou integrací, jsou brána v potaz pouze volební data US.
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Voličské zázemí US
Ve volbách v roce 1998 se elektorát strany vzniklé secesí od ODS rekrutoval
zejména z velkých měst, a to především v české části země a rovněž tak z regionu
severovýchodních Čech. Typickým znakem pro tyto oblasti byla tradičně nízká podpora
komunistů [Kostelecký 2001: 46]. Mezi deseti nejúspěšnějšími okresy byla zastoupena
Praha, Liberec, Brno-město, Náchod, Jablonec nad Nisou, Semily, Praha-západ, Plzeňměsto, Hradec Králové a Český Krumlov. Nejméně naopak US v roce 1998 podporovali
voliči na severu Moravy, ve Slezsku a v severočeských okresech Chomutov, Louny a
Most [Pink 2006: 168].

Mapa 1: Volební podpora US ve volbách do PSP ČR v roce 1998 (v procentech hlasů)

Zdroj: mapový podklad http://www.czso.cz, zobrazení dle http://www.volby.cz, Kostelecký 2001: 82

Voličské zázemí KDU-ČSL
KDU-ČSL je v českém prostředí stranou s nejstabilnějším voličským zázemím
již od dvacátých let minulého století6 a díky své vazbě na římskokatolický segment
společnosti se tradičně opírá především o nejvíce religiózní regiony v České republice:
6

Jedinou výjimkou co se týče stability volební podpory KDU-ČSL byly již zmíněné volby v roce 2002,
kdy byly však regionální volební výsledky strany zkresleny kvůli společné kandidatuře s US-DEU.
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jižní a střední Moravu a částečně také východní Čechy [Jehlička, Sýkora 1991: 92,
Kostelecký 2001: 13, Kabát, Pink 2006: 125, 143]. Nejinak tomu bylo také ve volbách
v roce 1998, kdy mezi desítku okresů s nejvyšší podporou lidovců patřilo Uherské
Hradiště, Žďár nad Sázavou, Hodonín, Ústí nad Orlicí, Blansko, Třebíč, Brno-venkov,
Svitavy, Zlín a Vsetín. Nejméně naopak byla strana jako obvykle úspěšná v regionu
severních Čech a k němu přilehlých některých okresech (Česká Lípa, Jablonec nad
Nisou, Karlovy Vary, Kladno, Rakovník, Sokolov) [Kostelecký 2001: 42].

Mapa 2: Volební podpora KDU-ČSL ve volbách do PSP ČR v roce 1998 (v procentech
hlasů)

Zdroj: mapový podklad http://www.czso.cz, zobrazení dle http://www.volby.cz, Kostelecký 2001: 82

Z výše uvedeného a také i dat z tabulky 1 (viz níže) vyšel jako nejideálnější
volební kraj mající charakteristiku kraje, kde panovala v roce 1998 ve prospěch US
výrazná disproporce mezi hlasy udělenými oběma zkoumaným stranám, volební kraj
Hlavní město Praha. Problémem však je, že mnoho potřebných údajů v databázi
Českého statistického úřadu (ČSÚ), a nejen jeho, se nedá zjistit pro jednotlivé obvody
naší metropole. Dalším závažným problémem pak je fakt, že území Hlavního město
Prahy není klasickým krajem, a tak se v něm ani nekonají souběžně s ostatními kraji
klasické volby do zastupitelstva vyššího územně správního celku (krajské volby),
14
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jejichž výsledky jsou pro tuto práci rovněž nezbytné. Z těchto důvodů byl pro tuto
případovou studii místo Hlavního města Prahy zvolen jako druhý nejvhodnější
Liberecký kraj. Charakteristiku volebního kraje se silnou voličskou základnu KDU-ČSL
splňovaly nejlépe téměř identicky dva kraje: Vysočina a Zlínský kraj. Vzhledem k méně
fragmentované struktuře obcí a také osobní známosti prostředí byl zvolen Zlínský kraj.
Podmínku volebního kraje s co nejvíce vyrovnanými volebními zisky obou sledovaných
stran splňovaly tři volební kraje: Jihočeský, Královéhradecký a Plzeňský. Vzhledem
k tomu, že v Královéhradeckém kraji ze tří zmíněných krajů dosáhly obě strany
nejvyšších volebních zisků a rozdíl mezi nimi zde byl také nejnižší, byl vybrán právě
tento volební kraj.

Tabulka 1: Volební zisky KDU-ČSL a US ve volbách do PSP ČR v roce 1998
přepočtené na současné volební kraje
Volební kraj
Hlavní město Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský
Česká republika

KDU-ČSL
6,15 %
6,50 %
9,45 %
7,83 %
4,74 %
3,84 %
5,95 %
10,37 %
12,64 %
14,31 %
12,66 %
9,82 %
14,81 %
8,78 %
9,00 %

US
13,38 %
7,90 %
8,67 %
8,65 %
7,79 %
6,70 %
10,33 %
9,83 %
8,33 %
7,78 %
8,72 %
7,04 %
8,58 %
5,91 %
8,60 %

Rozdíl
- 7,23 %
- 1,40 %
0,78 %
- 0,82 %
- 3,05 %
- 2,86 %
- 4,38 %
0,54 %
4,31 %
6,53 %
3,94 %
2,78 %
6,23 %
2,87 %
0,40 %

Zdroj: vlastní výpočty dle http://www.volby.cz

Cíle a hypotézy
Jak již vidno z názvu práce a bylo to zmíněno také výše, cílem této práce je
analýza preferenčního chování voličů Koalice ve volbách do PSP ČR 2002 ve
vybraných třech volebních krajích. Práce se zaměřuje zejména na potvrzení, či
vyvrácení spojitosti mezi distribucí preferenčních hlasů jednotlivých stranám voliči
Koalice v roce 2002 jako nezávislé proměnné s distribucí preferenčních hlasů
kandidátům jednotlivých stran voliči Čtyřkoalice v krajských volbách v roce 2000 a
aktivitou voličů KDU-ČSL a US ve volbách v roce 1998. Další linie výzkumu je
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věnována regionálnímu rozložení volební podpory (získaných preferenčních hlasů) u
nejúspěšnějších kandidátů v rámci jednotlivých volebních krajů. Práce je tedy
nasměrována k potvrzení, či vyvrácení následujících hypotéz:
(1) Jelikož se elektorát US-DEU obecně koncentroval především ve větších sídlech, pak
ve volbách v roce 2002 s rostoucím počtem obyvatel v jednotlivých obcích vzrůstalo
v rámci kandidátní listiny procento preferenčních hlasů udělené kandidátům US-DEU.
(2) Poměr udělených preferenčních hlasů v rámci listiny mezi kandidáty KDU-ČSL a
US-DEU byl obdobný jako v krajských volbách v roce 2000.7
(3) Voliči nebyli ve volbách v roce 1998 dostatečně motivováni udělovat preferenční
hlasy, a tak tedy struktura obcí, kde v roce 1998 voliči KDU-ČSL a US (jako celek)
udělili nejvíce a nejméně preferencí, byla jiná než ve volbách v roce 2002.
(4) Poměr preferenčních hlasů udělených kandidátům KDU-ČSL a US v jednotlivých
obcích ve volbách v roce 2002 měl souvislost s lokální variabilitou vybraných
sociodemografických proměnných8.
(5) Kandidáti, kteří získali potřebný počet preferenčních hlasů k posunu na první místo
kandidátní listiny (tj. sedm procent a více), zaznamenali rovnoměrnou podporu napříč
celým volebním obvodem a rozdíl mezi jednotlivými okresy navzájem nesměl činit víc
jak 15 procent, když za základ (100 procent) bylo považováno procento získaných
preferenčních hlasů daného kandidáta v celém volebním kraji. Výjimkou byl pouze
jejich „domovský“ okres, kde byla jejich podpora nepoměrně vyšší.

Struktura textu
Práce je rozdělena do sedmi kapitol, které se většinou dále vnitřně dělí na
podkapitoly. Úvodní kapitola pojednává o preferenčním hlasování v České republice od
roku 1990, o vývoji jeho úpravy, využívání voliči a vlivu na složení volených těles.
Následující kapitola představuje historii projektu Čtyřkoalice a její nástupkyně Koalice.
Třetí kapitola se věnuje personalizaci poměrných volebních listinných systémů. Další
kapitola se již plně věnuje tématu této práce, preferenčnímu hlasování voličů Koalice ve

7

U voleb v roce 2000 byl z důvodu kandidatury kandidátů ODA a DEU vzájemný poměr preferenčních
hlasů mezi KDU-ČSL a US přepočítán.
8
Jako sociodemografické proměnné byly vybrány ty, které patřily mezi nejdůležitější proměnné
vysvětlující územní variabilitu volební podpory KDU-ČSL a US ve volbách do PSP ČR v roce 1998.
Jedná se o podíl římských katolíků v jednotlivých obcích, rozvodovost, míru nezaměstnanosti a také
počet občanů s ukončeným vyšším odborným či vysokoškolským vzděláním [Kostelecký 2001: 42–43,
46]. Krom míry nezaměstnanosti, kde jsou použity aktuální data z doby konání voleb (tj. červen 2002),
pocházejí použitá data ze Sčítání lidu, domů a bytů z jara 2001.
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volbách do PSP ČR v roce 2002, a to konkrétně z celostátního hlediska. Následující tři
po sobě jdoucí kapitoly analyzují formou případových studií téma preferenčního
hlasování voličů Koalice v roce 2002 v Libereckém, Královéhradeckém a Zlínském
kraji. Poslední kapitola syntetizuje zjištěné poznatky z těchto případových studií.
Získané poznatky shrnuje Závěr.

Metodologický rámec
Na základě výše stanovených cílů a hypotéz jsou v této práci využity
odpovídající metody. K analýze preferenčního hlasování ve vybraných volebních
krajích využívá prostorově a časově agregovaná (nejen volební) data ČSÚ a
Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Základní úrovní téměř celé analýzy je
úroveň obcí, pouze poslední hypotéza je zkoumaná na okresní úrovni. Ve sledovaném
období let 1998-2002 došlo ve vybraných krajích ke změně obecní struktury pouze ve
Zlínském kraji, konkrétně znovu samostatnost získalo sedm obcí (viz Tabulka 2).
Vzhledem k nemožnosti získání dat z těchto obcí z doby před jejich osamostatněním,
jsou tyto obce v práci pojímány, jako kdyby k jejich osamostatnění v daném období
nedošlo.

Tabulka 2: Obce, které ve Zlínském kraji ve sledovaném období let 1998-2002 získaly
samostatnost
Osamostatněná obec
Lukoveček
Bohuslavice nad Vláří
Rokytnice
Petrůvka
Ostrata
Šelešovice
Lhota u Vsetína

Osamostatnila se od
Fryšták
Slavičín
Slavičín
Slavičín
Zlín
Kroměříž
Vsetín

Rok
2001
2001
2000
1999
2001
2001
1999

Okres
Zlín
Zlín
Zlín
Zlín
Zlín
Kroměříž
Vsetín

Zdroj: Doležálek 2008: 15.

Postupováno je pomoci kvantitativních a v malé míře i kvalitativních metod.
Jako nejvhodnějšího kvantitativního instrumentu je, s pomocí statistického programu
SPSS, užito Pearsonova korelačního koeficientu. Ten je „základním způsobem měření
vzájemné závislosti dvou proměnných a i přes některé své nedostatky zůstává
´nejdůležitější mírou síly vztahu dvou náhodných spojitých proměnných X a Y´“ [Hendl
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2004: 243].9 Pearsonův korelační koeficient nabývá hodnot v rozmezí od –1 (perfektní
negativní korelace mezi zkoumanými proměnnými) až po +1 (perfektní pozitivní
korelace mezi zkoumanými proměnnými). Dle absolutní hodnoty korelačního
koeficientu bývají tradičně stanovena tři orientační pásma síly korelace mezi
zkoumanými proměnnými: (1) slabá korelace (0,1 – 0,3); (2) střední korelace (0,3 –
0,7); (3) silná korelace (0,7 – 1) [Hendl 2004: 243-247], přičemž pro potřeby této práce
bylo dále pásmo střední korelace ještě rozděleno na pásmo středně slabé korelace (0,3 –
0,5) a pásmo středně silné korelace (0,5-0,7). Vzhledem k faktu, že se práce vedle
komparace situace ve třech vybraných krajích zabývá i spojitostí preferenčního chování
voličů koaličních stran v roce 2002 s volbami v roce 1998 a 2000, je užito kombinace
synchronní a diachronní komparace.

Reflexe tématu v odborné literatuře
Zvolené úzkoprofilové téma týkající se problematiky jedné sekundární
proměnné volebního systému v jednom volebním roce u jedné volební strany nemá
celkem dle předpokladů v odborné politologické literatuře příliš silné zázemí. Autor
tedy v tomto ohledu neměl na koho navazovat a mohl se tak de facto opírat jen o data
ČSÚ a MPSV.
Lepší situace panuje u prvních uvozujících kapitol týkajících se problematiky
Čtyřkoalice a preferenčního hlasování v České republice, resp. ve volbách v roce 2002.
Historii Čtyřkoalice popsal např. Petr Kolář ve své stati Vzestup a pád Čtyř/Koalice ve
sborníku věnovaném sněmovním volbám v roce 2002 Volby do poslanecké sněmovny
(2003 – editoři Lukáš Linek, Ladislav Mrklas, Adéla Seidlová a Petr Sokol) či Petr
Dimun ve článku Taková byla Čtyřkoalice v Revue Proglas (2002). Další pohled na
historii Čtyřkoalice nabízejí četné práce, které ji reflektují z hlediska vývoje
jednotlivých členských stran, jako např. Petr Fiala s Markem Suchým (KDU-ČSL),
resp. s Miroslavem Marešem (US-DEU) a Jakub Šedo (ODA) v monumentálním
dvoudílném sborníku mapujícím vývoj českého stranického systému od druhé poloviny
19. století: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a
Československu 1861-2004 (2005 – editoři Pavel Marek a Jiří Malíř). Problematice
období Čtyřkoalice prizmatem dění v lidové straně je také věnován prostor např.
zásluhou Petra Fialy a Jiřího Forala v knize mapující vývoj českého politického
9

Všechny spojité proměnné byly, z důvodu co nejmenšího možného zkreslení výsledku korelace,
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katolicismu v českých zemích Český politický katolicismus 1848-2005 (2008 –
uspořádal Pavel Marek). Neocenitelný význam k této tématice, zejména k bližšímu
pochopení některých událostí, měl pro autora i dobový denní tisk.
Téměř každá odborná stať či publikace zabývající se volebními systémy a z nich
konkrétně listinnými poměrnými systémy reflektuje i možnost jejich personalizace. Pro
potřeby této diplomové práce bylo čerpáno jak od českých, tak zahraničních autorů.
Konkrétně se jednalo o Volební systémy (2009) kvarteta na Moravě působících autorů
Romana Chytilka, Jakuba Šeda, Tomáše Lebedy a Dalibora Čalouda, dále pak o
Electoral Systems. A Comparative Introduction (2001) Davida Farrella, Electoral
System Design. The New International IDEA Handbook (2005) mezinárodního
autorského kolektivu pod vedením Andrew Reynoldse, Bena Reillyho a Andrew Ellise
či sborník The Politics of Electoral Systems (2005) editovaný Michaelem Gallagherem a
Paulem Mitchellem.
Informace o legislativní úpravě preferenčního hlasování po roce 1989 byly
čerpány z volebních zákonů pro daný typ voleb, u voleb z doby před rozpadem
společného státu Čechů a Slováků pak z publikací, pod kterými je podepsán, jako autor
či spoluautor, Jan Filip z katedry ústavního práva a politologie Právnické fakulty
Masarykovy univerzity v Brně (MU): Základní otázky volebního práva (1992) a Volební
inženýrství v ČSFR a ČR v letech 1990 až 1992 (1992 – společně s Karlem Schellem).
Velmi cenné informace týkající se jak právní úpravy, tak i samotných výsledků
preferenčního hlasování ve sněmovních volbách poskytuje zatím svého druhu ojedinělá
bakalářská práce Jana Morkese z katedry politologie Fakulty sociálních studií MU
Analýza preferenčního hlasování do PSP ČR (2007), která byla i o rok později
v nekrácené verzi publikována v European Electoral Studies. Komplexní náhled na
preferenční hlasování ve sněmovních volbách v roce 2002 přináší Štěpán Pecháček ve
stati Preferenční hlasování ve volbách do PS v již zmíněném sborníku věnovanému
volbách do sněmovny v roce 2002, částečně pak ještě kolektiv autorů pod vedením
Pavla Šaradína v publikaci Volby 2002 a také Jakub Kyloušek ve svém příspěvku
Osobnostní rozměr parlamentních voleb (kandidátní listiny, preferenční hlasy a
základní charakteristika zvolených poslanců), který se sice zabývá volbami v roce 2006,
ale reflektuje v něm i volby o čtyři roky dříve. Tento příspěvek je součástí sborníku

zváženy počtem registrovaných voličů v jednotlivých obcích ve volbách v roce 2002.
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Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006 (2006 - editoři Dalibor Čaloud, Tomáš
Foltýn, Vlastimil Havlík a Anna Matušková).
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1 Preferenční hlasování v ČR – úprava, vliv na složení
voleného tělesa, využití
1.1 Nastavení preferenčního hlasování a jeho vývoj
Pro volby v roce 1990, kdy bylo možné poprvé využít preferenčních hlasů, byly
jak pro Českou národní radu (ČNR), tak i pro obě komory Federálního shromáždění
(FS) stanoveny dvě podmínky pro posun níže postaveného kandidáta do čela kandidátní
listiny. Tou první bylo, že minimálně deset procent voličů dané strany, hnutí či koalice
muselo udělit alespoň jeden preferenční hlas. Pokud toto bylo splněno, pak se kandidát
posunul do čela kandidátní listiny, jestliže obdržel preferenční hlas víc jak od 50 procent
voličů, kteří využili možnosti preferenčního hlasování.10 Celkem mohl každý volič
udělit až čtyři preferenční hlasy.
Pro volby v roce 1992 došlo k zásadním změnám. Jejich leitmotivem byla oproti
předchozím volbám zásada, že čím víc voličů preferenční hlas udělí, tím víc by tyto
preferenční hlasy měly být uplatněny. Ve volbách do FS se při zachování
desetiprocentního kvora preferujících voličů kandidát mohl posunout do čela kandidátní
listiny, když získal takový počet preferenčních hlasů, který odpovídal minimálně třem
procentům voličských hlasů, tj. všech hlasů odevzdaných pro listinu [Filip 1992: 229].
Takto nízko nastavené kvorum způsobilo, že voliči mohli de facto pořadí kandidátů na
listině sestavit znovu dle svého výběru. Pro volby do ČNR bylo kvorum preferujících
voličů vypuštěno a kandidát, aby se mohl posunout do čela listiny, musel obdržet
minimálně 15 procent voličských hlasů [Filip, Schelle 1992: 113].
V roce 1995 byla nově přijatým Volebním zákonem tato hranice pro volby do
PSP ČR snížena na deset procent a bylo také znovuzavedeno desetiprocentní kvorum
preferujících voličů. Tato úprava platila ve volbách v letech 1996 a 1998 [Zákon č.
247/1995 Sb., Morkes 2007: 14].
Období opoziční smlouvy přineslo naprostou změnu v pravidlech pro preferenční
hlasování. Jako „pohrobek“ přežilo Ústavním soudem odmítnutou změnu volebního
10

Populární kandidát, často lídr kandidátky, jenž by získal mandát i tak, mohl prakticky znemožnit
uplatnění preferenčního hlasování u ostatních kandidátů. To byl třeba příklad Václava Klause, lídra
Občanského fóra (OF) v Severomoravském kraji ve volbách do SL FS. Klaus obdržel 364 827
preferenčních hlasů, což znamenalo, že jeho jméno zakroužkovalo 93,03 % voličů, jež preferenčního
hlasování využili [Filip 1992: 229]. Dle Štěpána Pecháčka „s ohledem na tehdejší politickou realitu
můžeme vyvodit, že tento efekt byl ze strany tvůrců zákona očekávaný, ba dokonce zamýšlený a chtěný“
[Pecháček 2003: 136].
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zákona snížení počtu preferenčních hlasů, které mohl volič udělit, a to ze čtyř na dva11.
Dále byl vyškrtnut požadavek na minimální procento preferujících voličů a snížen byl i
počet preferenčních hlasů nutných k posunu do čela listiny z deseti na sedm procent12,
byť někteří poslanci v čele s Janou Volfovou navrhovali mnohem radikálnější snížení, a
to až na tři procenta [Morkes 2007: 15, Pecháček 2003: 137]. V roce 2007 byla tato
hranice na návrh poslanců Böhnische a Jičínského opětovně snížena a v současné době
tedy činí pět procent. Rovněž byl ze dvou na čtyři navýšen maximální počet
preferenčních hlasů, které může volič udělit.
Ve volbách do zastupitelstev vyšších územně správních celků (krajů) může volič
udělit až čtyři preferenční hlasy, přičemž hranice nutná pro posun do čela listiny byla
zákonodárci stanovena na deset procent [Zákon č. 130/2000 Sb.]. Pro volby do
Evropského parlamentu (EP) volič disponuje maximálně dvěma preferenčními hlasy a
kandidát se na první místo listiny posouvá v tom případě, pokud mu udělí preferenční
hlas minimálně pět procent voličů dané kandidátní listiny [Zákon č. 62/2003 Sb.].

1.2 Vliv preferenčního hlasování na složení volených těles
1.2.1 FS, ČNR a PSP ČR
I když bylo ve volbách v roce 1990 preferenčního hlasování hojně voliči
využíváno, vinou přísně nastavených podmínek (viz výše) se preferenční hlasování na
složení ČNR neprojevilo vůbec a v české části FS projevilo velmi skromně. Většinou se
jednalo o osobnosti známé z televizní obrazovky [Filip 1992: 229]. Do Sněmovny
národů (SN) byla z nevolitelného místa pomocí preferenčních hlasů v Západočeském
kraji za Občanské Fórum (OF) zvolena Jana Hlaváčová, ve Sněmovně lidu (SL) zasedli
zásluhou preferenčních hlasů za OF Marta Skarlandtová (Jihočeský kraj), Marta
Kubišová (Západočeský kraj) a Šimon Pánek (Severomoravský kraj). Mandát dále díky
preferenčním hlasů získal Jiří Svoboda (Hl. m. Praha) a Jiří Maštálka (Západočeský
kraj) z Komunistické strany Československa (KSČ) a také Soňa Matochová
(Jihomoravský kraj) z Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnost pro Moravu a
Slezsko (HSD-SMS).

11

Vzhledem k tomu, že volební obvody měly mít velikost nejčastěji pět až šest mandátů, byly dosavadní
čtyři preferenční hlasy nadbytečné [Lebeda 2004: 143].
12
Příznačné pro volební dění bylo to, že zatímco proti této úpravě hlasovali poslanci US-DEU, poslanci
zvolení za KDU-ČSL byli pro.
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V roce 1992 dokázali voliči ve „federálních“ volbách využít velmi nízce
stanovené hranice nutné pro posun kandidáta do čela listiny a v mnoha případech
výrazně přetvořili pořadí jednotlivých kandidátů. Zatímco do ČNR byli zvoleni
z nevolitelného místa tři kandidáti: Tomáš Štěrba a Josef Křížek z Liberálně sociální
unie (LSU) a Jiří Hájek z Levého Bloku (LB), pak ve FS vděčilo preferenčním hlasům
za svůj mandát 21 poslanců SL: deset z Koalice Občanské demokratické strany a
Křesťanskodemokratické strany (ODS-KDS), pět z LB, tři z Československé sociální
demokracie (ČSSD), dva z LSU a jeden ze Sdružení pro republiku – Republikánské
strany Československa (SPR-RSČ) a 19 členů SN: osm z ODS-KDS, čtyři z LB, po
třech ze SPR-RSČ a LSU a jeden z KDU-ČSL. Celkově tak voliči v české části státu
v prvním skrutiniu ovlivnili preferenčními hlasy ve FS obsazení více než čtvrtiny
mandátů (28,17 %).13

Tabulka 3: Přehled počtu poslanců, jež byli ve volbách 1992 zvoleni pomocí
preferenčních hlasů, za jednotlivé volební kraje
Volební kraj
Praha
Středočeský
Jihočeský
Západočeský
Severočeský
Východočeský
Jihomoravský
Severomoravský
Celkem

ČNR
1
1
1
3

SN
3
1
3
2
5
5
19

SL
2
4
1
3
3
4
4
21

Celkem
2
7
2
2
6
5
9
10
43

Zdroj: vlastní zjištění dle http://www.volby.cz.

Zatímco volby 1992 byly na přesuny níže postavených kandidátů napříč
kandidátní listinou bohaté, pak druhá půle 90. let již byla v tomto ohledu velmi střídmá.
Ve volbách 1996 preferenční hlasy neovlivnily obsazení žádného mandátu, v roce 1998
dostaly preferenční hlasy do sněmovny ve Středočeském kraji Vlastu Parkanovou
(KDU-ČSL) a v kraji jihočeském Jiří Vlacha (US).

13

Pokud by pro volby do FS platily stejné podmínky jako pro volby do ČNR, pak by zásluhou
preferenčních hlasů získali mandát jen Ladislav Adamec a Josef Vondruška (LB) a Zdeněk Rodr (LSU).
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Především společná kandidatura KDU-ČSL a US-DEU a snížené kvorum14
z deseti na sedm procent měli ve volbách v roce 2002 za následek, že počet poslanců,
kteří získali svůj mandát v důsledku preferenčního hlasování, se oproti předchozím
volbám zšestinásobil na 12. Mimo jedenáctku poslanců a poslankyň zvolených za
Koalici (Tomáš Kvapil, Jaroslav Lobkowicz, Jaromír Talíř, Jiří Karas, Taťána
Fischerová, František Pelc, Vilém Holáň, Jan Škopík, Ladislav Šustr, Josef Vícha a Jiří
Hanuš) získala v Královéhradeckém kraji mandát pomocí preferenčních hlasů i Zdeňka
Horníková z ODS [Morkes 2007: 38].
O čtyři roky později oproti předchozím volbám pronikl pomocí preferenčních
hlasů do sněmovny pouze poloviční počet zákonodárců. Z nevolitelných míst se do
dolní parlamentní komory dostali čtyři členové poslaneckého klubu Komunistické
strany Čech a Moravy (KSČM): Zuzka Bebarová-Rujbrová, Václav Exner, Vladimír
Koníček a Milada Halíková, dále pak ještě i Alena Páralová z ODS a Pavel Ploc za
Českou stranu sociálnědemokratickou (ČSSD) [Morkes 2007: 38].
Zatím poslední sněmovní volby v roce 2010 překonaly co do počtu kandidátů
zvolených z nevolitelných míst i federální volby z roku 1992, když jich v atmosféře
výrazné voličské frustrace bylo pomocí preferenčních hlasů zvoleno 4715: 16 z ODS, 12
z TOP 09, deset z ČSSD, pět z KSČM a čtyři z Věcí veřejných (VV).

1.2.2 Kraje
Vzhledem k vysoce nastavené hranici pro posun kandidáta do čela kandidátní
listiny dochází k tomuto jevu v případě krajských voleb velmi výjimečně. Ve všech
případech se jednalo o kandidáta strany či koalice, která patřila v daný volební rok
v kontextu daného kraje mezi menší či střední16. Velikost daného kraje byla oproti tomu
při takhle vysoko nastavené hranici vedlejší. Z jednotlivých takto zvolených krajských
zastupitelů stojí za zmínku především případ poslance Jaroslava Lobkowicze (dříve
14

Opomenout nelze také územní faktor, když místo dřívějších osmi volebních krajů existovalo nyní
volebních krajů 14 a až na dva (Praha, Středočeský kraj) se tak zmenšením většiny volebních krajů
zvýšila šance kandidátů dosáhnout kvora.
15
Pokud by neexistovala uzavírací volební klauzule a ve Sněmovně tak zasedli i zástupci stran, které
získaly méně než pět procent hlasů, zvýšil by se počet poslanců zvolených pomocí preferenčních hlasů
ještě o dva. Zasedli by v ní i David Macek, Ludvík Hovorka (oba KDU-ČSL) a Ondřej Feber (SPOZ),
kteří všichni shodně původně figurovali na kandidátních listinách ve svých krajích na čtvrtém místě.
Poslancem by se naopak v tomto případě nestal Jan Florián, který se do sněmovny dostal z posledního 36.
místa pražské kandidátní listiny ODS [Navrátil 2010].
16
V dosavadních trojích volbách v letech 2000-08 získalo mandát pomocí preferenčních hlasů 20
kandidátů. 15 z nich bylo zvoleno za stranu či koalici, která v daném kraji získala méně než deset procent
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KDU-ČSL, nyní TOP 09), jenž byl jako jediný zvolen krajským zastupitelem pomocí
preferenčních hlasů hned dvakrát17, dále pak Jiří Zelenka, jehož preferenční hlasy
dostaly v roce 2008 do zastupitelstva Ústeckého kraje až z 50. místa kandidátní listiny
Severočeši.cz, či nynější hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák (ČSSD), jehož
kariéru na úrovni kraje pomohly v roce 2000 nastartovat taktéž preferenční hlasy.

Tabulka 4: Přehled počtu krajských zastupitelů, jež byli v letech 2000-08 zvoleni
zásluhou preferenčních hlasů
Kraj
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský
Celkem

2000
1
1
2
1
1
6

2004
1
1
2
2
1
7

2008
1
2
1
3
7

Celkem
2
3
1
1
5
1
2
3
1
1
20

Zdroj: vlastní zjištění dle http://www.volby.cz.

1.2.3 Evropský parlament
Jediným kandidátem v zatím uskutečněných dvojích evropských volbách, který
se dokázal z nevolitelného místa dostat až do Bruselu (Štrasburku), byl v roce 2004
sexuolog Jaroslav Zvěřina z ODS. Vinu na této bídné bilanci má primárně to, že pro
tyto volby tvoří území České republiky jediný volební obvod. To téměř znemožňuje i
velmi dobře regionálně ukotveným, ale ne celostátně známým kandidátům vést účinnou
osobní kampaň.

1.3 Využívání preferenčních hlasů

hlasů, čtyři za stranu či koalici, jež získala mezi deseti až patnácti procenty hlasů, a pouze jeden byl ze
strany, která získala (a to jen velmi těsně) více než patnáct procent hlasů.
17
Krom toho byl ve sněmovních volbách v roce 2002 zvolen rovněž z nevolitelného místa zásluhou
preferenčních hlasů.
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Jak nám napovídá graf 1, zachycující vývoj preferenčního hlasování ve volbách
do ČNR, resp. PSP ČR v letech 1990-2010, tak ochota voličů udělit preferenční hlas
v druhé polovině 90. let minulého století oproti počátku této dekády velmi razantně
poklesla a svého dna dosáhla v roce 1998. Ovšem jak prudce klesala mezi léty 1992-98
ochota voličů kroužkovat kandidáty jednotlivých stran, tak stejně strmě se oproti
předchozím volbám v roce 2002 počet kroužkujících voličů naopak zvedl. A to dokonce
tak, že i když volič mohl oproti předchozím volbách udělit pouze polovinu
preferenčních hlasů, tak se celkový podíl preferenčních hlasů oproti volbám v roce 1998
zvedl o přibližně o dvě desetiny procenta. Na tomto faktu se podepsaly pravděpodobně
zejména dva faktory: nejnižší volební účast ze sledovaných voleb a také snaha voličů,
především těch lidoveckých, prosadit v rámci Koalice své kandidáty [Kyloušek 2006:
116]. „Renesanci“ preferenčního hlasování ve volbách do sněmovny započatou v roce
2002 potvrdily i zatím poslední dvoje další volby o čtyři a osm let později, byť
minimální možné procento voličů ochotných udělit preferenční hlas mělo mírně
sestupnou tendenci.

Graf 1: Celkový podíl udělených preferenčních hlasů (k počtu voličů) a minimální
možný počet preferujících voličů ve volbách do ČNR, resp. PSP ČR v letech 1990-2010
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Zdroj: vlastní zjištění a zobrazení dle http://www.volby.cz a http//www.czso.cz.

Ačkoliv je meziregionální srovnání využívání preferenčních hlasů do značné
míry determinováno kandidaturou významných lídrů kandidujících stran [Kyloušek
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2006: 116], i přesto lze ve volbách do ČNR, resp. PSP ČR v letech 1990-2010
vysledovat určité voličské vzorce. Mezi stabilně jedny z nejaktivnějších voličů
v disciplíně kroužkování kandidátů patří s výjimkou voleb v roce 2002 voliči
bývalého Severočeského kraje a jeho nástupnických krajů: Ústeckého a Libereckého.
Velmi aktivní, po mírnému ústupu z pozic v letech 2002 a 2006, byli také voliči na
severu Moravy a ve Slezsku.18 Mezi volební kraje s nejvyšším podílem udělených
preferenčních hlasů se od voleb v roce 1998 dostala i Praha. Naopak mezi tradičně
nejméně aktivní regiony se řadí voliči ze středních Čech a rovněž, s výjimkou roku
1996 a v případě Pardubického kraje také roku 2010, voliči z východních Čech.
V poměru k celkovému počtu hlasů pro stranu byli v letech 1990 a 1992 ze stran,
které překročily uzavírací klauzuli, nejaktivnější voliči OF, resp. LB. Od voleb v roce
1996 až do voleb v roce 2006 nejvíce kroužkovali v průměru jednotlivé kandidáty voliči
KDU-ČSL, resp. Koalice. Po tom, co lidovci nepřekročili uzavírací klauzuli, udělili ve
volbách v roce 2010 ze stran postoupivších do dolní komory průměrně nejvíce
preferenčních hlasů voliči ODS.

1.4 Výše kvora versus počet preferenčních hlasů
Co mělo v dosavadních volbách do ČNR, resp. PSP ČR (1990-2010) větší vliv
na to, kolik kandidátů z volebně úspěšných stran překročilo zákonem stanovené
kvorum? Předurčovala to samotná výše kvora, nebo měl větší vliv celkový počet
preferenčních hlasů, jež mohl volič udělit? Vzhledem k faktoru rozdílného počtu a
velikosti volebních krajů v obou sledovaných dekádách je třeba hodnotit každé období
samostatně, a přesto je hodnocení obdobné.
V 90. letech minulého století, vzhledem k existenci velkých volebních krajů (1343 mandátů) a také zkušenosti z voleb do FS v roce 1992, bylo pro to, aby kandidát
mohl uspět, naprosto zásadním faktorem nastavení výše kvora. V následujícím desetiletí
došlo sice se zřízením vyššího počtu volebních krajů (velikost 5-25 mandátů) ke zvýšení
důležitosti počtu preferenčních hlasů, ale ty jsou i nadále faktorem, jehož konkrétní síla
je odvislá od výše kvora. Pokud je vysoké, pak i sebevětší počet preferenčních hlasů, jež
může volič udělit a nemůže-li je kumulovat, příliš mnoho nezmůže. Naopak pokud je

18

V Severomoravském kraji opakovaně kandidovali v 90. letech Václav Klaus a Miloš Zeman.
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kvorum nízké, pak každý preferenční hlas navíc, jež může volič udělit, získává na
významu19.

Graf 2: Počet kandidátů, kteří překročili ve volbách do ČNR, resp. PSP ČR v letech
1990-2010 kvorum
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Zdroj: vlastní zjištění a zobrazení dle http://www.volby.cz a http//www.czso.cz.

19

Za příklad může např. sloužit srovnání krajských voleb a posledních sněmovních voleb, kde volič
shodně mohl udělit čtyři preferenční hlasy, ale počet úspěšných kandidátů byl vzhledem k rozdílné výši
kvora diametrálně odlišný.
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2 Historie Čtyřkoalice – vznik, vývoj a zánik
Dne 1. 9. 1998 byla předsedy KDU-ČSL Josefem Luxem, US Jan Rumlem,
Občanské demokratické strany (ODA) Danielem Kroupou a Demokratické unie (DEU)
Ratiborem Majzlíkem podepsána Čtyřkoaliční dohoda o společném postupu pro
nadcházející senátní a komunální volby.20 Cílem tohoto účelového spojení byla snaha
zabránit ČSSD a ODS získat v Senátu ústavní většinu. Navzdory sporům o nominaci
v některých obvodech (Karlovy Vary, Praha 10 či Kroměříž) Čtyřkoalice vyslala
v každém obvodě svého společného kandidáta, krom obvodu Most, kde nekandidoval
nikdo [Fiala, Foral 2008: 485]. I přes nesporný úspěch, když Čtyřkoalice se ziskem 13
mandátů21 celkově zvítězila, se nepodařilo dosáhnout hlavního cíle. Strany opoziční
smlouvy nadále disponovaly, byť o jediný mandát, ústavní většinou i v horní komoře.
Zakomponování většinotvorných prvků do volebního zákona pro Poslaneckou
sněmovnu tak už nemělo nic stát v cestě.

Tabulka 5: Přehled senátorů Čtyřkoalice zvolených ve volbách v roce 1998
Jméno
Jiří Skalický
Jiří Rückl
Daniel Kroupa
Zuzana Roithová
Jan Ruml
Jaroslava Moserová
Bohumil Čada
Stanislav Bělehrádek
Václav Jehlička
Jaroslav Šula
Emil Škrabiš
František Kroupa
Jaroslav Kaňa

Navrhující strana
ODA
ODA
ODA
KDU-ČSL
US
ODA
KDU-ČSL
KDU-ČSL
ODA
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL

Senátní obvod
7 – Plzeň-jih
16 – Beroun
19 – Praha 11
22 – Praha 10
25 – Praha 6
43 – Pardubice
46 – Ústí nad Orlicí
49 – Blansko
52 – Jihlava
67 – Nový Jičín
73 – Frýdek-Místek
76 – Kroměříž
79 - Hodonín

Zdroj: http://www.volby.cz.

20

První kontury této možné spolupráce jsou však o několik měsíců starší, konkrétně spadají do období
předchozí „poloúřednické“ vlády Josefa Tošovského. Josef Lux vědom si popularity vlády (krom KDUČSL se jí účastnila i US, ODA a „úředničtí“ ministři) navrhoval, aby šla do předčasných parlamentních
voleb jako jeden blok s šancí na vítězství ve volbách. Tento návrh však byl z obavy o budoucnost US
odmítnut jejím předsedou Janem Rumlem [Tabery 2006: 33].
21
Zajímavým faktem je, že pět z těchto 13 mandátů získali kandidáti ODA, jejíž politická relevance byla
velmi slabá, zatímco z kandidátů parlamentní US získal mandát jen její předseda Jan Ruml.
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Převážně vinou dočasného bezvládí v KDU-ČSL22, které měl rozhodnout sjezd
plánovaný na 29. – 30. 5. 1999, a také její obecné odtažitosti k vzájemné integraci začal
po senátních volbách projekt Čtyřkoalice skomírat. Fungování Čtyřkoalice se v první
polovině roku omezilo na každotýdenní hodinovou schůzku předsedů jednotlivých stran
a na každotýdenní jednání vedení poslaneckých klubů v době, kdy byla schůze
Poslanecké sněmovny či jednaly její výbory [Fiala, Foral 2008: 487]. Novou dynamiku
do fungování Čtyřkoalice přinesla smrt senátora ODS Václava Bendy v červnu 1999 a
následné doplňovací volby, ve kterých suverénně zvítězil nezávislý kandidát Václav
Fischer. ČSSD a ODS tak ztratily v horní komoře ústavní většinu. Přesně o měsíc
později (28. 9. 1999) daly čtyřkoaliční strany podpisem tzv. Svatováclavské smlouvy
pevnější základ své spolupráci.23 Jejím obsahem bylo: společný postup před
parlamentními volbami, následně i po volbách, neuzavření dohody o spolupráci s jinou
stranou na parlamentní úrovni a zřízení Rady Čtyřkoalice tvořené předsedy a
místopředsedy jednotlivých smluvních stran [Fiala, Suchý 2005: 1441]. Na konci téhož
roku vyšla Čtyřkoalice i zásluhou spolupráce s občanským sektorem (např. Impuls 99,
Děkujeme, odejděte) z průzkumu agentury Sofres-Factum s 22,9 procenta hlasů jako
nejsilnější subjekt24.25
V září 2000 byla čtyřkoaliční spolupráce prohloubena tzv. Svatováclavskou
čtyřkoaliční smlouvou, na jejímž základě byla nově zřízená osmičlenná Politická rada
Čtyřkoalice (po třech členech z KDU-ČSL a US, po jednom z ODA a DEU) jako její
nejvyšší orgán [Fiala, Foral 2008: 490]. Dle výše zmíněné smlouvy se Čtyřkoalice
definovala jako seskupení samostatných stran [Fiala, Mareš 2005: 1565].
O necelé dva měsíce později se stala Čtyřkoalice se ziskem 17 z 27 mandátů
jasným vítězem senátních volbách, když z moravských a slezských obvodů nezvítězil
její kandidát pouze na Vsetínsku a v Ostravě-městě. Čtyřkoalice po těchto volbách
disponovala v Senátu nejpočetnější klubem (39 senátorů) a ve spolupráci se

22

Předseda Josef Lux odstoupil 24. 9. 1998 vinou leukémie z postu předsedy KDU-ČSL a vedením strany
byl pověřen dosavadní první místopředseda Jan Kasal.
23
Několik týdnů předtím byl odmítnut návrh ODA na integraci čtyřkoaličních stran do subjektu pod
názvem Unie pro Evropu [Dimun 2002].
24
Jednalo se však o imaginární a velmi pochybné vítězství, jelikož preference Čtyřkoalice byly získány
součtem preferencí jednotlivých stran. V následných měsících pak některá média a dokonce i agentura
STEM započítávala do výsledku Čtyřkoalice jednak hlasy respondentů, kteří vyjádřili podporu
jednotlivých stranám Čtyřkoalici, tak rovněž hlasy respondentů, kteří na otázku koho by volili
odpověděli, že Čtyřkoalici. Data z jiných výzkumů (z let 2000 a 2001) přitom uváděla, že Čtyřkoalici by
např. volilo 60 procent, resp. 66 procent voličů KDU-ČSL a US [Plecitá-Vlachová 2002].
25
MF DNES 28. 12. 1999.
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spřízněnými nezávislými senátory Václavem Fischerem a Jaroslavem Kubínem v něm
získala i těsnou většinu.

Tabulka 6: Přehled senátorů Čtyřkoalice zvolených ve volbách v roce 2000
Jméno
Jan Hadrava
Edvard Outrata
Josef Zielenec
Zdeněk Bárta
Soňa Paukrtová
Helena Rögnerová
Petr Pithart
Petr Fejfar
Jiří Brýdl
Pavel Janata
Vladimír Schovánek
Milan Šimonovský
Robert Kolář
Adolf Jílek
Josef Jařab
Ondřej Feber
Jiří Stodůlka

Navrhující strana
US
US
US
KDU-ČSL
US
KDU-ČSL
KDU-ČSL
US
KDU-ČSL
KDU-ČSL
US
KDU-ČSL
US
KDU-ČSL
ODA (Impuls 99)26
US
KDU-ČSL

Senátní obvod
2 – Sokolov
17 – Praha 12
20 – Praha 4
29 – Litoměřice
35 – Jablonec nad Nisou
41 – Benešov
44 – Chrudim
47 – Náchod
50 – Svitavy
53 – Třebíč
56 – Břeclav
59 – Brno-město
62 – Prostějov
65 – Šumperk
68 – Opava
74 – Karviná
80 – Zlín

Zdroj: http://www.volby.cz, Fiala, Foral 2008: 490 – 491.

V souběžně se senátními volbami konaných krajských volbách27 skončila
z celostátního hlediska Čtyřkoalice se 171 mandáty a 22,9 procenty hlasů druhá za
ODS, jež získala 185 mandátů a 23,8 procenta hlasů [Kyloušek, Balík 2005: 223–224].
Čtyřkoalice dokázala zvítězit v Brněnském (Jihomoravském), Jihlavském (Vysočině),
Olomouckém, Pardubickém a Zlínském kraji a v obsadila v těchto krajích posty
hejtmanů (Stanislav Juránek, František Dohnal, Jan Březina28, Roman Línek a František
Slavík – všichni z KDU-ČSL). Součástí krajské „vlády“ pak byla Čtyřkoalice dále
v Budějovickém

(Jihočeském),

Královéhradeckém,

Libereckém,

Ostravském

(Moravskoslezském), Plzeňském a Středočeském kraji, naopak v opozici zůstala
v krajích Karlovarském a Ústeckém.
26

Josef Jařab měl původně kandidovat pod hlavičkou známého občanského sdružení Impuls 99. Po tom
co mu v březnu 2000 vyjádřila podporu i ODA, tedy strana, jíž v Senátu zastupoval již za obvod 61 –
Olomouc v letech 1996-98, se stal kandidátem Čtyřkoalice [MF DNES 20. 3. a 4. 4. 2000].
27
Volby se neobvykle konaly jen jeden den, a to navíc ještě v neděli.
28
Lídrem kandidátní listiny Čtyřkoalice v Olomouckém kraji byl Jan Válek z US, hejtmanem se ale stal
lidovec Jan Březina, jenž byl na kandidátní listině na druhém místě. Březinovi k hejtmanskému postu
napomohl fakt, že získal 10 923 preferenčních hlasů (26,92 procenta), zatímco Válek pouze 2 504
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Tabulka 7: Rozdělení mandátů Čtyřkoalice získaných v krajských volbách v roce 2000
Strana
Mandátů

KDU-ČSL
72

US
66

ODA
17

DEU
16

Celkem
171

Zdroj: Kyloušek, Balík 2005: 224.

Po tzv. televizní krizi, kdy se představitelé Čtyřkoalice postavili na stranu
stávkujících, byla na leden roku 200129 naplánována volba lídra Čtyřkoalice,
pravděpodobného budoucího premiéra [Kolář 2003: 211]. Po neúspěšné volbě30 byl
v rámci tzv. Žďárských dohod zvolen lídrem jako kompromisní kandidát Cyril Svoboda.
Poměr míst ve stínové vládě, kterou měl sestavit, byl sedm pro US, čtyři pro KDU-ČSL,
dvě pro ODA a jedno pro DEU [Fiala, Foral 2008: 492]. Po neúspěšné snaze sestavit
stínový kabinet, torpédované zejména ze strany Svobodovy mateřské KDU-ČSL31,
Svoboda na post lídra rezignoval. Novým lídrem Čtyřkoalice se následně v březnu stal
Karel Kühnl, a v důsledku toho změnil se i poměr míst ve stínové kabinetu (osm pro
KDU-ČSL, pět pro US, dvě pro ODA a jedno pro DEU) [Fiala, Suchý 2005: 14411442]. Na původně programovém sjezdu KDU-ČSL v květnu 2001 v Jihlavě byl zvolen
novým předsedou strany Cyril Svoboda, razící oproti více prointegračně (alespoň
slovně) naladěnému Janu Kasalovi heslo: „Spolupráce, nikoliv integrace“ [Dimun
2002]. V říjnu byly po složitých jednáních sestaveny na základě tzv. Svatováclavské
koaliční smlouvy z předchozího měsíce společné kandidátní listiny pro parlamentní
volby32 v červnu příštího roku. V témže měsíci se dohodly v důsledku platnosti aditivní
uzavírací klauzule na společné integraci US a DEU, přičemž tento proces měl
být ukončen nejpozději v červnu 2003 [Kolář 2003: 213]. O dva měsíce později v
prosinci se objevily zprávy o 70 milionovém dluhu ODA vůči České pojišťovně (ČP),
na což reagovala KDU-ČSL, pod pohrůžkou vyškrtnutí kandidátů ODA z kandidátek,
požadavkem na jeho zdárné vyřešení do 15. ledna 2002. I přesto do roku 2002

preferenčních hlasů (6,17 procenta) a skončil v počtu preferenčních hlasů v rámci Čtyřkoalice až na
pátém místě.
29
V témže měsíci Ústavní soud neshledal jako kompatibilní s Ústavou většinu klíčových pasáží změny
volebního zákona z dílny ČSSD a ODS. Jako kompatibilní s Ústavou však ponechal ve volebním zákoně
aditivní uzavírací klauzuli, která znamenala, že by Čtyřkoalice ve své současné podobě musela ve volbách
do PSP ČR získat minimálně 20 procent, aby získala zastoupení v dolní komoře.
30
KDU-ČSL navrhovala bývalého náměstka ministra vnitra Jaroslava Kopřivu, US a ODA své předsedy
Karla Kühnla a Michaela Žantovského, DEU nikoho [Dimun 2002].
31
Svoboda odmítal ve „své“ vládě spolustraníky Jaroslava Kopřivu a Miroslava Kalouska.
32
Posty lídrů si paritně rozdělily KDU-ČSL a US.
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vstupovala Čtyřkoalice s reálnou vidinou vítězství v následujících sněmovních
volbách.33
ODA se v lednu 2002 skutečně dokázala dohodnout s ČP na způsobu řešení
svého dluhu.34 Navržené řešení se však ukázalo pro lidovce jako neschůdné, a tak dali
ODA další ultimatum: sloučit se do několika dnů s US-DEU35 nebo najít jiné
vypořádání závazků vůči ČP [Fiala, Foral 2008: 494]. Po týdnu nejasností schválila 28.
1. 2002 Politická rada Čtyřkoalice nový způsob vypořádání závazků ODA a spor se tak
zdál být vyřešen.36 O dva dny později však vyšlo najevo, že účetnictvím ODA prošel
několikamilionový dar nejasného původu a lidovci spolu s většinou unionistů sáhli
k vyškrtnutí kandidátů ODA z kandidátních listin.37 Čtyřkoalice se rozpadla.38
I přes odpor své předsedkyně Hany Marvanové se US-DEU rozhodla jít do voleb
společně s KDU-ČSL pod názvem Koalice a s programem nazvaným Dáme věci do
pořádku [Kolář 2003: 213]. Uvolněná místa po kandidátech ODA zaplnili v některých
krajích ve spolupráci s neziskovým sektorem (tzv. Brandýské fórum) nezávislí
kandidáti, v některých krajích se kandidátka pouze proškrtala a kandidáti níže postavení
se posunuli nahoru [Šaradín et al. 2002: 17].
Záhy po neúspěchu v červnových parlamentních volbách (zisk 14,27 procenta
hlasů a 31 mandátů), znásobeném v očích US-DEU vykroužkováním velké části jejich
kandidátů ve prospěch lidovců, se tak uzavřela definitivně historie užší spolupráce stran
Čtyř(koalice). Během půlroku tak z velké části vlastním přičiněním z politické mapy
zmizel subjekt, jenž měl šanci ji výrazným způsobem překreslit.

33

Čtyřkoalici by v polovině prosince 2001 volilo dle agentury TNS-Factum 34,6 procenta voličů
[Dolanský, Hanslík 2002].
34
ODA měla do jednoho měsíce zaplatit ČP deset milionů a další dva miliony během následujícího
půlroku, na což ji měli půjčit příznivci a bývalí straníci v čele s expředsedou Janem Kalvodou. „Zbylá“
část dluhu se měla formou daru přesunut do Nadace pro vzdělávací programy (jejím místopředsedou byl
bývalý významný člen ODA Roman Češka) a ČP by si tuto sumu mohla odečíst z daní. ODA měla
Nadaci dluh postupně splácet deseti procenty všech svých příjmů, což by jí dle příjmů z roku 2001 (5,3
mil.) trvalo asi 100 let [Pražák 2002].
35
US-DEU podobnou nabídku ODA předložila již o měsíc dříve.
36
např. viz Stenier 2002.
37
Dolanský, Hanslík 2002.
38
Otázka dluhu byla vnímána ze strany ODA (a nejen jí) spíše pouze jako zástupný problém. Skutečnými
důvody tvrdého postoje KDU-ČSL vůči ODA měla být především obava z možného nepřekonání 15
procentní uzavírací klauzule, neochota zástupců ODA spolupracovat po volbách s ČSSD či nemalé
ambice některých členů této marginální strany [Šaradín et al. 2002: 16-17].

33

Diplomová práce

3 Personalizace

Preferenční hlasování voličů Koalice ve volbách do
PSP ČR v roce 2002. S lidovci do koalice už nikdy více

listinných

poměrných

volebních

systémů
Listinný volební systém poměrné volby je v současné době jednoznačně
nejpoužívanějším volebním systémem na světě, když jej dle dat z roku 2004 pro volby
do národních zákonodárných sborů užívalo celkem 28 evropských zemích, 19 zemí ze
Střední a Jižní Ameriky, 16 afrických zemí a sedm zemí z Asie [Reynolds, Reilly, Ellis
et al. 2005: 31]. Základním definičním kritériem odlišujícím tento volební systém od
ostatních je existence kandidátních listin, kde volič na základě podoby hlasování buď
má, nebo nemá možnost zasahovat do stranou stanového pořadí jednotlivých kandidátů.
Z tohoto hlediska jsou pak listinné volební systémy děleny do tří kategorií: přísně
vázané (closed/rigid list), vázané (open/flexible list) a volné (free list) [Chytilek, Šedo,
Lebeda, Čaloud 2009: 209].
Nejčastěji aplikovaným typem kandidátních listin v listinných volebních
systémech poměrné volby jsou přísně vázané kandidátní listiny, kde volič nemůže nijak
ovlivnit předem stanovené pořadí kandidátů a tento typ kandidátních listin je zároveň
také nevnímavý k aktuálnímu politickému dění. Jako příklad slouží třeba první
celoněmecké volby v roce 1990, kdy bylo čtyři dny před samotným konáním voleb u
jednoho z kandidátů ve východním Německu zjištěno, že byl informátorem tajné
policie. Strana, za kterou kandidoval, ho sice ho ihned zbavila členství ve straně, avšak
vzhledem k přísně vázanému charakteru kandidátní listiny a nemožnosti stáhnout
kandidáta z kandidátní listiny ho voliči nemohli vykroužkovat, a pokud tedy chtěli volit
jeho bývalou stranu, museli ji volit s vědomím, že volí i jej [Reynolds, Reilly, Ellis et al.
2005: 84]. Na druhé straně nemožnost voličů měnit pořadí kandidátů na kandidátní
listině napomáhá kandidatuře a zastoupení zástupců etnických a jazykových menšin, ale
i žen, jelikož nemohou být odstraněni pomocí preferenčních hlasů z volitelných míst
[Farrell 2001: 83]. V Evropě jsou přísně vázané kandidátní listiny obvyklé především,
s výjimkou Řecka, na jihu kontinentu a Balkáně.

Obrázek 1: Volební lístek pro parlamentní volby v Guinea-Bissau – příklad přísně
vázané kandidátní listiny
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Zdroje: http://worldfocus.org/

V přímém protikladu vůči přísně vázaným kandidátním listinám stojí volná
kandidátní listina, která nabízí voliči největší příležitost pro ovlivnění personálního
složení voleného tělesa. Kandidáti bývají na stranické kandidátní listině většinou řazeni
dle abecedy, volič disponuje tolika hlasy dle toho, kolik se bude rozdělovat ve volebním
obvodě mandátů, a své hlasy může kumulovat. Dále volič může volič vyškrtnout či
dopisovat kandidáty a také své hlasy panašovat. Mandáty pak získávají kandidáti, jež
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získali nejvíce preferenčních hlasů, což může posílit roli zájmových skupin na úkor
politických stran39 [Reynolds, Reilly, Ellis et al. 2005: 90, Chytilek, Šedo, Lebeda,
Čaloud 2009: 210]. Tohoto systému kandidátních listin je z evropských zemích
v současné době užíváno pouze ve Švýcarsku a Lucembursku.
Střední cestou mezi přísně vázanou kandidátní listinou a volnou kandidátní
listinou, kterou se vydalo po roce 1989 i československé, resp. české volební
zákonodárství, je heterogenní skupina volebních systémů s vázanou kandidátní listinou,
kde mají voliči v menší či větší míře možnost pomocí preferenčních hlasů dopomoci
zvolení kandidátům z nevolitelných míst na kandidátních listinách. Na druhou stranu ale
možnost změnit pořadí kandidátů na kandidátních listinách může s sebou přinést
nežádoucí efekt v podobě podreprezentace žen a etnických a jazykových menšin. Jako
příklady slouží např. silně patriarchální Kosovo, kde zavedení možnosti udělování
preferenčních hlasů zapříčinilo menší zastoupení žen, či Srí Lanka, kde velké
(sinhálské) strany měly úmysl dostat do parlamentu i umírněné zástupce menšinových
Tamilců, ale velká část sinhálských voličů cíleně hlasovala pro níže postavené sinhálské
kandidáty [Reynolds, Reilly, Ellis et al. 2005: 90]. Volební systémy užívající vázaných
kandidátních listin se mezi sebou vzájemně odlišují dle toho, zda volič má povinnost
udělit preferenční hlas a také zda existuje nějaká hranice získaných preferenčních hlasů
nutná pro posun kandidáta do čela kandidátní listiny. Povinnost označit kandidáta, a tím
i stranu, kterou volí, má z evropských zemí volič např. ve Finsku, Polsku, Estonsku či
Nizozemí, naopak volbu, zda jej udělit, či neudělit, má volič krom České republiky na
Slovensku, v Řecku či Litvě. Co se týče kvora získaných preferenčních hlasů, pak pro
posun kandidáta na kandidátní listině není stanoveno v Litvě, Finsku nebo Polsku.
Kvorum je v Evropě naopak zakotveno krom České republiky ještě např. na Slovensku,
v Rakousku, Estonsku či Belgii a může mít rozdílnou povahu – počet preferenčních
hlasů odpovídajících určitému procentu voličských hlasů, procento všech preferenčních
hlasů, které daná kandidátní listina získala, nebo počet preferenčních hlasů
odpovídajících volební kvótě, resp. její části. Platí přitom, že čím je kvorum vyšší, tím
více se posiluje role strany nad výběrem kandidátů [De Winter 2005: 422-423, Farrell
2001: 83-84, Chytilek, Šedo, Lebeda, Čaloud 2009: 211, Kleinová 2007: 240, Kubát
2005: 116, Müller 2005: 404, Raunio 2001: 480-481, Valterová 2009: 92].

39

Giovanni Sartori ve švýcarském případě tento fakt relativizuje s poukazem na skutečnost, že stranická
skladba vlády je ve Švýcarsku od roku 1959 předem dána, takže vládě je zcela lhostejné, co může volební
systém volné kandidátní listiny přinést [Sartori 2001:22].
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Obrázek 2: Volební lístek pro volby do dolní parlamentní komory v Belgii – příklad
vázané kandidátní listiny

Zdroj: http://www.belgium.be
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4 Volby 2002 a preferenční hlasování voličů Koalice
„Lidi na mítincích mi říkali, že jedničku nemusejí na volebním lístku kroužkovat, a tady
to mám.“40
Zdeněk Kořistka (US-DEU), nezvolený lídr Koalice v Moravskoslezském kraji

„Považujeme řízené použití preferenčních hlasů členské základny pro jejich kandidáty
za výrazné poškození spolupráce obou našich stran.“41
Ivana Hanačíková (US-DEU), nezvolená dvojka Koalice ve Zlínském kraji

„Jsem ochoten přiznat porážku, když by někdo prohrál se svým vlastním partnerem,
kdyby se posunovalo uvnitř stran. Ale když přeskočil kandidát jedné strany kandidáta
druhé strany, to je prostě pouze porušení rovnováhy v Koalici.“42
Ivan Pilip (US-DEU), nezvolený 1. místopředseda strany a dvojka Koalice
v Královéhradeckém kraji

„Neumím si představit, že někdo, kdo získal mandát ne čachry, ale z vůle voličů, že by
se ho měl zříkat kvůli tomu, aby vyrovnal poměry.“43
Jan Kasal (KDU-ČSL), zvolený lídr Koalice na Vysočině

Koalice ve sněmovních volbách roku 2002 nominovala ve 14 volebních krajích
celkem 342 kandidátů, z nichž 177 reprezentovalo US-DEU, lidovce pak kandidátů 165.
V pěti krajích (Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Plzeňský a Zlínský) bylo
zastoupení obou stran na kandidátních listinách paritní, ve dvou krajích (Olomoucký a
Pardubický) nebyla parita dodržena vinou lichého počtu kandidátů, v dalších šesti
krajích (Hlavní město Praha, Královéhradecký, Liberecký, Středočeský, Ústecký a
Vysočina) měla US-DEU na kandidátních listinách minimálně o dva své kandidáty více
KDU-ČSL, jejíž kandidáti naopak převažovali na kandidátní listině v posledním
Moravskoslezském kraji. Tento kraj byl pak ale jediným moravským krajem, kde post
lídra neobsadil kandidát nominovaný lidovou stranou. Ta krom Moravy tedy obsadila
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Baďura 2002.
MF DNES 19. 6. 2002.
42
Právo 18. 6. 2002.
43
Právo 19. 6. 2002.
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posty lídrů ještě v obou východočeských krajích a ve středních Čechách. Ve zbylé
polovině sedmi volebních krajů připadl post lídra US-DEU.
Voliči, kteří dali v těchto sněmovních volbách svůj hlas Koalici, udělili celkem
427 650 preferenčních hlasů. Podíl preferenčních hlasů vůči voličským hlasům činil
62,7 procenta. Procentuálně nejvíce byli činní v preferenčním hlasování voliči Koalice
v Hlavním městě Praze (76,9 procenta), kde kandidovala předsedkyně US-DEU Hana
Marvanová, dále pak v Olomouckém (73,8 procenta) a Moravskoslezském kraji (72,8
procenta). V žádném z dalších volebních krajů už podíl udělených preferenčních hlasů
voličů Koalice nedosáhl celostátního průměru, když nejméně aktivní byli voliči ve
Středočeském (46,0 procenta), Ústeckém (51,6 procenta) a Karlovarském kraji (53,5
procenta).
Z hlediska jednotlivých koalujících stran byli úspěšnější ve sbírání preferenčních
hlasů lidovečtí kandidáti, jimž byly z celostátního hlediska adresovány více než tři
pětiny všech preferenčních hlasů, které voliči Koalice udělili. Kandidáti KDU-ČSL
dokázali své kolegy z US-DEU předčit (a to výrazně) v deseti volebních krajích,
zejména pak v těch moravských, v nichž činil podíl preferenčních hlasů pro lidovce
vždy víc jak 70 procent. Unionisté lidovce výrazně předčili v Hlavním městě Praze a
Libereckém kraji, tedy v jediných dvou krajích, kde nezískala nejvíce hlasů ČSSD, a
také těsně v kraji Karlovarském a Ústeckém (viz Tabulka 8).

Tabulka 8: Srovnání podílu preferenčních hlasů udělených pro kandidáty jednotlivých
stran Koalice a podílu jejich zastoupení na kandidátních listinách v jednotlivých
volebních krajích ve volbách do PSP ČR v roce 2002
Volební kraj

Hlavní město Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký

KDU-ČSL
Podíl pref. hl. Podíl kandid.
34,2 %
61,7 %
66,0 %
62,2 %
47,8 %
48,7 %
38,1 %
58,4 %
60,5 %
75,4 %
71,8 %
74,3 %

42,9 %
47,1 %
50,0 %
50,0 %
50,0 %
46,2 %
41,2 %
45,0 %
52,6 %
45,0 %
50,0 %
47,8 %
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US-DEU
Podíl pref.
Podíl kandid.
hl.
65,8 %
57,1 %
38,3 %
52,9 %
34,0 %
50,0 %
37,8 %
50,0 %
52,2 %
50,0 %
51,3 %
53,8 %
61,9 %
58,8 %
41,6 %
55,0 %
39,5 %
47,4 %
24,6 %
55,0 %
28,2 %
50,0 %
25,7 %
52,2 %
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75,6 %
71,0 %
60,1 %

50,0 %
55,6 %
48,3 %

24,4 %
29,0 %
39,9 %

50,0 %
44,4 %
51,7 %

Zdroj: vlastní zjištění dle http://www.volby.cz

Z celkového počtu 342 kandidátů Koalice jich překonalo sedmiprocentní hranici
obdržených preferenčních hlasů, nutnou pro posun do čela kandidátní listiny, celkem 37
(28 lidovců a devět unionistů). Zvoleno z nich bylo 26 (20 lidovců a šest unionistů),
dalších pět kandidátů (dva lidovci a tři unionisti) získalo mandát, i když této hranice
nedosáhli. Z těchto 31 zvolených poslanců Koalice jich bylo devět zvoleno z prvního
místa kandidátní listiny, šest ze druhého místa, deset ze třetího, po dvou z místa čtvrtého
a pátého, jeden ze šestého a herečka Taťána Fischerová figurovala původně na pražské
kandidátní listině dokonce na místě desátém. Celostátně nejúspěšnější kandidátkou byla
Hana Marvanová, které udělil preferenční hlas každý pátý pražský volič volící Koalici.
Mezi nejpreferovanější kandidáty dále patřil Tomáš Kvapil v Olomouckém kraji,
Jaroslav Lobkowicz v Plzeňském kraji, Jan Kasal na Vysočině či Vlasta Parkanová
v kraji Středočeském. Kandidátem s nejvyšším procentem obdržených preferenčních
hlasů, který nebyl zvolen, se stal Jiří Vacek v Libereckém kraji, který získal preferenční
hlas od více jak desetiny zdejších voličů Koalice.
Pokud by ve volbách v roce 2002 platilo původní desetiprocentní kvorum pro
preferenční hlasování z voleb v letech 1996 a 1998, pak by se personální rozdělení
mandátů změnilo v pěti případech. V Jihočeském kraji by byl místo Miroslava Kalouska
(KDU-ČSL) zvolen lídr Pavel Pešek (US-DEU), v Královéhradeckém kraji by získal
mandát na úkor Jiřího Hanuše (KDU-ČSL) Ivan Pilip (US-DEU), v Jihomoravském
kraji by byl mandát přidělen Martinu Přibáňovi (US-DEU) namísto Ladislava Šustra
(KDU-ČSL) a za Moravskoslezský kraj by zvolené duo Josef Jícha (KDU-ČSL) a
Marian Bielesz (US-DEU) ve sněmovně nahradili Zdeněk Kořistka (US-DEU) a Alois
Janek (KDU-ČSL). US-DEU by tak oproti skutečnosti získala o tři mandáty více. Pokud
by platilo současné pětiprocentní kvorum, nastala by jediná změna, když by ve
Středočeském kraji získal mandát na úkor lidovce Josefa Janečka unionistický kandidát
Václav Krása.

Tabulka 9: Přehled všech kandidátů Koalice, kteří získali buď mandát, nebo více jak
sedm procent preferenčních hlasů (tučně zvýraznění kandidáti nezískali poslanecký
mandát, kurzívou zvýraznění se stali ministry ve vládě Vladimíra Špidly)
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Jméno
Hana Marvanová
Tomáš Kvapil
Jaroslav Lobkowicz
Jan Kasal
Vlasta Parkanová
Jaromír Talíř
Jiří Karas
Taťána Fischerová
František Pelc
Karel Kühnl
Holáň Vilém
Miloslav Výborný
Svatopluk Karásek
Cyril Svoboda
Ivo Vykydal
Hovorka Ludvík
Vladimír Mlynář
Jiří Vacek
Miloš Bílek
Jan Škopík
Boris Kreuzberg
Petr Mareš
Pavel Severa
Ladislav Šustr
Libor Ambrozek
Josef Vícha
Tomáš Peták
Jiří Hanuš
Tomáš Chalánek
Jiří Landa
Marian Bielesz
Grůza Jan
Miroslav Kalousek
Pavel Škapík
Madar Jiří
Jaroslav Kopřiva
Michaela Šojdrová
Pavel Svoboda
Vlastimil Ostrý
Josef Janeček
Vladimír Říha
Pavel Němec
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Strana
US-DEU
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
US-DEU
US-DEU
US-DEU
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL44
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
US-DEU
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
US-DEU
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
US-DEU
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
US-DEU
KDU-ČSL
KDU-ČSL
US-DEU
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
US-DEU
US-DEU
KDU-ČSL
KDU-ČSL
US-DEU

Volební kraj
Hlavní město Praha
Olomoucký
Plzeňský
Vysočina
Středočeský
Jihočeský
Vysočina
Hlavní město Praha
Liberecký
Ústecký
Moravskoslezský
Pardubický
Hlavní město Praha
Královéhradecký
Olomoucký
Zlínský
Pardubický
Liberecký
Karlovarský
Zlínský
Plzeňský
Liberecký
Pardubický
Jihomoravský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Karlovarský
Královéhradecký
Olomoucký
Ústecký
Moravskoslezský
Jihomoravský
Jihočeský
Karlovarský
Ústecký
Olomoucký
Zlínský
Hlavní město Praha
Jihomoravský
Středočeský
Hlavní město Praha
Středočeský

Preferencí
20,01%
19,19%
16,57%
16,25%
15,94%
14,81%
14,50%
14,40%
14,03%
13,53%
13,48%
13,44%
13,34%
13,21%
11,87%
10,90%
10,68%
10,55%
10,51%
10,15%
9,88%
9,72%
9,64%
9,64%
9,60%
9,51%
8,91%
8,88%
8,86%
8,59%
8,46%
7,94%
7,84%
7,75%
7,34%
7,11%
7,08%
5,04%
4,44%
3,94%
3,60%
3,09%

Pořadí
1.
3.
2.
1.
1.
3.
3.
10.
3.
1.
6.
1.
4.
1.
1.
3.
2.
2.
2.
5.
4.
1.
3.
5.
1.
4.
1.
3.
6.
2.
3.
3.
2.
4.
4.
11.
1.
3.
2.
3.
2.
2.

Zdroj: http://www.volby.cz
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Svatopluk Karásek ač nominován KDU-ČSL, se stal po volbách členech poslaneckého klubu US-DEU
a později také po svém vstupu do strany jejím místopředsedou.

41

Diplomová práce

Preferenční hlasování voličů Koalice ve volbách do
PSP ČR v roce 2002. S lidovci do koalice už nikdy více

5 Liberecký kraj
Rozlohou nejmenší kraj České republiky zahrnuje území tří okresů bývalého
Severočeského kraje: Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a také okres Semily,
který byl dříve součástí Východočeského kraje. Liberecký kraj se dále pro potřeby státní
správy dělí na deset správních obvodů obcí s rozšířenou působností (tzv. obce III. typu)
a dalších 11 územních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem (tzv. obce II. typu),
jež bývají někdy neoficiálně nazývány mikroregiony. Celkem se na území kraje
nacházelo v období let 1998-02 215 obcí.45
Dle údajů ze sčítání lidu žilo v roce 2001 v Libereckém kraji přibližně 429 tisíc
obyvatel. Nejlidnatější okresem je Liberec (159 tisíc), následován okresy Česká Lípa
(téměř 106 tisíc) a Jablonec nad Nisou (88 tisíc). Nejmenším okresem Libereckého
kraje jsou Semily (přes 75 tisíc). Z jednotlivých měst žilo nejvíce obyvatel v krajské
metropoli Liberci, a to téměř 100 tisíc. Mezi další velká centra v kraji patří Jablonec nad
Nisou (44 tisíc), Česká Lípa (39 tisíc), Turnov (14,5 tisíce), Nový Bor (12 tisíc) a
bývalé nejmenší okresní město v České republice Semily (9 tisíc).46
Z

hlediska

vybraných

sledovaných

sociodemografických

proměnných

dosahovalo ve srovnání s celostátním měřítkem procento osob hlásících se
k římskokatolické církvi v Libereckém kraji podprůměrných hodnot. Nejméně věřících
vyznávajících římskokatolickou konfesi bylo na Jablonecku, nejvíce na Semilsku. Okres
Semily potvrdil pověst nejkonzervativnějšího okresu v rámci Libereckého kraje i v
rozvodovosti, která zde v celém kraji dosahovala výrazně nejnižších hodnot.
Překvapivým faktem je, že nejvyšší míra nezaměstnanosti v červnu 2002 byla
zaznamenána na Liberecku, tedy v okrese, kde se nalézá centrum celého kraje a má zde
tradičně silnou pozici pravice. Překvapivějším o to, že zde byla v celém kraji podle
očekávání největší koncentrace lidí s vyšším vzděláním. Naopak nejméně absolventů
vysokých a vyšších odborných škol bylo na Českolipsku.

Tabulka 10: Hodnoty vybraných sociodemografických proměnných v Libereckém kraji

45

http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&kraj=78.
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Česká Lípa
Jablonec n. N.
Liberec
Semily
Liberec. kraj
ČR
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Řím.katolíci
11,45 %
11,42 %
12,00 %
19,11 %
13,00 %
26,79 %

Rozvodovost
13,46 %
13,01 %
12,92 %
8,77 %
12,33 %
10,28 %

Nezaměstnanost
7,95 %
6,57 %
8,48 %
6,41 %
7,61 %
8,70 %

VŠ, VOŠ
6,46 %
8,45 %
9,88 %
8,32 %
8,47 %
10,35 %

Zdroj: vlastní zjištění dle http://www.czso.cz a http://www.portal.mpsv.cz

5.1 Volby 1998 - 2002
Ve volbách do sněmovny v roce 1998 získala v hypotetickém Libereckém kraji
US 10,33 procenta hlasů, zatímco KDU-ČSL pouze 5,95 procenta hlasů. Z jednotlivých
okresů získala US více hlasů než KDU-ČSL na Českolipsku, Jablonecku a Liberecku,
zatímco v okrese Semily těsně zvítězili lidovci, kteří zde získali i z celorepublikového
hlediska nadprůměrných 10,86 procenta hlasů. Co týče preferenčního hlasování, pak
voliči US udělili 10 413 preferenčních hlasů (nejvíce v okrese Liberec) a voliči KDUČSL 6 619 preferenčních hlasů (nejvíce v okrese Semily).
Čtyřkoalice postavila na svou kandidátní listinu v roce 2000 v krajských volbách
v Libereckém kraji celkem 50 kandidátů (20 US a KDU-ČSL, pět ODA a DEU). Pod
vedením místostarosty Smržovky Luďka Suchomela (US) skončila s 14,79 procenta
hlasů a osmi mandáty na třetím místě za ODS a KSČM. Z osmi mandátů získali po
třech kandidáti US (Luděk Suchomel, Milan Vašák a Stanislav Ludvík) a KDU-ČSL
(Irena Benešová, Václav Nosek a Barbora Krausová), zbylé dva připadly oběma
menším čtyřkoaličním subjektům ODA (Luboš Šlechta) a DEU (František Gábor).
Nejvíce preferenčních hlasů obdržela na kandidátní listině druhá starostka Studence
Irena Benešová (11,15 procenta), druhým nejúspěšnějším byl starosta Jablonce nad
Jizerou Václav Nosek (9,04 procenta), který byl na kandidátní listině na pátém místě, a
až třetí skončil lídr kandidátní listiny Luděk Suchomel (7,23 procenta).47 Po volbách
Čtyřkoalice utvořila společně s ODS a ČSSD krajskou koalici. V devítičlenné radě ji
reprezentoval Luděk Suchomel (statutární náměstek hejtmana pověřený vedením resortu
hospodářského a regionálního rozvoje), Irena Benešová (náměstkyně hejtmana pro
sociální věci, bezpečnost a problematiku menšin) a Milan Vašák (radní pro dopravu)
[Havlík 2005b: 102-103].

46

http://www.czso.cz/sldb/sldb2001.nsf/index.
Úplný přehled všech kandidátů Čtyřkoalice kandidujících v krajských volbách v roce 2000
v Libereckém kraji a počet jejich získaných preferenčních hlasů je na konci této kapitoly.
47
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Ve volbách do dolní komory v roce 2002 čítala kandidátní listina Koalice
v Libereckém kraji celkem 17 kandidátů, z nichž deset (z toho sedm v první desítce)
bylo nominováno US-DEU a zbylých sedm KDU-ČSL. Lídrem byl pražský poslanec
Petr Mareš48 (US-DEU), který dovedl Koalici v Liberecké kraji na čtvrté místo při zisku
13,24 procenta hlasů a jednoho poslaneckého mandátu. Ten získal zásluhou
preferenčních hlasů (14,03 procenta) na kandidátní listině až třetí ředitel Správy
Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory František Pelc (US-DEU) z Turnova.
Sedmiprocentní hranici překonal i na kandidátní listině druhý protidrogový expert a
bývalý náměstek libereckého primátora Jiří Vacek49 (KDU-ČSL), který získal 10,55
procenta preferenčních hlasů, a ještě i lídr Petr Mareš (9,72 procenta). Velmi blízko na
dosah byl této hranici i na kandidátní listině čtvrtý Václav Nosek (6,38 procenta).50

5.2 Velikost obcí a počet preferenčních hlasů pro US-DEU ve
volbách 2002
Ve volbách do sněmovny v Libereckém kraji v roce 2002 udělili voliči Koalice
celkem 14 983 preferenčních hlasů, z nichž 9 282 (61,95 procenta) obdrželi kandidáti
US-DEU. Až do kategorie obcí o velikosti do deseti tisíc obyvatel není viditelný žádný
vztah mezi počtem obyvatel a počtem udělených preferenčních hlasů kandidátům obou
koalujících stran, jelikož se v každé kategorii velmi výrazně lišil. Svůj podíl na tomto
faktu měla i regionální specifika. Například v kategorii obcí o velikosti pět až deset tisíc
obyvatel jsou pouze Semily a Lomnice nad Popelkou, tedy obce nacházející se v okrese
Semily, kde KDU-ČSL disponuje v celém Libereckém kraji nejsilnější voličskou
základnou51. Dělící linií mezi jednotlivými stranami se tak staly až obce s desíti a více
tisíci obyvateli, kde již jednoznačně dominovali unionisté a podíl jejich preferenčních
hlasů byl vždy vyšší jak 70 procent.

48

Petr Mareš zastával v akademickém roce 1990/91 pozici tajemníka katedry politologie na FSV UK
[Šanc 2009: 120].
49
Jiří Vacek o několik let později rozšířil řady českých politiků vykazujících se falešným
vysokoškolským titulem. V roce 2005 se zjistilo, že tehdejší náměstek ministra vnitra Vacek jednak
užíval neoprávněně titul inženýra a že také navíc neměl ani dokončené středoškolské vzdělání, na svou
funkci tak musel rezignovat [Vaca 2005].
50
Úplný přehled všech kandidátů Koalice kandidujících ve volbách do sněmovny v roce 2002
v Libereckém kraji a počet jejich získaných preferenčních hlasů je na konci této kapitoly.
51
I přesto v těchto dvou výše zmíněných obcích získala US oproti KDU-ČSL ve volbách do PS v roce
1998 jak víc voličských hlasů, tak i její voliči udělili více preferenčních hlasů. Naopak ve volbách do
zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2000 zdejší voliči v rámci Čtyřkoalice preferovali více kandidáty
KDU-ČSL.
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Zdroj: vlastní zjištění a zobrazení dle http://www.volby.cz a http//www.czso.cz.

5.3 Volby 2000 a 2002: obdobný poměr preferenčních hlasů
mezi US/US-DEU a KDU-ČSL?
Ve volbách do zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2000 udělili voliči
Čtyřkoalice 19 597 preferenčních hlasů52, o dva roky později ve volbách do dolní
parlamentní komory to bylo již zmíněných 14 983 preferenčních hlasů. Jejich distribuce
mezi kandidáty obou zkoumaných stran byla v těchto dvojích volbách velmi odlišná.
V roce 2000 obdrželi více preferenčních hlasů kandidáti KDU-ČSL (58,03 procenta), na
čemž měli paradoxně především zásluhu voliči v nejmenším okrese Semily. Podíl
tohoto okresu na celkovém objemu preferenčních hlasů činil téměř dvě pětiny, z čehož
76 procent těchto hlasů připadlo právě lidoveckým kandidátům. Lidovci dokázali krom
Semilska získat ještě více hlasů než unionisté velmi těsně v okrese Liberec, naopak
52

Otázky vzbuzuje neobvyklá koncentrace preferenčních hlasů prvním čtyřem kandidátům v obci Příkrý
na Semilsku, kde jim každý ze zdejších osmi voličů Čtyřkoalice udělil preferenční hlas. Podobná situace
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nejméně hlasů získali v okrese Jablonec nad Nisou. Baštami unionistů byly tedy okresy
Jablonec nad Nisou a Česká Lípa.
Ve volbách v roce 2002 se vzájemný poměr preferenčních hlasů mezi KDU-ČSL
a US-DEU obrátil. Více jak tři pětiny preferenčních hlasů bylo nyní adresováno
unionistickým kandidátům, vůbec nejvíce na Liberecku, kde byli přitom o dva roky
dříve úspěšnější lidovci, a také na Českolipsku. Baštou kandidátů KDU-ČSL zůstal opět
okres Semily, i když se vzájemný poměr mezi preferenčními hlasy pro lidovce a
unionisty, zásluhou zvoleného unionistického kandidáta Františka Pelce, oproti roku
2000 velmi snížil (víc jak o 22 procent). Téměř se oproti roku 2000 naopak nezměnil
podíl preferenčních hlasů pro kandidáty jednotlivých stran na v okrese Jablonec nad
Nisou, když rozdíl mezi jednotlivými volebními roky činil pouze necelá dvě procenta.

Tabulka 11: Celkový podíl preferenčních hlasů pro kandidáty KDU-ČSL a US/USDEU v Libereckém kraji ve krajských volbách v roce 2000 a volbách do PSP ČR v roce
2002
Legenda
Česká Lípa
Jablonec nad Nisou
Liberec
Semily
Liberecký kraj

KDU-ČSL
2000
2002
45,15 %
29,41 %
40,26 %
38,34 %
51,95 %
28,30 %
76,09 %
53,94 %
58,03 %
38,05 %

US-DEU
2000
2002
54,85 %
70,59 %
59,74 %
61,66 %
48,05 %
71,70 %
23,91 %
46,06 %
41,97 %
61,95 %

Zdroj: vlastní zjištění dle http://www.volby.cz

Byť došlo na úrovni kraje a i jednotlivých okresů v roce 2002 k velkým
přesunům preferenčních hlasů ve prospěch kandidátů US-DEU, tak přesto na úrovni
obcí zjistila korelace pomocí Pearsonova korelačního koeficientu v Libereckém kraji při
srovnávání rozvrstvení podpory kandidátům KDU-ČSL a US-DEU v letech 2000 a
2002 středně silnou souvislost. U KDU-ČSL dosahovala korelace hodnoty 0,584, u USDEU pak byla korelace nepatrně nižší, když její hodnota činila 0,561.

5.4 Volby 1998 a 2002: dvoje volby a rozdílná aktivita
v jednotlivých obcích

u prvních čtyř kandidátů na kandidátní listině panovala rovněž u všech ostatních relevantních stran
v Libereckém kraji (ODS, KSČM, ČSSD, SOS).
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Porovnáváme-li strukturu obcí z hlediska, jak v jednotlivých obcích voliči KDUČSL a US-DEU jako celek ve volbách do PS v letech 1998 a 2002 využili procentuálně
v nejvyšší a nejnižší míře preferenčního hlasování, docházíme k poznatku, že tato
obecní struktura je v prvním případě téměř naprosto rozdílná, v druhém již vykazuje
určité znaky kontinuity.
V první desítce obcí z roku 2002 se nacházela jen jedna obec (Radostná pod
Kozákovem), která v ní figurovala i v roce 1998. V první dvacítce to byly obce dvě,
v třicítce čtyři a v padesátce jich bylo devět. Nejvyšší nárůst udělených preferencí (o
177,78 procenta) byl zaznamenán v Lukách, které v roce 1998 figurovaly na pomyslné
157. příčce, zatímco v roce 2002 byli procentuálně zdejší voliči v rámci celého kraje
absolutně nejaktivnější.

Tabulka 12: Srovnání obcí s nejvyšším procentem udělených preferenčních hlasů ve
volbách do PSP ČR v letech 1998 a 2002 v Libereckém kraji
Volby 1998
Heřmanice (L)
Blatce (ČL)
Benecko (S)
Radostná p. Kozákovem (S)
Martinice v Krkonoších (S)
Vítkovice (S)
Loučky (S)
Chotyně (L)
Dalešice (JnN)
Jestřebí (ČL)

Procento
138,69 %
100,00 %
96,24 %
91,55 %
91,36 %
83,33 %
78,26 %
75,51 %
75,00 %
72,73 %

Volby 2002
Luka (ČL)
Radostná p. Kozákovem (S)
Horka u Staré Paky (S)
Stvolínky (ČL)
Veselá (S)
Sychrov (L)
Kunratice u Cvikova (ČL)
Jindřichovice p. Smrkem (L)
Kunratice (L)
Studenec (S)

Procento
200,00 %
152,08 %
135,00 %
133,33 %
122,22 %
114,29 %
114,29 %
112,50 %
105,56 %
104,95 %

Zdroj: vlastní zjištění dle http://www.volby.cz

Ve dvacítce obcí, ve kterých byl v roce 2002 nejnižší podíl udělených
preferenčních hlasů53 pro kandidáty koaličních stran, nalézáme v porovnání s rokem
1998 sedm shodných obcí (Častolovice, Chotovice, Janovice v Podještědí, Slunečná,
Tuháň, Velký Valtinov a Žďírec), jež všechny ležely v okrese Česká Lípa. Mezi
zbývajícími třinácti novými obcemi se objevily i Heřmanice, ve kterým přitom bylo
v roce 1998 procento udělených preferenčních hlasů nejvyšší. V poslední padesátce
bylo s rokem 1998 takových shodných obcí 17.

53

V žádné z těchto obcí neudělili voliči Koalice ani jeden preferenční hlas.
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poměr

preferenčních

hlasů

v roce

2002

s vybranými sociodemografickými proměnnými?
Nejsilnější vzájemnou souvislost měla korelace poměru udělených preferenčních
hlasů kandidátům KDU-ČSL a US-DEU ve volbách do PSP ČR v roce 2002
v Libereckém kraji s lokálním rozvrstvením obyvatel hlásících se k římskokatolické
konfesi, když dosahovala středně silné hodnoty. Není překvapivým faktem, že u KDUČSL dosahovala tato korelace pozitivní hodnoty, zatímco u US-DEU negativní. To
znamenalo, že čím vyšší bylo oproti jiným obcím v některé obci zastoupení římských
katolíků, tím vyšší byla pravděpodobnost, že se i zároveň v dané obci u KDU-ČSL
zvýší a US-DEU sníží podíl preferenčních hlasů pro jejich kandidáty, a naopak.
Z dalších proměnných dosáhla v Libereckém kraji korelace podílu preferenčních hlasů
udělených kandidátům KDU-ČSL a US-DEU významnější (středně slabé) souvislosti u
rozvodovosti, kde existoval alespoň částečně pozitivní vztah mezi vyšším počtem
rozvedených osob v dané obci a vyšším počtem preferenčních hlasů udělených
liberálním unionistům, a také u vysokoškolského a vyššího odborného vzdělání. U
druhé z těchto dvou proměnných je překvapením, že korelace nabývala u KDU-ČSL
pozitivní a US-DEU negativní hodnoty, což by se vzhledem k vyšší podpoře US ve
volbách do PSP ČR v roce 1998 u osob s vyšším vzděláním [Řeháková 1998:11] dalo
očekávat spíše naopak. U poslední proměnné, míře nezaměstnanosti, nezjistila korelace
téměř žádnou souvislost.

Tabulka 13: Hodnoty Pearsonova korelačního koeficientu korelujícího poměr
preferenčního hlasování ve volbách do PSP ČR v roce 2002 v Libereckém kraji za
jednotlivé strany s vybranými sociodemografickými proměnnými
Strana
KDU-ČSL
US-DEU

Katolíci
0,532
-0,500

Rozvodovost
-0,399
0,428

Nezaměstnanost
-0,004
-0,062

VŠ, VOŠ
0,380
-0,314

Zdroj: vlastní zjištění dle http://www.volby.cz, http://www.czso.cz a http://www.portal.mpsv.cz

5.6 Rozvrstvení podpory úspěšných kandidátů
Z celkového počtu 21 mikroregionů v Libereckém kraji získal zdejší
nejúspěšnější kandidát Koalice František Pelc nejvíce hlasů v celkem deseti z nich, a to
především v západní a centrální části kraje. Krom domovského Turnova se jednalo o
Český Dub, Českou Lípu, Doksy, Hodkovice nad Mohelkou, Chrastavu, Jablonec nad
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Nisou, Liberec, Nový Bor a Nové Město pod Smrkem. Druhý nejvyšší počet vítězství
v jednotlivých mikroregionech zaznamenal Václav Nosek, který obdržel krom
domovské Rokytnice nad Jizerou nejvíce preferenčních hlasů i v Jilemnici, Lomnici nad
Popelkou a Semilech. Společné pro tyto mikroregiony bylo to, že všechny jsou
součástí okresu Semily. Víc jak v jednom mikroregionu dokázal ještě zvítězit i Jiří
Vacek, kterému se to podařilo v Jablonném v Podještědí, Tanvaldu a Hrádku nad Nisou,
kde se o tento primát podělil s Petrem Marešem. Ve zbývajících čtyřech mikroregionech
(Cvikov,

Frýdlant,

Mimoň

a

Železný

Brod)

byli

mezi

voliči

Koalice

nejpreferovanějšími na kandidátní listině níže postavení kandidáti, kteří měli v daném
mikroregionu trvalé bydliště.

Mapa

3:

Nejpreferovanější

kandidáti

Koalice

v jednotlivých

mikroregionech

Libereckého kraje ve volbách do PSP ČR v roce 2002

Zdroj: vlastní zobrazení dle http://www.volby.cz, mapový podklad http://www.kraj-lbc.cz/

5.6.1 František Pelc
František Pelc dokázal v každém z okresů Libereckého kraje získat ze všech
kandidátů Koalice nejvíce preferenčních hlasů. Nezbytným pro jeho úspěch byly dva
předpoklady. První bylo, že dokázal uspět v domovském okrese Semily, který býval
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v předchozích volbách v porovnání voličské síly obou stran tradičně „prolidovecký“ a
také nadprůměrně aktivní, co se týče přidělování preferenčních hlasů. Primárně se o to
zasloužil domovský mikroregion Turnov54, kde vhodná a masová koncentrace
preferenčních hlasů unionistických voličů pro osobu Františka Pelce dokázala
eliminovat i celkovou převahu počtu preferenčních hlasů udělených pro lidovce, která
byla pro okres Semily tradiční. Druhým nezbytným předpokladem pro úspěch Františka
Pelce bylo, že dokázal akumulovat preferenční hlasy i v ostatních okresech, které
bývaly více nakloněny unionistům, zejména na Liberecku. Lze se domnívat, že se to
Františku Pelcovi podařilo zřejmě i díky tomu, že unionistický lídr Petr Mareš neměl
trvalé bydliště na území kraje a unionističtí voliči raději preferovali „domácího“
kandidáta.
Celková odchylka mezi podíly preferenčních hlasů u nedomovských okresů
činila u Františka Pelce 32,15 procenta.

Tabulka 14: Procento preferenčních hlasů udělených Františku Pelcovi
Česká Lípa
10,15 %
72,34 %

Jablonec n. N.
12,12 %
86,39 %

Liberec
14,66 %
104,49 %

Semily
16,84 %
120,03 %

Liberecký kraj
14,03 %
100,00 %

Zdroj: http://www.volby.cz.

5.6.2 Jiří Vacek
Druhý kandidát v pořadí (co do původního postavení na kandidátní listině i
počtu preferenčních hlasů) Jiří Vacek se ve volbách opíral o dva okresy: domovský
Liberec a Semily, když v obou získal víc jak 11 procent preferenčních hlasů55. Nejslabší
podpory se dostalo Jiřímu Vackovi na Českolipsku, kde jej preferovalo necelých osm
procent voličů Koalice. Jediným zdejším výraznějším vybočením z průměru byl
mikroregion Jablonné v Podještědí, kde Jiří Vacek získal necelých 11 procent
preferenčních hlasů.
Celková odchylka mezi podíly preferenčních hlasů u nedomovských okresů
činila u Jiřího Vacka 38,27 procenta.

54

Jméno Františka Pelce zakroužkovalo v mikroregionu Turnov víc jak 37 procent voličů Koalice, což
v konečném výsledku byla asi čtvrtina všech preferenčních hlasů, které František Pelc v Libereckém kraji
získal. V ostatních mikroregionech okresu Semily se procenta preferenčních hlasů získaných Františkem
Pelcem pohybovalo v rozmezí od 4,51 do 8,71.
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Tabulka 15: Procento preferenčních hlasů udělených Jiřímu Vackovi
Česká Lípa
7,87 %
74,60 %

Jablonec n. N.
9,31 %
88,25 %

Liberec
11,38 %
107,87 %

Semily
11,83 %
112,13 %

Liberecký kraj
10,55 %
100,00 %

Zdroj: http://www.volby.cz

5.6.3 Petr Mareš
Petr Mareš, který, jak již bylo zmíněno, neměl v kraji trvalé bydliště, obdržel
v okresech Česká Lípa, Jablonec nad Nisou a Semily téměř identické procento
preferenčních hlasů, které se konkrétně pohybovalo mírně přes osm procent. Jediným
vybočením z řady tak byl okres Liberec, kde Petra Mareše podpořilo víc jak dvanáct
procent voličů Koalice.
Celková odchylka mezi podíly preferenčních hlasů u nedomovských okresů
činila u Petra Mareše 41,87 procenta.

Tabulka 16: Procento preferenčních hlasů udělených Petru Marešovi
Česká Lípa
8,25 %
84,88 %

Jablonec n. N.
8,11 %
83,44 %

Liberec
12,18 %
125,31 %

Semily
8,27 %
85,08 %

Liberecký kraj
9,72 %
100,00 %

Zdroj: http://www.volby.cz.

55

Z jednotlivých mikroregionů dosáhl Jiří Vacek nejvyššího procenta preferenčních hlasů v Jilemnici,
kde jeho jméno na volebním lístku zakroužkovala víc jak pětina zdejších voličů Koalice.
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Tabulka 17: Počet přidělených preferenčních hlasů jednotlivým kandidátům
Čtyřkoalice ve volbách do zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2000
Pořad.
Kandidát
číslo
1
Luděk Suchomel
2
Irena Benešová
3
Luboš Šlechta
4
František Gábor
5
Václav Nosek
6
Milan Vašák
7
Barbora Krausová
8
Stanislav Ludvík
9
Ivan Kunetka
10
Karel Hrdý
11
Miroslav Mach
12
Bohuslav Šír
13
Milan Matura
14
Jiří Lukeš
15
Stanislav Klápště
16
Rudolf Dreithaler
17
Jiří Vosecký
18
Luděk Láska
19
Jiří Mašek
20
Štefan Halža
21
Jan Macek
22
Václav Vrána
23
Vladimír Vyhnálek
24
Ladislav Jeřábek
25
Martin Hušek
26
Jiří Šimůnek
27
Martin Vacek
28
Irena Bartošová
29
Aleš Ježek
30
Vlasta Brožová
31
Miloš Pleštil
32
Stanislav Hnělička
33
Jaroslav Hlaváček
34
Petr Praus
35
Josef Sucharda
36
Vilém Zahrádka
37
Jana Kosařová
38
Antonie Hofmanová
39
Ivana Nyplová
40
Květoslava Pokorná
41
Jozef Antoniací
42
Jan Marušiak
43
Bohumil Tůma
44
Pavel Černý
45
Jan Berndt
46
Ludvík Engel
47
Zdenka Rákosová
48
Eduard Čáp
49
Hana Daďourková
50
Jan Čížek
Zdroj: http://www.volby.cz

Nominován
US
KDU-ČSL
ODA
DEU
KDU-ČSL
US
KDU-ČSL
US
US
KDU-ČSL
US
KDU-ČSL
US
KDU-ČSL
ODA
DEU
KDU-ČSL
US
KDU-ČSL
US
KDU-ČSL
US
KDU-ČSL
US
KDU-ČSL
US
US
KDU-ČSL
ODA
DEU
US
KDU-ČSL
US
KDU-ČSL
US
KDU-ČSL
US
KDU-ČSL
US
US
KDU-ČSL
ODA
DEU
KDU-ČSL
US
US
KDU-ČSL
ODA
DEU
KDU-ČSL
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Preferenční hlasy
Absolutně
Procentuálně
1 160
7,23
1 787
11,15
413
2,57
647
4,03
1 449
9,04
540
3,36
966
6,02
564
3,51
891
5,56
739
4,61
438
2,73
704
4,39
727
4,53
742
4,63
247
1,54
163
1,01
533
3,32
370
2,30
640
3,99
387
2,41
505
3,15
129
0,80
326
2,03
213
1,32
339
2,11
348
2,17
88
0,54
188
1,17
116
0,72
196
1,22
264
1,64
87
0,54
118
0,73
88
0,54
284
1,77
325
2,02
282
1,75
167
1,04
62
0,38
178
1,11
121
0,75
384
2,39
52
0,32
92
0,57
147
0,91
96
0,59
145
0,90
17
0,10
24
0,14
107
0,66
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Tabulka 18: Počet přidělených preferenčních hlasů jednotlivým kandidátům Koalice
v Libereckém kraji ve volbách do PSP ČR v roce 2002
Pořad.
Kandidát
číslo
1
Petr Mareš
2
Jiří Vacek
3
František Pelc
4
Václav Nosek
5
František Gábor
6
Blažena Hušková
7
Josef Kucin
8
Zdeňka Rákosová
9
Ladislav Jeřábek
10
Ladislav Dzan
11
Jan Macek
12
Gabriela Rudolfová
13
Irena Benešová
14
Miroslav Mach
15
Břeněk Henke
16
Jan Zátka
17
Jiří Veselka
Zdroj: http://www.volby.cz

Nominován
US-DEU
KDU-ČSL
US-DEU
KDU-ČSL
US-DEU
US-DEU
US-DEU
KDU-ČSL
US-DEU
US-DEU
KDU-ČSL
US-DEU
KDU-ČSL
US-DEU
KDU-ČSL
US-DEU
KDU-ČSL
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Preferenční hlasy
Absolutně
Procentuálně
2 440
9,72
2 648
10,55
3 523
14,03
1 602
6,38
583
2,32
1 382
5,50
151
0,60
657
2,61
332
1,32
453
1,80
282
1,12
149
0,59
395
1,57
94
0,37
64
0,25
170
0,67
58
0,23
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6 Královéhradecký kraj
Rozlohou devátý největší kraj České republiky se sestává z pěti okresů bývalého
Východočeského kraje: Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a
Trutnov. Administrativně je kraj členěn na 15 správních obvodů obcí s rozšířenou
působností a dalších 20 územních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem. Ve
sledovaném období let 1998-2002 bylo na území kraje 448 obcí.56
Dle údajů ze sčítání v roce 2001 mělo v Královéhradeckém kraji trvalé bydliště
přibližně 550 tisíc lidí. Nejvíce z nich bydlelo v okrese Hradec Králové (160 tisíc), přes
100 tisíc obyvatel měly ještě okresy Trutnov (121 tisíc) a Náchod (113 tisíc). Nejméně
lidnatými okresy byly naopak Rychnov nad Kněžnou (79 tisíc) a Jičín (78 tisíc).
Z jednotlivých měst žilo nejvíce obyvatel v jediném statutárním městě v kraji a krajské
metropoli Hradci Králové (97 tisíc), s velkým odstupem jej následoval Trutnov (32
tisíc), Náchod (21 tisíc), Dvůr Králové nad Labem a Jičín (16 tisíc), dále pak Vrchlabí a
Jaroměř (13 tisíc), Rychnov nad Kněžnou (12 tisíc) a Nové Město nad Metují, které jen
velmi těsně přesáhlo hranici deseti tisíc obyvatel.57
Královéhradecký kraj patří mezi ty kraje České republiky, kde je procento osob
přihlášených k římskokatolické konfesi nižší, než činí celorepublikový průměr. Nejvíce
římských katolíků bylo koncentrováno na Rychnovsku a Náchodsku, nejméně naopak
na Trutnovsku. Průměrná míra rozvodovosti je v kraji oproti celostátnímu průměru
mírně nižší, v jednotlivých okresech se lidé rozváděli nejméně na Jičínsku a
Rychnovsku, nejčastěji se naopak manželství rozpadala na Trutnovsku. Průměrná míra
nezaměstnanosti byla ve všech okresech Královéhradeckého kraje v červnu 2002 nižší
než celostátní průměr, když v kraji nemělo práci přes šest procent práceschopného
obyvatelstva. Nejvíce nezaměstnaných v rámci kraje bydlelo v okrese Trutnov, nejméně
pak v Rychnově nad Kněžnou. Z hlediska dosaženého vzdělání není překvapením, že
z jednotlivých

okresů

kraje

mělo

jednoznačně

nejvyšší

podíl

obyvatel

s vysokoškolským a vyšším odborným vzděláním trvalé bydliště v okrese Hradec
Králové. Celkem měla vysokoškolské či vyšší odborné vzdělání osmina obyvatel tohoto
okresu. Ve zbývajících čtyřech okresech bylo toto procento víceméně přibližně vysoké,
když rozdíl mezi nimi činil jen půl procentního bodu (7,61 – 8,13).

56

http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&kraj=86.
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Hodnoty

vybraných

sociodemografických

proměnných

v Královéhradeckém kraji
Legenda
Hradec Králové
Jičín
Náchod
Rychnov n. Kn.
Trutnov
Královéh. kraj
ČR

Řím.katolíci
18,08 %
19,08 %
25,71 %
28,15 %
15,38 %
20,63 %
26,79 %

Rozvodovost
9,93 %
8,59 %
10,09 %
8,75 %
11,43 %
9,93 %
10,28 %

Nezaměstnanost
5,94 %
6,27 %
5,55 %
4,37 %
8,31 %
6,21 %
8,70 %

VŠ, VOŠ
12,60 %
8,10 %
7,89 %
8,13 %
7,61 %
9,27 %
10,35 %

Zdroj: vlastní zjištění dle http://www.czso.cz a http://www.portal.mpsv.cz

6.1 Volby 1998 – 2002
Ve volbách do dolní parlamentní komory v roce 1998 získala KDU-ČSL v pěti
okresech, z nichž byl později utvořen Královéhradecký kraj, 10,37 procenta hlasů, US
za ní zaostala o půl procenta, když jí dalo důvěru 9,83 procenta zdejších voličů. Lidovci
byli úspěšnější v trojici okresů Rychnov nad Kněžnou, Náchod a Jičín, unionisté zase
nasbírali více hlasů než lidovci ve zbylých dvou okresech: Hradci Králové a Trutnově58.
Voliči KDU-ČSL zde v těchto volbách udělili 17 353 preferenčních hlasů (nejaktivnější
byli na Náchodsku a Rychnovsku), zatímco voliči US 15 187 preferenčních hlasů
(nejvíce na Rychnovsku a Královéhradecku).
Z celkem 50 kandidátů, kterými obsadila Čtyřkoalice svou kandidátní listinu pro
volby do zastupitelstva Královéhradeckého kraje v roce 2000, jich bylo 23 z KDU-ČSL,
včetně lídra a starosty Třebechovic pod Orebem Vladimíra Dernera, 21 z US59 a po
třech z DEU a ODA. V samotných volbách skončila Čtyřkoalice se ziskem 26,23
procenta hlasů těsně druhá za ODS60, což znamenalo zisk 14 mandátů. Z těchto 14
mandátů připadlo po šesti kandidátům KDU-ČSL (Vladimír Derner, Jiří Stejskal, Karel
Klíma, Karel Pelán, Jiří Drška a Josef Řehák) a US (Jiří Rokl, Petr Stejskal, Jaroslav
Vácha, Martin Limburský, Zdeněk Pěnkava a Robert Novák), zbylé dva si pak rozdělily
DEU (Petr Novotný) a ODA (Petra Kačírková-Škopková). Nejvíce voliči preferovaným
kandidátem Čtyřkoalice byl lídr Vladimír Derner (12,55 procenta), těsně pod
desetiprocentní hranicí zůstal na kandidátní listině šestý ředitel charity Jiří Stejskal
z Dobrušky. Na příliš vysoko nastavenou hranici pro kasndidátů posun kandidátní
57

http://www.czso.cz/sldb/sldb2001.nsf/index.
I přesto nejvyšší podíl hlasů zaznamenala US na Náchodsku.
59
Nepoměr mezi kandidáty KDU-ČSL a US nastal až na chvostu kandidátní listiny, když nominanty
KDU-ČSL byla obsazena poslední tři místa.
58
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listinou vzhůru doplatil celkově třetí univerzitní profesor Zdeněk Půlpán (nominován
KDU-ČSL) z Hradce Králové, který na 16. místě kandidátní listiny obdržel preferenční
hlas od osmi procent voličů Čtyřkoalice.61 Po volbách utvořila Čtyřkoalice společně
s vítěznou ODS krajskou koalici, když získala v devítičlenné radě většinu pěti křesel.
Radními za Čtyřkoalici se stali: Vladimír Derner (statutární náměstek hejtmana pro
ekonomiku), Jiří Rokl (radní pro kulturu a památkovou péči), Jaroslav Vácha (radní pro
dopravu a silniční hospodaření), Zdeněk Pěnkava (radní pro životní prostředí a
zemědělství) a Karel Klíma (radní pro hospodářský rozvoj a investice) [Havlík 2005a:
116].
Ve volbách do PSP ČR v roce 2002 kandidovalo za Koalici v Královéhradeckém
kraji celkem 20 kandidátů, když 11 jich bylo nominováno US-DEU a devět KDU-ČSL.
I přes početní převahu unionistických kandidátů post lídra zaujal předseda KDU-ČSL
Cyril Svoboda, trvalým bydlištěm v Praze. Pod jeho vedením skončila Čtyřkoalice
v Královéhradeckém kraji na čtvrtém místě se ziskem 14,46 procenta hlasů a dvou
mandátů. První z nich získal právě Cyril Svoboda, který byl voliči Čtyřkoalice v kraji
nejvíce preferovaným kandidátem (13,21 procenta), druhý mandát připadl zásluhou
preferenčních hlasů na kandidátní listině třetímu lidoveckému starostovi Červeného
Kostelce Jiřímu Hanušovi (8,88 procenta). Z dalších kandidátů už žádný nedokázal
překonat sedmiprocentní hranici preferenčních hlasů nutnou pro posun vzhůru na
kandidátní listině. Exministr školství a financí a na kandidátní listině druhý nejvýše
postavený kandidát Ivan Pilip z US-DEU, bydlištěm obdobně jako Cyril Svoboda trvale
v Praze, skončil třetí (6,73 procenta), na kandidátní listině pátý úředník Pavel
Rathouský (KDU-ČSL) z Rychnova nad Kněžnou skončil na čtvrtém místě (6,08
procenta) a pětici nejúspěšnějších uzavřela královéhradecká lékařka Helena Audrlická
z US-DEU (4,94 procenta), která byla na kandidátní listině na čtvrtém místě.62

6.2 Velikost obcí a počet preferenčních hlasů pro US-DEU ve
volbách 2002
Z celkem 22 676 preferenčních hlasů, které udělili v roce 2002 voliči Koalice
v Královéhradeckém kraji, jich na kandidáty US-DEU připadlo 9 430 (41,59 procenta).
60

Rozdíl mezi ODS a Čtyřkoalicí činil 923 hlasů (0,62 procenta).
Úplný přehled všech kandidátů Čtyřkoalice kandidujících v krajských volbách v roce 2000
v Královéhradeckém kraji a počet jejich získaných preferenčních hlasů je na konci této kapitoly.
62
Úplný přehled všech kandidátů Koalice kandidujících ve volbách do sněmovny v roce 2002
v Královéhradeckém kraji a počet jejich získaných preferenčních hlasů je na konci této kapitoly.
61
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Kandidáti unionistů „podlehli“ svým lidoveckým spolukandidátům ve všech
velikostních kategoriích obcí s výjimkou kategorie obcí nad 50 tisíc obyvatel, kterou
tvořila pouze krajská metropole. Téměř dokonale přitom platila přímá úměra mezi
zvyšujícím se podílem unionistických preferenčních hlasů a vzrůstající velikostí
jednotlivých obcí, když jediným vážným vybočením z toho trendu byly obce o velikosti
jednoho tisíce až dvou tisíc obyvatel.

Graf 4: Podíl preferenčních hlasů kandidátů US-DEU v rámci kandidátní
listiny Koalice v jednotlivých typech obcí v Královéhradeckém kraji ve volbách do PSP
ČR v roce 2002 (v procentech)

Procento preferenčních hlasů pro kandidáty USDEU
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Zdroj: vlastní zjištění a zobrazení dle http://www.volby.cz a http//www.czso.cz.

6.3 Volby 2000 a 2002: obdobný poměr preferenčních hlasů
mezi US/US-DEU a KDU-ČSL?
Ve volbách do zastupitelstva Královéhradeckého kraje v roce 2000 byli voliči
Čtyřkoalice velmi aktivní, jelikož na 39 030 voličských hlasů připadlo 47 891
preferenčních hlasů, což znamenalo, že každý její volič udělil průměrně 1,22
preferenčního hlasu63. Ve všech pěti okresech ležících v Královéhradeckém kraji získali
nadpoloviční většinu preferenčních hlasů kandidáti lidové strany, celkově jejich
přepočtený vzájemný podíl hlasů v porovnání s kandidáty US-DEU činil více jak 60
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procent. Nejvyššího podílu dosáhli lidovečtí kandidáti překvapivě v okrese Hradec
Králové, který nikdy nepatřil mezi zdejší hlavní bašty KDU-ČSL. Vysvětlení je nutno
hledat v tom, že v tomto okrese měli trvalé bydliště dva ze tří nejvíce preferovaných
kandidátů Vladimír Derner a Zdeněk Půlpán. O dva roky později ve volbách do
sněmovny byli voliči Koalice v tomto kraji opticky o hodně méně aktivní, když mohli
oproti krajským volbám zakroužkovat pouze maximálně dva kandidáty, a na 38 665
voličů tak připadlo „pouze“ 22 676 preferenčních hlasů. Vzájemný poměr jejich
distribuce mezi kandidáty KDU-ČSL a US-DEU byl však v obou volbách
z celokrajského hlediska téměř totožný, když rozdíl činil jen necelá čtyři procenta, o
která se oproti roku 2000 navýšil podíl preferenčních hlasů získaných kandidáty
unionistů. Z jednotlivých okresů se vzájemný poměr udělených preferenčních hlasů pro
zkoumané strany nikterak dramaticky nezměnil ve třech z nich (Náchod, Trutnov a
Jičín), když rozdíl se oproti volbách v roce 2000 pohyboval v rozmezí 1,33 – 4,15
procenta. Naopak v okrese Rychnov nad Kněžnou se oproti roku 2000 zvýšil podíl
preferenčních hlasů kandidátů KDU-ČSL o téměř 12 procent na necelých 73 procent,
což byl v rámci kraje jejich nejvyšší zisk. Avšak nejzásadnější změna vzájemného
poměru preferenčních hlasů mezi kandidáty obou zkoumaných stran se odehrála
v okrese Hradec Králové, kde se v roce 2002, zejména zásluhou voličů v samotném
Hradci Králové, podíl preferenčních hlasů udělených kandidátům US-DEU zvýšil o více
jak 24 procent, a tento okres se tak stal v kraji jediným, kde kandidáti unionistů získali
v těchto volbách většinu preferenčních hlasů (53,44 procenta). Pro kandidáty US-DEU
se tak pro ně nejméně úspěšný okres ve volbách v roce 2000 stal o dva roky později
okresem nejúspěšnějším.

Tabulka 20: Celkový podíl preferenčních hlasů pro kandidáty KDU-ČSL a US/USDEU v Královéhradeckém kraji ve krajských volbách v roce 2000 a volbách do PSP ČR
v roce 2002

63

V okrese Rychnov nad Kněžnou připadalo na jednoho voliče Čtyřkoalice dokonce 1,4 preferenčního
hlasu.
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Legenda
Hradec Králové
Jičín
Náchod
Rychnov nad Kněžnou
Trutnov
Královéhradecký kraj

KDU-ČSL
2000
70,65 %
59,78 %
64,29 %
60,97 %
52,14 %
62,15 %

2002
46,56 %
55,63 %
65,62 %
72,82 %
54,38 %
58,41 %

US-DEU
2000
29,35 %
40,22 %
35,71 %
39,03 %
47,86 %
37,85 %

2002
53,44 %
44,37 %
34,38 %
27,18 %
45,62 %
41,59 %

Zdroj: vlastní zjištění dle http://www.volby.cz

Ač na úrovni kraje a i na úrovni většiny okresů nedošlo mezi lety 2000 a 2002
v Královéhradeckém kraji k významnějším posunům mezi celkovým podílem
preferenčních hlasů pro kandidáty KDU-ČSL a US-DEU, pak ovšem na úrovni obcí
byla pomocí Pearsonova korelačního koeficientu u obou zkoumaných stran zjištěná
souvislost mezi poměrem preferenčních hlasů jen velmi slabá. U KDU-ČSL činila
hodnota této korelace 0,151, u US-DEU 0,143.

6.4 Volby 1998 a 2002: dvoje volby a rozdílná aktivita
v jednotlivých obcích
Porovnáme-li strukturu obcí, ve kterých byli voliči KDU-ČSL a US-DEU jako
celek ve volbách do sněmovny v letech 1998 a 2002 ve využívání preferenčního
hlasování nejvíce a nejméně aktivní, docházíme k závěru, že v prvním případě je tato
struktura velmi rozdílná, v případě druhém pak panovala alespoň částečná kontinuita.
Obcí, ve které byli voliči Koalice v roce 2002 nejaktivnější v přidělování
preferenčních hlasů, se staly Dílce ležící v okrese Jičín, které přitom v roce 1998
zaujímaly v rámci kraje až 298. pozici. Ve stejné obci také došlo v roce 2002 u voličů
Koalice k nejvyššímu procentuálnímu nárůstu preferenčních hlasů, a to o 170 procent.
Z deseti obcí, kde byli voliči KDU-ČSL a US v roce 1998 nejaktivnější v kroužkování
jednotlivých kandidátů, toto postavení v roce 2002 obhájily pouze dvě (Bílsko u Hořic a
Lejšovka). V první dvacítce pak byly takovéto shodné obce tři, v třicítce čtyři a
v padesátce jich bylo sedm.

Tabulka 21: Srovnání obcí s nejvyšším procentem udělených preferenčních hlasů ve
volbách do PSP ČR v letech 1998 a 2002 v Královéhradeckém kraji

59

Diplomová práce

Preferenční hlasování voličů Koalice ve volbách do
PSP ČR v roce 2002. S lidovci do koalice už nikdy více

Volby 1998
Říkov (N)
Slavětín nad Metují (N)
Česká Metuje (N)
Rohenice (RnK)
Lejšovka (HK)
Staré Místo (J)
Mezilečí (N)
Horní Brusnice (T)
Bílsko u Hořic (J)
Syrovátka (HK)

Procento
112,50 %
110,64 %
108,70 %
108,51 %
105,00 %
95,00 %
94,87 %
94,12 %
89,47 %
89,29 %

Volby 2002
Dílce (J)
Bílsko u Hořic (J)
Káranice (HK)
Ohařice (J)
Vlčice (T)
Staré Hrady (J)
Polom (RnK)
Lejšovka (HK)
Přepychy (RnK)
Chyjice (J)

Procento
200,00 %
171,43 %
150,00 %
133,33 %
133,33 %
130,00 %
125,00 %
123,08 %
117,27 %
114,29 %

Zdroj: vlastní zjištění dle http://www.volby.cz

Celkem ve 37 ze 448 obcí v Královéhradeckém kraji ve volbách v roce 2002
voliči Koalice buď neudělili žádný preferenční hlas, či zde žádný volič Koalici vůbec
nevolil, a tyto obce tak z hlediska aktivity voličů Koalice přidělovat preferenční hlasy
zaujímaly v rámci kraje poslední místo. Mezi těmito 37 obcemi je možno nalézt 15 obcí,
které zaujímaly obdobnou pozici již ve volbách v roce 1998, a pokud tento přehled
rozšíříme ze 37 na 50 obcí s nejnižším procentem udělených preferenčních hlasů pro
kandidáty Koalice, pak bylo těchto shodných obcí zaznamenáno 19. Největší propad se
udál ve Zdechovicích na Královéhradecku, kde v roce 1998 sedm voličů KDU-ČSL a
US udělilo 6 preferenčních hlasů (88,89 procenta), zatímco o čtyři roky později si od
zdejších voličů žádný z kandidátů Koalice nevysloužil ani jediný preferenční hlas.

6.5 Souvisel

poměr

preferenčních

hlasů

v roce

2002

s vybranými sociodemografickými proměnnými?
Téměř jedinou sociodemografickou proměnnou v Královéhradeckém kraji, která
měla významnější vzájemnou souvislost s podílem preferenčních hlasů jedné ze
sledovaných stran ve volbách v roce 2002, bylo rozvrstvení obyvatel hlásících se
k římskokatolické konfesi, kde podobně jako v Libereckém kraji hodnoty dosáhly u
KDU-ČSL pozitivní a u US-DEU negativní středně silné korelace. Z dalších vybraných
sociodemografických proměnných byla na úrovni jednotlivých obcí Královéhradeckého
kraje významnější (pozitivní středně slabá) korelace zjištěna už jen pouze u
vysokoškolského a vyššího odborného vzdělání a podílem preferenčních hlasů
udělených kandidátům US-DEU. To znamenalo, že čím vyšší byl v dané obci podíl
osob s dosaženým vyšším vzděláním, tím existoval i alespoň částečný předpoklad, že
v této obci bude zjištěno i vyšší procento preferenčních hlasů udělených kandidátům
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US-DEU. U ostatních zkoumaných sociodemografických proměnných dosahovaly
korelace slabých, či dokonce velmi minimálních hodnot.

Tabulka 22: Hodnoty Pearsonova korelačního koeficientu korelujícího poměr
preferenčního hlasování ve volbách do PSP ČR v roce 2002 v Královéhradeckém kraji
za jednotlivé strany s vybranými sociodemografickými proměnnými
Strana
KDU-ČSL
US-DEU

Katolíci
0,518
-0,520

Rozvodovost
-0,211
0,289

Nezaměstnanost
-0,143
0,096

VŠ, VOŠ
-0,286
0,387

Zdroj: vlastní zjištění dle http://www.volby.cz, http://www.czso.cz a http://www.portal.mpsv.cz

6.6 Rozvrstvení podpory úspěšných kandidátů
Jednotliví lidovečtí kandidáti dokázali s výjimkou předčít své kolegy z US-DEU
ve všech mikroregionech Královéhradeckého kraje, pouze v Teplicích nad Metují se o
vítězství podělili kandidáti obou stran. Zdejším lidoveckým suverénně nejúspěšnějším
kandidátem byl lídr kandidátní listiny a stranický předseda Cyril Svoboda, který zvítězil
celkem ve 23 ze 35 mikroregionů, když se jednalo o mikroregiony ležící primárně
v západní a centrální části kraje, tedy v okresech Jičín, Hradec Králové a Trutnov.
Paradoxně však nejvyššího procenta preferenčních hlasů dosáhl v Broumově a Opočně,
tedy mikroregionech, kde nezvítězil. Druhý nejúspěšnější kandidát Jiří Hanuš dokázal
z kandidátů Koalice získat nejvíce preferenčních hlasů v osmi mikroregionech, které se
všechny, krom Úpice, nacházejí v jeho domovském Náchodsku. Jednalo se o Broumov,
Českou Skalici, Červený Kostelec, Hronov, Náchod, Polici nad Metují a již zmíněné
Teplice nad Metují, kde se o prvenství podělil s unionistou Ivanem Pilipem. Ve
zbývajích čtyřech mikroregionech, jež se všechny nacházejí v okrese Rychnov nad
Kněžnou (Dobruška, Opočno, Rychnov nad Kněžnou a Vamberk), získal nejvíce
preferenčních hlasů Pavel Rathouský.

Mapa

4:

Nejpreferovanější

kandidáti

Koalice

v jednotlivých

Královéhradeckého kraje ve volbách do PSP ČR v roce 2002
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Zdroj: vlastní zobrazení dle http://www.volby.cz, mapový podklad http://www.czso.cz

6.6.1 Cyril Svoboda
Lídr kandidátní listiny Koalice v Královéhradeckém kraji Cyril Svoboda se ve
sněmovních volbách těšil největší podpoře mezi voliči Koalice v okresech Rychnov nad
Kněžnou a Náchod.64 Zajímavé na tomto faktu však je, že Cyril Svoboda byl na
Rychnovsku a Náchodsku, zásluhou svých spolustraníků Jiřího Hanuše a Pavla
Rathouského, vždy v pořadí až druhým kandidátem s nejvyšším počtem preferenčních
hlasů, zatímco v ostatních okresech kraje byl vždy první. Vysvětlení lze hledat v tom, že
voliči Koalice byli v obou zmíněných okresech v rámci Královéhradeckého kraje
v udělování preferenčních hlasů nejaktivnější a také nejvíce preferující lidovecké
kandidáty, takže byť zde byl Cyril Svoboda pro lidovecké voliče až volbou číslo dvě,
dokázal efektivně naakumulovat vyšší podíl preferenčních hlasů než v okresech, kde byl
sice pro lidovecké voliče volbou číslo jedna, ale pozice KDU-ČSL zde byla slabší a
místní voliči Koalice méně využívali možnost udělit preferenční hlas.
Celková odchylka mezi podíly preferenčních hlasů u nedomovských okresů
činila u Cyrila Svobody 29,45 procenta.

64

Jak již byl zmíněno vůbec nejvíce voličů Koalice zakroužkovalo jméno předsedy KDU-ČSL
v mikroregionu Broumov (22,24 procenta).
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Tabulka 23: Procento preferenčních hlasů udělených Cyrilu Svobodovi
Hradec
Králové
12,57 %
95,16 %

Jičín

Náchod

12,47 %
94,40 %

13,96 %
105,68 %

Rychnov n.
Kněžnou
15,56 %
117,79 %

Trutnov
11,67 %
88,34 %

Královéhradecký
kraj
13,21 %
100,00 %

Zdroj: http://www.volby.cz.

6.6.2 Jiří Hanuš
Příčinu ve volebním úspěchu Jiřího Hanuše je nutno hledat v jeho domovském
okrese Náchod. Třetí muž kandidátní listiny Koalice zde obdržel víc jak polovinu
preferenčních hlasů (52,14 procenta), které získal za celý Královéhradecký kraj.
Zásluhu na tom měl především jeho domovský mikroregion Červený Kostelec65, kde
získal víc jak 15 procent všech svých preferenčních hlasů, a také mikroregion Náchod,
který se na jeho celkovém výsledku podílel z jedné desetiny. Celkem tedy v těchto dvou
mikroregionech získal Jiří Hanuš víc jak čtvrtinu všech svých preferenčních hlasů. Ve
všech ostatních okresech se zisky Jiřího Hanuše pohybovaly okolo pěti až šesti procent.
Celková odchylka mezi podíly preferenčních hlasů u nedomovských okresů
činila u Jiřího Hanuše 12,39 procenta.

Tabulka 24: Procento preferenčních hlasů udělených Jiřímu Hanušovi
Hradec
Králové
5,13 %
57,77 %

Jičín

Náchod

5,43 %
61,15 %

19,01 %
214,08 %

Rychnov n.
Kněžnou
5,93 %
66,78 %

Trutnov
6,23 %
70,16 %

Královéhradecký
kraj
8,88 %
100,00 %

Zdroj: http://www.volby.cz.

65

V samotném Červeném Kostelci, kde Jiří Hanuš v letech 1990-2002 starostoval, Koalice získala v celé
České republice z měst s více jak pěti tisíci obyvateli nejvyšší procento hlasů, když ji volilo víc jak 29
procent zdejších voličů [Šaradín et al 2002: 111].
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Tabulka 25: Počet přidělených preferenčních hlasů jednotlivým kandidátům
Čtyřkoalice ve volbách do zastupitelstva Královéhradeckého kraje v roce 2000
Pořad.
Kandidát
číslo
1
Vladimír Derner
2
Jiří Rokl
3
Petr Novotný
4
Petra Kačírková - Škopková
5
Petr Stejskal
6
Jiří Stejskal
7
Jaroslav Vácha
8
Karel Klíma
9
Martin Limburský
10
Karel Pelán
11
Zdeněk Pěnkava
12
Jiří Drška
13
Robert Novák
14
Josef Řehák
15
Pavel Mertlík
16
Zdeněk Půlpán
17
Jiří Rain
18
Květoslava Posltová
19
Přemysl Paták
20
Josef Potoček
21
Jiří Mazúch
22
Zdeněk Filip
23
Jaroslav Medlík
24
Čestmír Jung
25
Jan Sobotka
26
Adolf Jandáček
27
Miroslav Daněk
28
Jan Semerák
29
Jan Navrátil
30
Arnošt Marks
31
Petr Matějka
32
Ivan Fanderlik
33
Jaroslava Šourková
34
Jan Hübner
35
Pavel Ulrich
36
Štěpán Jelínek
37
Jiří Němeček
38
Tomáš Voborník
39
Ivo Chocholáč
40
Jiří Šulitka
41
Věnceslav Lukáš
42
Jan Regner
43
Miroslav Uchytil
44
Petr Smola
45
Jaromír Kotěra
46
Věra Vlčková
47
Jiří Bareš
48
Miroslav Berger
49
Vladimír Bukovský
50
Marie Košelková
Zdroj: http://www.volby.cz

Nominován
KDU-ČSL
US
DEU
ODA
US
KDU-ČSL
US
KDU-ČSL
US
KDU-ČSL
US
KDU-ČSL
US
KDU-ČSL
US
KDU-ČSL
US
ODA
DEU
KDU-ČSL
US
KDU-ČSL
US
KDU-ČSL
US
KDU-ČSL
US
KDU-ČSL
US
KDU-ČSL
US
DEU
ODA
US
KDU-ČSL
US
KDU-ČSL
US
KDU-ČSL
US
KDU-ČSL
US
KDU-ČSL
US
KDU-ČSL
US
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
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Absolutně
Procentuálně
4 900
12,55
3 056
7,82
978
2,50
1 127
2,88
846
2,16
3 860
9,88
1 062
2,72
1 785
4,57
1 685
4,31
1 860
4,76
913
2,33
819
2,09
752
1,92
1 966
5,03
1 138
2,91
3 130
8,01
759
1,94
490
1,25
689
1,76
1 074
2,75
966
2,47
1 599
4,09
285
0,73
537
1,37
1 165
2,98
412
1,05
250
0,64
512
1,31
256
0,65
676
1,73
569
1,45
275
0,70
196
0,50
372
0,95
953
2,44
306
0,78
1 119
2,86
581
1,48
397
1,01
517
1,32
427
1,09
678
1,73
497
1,27
142
0,36
183
0,46
216
0,55
216
0,55
198
0,50
399
1,02
115
0,29
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Tabulka 26: Počet přidělených preferenčních hlasů jednotlivým kandidátům Koalice
v Královéhradeckém kraji ve volbách do PSP ČR v roce 2002
Pořad.
Kandidát
číslo
1
Cyril Svoboda
2
Ivan Pilip
3
Jiří Hanuš
4
Helena Audrlická
5
Pavel Rathouský
6
Václav Bukač
7
Lubomír Šmída
8
Jan Semerák
9
Dagmar Vlášková
10
Ondřej Zezulák
11
František Faměra
12
Jan Čáp
13
Jiří Řehůřek
14
Josef Potoček
15
Jan Hübner
16
Jaroslav Sedlák
17
Jana Kejzlarová
18
Pavel Mertlík
19
Pavel Votoček
20
Pavel Fiala
Zdroj: http://www.volby.cz

Nominován
KDU-ČSL
US-DEU
KDU-ČSL
US-DEU
KDU-ČSL
US-DEU
US-DEU
KDU-ČSL
US-DEU
US-DEU
KDU-ČSL
KDU-ČSL
US-DEU
KDU-ČSL
US-DEU
US-DEU
KDU-ČSL
US-DEU
KDU-ČSL
US-DEU
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Absolutně
Procentuálně
5 109
13,21
2 606
6,73
3 435
8,88
1 911
4,94
2 354
6,08
1 447
3,74
772
1,99
425
1,09
954
2,46
509
1,31
91
0,23
868
2,24
451
1,16
349
0,90
177
0,45
64
0,16
375
0,96
224
0,57
240
0,62
315
0,81
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7 Zlínský kraj
Rozlohou čtvrtý nejmenší kraj České republiky zasahuje do území tří
etnografických oblastí (Haná, Slovácko a Valašsko) a zahrnuje krom tří okresů
bývalého Jihomoravského kraje (Kroměříž, Uherské Hradiště a Zlín)66 také okres
Vsetín, jenž dříve administrativně spadal pod Severomoravský kraj. Pro potřeby státní
správy se kraj dále člení na 13 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a dalších
12 územních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem67. Ve sledovaném období let
1998-2002 vzrostl počet obcí na území Zlínského kraje z původního počtu 297 na 304.68
Trvalé bydliště mělo dle údajů ze sčítání v roce 2001 ve Zlínském kraji přibližně 595
tisíc obyvatel, přičemž téměř třetina (195 tisíc) jich byla z okresu Zlín. S odstupem jej
následovaly dva téměř stejně početné okresy Vsetín (147 tisíc) a Uherské Hradiště
(144,5 tisíce) a okresem s nejnižším počtem obyvatel byla Kroměříž, kde mělo trvalé
bydliště 108 tisíc obyvatel. Největším městem dle počtu obyvatel je krajská metropole
Zlín, kde bylo trvale evidováno přibližně 81 tisíc obyvatel. Mezi další centra kraje patří
Vsetín (30 tisíc), Kroměříž (29,5 tisíce), Valašské Meziříčí (27,5 tisíce), Uherské
Hradiště (27 tisíc), dále pak ještě Otrokovice (19 tisíc), Rožnov pod Radhoštěm (18
tisíc), Uherský Brod (17,5 tisíce) a více jak deset tisíc obyvatel měl i Holešov (12,5
tisíce).69
Zlínský kraj je v rámci České republiky tradičně nejvíce religiozním krajem, a
tedy i krajem s nejvyšším podílem osob hlásících se k římskokatolické konfesi, jejichž
počet dosahuje téměř dvojnásobku celostátního průměru70. Vůbec nejvíce jich v
rámci celého kraje (a také České republiky) mělo trvalé bydliště v okrese Uherské
Hradiště, nejméně naopak na území okresu Kroměříž. Na poměry České republiky se
vysoká míra religiozity promítla v podílu rozvedených osob, kterých bylo téměř o dva a
půl procentního bodu méně, než činil celostátní průměr, a v okrese Uherské Hradiště byl
nižší dokonce o čtyři procentní body. Míra nezaměstnanosti v době konání voleb ve
Zlínském kraji téměř přesně kopírovala celostátní procento nezaměstnanosti.
66

Původně měl být součástí Zlínského kraje i okres Hodonín, zatímco o okresu Kroměříž se uvažovalo
jako o součásti kraje Olomouckého.
67
Původně jich bez Starého Města bylo pouze 11.
68
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&kraj=141.
69
http://www.czso.cz/sldb/sldb2001.nsf/openciselnik?openform&:cz072.
70
Krom římskokatolické konfese se při sčítání lidu v roce 2001 přihlásila i necelá tři procenta obyvatel
Zlínského kraje, v drtivé většině bydlících v okrese Vsetín, k Českobratrské církvi evangelické. Blíže viz
http://www.czso.cz.
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Z jednotlivých okresů kraje dosahovala nejvyššího hodnoty na Vsetínsku, kde byla
v červnu 2002 bez práce víc jak desetina práce schopného obyvatelstva, zatímco
nejnižší byla na Zlínsku, kde dosahovala hodnoty necelých osmi procent. Z hlediska
počtu lidí s dosaženým vyšším vzděláním se Zlínský kraj i vzhledem ke své poloze,
špatné dopravní obslužnosti a nižší nabídce (nejen kvalifikovaných) pracovních míst
řadil ke krajům s podprůměrným počtem absolventů vysokých a vyšších odborných
škol, byť existovala disproporce mezi okresem Zlín a ostatními třemi okresy.

Tabulka 27: Hodnoty vybraných sociodemografických proměnných ve Zlínském kraji
Legenda
Kroměříž
Uher. Hradiště
Vsetín
Zlín
Zlínský kraj
ČR

Řím.katolíci
40,84 %
61,08 %
44,48 %
47,92 %
48,88 %
26,79 %

Rozvodovost
8,86 %
6,22 %
7,92 %
8,43 %
7,86 %
10,28 %

Nezaměstnanost
9,19 %
8,19 %
10,47 %
7,85 %
8,82 %
8,70 %

VŠ, VOŠ
8,91 %
8,16 %
8,82 %
10,03 %
9,05 %
10,35 %

Zdroj: vlastní zjištění dle http://www.czso.cz a http://www.portal.mpsv.cz

7.1 Volby 1998 – 2002
Ve volbách do dolní parlamentní komory v roce 1998 byla na území dnešního
Zlínského kraje a ve všech jeho okresech voličsky silnější z obou sledovaných stran
KDU-ČSL, která získala 14,81 procenta hlasů, zatímco volební zisk US v těchto
volbách činil 8,58 procenta a téměř na setinu přesně i odrážel celostátní zisk strany.
Preferenčních hlasů bylo voliči KDU-ČSL v okresech Kroměříž, Uherské Hradiště,
Vsetín a Zlín uděleno 30 353 (aktivita lidoveckých voličů v udělování preferenčních
hlasů byla ve všech okresech, krom podprůměrného Kroměřížska, téměř stejná),
zatímco voliči US zakroužkovali některého z kandidátů ve 12 782 případech (nejvíce na
Zlínsku a Kroměřížsku).
Z celkem 45 kandidátů, kteří se objevili na kandidátní listině Čtyřkoalice ve
volbách do zastupitelstva Zlínského kraje v roce 2000, jich nominovala téměř plnou
polovinu (22) KDU-ČSL, a to včetně lídra, jímž byl starosta Starého Města František
Slavík. Dalších 18 míst na kandidátní listině připadlo kandidátům nominovaným US, tři
místa byla rezervována pro ODA a dvě pro DEU.71 Volby samotné přinesly ziskem

71

Pikantností je fakt, že se na stejné kandidátní listině sešel starosta Vsetína Jiří Čunek (KDU-ČSL) a
advokátka Jana Rejžková (US), jež ho zastupovala na počátku roku 2007 v první fázi vyšetřování jeho
údajné korupční aféry z roku 2002.
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31,36 procenta hlasů a 15 mandátů Čtyřkoalici pozici nejsilnější strany v zastupitelstvu
Zlínského kraje. Z těchto 15 mandátů Čtyřkoalice získali osm kandidáti nominovaní
KDU-ČSL (František Slavík, Jiří Čunek, Pavel Studeník, Ludvík Hovorka, Vojtěch
Jurčík, Marie Hrnčiříková, Václav Mikušek a Antonín Spálovský), pět mandátů
připadlo kandidátům, jež nominovala US (Josef Mikeska, Ester Cvejnová, Michal
Hanačík, Dalibor Kaňkovský a František Hrabal), a poslední dva si paritně rozdělily
ODA (Jindřich Karola) a DEU (Jiří Volařík). Nejvíce voliči Čtyřkoalice ve Zlínském
kraji kroužkovali v těchto volbách na kandidátní listině třetího Jiřího Čunka (12,16
procenta), druhý skončil lídr František Slavík (11,45 procenta) a trojici nejúspěšnějších
kandidátů doplnil na kandidátní listině pátý starosta Slavičína Pavel Studeník (7,17
procenta).72 Po náročných vyjednávání, jež trvala víc jak měsíc, utvořila Čtyřkoalice
krajskou radu s ODS a Zlínským hnutím nezávislých (ZHN), přičemž v devítičlenné
radě získala většinu pěti radních. Hejtmanem byl zvolen František Slavík, náměstkem
hejtmana pro dopravu Josef Mikeska, radním pro školství, mládež a tělovýchovu Michal
Hanačík73, radním pro sociální věci a zdravotnictví Jiří Čunek a obsazení postu radního
pro regionální rozvoj, zemědělství a životní prostředí bylo dohodnuto až těsně před
prvním zasedáním krajského zastupitelstva, kdy jej v letech 2000-02 měl zastávat
Vojtěch Jurčík a ve zbytku volebního období některý ze zástupců US. Avšak kvůli
značně turbulentnímu dění v rámci Čtyřkoalice v průběhu tohoto volebního období, kdy
došlo k rozpadu společného klubu, se tak nestalo a Vojtěch Jurčík zastával tento post po
celé volební období.74

72

Úplný přehled všech kandidátů Čtyřkoalice kandidujících v krajských volbách v roce 2000 ve Zlínském
kraji a počet jejich získaných preferenčních hlasů je na konci této kapitoly.
73
Manžel tehdejší poslankyně Ivany Hanačíkové.
74
Jako první opustil zastupitelský klub Čtyřkoalice Jindřich Karola, který na jaře 2002 přestoupil z ODA
do ODS. Společný klub se rozpadl, když z něj na popud krajské předsedkyně Ivany Hanačíkové odešli po
volbách do sněmovny, ve kterých Hanačíková neobhájila poslanecký mandát, v červnu 2002 zastupitelé
za US-DEU [MF DNES 18. 4. a 19. 6. 2002]. Dne 19. 2. 2003 byl opozicí a rovněž i hlasy pěti
zastupitelů ODS, dvou zastupitelů ZHN a také náměstka hejtmana Josefa Mikesky, jehož hlas byl
rozhodující, odvolán z postu radního Jiří Čunek, jelikož dle jejich mínění v době, kdy stát převáděl na
kraje zadlužené nemocnice, nemohl plnohodnotně vykonávat zároveň funkci starosty Vsetína a
neuvolněného radního, aby však v důsledku tohoto kroku zůstal tento post neobsazen po celé následující
dva měsíce. Na Čunkovo místo byla až 23. 4. 2003 zvolena Ester Cvejnová. Na stejném zasedání
krajského zastupitelstva byl i „za trest“ odvolán náměstek hejtmana Josef Mikeska. Na jeho místo
následovně povýšil radní Michal Hanačík, v jehož gesci zůstal jeho původní resort školství, mládeže a
tělovýchovy. Oblast dopravy, kterou spravoval Mikeska, pak přešla na nově zvoleného radního Jaroslava
Drozda, díky čemuž se i ČSSD stala ve Zlínském kraji členem krajské koalice [MF DNES 20. 2. a 24. 4.
2003]. Josef Mikeska následně opustil US-DEU a ve volbách o rok a půl později kandidoval jako lídr
nové formace Správný směr, která však i přes podporu některých známých osobností, jako byl např.
bývalý předseda JZD Slušovice František Čuba, neuspěla podobně jako samotná US-DEU.
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Z celkem 22 kandidátů tvořících kandidátní listinu Koalice ve Zlínském kraji ve
volbách do PS PČR v roce 2002 jich každá z obou koaličních stran kandidovala přesnou
polovinu. Pod vedením kroměřížské poslankyně Michaely Šojdrové (KDU-ČSL)
dosáhla Koalice ziskem 19,46 procenta hlasů svého nejlepšího výsledku v celé zemi,
z čehož resultovaly pro Koalici ve Zlínském kraji tři poslanecké mandáty. První získal
zásluhou preferenčních hlasů na kandidátní listině původně třetí lidovecký starosta
Šumic (okres Uherské Hradiště) Ludvík Hovorka (10,90 procenta), druhý mandát získal
rovněž zásluhou preferenčních hlasů Hovorkův zlínský spolustraník a ředitel charity Jan
Škopík (10,15 procenta) a až poslední mandát získala lídryně Michaela Šojdrová, která
sedmiprocentní kvorum preferenčních hlasů překročila jen velmi těsně (7,08 procenta),
což ovšem v jejím případě, vzhledem k počtu získaných mandátů a faktu, že už žádný z
dalších kandidátů toto kvorum nepřekonal, stejně nebylo podstatné. Čtvrtý nejvyšší
počet preferenčních hlasů z kandidátů Koalice ve Zlínském kraji získal ziskem 4,81
procenta na kandidátní listině sedmý dřevařský inženýr Martin Stodůlka (KDU-ČSL)
z Vidčí v okrese Vsetín a až pátou nejúspěšnější byla první zástupkyně US-DEU a
dosavadní poslankyně Ivana Hanačíková z Kroměříže (4,19 procenta), jež figurovala na
kandidátní listině původně na druhém místě.75

7.2 Velikost obcí a počet preferenčních hlasů pro US-DEU ve
volbách 2002
Ve volbách do dolní parlamentní komory zakroužkovali voliči Koalice ve
Zlínském kraji jméno některého z jejích kandidátů v celkem 33 544 případech.
Kandidáti nominovaní US-DEU jich obdrželi z tohoto celkového počtu 8 263 (24,63
procenta). Nejnižší podíl preferenčních hlasů získali unionisté v nejmenších obcích do
dvou tisíc obyvatel, kde nedosahovali ani hranice 20 procent. Od této hranice se úměrně
spolu se zvyšujícím se počtem obyvatel zvyšovalo i procento preferenčních hlasů
udělených kandidátům US-DEU, aby nejvyšší hodnoty dosáhlo v kategorii obcí na 50
tisíc obyvatel, tj. ve Zlíně. I tak byli ovšem ve všech velikostních kategoriích obcí
úspěšnější v celkovém počtu získaných preferenčních hlasů kandidáti nominovaní
KDU-ČSL.

75

Úplný přehled všech kandidátů Koalice kandidujících ve volbách do sněmovny v roce 2002
ve Zlínském kraji a počtu jejich získaných preferenčních hlasů je na konci této kapitoly.
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7.3 Volby 2000 a 2002: obdobný poměr preferenčních hlasů
mezi US/US-DEU a KDU-ČSL?
Ve volbách do zastupitelstva Zlínského kraje v roce 2000 udělovali voliči
Čtyřkoalice jejím kandidátům ve velkém množství preferenční hlasy, když na 51 667
voličů připadlo celkem 66 708 preferenčních hlasů, což činilo průměr 1,29
preferenčního hlasu na jednoho voliče Čtyřkoalice76. Ve sněmovních volbách v roce
2002 byli voliči „handicapováni“ možností udělit maximálně jen polovinu
preferenčních hlasů oproti krajským volbám, ale i tak byli voliči Koalice ve sněmovních
volbách méně aktivní, když přidělili jednotlivým kandidátům dohromady 33 872
preferenčních hlasů77. Vzájemný poměr jejich distribuce mezi kandidáty KDU-ČSL a
US-DEU se přitom na úrovni kraje nijak zásadně nezměnil, poněvadž činil v obou
volbách přibližně tři ku jedné, tedy že lidovečtí kandidáti získali vždy okolo 75 procent
preferenčních hlasů. V jednotlivých okresech kraje získali kandidáti KDU-ČSL
procentuálně nejvíce preferenčních hlasů v okrese Uherské Hradiště, kde jejich celkový
76

V okrese Vsetín činil průměr na jednoho voliče Čtyřkoalice dokonce 1,62 preferenčního hlasu.
Z jednotlivých kandidátů na Vsetínsku získal nejvíce preferenčních hlasů Jiří Čunek, jehož jméno
kroužkovala třetina všech zdejších voličů Čtyřkoalice.
77
Koalice získala v těchto volbách ve Zlínském kraji 55 113 hlasů.
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podíl činil vždy více jak 80 procent. „Nejméně“ úspěšní byli jednotliví kandidáti KDUČSL naopak na Kroměřížsku, kde ačkoliv ve volbách roce 2002 posílili oproti volbám
v roce 2000 o šest procent78 tak byl procentuální podíl jejich preferenčních hlasů nižší
než 70 procent. V obou zbývajících okresech se podíl preferenčních hlasů udělených
kandidátům KDU-ČSL pohyboval přibližně okolo hranice 75 procent, přičemž na
Vsetínsku došlo ve volbách v roce 2002 k nejmenší procentuální změně ze všech čtyř
okresů Zlínského kraje. Ve stejném okrese byli rovněž voliči Čtyř/Koalice v obou
sledovaných volbách v rámci kraje v udělování preferenčních hlasů jednoznačně
nejaktivnější. Ani tento fakt ovšem ve volbách v roce 2002 nepomohl žádnému ze
zdejších kandidátů, z nichž byl nejvýše Martin Stodůlka až na sedmém místě79, aby byl
zvolen do sněmovny. Na vině byla především skutečnost, že kvůli absenci jasného
okresního lídra zdejší (lidovečtí) voliči Koalice nedokázali hromadně koncentrovat
v rámci celého okresu své preferenční hlasy pro jediného kandidáta, jako tomuto bylo o
dva roky dříve v případě Jiřího Čunka. A tak se stalo, že v mikroregionu Vsetín
kroužkovali jméno vsetínského advokáta Lubomíra Gajduška, v mikroregionu Valašské
Meziříčí starosty Valašského Meziříčí Bohdana Mikuška a v mikroreginu Rožnov pod
Radhoštěm už zmíněného Martina Stodůlky.

Tabulka 28: Celkový podíl preferenčních hlasů pro kandidáty KDU-ČSL a US/USDEU ve Zlínském kraji ve krajských volbách v roce 2000 a volbách do PSP ČR v roce
2002
Legenda
Kroměříž
Uherské Hradiště
Vsetín
Zlín
Zlínský kraj

KDU-ČSL
2000
2002
63,13 %
69,14 %
85,72 %
80,28 %
75,70 %
75,85 %
77,72 %
73,60 %
77,36 %
75,58 %

US-DEU
2000
2002
36,87 %
30,86 %
14,28 %
19,72 %
24,30 %
24,15 %
22,28 %
26,60 %
22,64 %
24,42 %

Zdroj: vlastní zjištění dle http://www.volby.cz

Panující stabilita v distribuci preferenčních hlasů mezi kandidáty jednotlivých
koalujících stran na úrovni Zlínského kraje i jeho jednotlivých okresů se víceméně
78

Tento nárůst v okrese Kroměříž ve volbách v roce 2002 byl zapříčiněn pravděpodobně především tím,
že lídryní Koalice byla Michaela Šojdrová z Kroměříže.
79
Kandidátka Koalice ve Zlínském kraji byla z územního hlediska vůbec podivně sestavena, jelikož první
dvě místa obsadily stávající poslankyně Michaela Šojdrová a Ivana Hanačíková, které byly z obě
z Kroměříže. Tedy z okresu, kde KDU-ČSL získává dlouhodobě v rámci Zlínského kraje nejnižší
procento hlasů a také pozice US zde byla ve sněmovních volbách v roce 1998 nejslabší.
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potvrdila i na úrovni jednotlivých obcí, když zde byla pomocí Pearsonova korelačního
koeficientu zjištěna středně silná souvislost. U US-DEU dosáhla korelace jejich podílů
preferenčních hlasů v jednotlivých obcích kraje ve volbách v letech 2000 a 2002
hodnoty 0,641, u KDU-ČSL činila pak 0,627.

7.4 Volby 1998 a 2002: dvoje volby a rozdílná aktivita
v jednotlivých obcích
Při vzájemném srovnání struktury obcí, kde voliči KDU-ČSL a US-DEU jako
celek ve volbách do PSP ČR v letech 1998 a 2002 využili procentuálně v nejvyšší a
nejnižší míře preferenčního hlasování, docházíme k poznatku, že v obou případech
existuje mezi oběma volebními roky částečná návaznost.
V první desítce obcí, v nichž byli voliči US a KDU-ČSL nejaktivnější
v udělování preferenčních hlasů, se ve volbách v letech 1998 a 2002 nalézaly tři shodné
obce. Konkrétně se jednalo o Hostějov, který se posunul ze sedmého místa v roce 1998
na pozici obce, kde voliči Koalice ve Zlínském kraji ve volbách v roce 2002 udělili
nejvyšší procento preferenčních hlasů, dále pak o domovskou obec Ludvíka Hovorky
Šumice80, které se posunuly ze šesté pozice v roce 1998 na čtvrtou a také o Cetechovice,
které v roce 2002 neobhájily pozici obce s průměrně nejvíce kroužkujícími voliči a
klesly na pátou příčku. I když v první dvacítce byly s rokem 1998 shodné pouze čtyři
obce, ve třicítce už jich byla jedna třetina a v padesátce téměř plné dvě pětiny (19).
K nejvyššímu procentnímu nárůstu udělených preferenčních hlasů došlo v roce 2002 u
voličů Koalice ve Zlínském kraji v Choryni, a to o víc jak 107 procent.

Tabulka 29: Srovnání obcí s nejvyšším procentem udělených preferenčních hlasů ve
volbách do PSP ČR v letech 1998 a 2002 ve Zlínském kraji

80

Ludvík Hovorka zde obdržel 78,86 procenta všech preferenčních hlasů, jež byly voliči Koalice uděleny.
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Volby 1998
Cetechovice (K)
Stupava (UH)
Uhřice (K)
Komárov (Z)
Kladeruby (V)
Šumice (UH)
Hostějov (UH)
Střížovice (K)
Hostětín (UH)
Medlovice (UH)

Procento
166,67 %
138,89 %
133,33 %
130,99 %
129,27 %
120,94 %
118,18 %
116,67 %
111,59 %
109,26 %

Volby 2002
Hostějov (UH)
Choryně (V)
Lipová (Z)
Šumice (UH)
Cetechovice (K)
Brumov-Bylnice (Z)
Zašová (V)
Karolín (K)
Zástřizly (K)
Ústí (V)

Procento
140,00 %
137,89 %
117,65 %
112,64 %
110,20 %
102,53 %
102,36 %
100,00 %
100,00 %
95,65 %

Zdroj: vlastní zjištění dle http://www.volby.cz

V celkem ve třech obcích Zlínského kraje, Stupavě, Vyškovci (obě okres
Uherské Hradiště) a Haluzicích (okres Zlín), neudělili voliči Koalice ve volbách v roce
2002 žádný preferenční hlas. Krom Haluzic patřil v obou sledovaných volbách mezi
desítku obcí, v nichž byli voliči KDU-ČSL a US nejméně aktivní v udělování
preferenčních hlasů, ještě i Prlov (okres Vsetín). V poslední dvacítce bylo takových obcí
sedm, ve třicítce třetina a v padesátce 22. Nejvyšší procentuální propad nastal v již
zmíněné Stupavě, která přitom v roce 1998 zaujímala druhou pozici.

7.5 Souvisel

poměr

preferenčních

hlasů

v roce

2002

s vybranými sociodemografickými proměnnými?
Ve Zlínském kraji byla celkem u tří ze čtyř sociodemografických proměnných
zjištěna pomocí korelace významná vzájemná souvislost s distribucí preferenčních hlasů
voličů Koalice kandidátům nominovaných oběma koalujícími stranami. Nikoliv
překvapivě, i vzhledem k výše zmíněnému faktu, že Zlínský kraj je nejreligioznějším
krajem v České republice, panovala nejsilnější vzájemná (středně silná) souvislost (u
KDU-ČSL pozitivní, u US-DEU negativní) z vybraných sociodemografických
proměnných u římskokatolické konfese. Návaznost voličů preferujících kandidáty
KDU-ČSL na římskokatolickou konfesi dotvářel i fakt, že u nich podobně středně silná,
ale negativní vzájemná souvislost panovala i u podílu rozvedených osob v jednotlivých
obcích. Tedy že čím více rostl podíl římských katolíků, a naopak se snižoval podíl
rozvedených na celkové populaci dané obce, tím více bylo pravděpodobné, že poroste i
podíl preferenčních hlasů udělených kandidátům KDU-ČSL, a naopak. Třetí
sociodemografickou proměnnou, která měla ve Zlínském kraji významnější souvislost
s podílem preferenčních hlasů udělených kandidátům jednotlivých stran, byl podíl osob
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s vysokoškolských a vyšším odborným vzděláním, kde korelace dosahovala u US-DEU
pozitivní a u KDU-ČSL negativní středně silné hodnoty. Poslední proměnná, míra
nezaměstnanosti, měla s distribucí preferenčních hlasů kandidátům jednotlivých stran
naprosto minimální souvislost.

Tabulka 30: Hodnoty Pearsonova korelačního koeficientu korelujícího poměr
preferenčního hlasování ve volbách do PSP ČR v roce 2002 ve Zlínském kraji za
jednotlivé strany s vybranými sociodemografickými proměnnými
Strana
KDU-ČSL
US-DEU

Katolíci
0,671
-0,682

Rozvodovost
-0,588
0,601

Nezaměstnanost
-0,029
0,014

VŠ, VOŠ
-0,547
0,560

Zdroj: vlastní zjištění dle http://www.volby.cz, http://www.czso.cz a http://www.portal.mpsv.cz

7.6 Rozvrstvení podpory úspěšných kandidátů
Jednotliví kandidáti KDU-ČSL dokázali v rámci kandidátní listiny Koalice
v souboji s kandidáty US-DEU ve volbách v roce 2002 zvítězit s jedinou výjimkou ve
všech 24 mikroregionech Zlínského kraje. Zmíněnou výjimkou byl v okrese Kroměříž
se nalézající mikroregion Chropyně, kde zvítězila unionistka Ivana Hanačíková.81
S jedinou výjimkou (mikroregion Koryčany) ve všech mikroregionech získal nejvíce
preferenčních hlasů kandidát, který měl trvalé bydliště v okrese, pod nějž daný
mikroregion územně spadal, přičemž v okrese Vsetín a především v okrese Kroměříž
byla skupina těchto úspěšných kandidátů více heterogenní. Nejúspěšnějším kandidátem
co do počtu vítězství v jednotlivých mikroregionech se stal Jan Škopík, který získal
nejvíce preferenčních hlasů v sedmi z osmi zlínských mikroregionů (Brumov-Bylnice,
Luhačovice, Napajedla, Otrokovice, Valašské Klobouky, Vizovice a Zlín), a v také již
zmíněném mikroregionu Koryčany na Kroměřížsku. Druhý nejúspěšnější byl z tohoto
hlediska Ludvík Hovorka, který zvítězil ve všech čtyřech mikroregionech ležících v
okrese Uherské Hradiště (Bojkovice, Uherský Brod, Uherské Hradiště a Uherský
Ostroh). Ve více jak jednomu mikroregionu dokázali získat mezi kandidáty Koalice
nejvíce preferenčních hlasů ještě Michaela Šojdrová (Holešov, Kroměříž a MorkoviceSlížany) a Lubomír Gajdušek (Horní Lideč, Karolinka a Vsetín). S výjimkou již
zmíněného mikroregionu Chropyně, kde byla nejúspěšnějším kandidátem Ivana
Hanačíková, ve všech zbývajících mikroregionech (Bystřice pod Hostýnem, Hulín,
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Slavičín, Rožnov pod Radhoštěm a Valašské Meziříčí) zvítězili na kandidátní listině
níže postavení kandidáti bydlící v daném mikroregionu.

Mapa 5: Nejpreferovanější kandidáti Koalice v jednotlivých mikroregionech Zlínského
kraje ve volbách do PSP ČR v roce 2002

Zdroj: vlastní zobrazení dle http://www.volby.cz, mapový podklad http://www.czso.cz

7.6.1 Ludvík Hovorka
Za úspěchem dlouholetého starosty Šumic a krajského zastupitele Ludvíka
Hovorky stáli především voliči v jeho domovském uherskohradištském okresu, kde
kandidáta číslo tři zakroužkoval každý čtvrtý zdejší volič Koalice. Důležitost této
skutečnosti na úspěchu Ludvíka Hovorky ještě znásobil fakt, že v okrese Uherské
Hradiště volilo Koalici nejvíce voličů v celé zemi.82 Ve výsledku tedy Ludvík Hovorka
získal ve svém domovském okrese dvě třetiny všech svých preferenčních hlasů. Mimo

81

Volební síla KDU-ČSL je v kontextu Zlínského kraje v tomto mikroregionu i na poměry okresu
Kroměříž tradičně velmi slabá [Navrátil 2008: 36, 39].
82
Přímo v Šumicích dalo Koalici svůj hlas 56 procent voličů. To znamenalo, že v kategorii obcí s 5005000 obyvateli získala Koalice v celé České republice nejvyšší procento hlasů právě zde [Šaradín et al
2002: 111].

75

Diplomová práce

Preferenční hlasování voličů Koalice ve volbách do
PSP ČR v roce 2002. S lidovci do koalice už nikdy více

okres Uherské Hradiště dosáhl ještě solidních výsledků v mikroregionech Luhačovice,
Napajedla či Kroměříž, zatímco nejméně úspěšný byl u voličů Koalice v okrese Vsetín.
Celková odchylka mezi podíly preferenčních hlasů u nedomovských okresů
činila u Ludvíka Hovorky 22,66 procenta.

Tabulka 31: Procento preferenčních hlasů udělených Ludvíku Hovorkovi
Kroměříž
6,18 %
56,70 %

Uher. Hradiště
24,96 %
228,99 %

Vsetín
3,71 %
34,04 %

Zlín
5,63 %
51,65 %

Zlínský kraj
10,90 %
100,00 %

Zdroj: http://www.volby.cz.

7.6.2 Jan Škopík
I za úspěchem druhého nejúspěšnějšího kandidáta Koalice ve Zlínském kraji
Jana Škopíka stáli v drtivé míře voliči z jeho domovského okresu. Jan Škopík získal
v okrese Zlín 3 747 ze svých celkových 5 594 preferenčních hlasů (téměř 67 procent),
když jich téměř polovina pocházela z jeho domovského mikroregionu Zlín83.
Z ostatních okresů dosáhl ještě solidního zisku v okrese Uherské Hradiště, kde jeho
jméno zakroužkovalo víc jak sedm procent voličů Koalice, dále pak v jednotlivých
mikroregionech, jako byly Koryčany, Morkovice-Slížany a Horní Lideč. Naopak
nejméně kroužkovali voliči Koalice Jana Škopíka s výjimkou výše zmíněného
mikroregionu Horní Lideč v okrese Vsetín, zejména v mikroregionech Valašské
Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm, kde nezískal ani dvě procenta preferenčních hlasů.
Celková odchylka mezi podíly preferenčních hlasů u nedomovských okresů
činila u Jana Škopíka 44,73 procenta.

Tabulka 32: Procento preferenčních hlasů udělených Janu Škopíkovi
Kroměříž
4,52 %
44,53 %

Uher. Hradiště
7,22 %
71,13 %

Vsetín
2,68 %
26,40 %

Zlín
19,75 %
194,58 %

Zlínský kraj
10,15 %
100,00 %

Zdroj: http://www.volby.cz.

7.6.3 Michaela Šojdrová

83

Z hlediska procentního podílu preferenčních hlasů však nebyl pro Jana Škopíka nejúspěšnějším
mikroregionem Zlín, ale Brumov-Bylnice, kde mu zde preferenční hlas udělila třetina zdejších voličů
Koalice.
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Za tím, že na kandidátní listině původně první Michaela Šojdrová skončila
v preferenčním hlasování kandidátů Koalice ve Zlínském kraji až na třetím místě, stál
fakt, že ji voliči v jejím domovském okrese nepodpořili tak výrazně, jako to bylo v
případě Ludvíka Hovorky a Jana Škopíka. „Vinu“ na tom měla částečně skutečnost, že
Michaela Šojdrová nebyla pro nestranicky uvažující voliče Koalice na Kroměřížsku
jasnou okresní jedničkou na kandidátní listině (Ivana Hanačíková na druhém místě)84 a
také to, že voliči v mikroregionech Bystřice pod Hostýnem, Hulín a Koryčany nejvíce
preferovali buď místní hůře postavené kandidáty (Eliška Janková, Jaromír Kopřiva),
nebo dokonce kandidáta z jiného okresu (Jan Škopík). Opomenout také nelze to, že
v rámci Zlínského kraje je „voličský trh“ v okrese Kroměříž nejmenší, což ještě tradičně
znásobila již zmíněná skutečnost, že obě koaliční strany zde dosahovaly ať už
samostatně, či společně nejnižšího procentního podílu hlasů v rámci Zlínského kraje.
Velmi slušného výsledku dosáhla Michaela Šojdrová obdobně jako Jan Škopík
v tradičně

prolidoveckém

Uherskohradištsku,

kde

získala

přes

osm

procent

preferenčních hlasů, jakož i ve zlínských mikroregionech Vizovice, Slavičín či
Otrokovice. Nejméně voličů ji kroužkovalo stejně jako v případě Ludvíka Hovorky a
Jana Škopíka v okrese Vsetín, vůbec nejméně pak konkrétně v mikroregionu Vsetín,
kde ji preferenční hlas udělil jen každý padesátý volič Koalice.
Celková odchylka mezi podíly preferenčních hlasů u nedomovských okresů
činila u Michaely Šojdrové 67,79 procenta.

Tabulka 33: Procento preferenčních hlasů udělených Michaele Šojdrové
Kroměříž
13,25 %
187,15 %

Uher. Hradiště
8,24 %
116,38 %

Vsetín
3,44 %
48,59 %

Zlín
5,69 %
80,37 %

Zlínský kraj
7,08 %
100,00 %

Zdroj: http://www.volby.cz.

84

Např. v mikroregionu Kroměříž získala Michaela Šojdrová 16,60 procenta a Ivana Hanačíková 14,66
procenta preferenčních hlasů.
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Tabulka 34: Počet přidělených preferenčních hlasů jednotlivým kandidátům
Čtyřkoalice ve volbách do zastupitelstva Zlínského kraje v roce 2000
Pořad.
Kandidát
číslo
1
František Slavík
2
Josef Mikeska
3
Jiří Čunek
4
Jindřich Karola
5
Pavel Studeník
6
Ester Cvejnová
7
Ludvík Hovorka
8
Michal Hanačík
9
Vojtěch Jurčík
10
Dalibor Kaňovský
11
Marie Hrnčiříková
12
Jiří Volařík
13
František Hrabal
14
Václav Mikušek
15
Antonín Spálovský
16
Jana Rejžková
17
Ondřej Benešík
18
Pavel Vašut
19
Jarmila Peterková
20
Jan Škopík
21
Libor Daňhel
22
Jaroslav Přehnal
23
Jan Stavěl
24
Šárka Janková
25
Zdeněk Konvičný
26
Miroslav Martínek
27
Milan Kup
28
Antonín Haloda
29
Dalibor Maniš
30
Milan Soldán
31
Marie Zavadilová
32
Bohdan Mikušek
33
Jan Kouřil
34
Pavel Botek
35
Jaromír Kudlík
36
Jiří Čoupek
37
Zdeněk Slunský
38
Rudolf Chmelař
39
Jiří Kubáček
40
Roman Pukovec
41
Jarmila Tomancová
42
Jiří Honajzer
43
Jindřich Ondruš
44
Bohumil Škarpich
45
Stanislav Novák
Zdroj: http://www.volby.cz

Nominován
KDU-ČSL
US
KDU-ČSL
ODA
KDU-ČSL
US
KDU-ČSL
US
KDU-ČSL
US
KDU-ČSL
DEU
US
KDU-ČSL
KDU-ČSL
US
KDU-ČSL
US
ODA
KDU-ČSL
US
KDU-ČSL
US
KDU-ČSL
US
KDU-ČSL
US
KDU-ČSL
US
KDU-ČSL
US
KDU-ČSL
DEU
KDU-ČSL
US
KDU-ČSL
ODA
US
KDU-ČSL
US
KDU-ČSL
US
KDU-ČSL
US
KDU-ČSL
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Absolutně
Procentuálně
5 921
11,45
1 795
3,47
6 287
12,16
1 157
2,23
3 707
7,17
1 673
3,23
3 633
7,03
1 070
2,07
1 688
3,26
858
1,66
3 151
6,09
493
0,95
839
1,62
3 270
6,32
946
1,83
1 063
2,05
1 572
3,04
1 072
2,07
710
1,37
2 385
4,61
789
1,52
2 635
5,09
397
0,76
2 503
4,84
472
0,91
1 292
2,50
330
0,63
1 607
3,11
1 324
2,56
903
1,74
880
1,70
2 269
4,39
383
0,74
1 126
2,17
965
1,86
1 037
2,00
177
0,34
231
0,44
831
1,60
118
0,22
1 291
2,49
315
0,60
662
1,28
249
0,48
632
1,22
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Tabulka 35: Počet přidělených preferenčních hlasů jednotlivým kandidátům Koalice
ve Zlínském kraji ve volbách do PSP ČR v roce 2002
Pořad.
Kandidát
číslo
1
Michaela Šojdrová
2
Ivana Hanačíková
3
Ludvík Hovorka
4
Otakar Kanta
5
Jan Škopík
6
Libor Daňhel
7
Martin Stodůlka
8
Jiří Hruška
9
Jaromír Kudlík
10
Ondřej Benešík
11
Michal Vrba
12
Lubomír Gajdušek
13
Jiří Duda
14
Jaromír Kopřiva
15
Marta Hlavicová
16
Šárka Janková
17
Jana Rejžková
18
Bohdan Mikušek
19
Josef Matocha
20
Jaroslav Tobola
21
Petr Bábek
22
Pavel Studeník
Zdroj: http://www.volby.cz

Nominován
KDU-ČSL
US-DEU
KDU-ČSL
US-DEU
KDU-ČSL
US-DEU
KDU-ČSL
US-DEU
US-DEU
KDU-ČSL
US-DEU
KDU-ČSL
US-DEU
KDU-ČSL
US-DEU
KDU-ČSL
US-DEU
KDU-ČSL
KDU-ČSL
US-DEU
US-DEU
KDU-ČSL
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Absolutně
Procentuálně
3 903
7,08
2 311
4,19
6 008
10,90
1 863
3,38
5 594
10,15
1 017
1,84
2 656
4,81
481
0,87
958
1,73
996
1,80
448
0,81
1 958
3,55
293
0,53
356
0,64
301
0,54
871
1,58
328
0,59
1 446
2,62
734
1,33
204
0,37
59
0,10
1 087
1,97
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8 Výsledky výzkumu
Hypotéza 1
Výsledku výzkumu v případě první hypotézy, jež předpokládala, že se
stoupajícím počtem obyvatel jednotlivých obcí vzrůstalo i procento preferenčních hlasů
pro kandidáty US-DEU, potvrdily její závěry jednoznačně v Královéhradeckém a
Zlínském kraji, podmíněně pak i v kraji Libereckém. Pro všechny tři kraje bylo
charakteristické, že k výraznému předělu, odkdy procento preferenčních hlasů
udělených voliči Koalice kandidátům US-DEU razantně vzrostlo a dále se zvyšovalo či
se stále drželo na vysoké úrovni, došlo na úrovni obcí, ve kterých mělo trvalé bydliště
10 – 25 tisíc obyvatel. Avšak zatímco v Královéhradeckém a Zlínském kraji měla
křivka víceméně plynule vzrůstající charakter a procento preferenčních hlasů získané
unionistickými kandidáty dosáhlo vrcholu v kategorii nejpočetnějších obcí (nad 50
tisíc), pak v případě Libereckého kraje měla křivka střídavě stoupající a klesající
charakter a nejvíce voličů Koalice kroužkovalo kandidáty US-DEU v obcích, jejichž
počet obyvatel se právě pohyboval v rozmezí 10 – 25 tisíc.

Graf

6: Podíl

preferenčních

hlasů

kandidátů

US-DEU v rámci

kandidátní

listiny Koalice v jednotlivých typech obcí ve zkoumaných třech krajích ve volbách do
PSP ČR v roce 2002 (v procentech)
90
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Liberecký kraj
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10001-25000
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Zdroj: vlastní zjištění a zobrazení dle http://www.volby.cz a http//www.czso.cz.
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Hypotéza 2
Druhá hypotéza na začátku této práce postulovala, že rozdělení preferenčních
hlasů mezi obě koaliční strany ve volbách do Sněmovny v roce 2002 bylo obdobné jako
v krajských volbách o dva roky dříve. Na úrovni jednotlivých vyšších územně správních
celků se tento předpoklad potvrdil ve Zlínském a také Královéhradeckém kraji, kde se
vzájemný poměr obdržených preferenčních hlasů pro kandidáty jednotlivých stran
změnil jen o necelá dvě, resp. čtyři procenta. Oproti tomu se za dva roky naprosto
změnil v Koalici vzájemný poměr sil v Libereckém kraji (téměř o 20 procentních
bodů!), jelikož se dokázali účinně zaktivizovat zdejší voliči US-DEU a potvrdit tak svou
zdejší početní převahu nad voliči KDU-ČSL z voleb v roce 1998.
Na úrovni jednotlivých obcí mělo ze zkoumaných krajů v roce 2002 preferenční
hlasování voličů hlasujících pro kandidáty KDU-ČSL a US-DEU středně silnou
souvislost s distribucí preferenčních hlasů mezi kandidáty zmíněných stran ve volbách
v roce 2000 ve Zlínském a Libereckém kraji. Oproti tomu v Královéhradeckém kraji
byla mezi volbami v letech 2000 a 2002 slabá souvislost. Relativní kontinuita tak ze
zkoumaných krajů panovala v krajích, ve kterých ve volbách do PSP ČR v roce 1998 při
vzájemném srovnání voličské síly dominovala jedna z těchto stran. Naopak
v Královéhradeckém kraji, kde byla voličská síla KDU-ČSL a US v roce 1998 relativně
vyrovnaná, byla na úrovni obcí souvislost mezi preferenčním hlasováním v letech 2000
a 2002 velmi slabá.

Tabulka 36: Korelace poměru udělených preferenčních hlasů kandidátům KDU-ČSL a
US-DEU a změna jejich vzájemného poměru preferenčních hlasů (v procentních
bodech) ve volbách do zastupitelstev vyšších územně správních celků v roce 2000 a ve
volbách do PSP ČR v roce 2002 v Libereckém, Královéhradeckém a Zlínském kraji
Územní celek

Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Zlínský kraj

Korelace
KDU-ČSL

US-DEU

0,584
0,151
0,627

0,561
0,143
0,641

Změna mezi
volbami 2000 a
2002
19,98 %
3,74 %
1,78 %

Zdroj: vlastní zjištění dle http://www.volby.cz

Hypotéza 3
Třetí hypotéza předpokládala, že struktura obcí, kde byli voliči KDU-ČSL a US
(jako celek) ve volbách v roce 1998 nejvíce a nejméně aktivní v přidělování
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preferenčních hlasů jednotlivým kandidátům, byla jiná než v případě voleb v roce 2002.
V případě obcí s nejaktivnějšími voliči v obou sledovaných volbách se hypotéza o jejich
jinakosti plně potvrdila v případě Libereckého a Královéhradeckého kraje. Oproti tomu
v případě posledního zkoumaného vyššího územně správního celku, Zlínského kraje,
panovala ve výčtu obcí, kde voliči udělovali jednotlivým kandidátům nejvíce
preferenčních hlasů, v obou sledovaných volbách částečná kontinuita, když shodných
zde bylo 38 % takových obcí.

Tabulka 37: Počet shodných obcí s nejvyšším procentem udělených preferenčních
hlasů ve volbách do PSP ČR v letech 1998 a 2002 v Libereckém, Královéhradeckém a
Zlínském kraji
Prvních ...
10
20
30
50

Liberecký kraj
počet
%
1
10,00 %
2
13,33 %
4
13,33 %
9
18,00 %

Královéhradecký kraj
počet
%
2
20,00 %
3
15,00 %
4
13,33 %
7
14,00 %

Zlínský kraj
počet
%
3
30,00 %
4
20,00 %
10
33,33 %
19
38,00 %

Zdroj: vlastní zjištění dle http://www.volby.cz

Ve všech třech sledovaných krajích panovala ve výčtu obcí, kde byli voliči
Koalice ve volbách v roce 2002 v preferenčním hlasování nejméně aktivnější, částečná
návaznost s předchozími sněmovními voleb v roce 1998. Z jednotlivých sledovaných
krajů panovala z tohoto hlediska nejvyšší kontinuita ve Zlínském kraji, kde z padesáti
obcí, ve kterých voliči v roce 2002 nejméně využili možnosti preferenčního hlasování,
jich bylo shodných s rokem 1998 44 procent.

Tabulka 38: Počet shodných obcí s nejnižším procentem udělených preferenčních hlasů
ve volbách do PSP ČR v letech 1998 a 2002 v Libereckém, Královéhradeckém a
Zlínském kraji
Posledních
...
50

Liberecký kraj
počet
%
17
34,00 %

Královéhradecký kraj
počet
%
19
38,00 %

Zlínský kraj
počet
%
22
44,00 %

Zdroj: vlastní zjištění dle http://www.volby.cz

Hypotéza 4
Hypotéza čtvrtá předpokládala, že poměr preferenčních hlasů udělených
v jednotlivých obcích kandidátům obou stran měl souvislost s lokální variabilitou
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vybraných sociodemografických proměnných. Ze čtyř vybraných sociodemografických
proměnných byla římskokatolická konfese jedinou, která měla univerzální platnou
souvislost ve všech třech vyšších územně celcích a zároveň byla také tou proměnnou,
která měla s poměrem preferenčních hlasů udělených kandidátům jednotlivých stran ve
všech krajích nejsilnější vzájemnou souvislost, u KDU-ČSL pozitivní, u US-DEU
negativní. U rozvodovosti a podílu obyvatel s ukončeným vyšším vzděláním panovala
shodně nejsilnější (středně silná) vzájemná souvislost s poměrem preferenčních hlasů ve
Zlínském kraji. Relevantní středně slabou souvislost měly obě zmíněné proměnné
s podílem preferenčních hlasů udělených kandidátům jednotlivých stran ještě
v Libereckém kraji, přičemž vzhledem k faktu, že se v roce 1998 US obecně těšila vyšší
podpoře u voličů s vyšším vzděláním než KDU-ČSL, byla překvapením negativní
souvislost mezi podílem obyvatel s vyšším odborným a vysokoškolským vzděláním a
podílem preferenčních hlasů, jež obdrželi kandidáti US-DEU. Naproti tomu v kraji
Královéhradeckém, s výjimkou korelace podílu preferenčních hlasů udělených
kandidátům US-DEU a podílu osob s dosaženým vyšším vzděláním, korelace vždy
zjistila slabou souvislost. Pro poslední vybranou socidemografickou proměnnou, míru
nezaměstnanosti, platilo, že ve všech třech zkoumaných krajích byla její souvislost
s poměrem preferenčních hlasů udělených kandidátům jednotlivých stran naprosto
marginální.
S výjimkou míry nezaměstnanosti tedy měly ze tří zkoumaných krajů zbývající
sociodemografické proměnné alespoň částečnou relevantní souvislost s podílem
preferenčních hlasů v obou krajích, kde jedna z koalujících stran byla ve volbách v roce
1998 výrazně silnější (Zlínský, Liberecký), zatímco v Královéhradeckém kraji, kde byla
síla obou stran v roce 1998 téměř vyrovnaná, měla krom jedné výjimky výraznější
relevanci pouze římskokatolická konfese. Kandidáti KDU-ČSL tak získávali především
v obcích s vyšším podílem římských katolíků, zatímco kandidáti US-DEU v obcích
s vyšším podílem rozvedených obyvatel a spíše také s vyšším podílem obyvatel
s vyšším vzděláním.

Tabulka 39: Hodnoty Pearsonova korelačního koeficientu korelujícího poměr
preferenčního hlasování ve volbách do PSP ČR v roce 2002 v Libereckém,
Královéhradeckém

a

Zlínském

kraji

za

sociodemografickými proměnnými
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Kraj
Liberecký
Královéhradecký
Zlínský

Katolíci
0,532
0,518
0,671

Kraj
Liberecký
Královéhradecký
Zlínský

Katolíci
-0,500
-0,520
-0,682

KDU-ČSL
Rozvodovost
-0,399
-0,211
-0,588
US-DEU
Rozvodovost
0,428
0,289
0,601

Nezaměstnanost
-0,004
-0,143
-0,029

VŠ, VOŠ
0,380
-0,286
-0,547

Nezaměstnanost
-0,062
0,096
0,014

VŠ, VOŠ
-0,314
0,387
0,560

Zdroj: vlastní zjištění dle http://www.volby.cz, http://www.czso.cz a http://www.portal.mpsv.cz

Hypotéza 5
Poslední hypotéza předpokládala, že všichni úspěšní kandidáti, kteří získali více
jak sedm procent preferenčních hlasů, zaznamenali rovnoměrnou podporu ve všech
okresech svého volebního kraje s výjimkou okresu, kde měli trvalé bydliště, když zde
byla jejich podpora výrazně vyšší. Z šesti kandidátů, kteří měli v Libereckém,
Královéhradeckém a Zlínském kraji trvalé bydliště a překonali kvorum preferenčních
hlasů nutné pro posun na kandidátní listině, splnili první podmínku pouze čtyři a druhou
pak pouze kandidát jediný – Jiří Hanuš v Královéhradeckém kraji. To, že drtivá většina
úspěšných kandidátů nezískala napříč svým volebním obvodem rovnoměrnou podporu,
lze připsat na vrub toho, že se jim snad s výjimkou Františka Pelce nepodařilo
významně v uvažování voličů při udělování preferenčních hlasů narušit zažité
regionální stranicko-voličské vzorce.

Tabulka 40: Územní rozvrstvení volební podpory kandidátů, kteří získali víc jak sedm
procent preferenčních hlasů
Kandidát

František Pelc
Jiří Vacek
Petr Mareš
Cyril Svoboda
Jiří Hanuš
Ludvík Hovorka
Jan Škopík
Michaela Šojdrová

Výrazně vyšší
podpora
v domovském
okrese
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO

Kraj

Liberecký
Liberecký
Liberecký
Královéhradecký
Královéhradecký
Zlínský
Zlínský
Zlínský

Zdroj: vlastní zjištění dle http://www.volby.cz
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Rovnoměrná
podpora
v ostatních
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NE
NE
NE
NE
ANO
NE
NE
NE
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ZÁVĚR
Byť je preferenční hlasování pouze sekundární proměnnou listinných volebních
systémů poměrné volby, tak se především ve volbách do PSP ČR, i s ohledem na
postupně snižované kvorum nutné pro posun kandidátů, stalo pro voliče atraktivní
příležitostí, jak se vypořádat s některými nepopulárními kandidáty, či jak dopomoci
hůře postaveným kandidátům ke zvolení, což potvrdily zejména poslední volby v roce
2010. Preferenční hlasování tak tedy začalo plnit přesně to, z čeho měli na jaře roku
1919 v Revolučním Národním shromáždění při schvalování volebního zákona pro
obecní volby, jenž pak byl co se týče vázaného charakteru kandidátních listin
okopírován i pro volby do obou komor Národního shromáždění, největší strach jeho
tehdejší tvůrci.
Volby v roce 2002 se staly definitivním a hořkým koncem čtyřleté a po většinu
času jejího trvání velmi nadějně vypadající spolupráce menších pravostředových stran,
na jejichž půdorysu byla vytvořena Čtyřkoalice, resp. Koalice. Nejparadoxnějším na
tomto je to, že tento konec přivodilo to, čeho se politici bez rozdílu stranického zařazení
vždy dovolávají jako toho „nejposvátnějšího“: vůle občanů, resp. jejich rozhodnutí býti
zastupováni politiky, které si přejí oni. Rozhořčení, jaké vyvolaly bezprostředně po
volbách v roce 2002 v řadách představitelů US-DEU výsledky preferenčního hlasování
voličů volících Koalici a následné personální obsazení poslaneckých mandátů, kdy ze
31 obdržených mandátů jich kandidáti nominovaní KDU-ČSL získali celkem 22, bylo
tak z jejich strany překvapivé, ba spíše i pokrytecké. Autor tak činí tento závěr
s ohledem na fakt, že výsledky preferenčního hlasování voličů Čtyřkoalice v krajských
volbách v roce 2000 přinesly ve všech třech zkoumaných krajích85 silnou převahu
kandidátům nominovaných KDU-ČSL, takže představitelé US-DEU něco obdobného
mohli, či dokonce museli i ve volbách v roce 2002 opětovně očekávat. A zjevně si toho
i byli poslanci US-DEU při hlasování o snížení kvora z deseti na sedm procent několik
měsíců před volbami, vzhledem k jejich nesouhlasnému stanovisku, velmi dobře
vědomi.86 Navíc v samotných volbách v jednom ze tří zkoumaných krajů (Liberecký)

85

A nejinak tomu bylo i u většiny dalších krajů.
Ovšem vzhledem k tomu, že preferenční hlasování v krajských volbách nedokázalo změnit
u Čtyřkoalice ani v jednom případě stranické, ba ani personální obsazení mandátu, dále, že jeho vliv
v předchozích dvou sněmovních volbách byl minimální či dokonce nulový, a také, že volič mohl v těchto
volbách disponovat oproti dřívější době polovinou preferenčních hlasů, mohli se podvědomě unionisté
spoléhat na to, že opět preferenční hlasy nesehrají významnější roli v personálním obsazení mandátů.
86
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unionisté dokázali vzájemný poměr preferenčních hlasů z předešlých voleb výrazně
zvrátit ve svůj prospěch.
Při srovnání krajských voleb konaných v roce 2000 a sněmovních o dva roky
později na úrovni jednotlivých obcí panovala ze zkoumaných krajů

středně silná

kontinuita v těch krajích, kde ve sněmovních volbách v roce 1998 byla jedna ze
zkoumaných stran výrazně silnější, naopak v Královéhradeckém kraji, kde byla síla
obou stran v roce 1998 víceméně vyrovnaná, byla zjištěna velmi slabá souvislost. Na
druhou stranu byl zase Královéhradecký kraj jediným ze zkoumaných krajů, kde nebyla
ve prospěch mnoha místních kandidátů výrazně rozdrobena struktura kandidátů, kteří
získali ve sněmovních volbách v roce 2002 nejvíce preferenčních hlasů v jednotlivých
mikroregionech. Ve srovnání kontinuity míry společné aktivity voličů KDU-ČSL a US
ve sněmovních volbách v roce 1998 a míry aktivity voličů Koalice o čtyři roky později
udělit preferenční hlas panovala v jednotlivých obcích ve všech zkoumaných krajích
částečná návaznost v těch obcích, kde byli v roce 1998 voliči v kroužkování kandidátů
nejméně aktivní. V obcích, kde byli ze zkoumaných krajů lidovečtí a unionističtí voliči
v roce 1998 nejaktivnější, panovala alespoň částečná kontinuita pouze ve Zlínském
kraji. Ten tak byl jediným ze tří zkoumaných vyšší územních celků, kde celkově
panovala při srovnání sněmovních voleb v letech 1998 a 2002 v jednotlivých obcích
alespoň minimální částečná kontinuita v aktivitě místních voličů KDU-ČSL a US, resp.
Koalice udělit preferenční hlas. Celkově ale vzato byla struktura obcí v těchto dvou
volbách, kde voliči udělovali nejvíce a nejméně preferenční hlasy, relativně celkem
odlišná.
Voliči, kteří ve zkoumaných krajích preferovali kandidáty US-DEU, se výrazně
rekrutovali z obcí s 10 tisíci a více obyvateli s nižším podílem věřících hlásících se
k římskokatolické církvi, dále spíše s vyšším podílem rozvedeného obyvatelstva a
s určitými výhradami také spíše s vyšším podílem osob s vyšším dosaženým vzděláním.
Naproti tomu voliči, kteří preferovali kandidáty KDU-ČSL, byli především ponejvíce
koncentrováni

v menších

obcích

s vyšším

podílem

věřících

vyznávajících

římskokatolickou konfesi. Tato sociodemografická proměnná pak byla proměnnou,
která měla ve všech zkoumaných krajích nejrelevantnější souvislost s distribucí
preferenčních hlasů kandidátům jednotlivých stran a také jako jediná měla univerzální
platnost ve všech třech krajích.
U jednotlivých úspěšných kandidátů, kteří ve zkoumaných krajích překonali
sedmiprocentní kvorum preferenčních hlasů, bezpodmínečně neplatilo, že museli
86
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v domovském okrese získat nejvyšší procento preferenčních hlasů. V ostatních okresech
svého volebního kraje nebyla s výjimkou Jiřího Hanuše v Královéhradeckém kraji
podpora jejich osoby rovnoměrná, nýbrž byla poplatná spíše vžitým regionálním
stranickým vzorcům jejich voličů.
Vzhledem k tomu, že výzkum probíhal pouze v třech vybraných krajích, kde se
nachází přibližně 15 procent všech obcí České republiky, nemohou mít výše
prezentované závěry v žádném případě zobecňující charakter pro celou zemi, a mají
tedy platnost jen a pouze pro tyto tři vyšší územní celky. Jen pouze další návazný
výzkum zahrnující všechny či podstatnou většinu z ostatních 11 volebních krajů České
republiky by mohl umožnit odhalit, zda mohou mít tyto závěry zevšeobecňující
charakter či se v některé jeho části jedná pouze o určité regionální specifikum. Avšak
otázka dalšího výzkumu naráží krom jiného i na otázku jak postupovat v případě
voličsky největšího volebního kraje Prahy, kde se, jak již bylo v úvodu zmíněno,
nekonají souběžně s ostatními vyššímu územními celky klasické krajské volby, ale tuto
funkci plní celopražské komunální volby. Byť zde v roce 1998 kandidovala ve volbách
na magistrát pod vedením Martina Bursíka společná kandidátka Čtyřkoalice, tak
srovnání těchto voleb se sněmovními volbami o čtyři roky později naráží zejména na ne
plně kompatibilní volební systém a z toho vyplývající jiné pojímání preferenčního
hlasování, kdy v komunálních volbách je v logice tohoto volebního systému hlas
udělený jednotlivému kandidátovi v prvním případě pojímán jako hlas pro danou
kandidátní listinu a až ve druhé rovině jako přednostní hlas v rámci dané kandidátní
listiny. Dalším problémem je nedohledatelnost hodnot vybraných sociodemografických
proměnných pro nižší územní úroveň než je území celé metropole. Pro hypotetický další
navazující výzkum tedy zůstává otevřenou otázkou, zda Prahu, kde byly ve sněmovních
volbách v roce 2002 celkové podíly preferenčních hlasů udělených kandidátům USDEU a KDU-ČSL nejvíce odlišné od celkové situace, ignorovat, či se ji i přes některé
výše zmíněné vážnější výhrady snažit do tohoto dalšího výzkumu zařadit.

87

Diplomová práce

Preferenční hlasování voličů Koalice ve volbách do
PSP ČR v roce 2002. S lidovci do koalice už nikdy více

RESUMÉ
Volby do PSP ČR v roce 2002 potvrdily v porovnání s krajskými volbami v roce 2000
kontinuitu rozdělení preferenčních hlasů kandidátům KDU-ČSL a US-DEU
v jednotlivých obcích v těch krajích, kde byla ve volbách do PSP ČR v roce 1998 jedna
z nich voličsky výrazně úspěšnější. Kandidáti US-DEU získávali hlasy především
v městech s 10 tisíci a více obyvateli, zatímco kandidáti KDU-ČSL především v malých
obcích s vyšší mírou religiozity. Podíl získaných preferenčních hlasů v rámci jejich
volebních obvodů byl u úspěšných kandidátů poplatný dřívějším regionálním
stranických vzorcům voličům Koalice. Ve srovnáním s rokem 1998 byla v roce 2002
struktura obcí s nejaktivnějšími a nejméně aktivními voliči víceméně odlišná.

SUMMARY
Elections to the PSP ČR in 2002 confirmed (in comparison with regional elections in
2000) the continuity of the distribution of preferential votes for candidates of KDU-ČSL
and US-DEU in various communities in those regions where in the elections to the PSP
ČR in 1998 one of them achieved greater electoral success. US-DEU candidates
received votes especially in cities with ten thousand or more inhabitants, while the
KDU-ČSL candidates were successful especially in small communities with higher
levels of religiosity. For the successful candidates, share of preferential votes obtained
in their constituencies was indebted to the former regional patterns of party voters to the
Koalice. In comparison with 1998, in 2002 the structure of municipalities with the most
active and least active voters was more or less different.
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PROJEKT
Preferenční hlasování je v českých zemích relativní novum, jelikož jeho
zavedení po pádu komunistického režimu nenavazovalo na žádnou demokratickou
tradici ve volebních pravidlech v českých zemích. Nejen i proto je této oblasti
výzkumu volebních studií věnován takřka minimální prostor. Primárním důvodem
však je, že preferenční hlasování nijak neovlivňuje proporcionalitu volebních
systémů a je tak „až“ jejich sekundární proměnnou ovlivňující jen pořadí
kandidátů (Lebeda 2001: 427, Lebeda 2004: 233, Lebeda 2008: 24-28). I přes
druhotný význam preferenčního hlasování na celkovém výsledku voleb, vzrostlo
v posledních dvou parlamentních volbách v České republice (2002 a 2006)
procento jeho užívání. Velký vliv na tom má především na počátku tohoto
desetiletí sníženo procento preferenčních hlasů postačujících k posunu kandidáta
na

první

místo

kandidátní

listiny.87

Preferenční

hlasování

tak

může

z nevolitelného místa zajistit mandát kandidátovi oblíbenému mezi voliči, avšak
„neovládajícího“ zákulisní jednání v jednotlivých okresních a krajských
organizacích, jež mívají při sestavování kandidátních listin většinou hlavní slovo.
Spíše kuriózními jsou pak případy, kdy je kandidát naopak zvolen takřka „proti
své vůli“88. Špatné důsledky může mít preferenční hlasování na osud volebních
koalicí, zvláště pokud některá z koalujících stran je výrazně větší či má oproti
ostatní(m) stabilní a disciplinované voličstvo. Voliči této strany tak mohou
zásluhou preferenčních hlasů zamíchat s důsledným paritně-stranicky sestaveným
pořadím kandidátní listiny. V konečném důsledku to pak může znamenat až konec
této těsné spolupráce.
V českém prostředí přesně tento osud postihl Koalici Křesťanské a
demokratické unie – Československé strany lidové (KDU-ČSL) a Unie Svobody –
Demokratické unie (US-DEU) ve volbách v roce 2002, kdy z jejich 31 zvolených

87

Ve volbách do PS v roce 1996 činil poměr preferenčních hlasů k počtu platných hlasů 11,24 %,
v roce 1998 9,69 %, v roce 2002 19,77 % a v roce 2006 17,64 % (Morkes 2007: 23).
88
Např. v roce 2004 ve Slovinsku ve volbách do EP měl kandidovat jako lídr za Sjednocenou
kandidátku sociálních demokratů (ZLSD) předseda parlamentu a také lídr pro blížící se
parlamentní volby Borut Pahor. Důvodem byla snaha zvýšit nízké preference strany pro volby do
EP. Po měsíci, kdy vzrostly preference ZLSD z 6 na 21 procent, však byl Pahor na vlastní žádnost
přeřazen z prvního na poslední místo kandidátky ZLSD. I přesto preferenční hlasy vynesly Pahora
z posledního místa až do EP a ten byl tak slovinskými médii označován za „smutného vítěze“
voleb (Šaradín et al. 2004: 165, 174).
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poslanců jich bylo nominanty KDU-ČSL 22.89 A právě preferenční hlasování
voličů Koalice si autor metodou případových studií jednotlivých volebních krajů
vytkl za cíl své analýzy. V silách autora však není zpracovat všech jednotlivých
14 případových studií, a tak se omezí na tři výběrové případové studie a to
konkrétně na Liberecký, Zlínský a Královéhradecký kraj. Volba těchto volebních
krajů není náhodná, jelikož každý z nich má ve vztahu k postavení jednotlivých
koalujících stran odlišnou charakteristiku. Liberecký kraj reprezentuje volební
kraj, kde měla dle výsledků voleb 1998 silnou voličskou základnu US90, ve
Zlínském kraji má naproti tomu dlouhodobě silnou pozici KDU-ČSL a v kraji
Královéhradeckém byla pozice US a KDU-ČSL přibližně vyrovnaná.

Tabulka: Procentní zisky KDU-ČSL a US ve volbách do PSP ČR v roce 1998
přepočtené na současné volební kraje
Volební kraj
KDU-ČSL
Praha
6,15 %
Středočeský
6,50 %
Jihočeský
9,45 %
Plzeňský
7,83 %
Karlovarský
4,74 %
Ústecký
3,84 %
Liberecký
5,95 %
Královéhradecký
10,37 %
Pardubický
12,64 %
Vysočina
14,31 %
Jihomoravský
12,66 %
Olomoucký
9,82 %
Zlínský
14,81 %
Moravskoslezský
8,78 %
Česká republika
9,00 %
Zdroj: Vlastní výpočty dle http://www.volby.cz

89

US
13,38 %
7,90 %
8,67 %
8,65 %
7,79 %
6,70 %
10,33 %
9,83 %
8,33 %
7,78 %
8,72 %
7,04 %
8,58 %
5,91 %
8,60 %

Proto podtitul „s lidovci do koalice už nikdy více“ není snahou o vyjádření autorových
politických preferencí, ale jedná se o výrok Ivany Hanačíkové (US-DEU), „vykroužkované“
kandidátky Koalice č. 2 ve Zlínském kraji, jež velmi dobře ilustroval povolební rozčarování
představitelů US-DEU (MF DNES, 17. 6. 2002, „Poražení a vítězové“, Východní Morava, str. 1).
90
Nejvhodnějším volebním obvodem použitelným pro tyto účely by bylo Hlavní město Praha, ale
problém však je, že mnoho potřebných údajů v databázi Českého statistického úřadu, a nejen jeho,
se nedá vyextrahovat na jednotlivé části hlavního města. Dalším závažným problémem pak je, že
území Hlavního města Prahy není klasickým krajem a tak se v něm ani nekonají krajské volby,
jejichž výsledky jsou důležité pro hypotézu číslo dva. Z těchto důvodu byl Liberecký kraj zvolen
pro tuto případovou studii jako druhý nejvhodnější (viz Tabulka).
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V práci bude zkoumáno, zda míra distribuce preferenčního hlasování pro
jednotlivé kandidáty měla souvislost s volebními výsledky Koalice v roce 2002,
preferenčním hlasováním voličů KDU-ČSL a US v roce 1998, preferenčním
hlasováním voličů Čtyřkoalice v krajských volbách v roce 2000 a různými
sociodemografickými ukazateli. Výzkum bude probíhat na úrovni jednotlivých
obcí. Pro tyto účely bude primárně užito statistických korelací. Další linie
výzkumu se bude věnovat geografické distribuci podpory jednotlivých vůdčích
kandidátů v rámci jednotlivých volebních obvodů. Jedná se jednak o zvolené
poslance (všichni získali potřebný počet preferenčních hlasů potřebný k posunu na
první místo na kandidátní listině), tak i o další úspěšné kandidáty v pořadí, jež
nezískali mandát.

Hypotézy:
1) Jelikož se elektorát US-DEU obecně koncentroval především ve větších
sídlech, pak ve volbách s v roce 2002 s rostoucím počtem obyvatel v jednotlivých
obcích vzrůstalo v rámci kandidátní listiny procento preferenčních hlasů udělené
kandidátům US-DEU.
2) Poměr udělených preferenčních hlasů v rámci listiny mezi kandidáty KDUČSL a US-DEU byl obdobný jako v krajských volbách v roce 2000.
3) Voliči nebyli v roce 1998 dostatečně motivováni udělovat preferenční hlasy a
tak tedy struktura obcí, kde v roce 1998 voliči KDU-ČSL a US-DEU (jako celek)
udělili nejvíce a nejméně preferencí, byla jiná než v roce 2002.
4) Poměr preferenčních hlasů udělených kandidátům KDU-ČSL a US-DEU
v jednotlivých obcích ve volbách v roce 2002 měl souvislost s lokální variabilitou
vybraných sociodemografických proměnných.
5) Kandidáti, kteří získali potřebný počet preferencí k posunu na první místo
kandidátní listiny (tj. 7 % a více), museli zaznamenat rovnoměrnou podporu
napříč celým volebním obvodem, aby mohli uspět. Výjimkou byl pouze jejich
domácí okres, kde byla jejich podpora nepoměrně vyšší.
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