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Abstract

This article analyses and compares the different territorial electoral results in the European
elections in the former Czechoslovakia, that is the Czech Republic and Slovakia. The aim is to
explain the electoral results with the help of two analytical instruments: Firstly the
application of the second order election theory and secondly the comparison with
parliamentary elections in 2006 in both states. These methods enable us to demonstrate the
differences between the two young states as well as variations in the electoral support within
each of the countries.
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ÚVOD

Česká a Slovenská republika prošly v novodobé historii posledních dvou dekád
transformačním procesem, na jehož konci se postupně začlenily do skupiny konsolidovaných
demokracií středoevropského prostoru. Za jeden z výrazných znaků začlenění mezi stabilní
evropské demokracie lze považovat i vstup do EU v roce 2004. Tato událost měla důsledky
nejenom politické, ale také pro (nejen) českou politickou vědu, která dostala k dispozici další
objekt výzkumu – volby do Evropského parlamentu (EP). Tento druh voleb poprvé proběhl
v červnu 2004, a podruhé o pět let později. V těchto volbách se ucházeli kandidáti o celkem
35 mandátů rozdělovaných na základě poměrného volebního systému2. Volby do EP v České
republice a na Slovensku se konají zhruba ve stejnou dobu, na základě obdobného volebního

1

Michal Pink působí na Fakultě sociálních studií MU v Brně na Katedře politologie a uvedený text byl
vypracován v rámci postdoktorského grantu podpořeného GAČR - Politický regionalismus v České a Slovenské
republice a proměny volebních map v letech 1993 – 2010 č. 407/09/P042. Jan Kouřil je studentem
magisterského programu politologie na téže fakultě.
2
V roce 2009 se rozdělovalo 22 mandátů v Česku a 13 mandátů na Slovensku. V předchozích volbách 2004 se
jednalo o 24 mandátů v Česku a 14 mandátů na Slovensku. K tomuto poklesu došlo po vstupu Rumunska a
Bulharska, kdy se přepočítal celkový počet poslanců Evropského parlamentu.
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mechanismu se srovnatelným počtem kandidátních listin - nejen proto, ale také vzhledem ke
společné minulosti obou zemí, se jedná o vhodný předmět srovnání.
Předložený text si klade za cíl zhodnotit volby do Evropského parlamentu na základě
klasických a ověřených interpretačních schémat, také se ale pokusí přinést přidanou hodnotu
v podobě vztažení volebních výsledků na širší úroveň. Ke klasickému interpretačnímu kroku
lze řadit především teorii druhořadých voleb, která vznikla právě na základě voleb do
Evropského parlamentu před třemi desítkami let. Novější pohled by měl přinést nově
zavedený index úspěšnosti a index voličské účasti3, který vychází ze samotné povahy volební
soutěže, a snaží se zhodnotit voličskou základnu ve vztahu k nejdůležitější volební soutěži –
parlamentních volbách. Oba indexy budou aplikovány nejen na celostátní úroveň, ale rovněž
v jednotlivých okresech ČR a SR. Srovnání okresních volebních výsledků nám tak umožní
získat informace o proměnách voličské podpory na území obou republik.

METODOLOGICKÉ ZÁZEMÍ A VOLEBNÍ SOUTĚŽ
Volební soutěže se v posledních dvou desetiletích postupně staly nedílnou součástí odborného
zájmu českých a slovenských politologů. Jednotlivé práce4 vznikaly postupně se zaváděním
svobodných voleb na celostátní, komunální, případně regionální (krajské) úrovni, kterou
nakonec doplnila i úroveň voleb do EP. S přibývajícím počtem proběhnuvších voleb
docházelo k dalšímu rozvoji odborné produkce a rozšíření jejího tématického spektra.5 Kromě
studií zabývajících se hlavní volební arénou – volbami do parlamentů obou zemí

- se

postupně objevovaly i materiály pojednávající o volbách méně „důležitých“, jako jsou volby
komunální, regionální a také volby do Evropského parlamentu. Na těchto volbách se postupně

3

Eibl, O.; Havlík, V.; Kyloušek, J.; Pink, M. (2008): Krajské volby 2008. Brno: Institut pro srovnávací
politologický výzkum.
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Kostelecký, T. (1993): Geografie voleb jako součást politické geografie. Kandidátská práce, Praha: Karlova
univerzita, Přírodovědecká fakulta, Rukopis.; Jehlička, P.; Sýkora, L. (1991): Stabilita regionální podpory
tradičních politických stran v českých zemích (1920–1990). In: Sborník ČGS 96 (2): 81 – 95.; Sýkora, 1991.;
Krivý, V. (1999): Čo prezrádzajú volebné výsledky? Parlamentné voľby 1992-1998. Bratislava: Inštitút pre
verejné otázky.
5
Leško, M. (2000): Masky a tváre novej elity. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky.; Balík, S. (2006):
Kontinuita či diskontinuita voličských vzorců: Volební podpora KSČ a KSČM v prostoru dnešního Olomouckého
kraje v období 1929-1935 a 1996-2002. Evropská volební studia, Brno: ISPO FSS MU, I, 1, od s. 38-60, 23 s.;
Štefančík, R. (2007): Migrácia vo volebných programoch stranických subjektov v Čechách a na Slovensku. In:
Slovenská politologická revue, Trnava: FF UCM, roč. VII, č. 2, s. 71-82.; Šedo, J. (2007): Volební systémy
postkomunistických zemí. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. 420 s. Srovnávací
politologie č. 9.
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etablovalo interpretační schéma teorie tzv. druhořadých voleb, kterou poprvé zformulovala
autorská dvojice Reif a Schmitt6 a která pracuje se šesti dimenzemi voleb:
1. Dimenze významu: míra důležitosti voleb, zda dochází na základě výsledku voleb ke
změně vlády.
2. Dimenze specifické arény: skutečnost, že na půdě Evropského parlamentu se řeší jiné
otázky, než je tomu v zákonodárných sborech jednotlivých členských zemí.
3. Institucionálně-procedurální dimenze: především samotný volební mechanismus, který
může být velice odlišný mezi jednotlivými volbami v rámci téže země. V podmínkách
zemí bývalého Československa tomu tak není, ale například v rámci Británie se jedná o
velice zásadní rozdíl.
4. Dimenze volební kampaně: rozdílný přístup k mobilizaci voličů, především ve vztahu
k rozdílnému charakteru jednotlivých voličských základen.
5. Dimenze politické proměny hlavní arény: reálný vztah k hlavnímu volebnímu klání.
6. Dimenze sociální a kulturní proměny: přihlédnutí k sociálním a kulturním proměnám
společnosti.7
Při zohlednění uvedeného katalogu jsou charakteristické rysy druhořadých voleb především:
-

nižší volební účast

-

větší podíl odevzdaných neplatných hlasů

-

nižší podíl odevzdaných hlasů vládním stranám

-

vyšší zisky mimoparlamentním subjektům

Proto z pohledu dalšího textu bude v první řadě nahlíženo na volební soutěž prostřednictvím
uvedených bodů a bude zjišťováno, zda došlo k naplnění hlavních charakteristických znaků
„druhořadých voleb“ v případě voleb do Evropského parlamentu v bývalém Československu.
Dílčí výzkumné otázky lze formulovat následovně:
•

Dosáhla volební účast ve zkoumaných volbách nižší hladiny než volby do Poslanecké
sněmovny a Národní rady v roce 2006?

•

Navýšil se počet voličů, kteří odevzdali neplatný hlas ve volbách do EP ve srovnání
voleb do obou zákonodárných sborů?

•

Dosáhly zisky vládních stran (což především v českém případě nebude snadné určit)
v červnových volbách 2009 nižších hodnot než tomu bylo v červnu 2006?

6

Reif, K.; Schmitt, H. (1980): Nine second-order national elections. A conceptual framework for the analysis of
European election results. In: European Journal of Political Research 8, č. 1, s. 3 – 44.
7
Ibid.
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Na uvedené otázky se bude text snažit nalézt odpověď pomocí analýzy volebních výsledků
agregovaných jak na celostátní úroveň, tak i na úroveň jednotlivých okresů. K dalšímu
interpretačnímu kroku bude přistoupeno pomocí tzv. indexu úspěšnosti a indexu voličské
účasti. Cílem indexu voličské účasti (IVU) je vyjádřit, kolik voličů se dostavilo k volbám ve
srovnání s minulými („prvořadými“) volbami. Index získáme tak, že počet voličů
v parlamentních volbách v roce 2006 vydělíme počtem voličů ve volbách do EP v roce 2009.
Index úspěšnosti (dále jen IU) získáme rovněž pomocí jednoduchého zlomku: vydělením
počtu odevzdaných hlasů kandidátní listině ve sledovaných (prezidentských, případně
evropských) volbách 2009 a ve volbách do Národní rady v roce 2006 (x/y = IU, x = počet
hlasů získaných ve volbách v roce 2009 a y = počet hlasů odevzdaných ve volbách 2006).
Základem bude pomyslné vztažení volebních dat k předchozím “nejdůležitějším” volbám, tj.
v tomto konkrétním případě k volbám do Poslanecké sněmovny a Národní rady v roce 2006.
Voličská základna jednotlivých stran (ve sledovaném období) je definována celkovým počtem
hlasů pro příslušnou kandidátku v parlamentních volbách, protože ty se těší nejvyšší přízni
voličů (viz také níže), a proto lze tento počet voličů chápat jako jistý strop (nejlepší možný
výsledek) pro další volební soutěže. Index tak v podstatě vyjadřuje schopnost stran
mobilizovat vlastní voliče k účasti a hlasování v druhořadých volbách. Současně se dá tvrdit,
že index zobrazuje možné limity a „rezervy“ volební podpory, která vychází s nominálního
počtu odevzdaných hlasů.

VOLBY
V obou zemích dopadly volby z pohledu vítězství vládních/opozičních stran rozdílně. Jak
ukazuje tabulka č. 1, na Slovensku obsadila první místo hlavní vládní strana SMĚR, která
získala více než 260 tisíc hlasů (více než třetinu z celkového počtu), což odpovídalo pěti
mandátům. Na druhé pozici se umístila opoziční SDKÚ, která dokázala oslovit skoro 17%
hlasujících, což odpovídalo dvěma mandátům. Podobný výsledek přinesly volby i dalším
menším opozičním stranám KDH a SMK, jejichž zisky přesáhly 10% a které získaly rovněž
po dvou mandátech. U menších subjektů vládní koalice, SNS a HZDS se celkový zisk
pohyboval mezi 5 a 10%, což nakonec odpovídalo jednomu mandátu pro každý subjekt.
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Tabulka č. 1. počet a podíl hlasů odevzdaných politickým stranám v SR
SDKU DS
SMĚR
SNS
SMK
KDH
počet hlasů 06
422815
671185
270230
269111
191443
podíl hlasů 06
18,35
29,14
11,73
11,68
8,31
počet hlasů 09
140426
264722
45960
93750
89905
podíl hlasů 09
16,98
32,01
5,55
11,33
10,87
Počet mand.09
2
5
1
2
2
IU
0,33
0,39
0,17
0,35
0,47

HZDS
202540
8,79
74241
8,97
1
0,37

Zdroj: Štatistický úrad SR (http://www.statistics.sk)

Při porovnání volebního zisku z hlediska možného „potenciálu“ strany prostřednictví indexu
úspěšnosti se nejlépe dařilo KDH, která dokázala oslovit početně skoro polovinu voličů, kteří
pro ni hlasovali v červnu 2006. U ostatních subjektů se hodnota indexu úspěšnosti pohybovala
kolem hodnoty 0,30 s výjimkou SNS, která byla z tohoto pohledu nejméně úspěšná. SNS
zaznamenala nejvýraznější propad hlasujících oproti volbám do Národní rady, počet jejích
voličů ve volbách do EP dosáhl jen 17% počtu voličů strany v posledních parlamentních
volbách.
V českých zemích se ve volbách do Evropského parlamentu nejlépe umístila ODS, která
obhájila svou pozici s devíti mandáty z předchozích voleb v roce 2004. Druhá příčka připadla
ČSSD, která se ziskem přesahujícím 22% obsadila 7 mandátů. Zbývající počet křesel
připadajících na poslance z českých zemích připadl na menší strany KSČM, která získala 4
křesla, a KDU-ČSL, která obhájila své dva mandáty z minulých voleb.
Tabulka č. 2. počet a podíl hlasů odevzdaných politickým stranám v ČR
PSP 2006
ČSSD
KDU-ČSL
KSČM
ODS
počet hlasů 06
1728827
386706
685328
1892475
Podíl hlasů 06
32,32
7,22
12,81
35,38
počet hlasů 09
528132
180451
334577
741946
Podíl hlasů 09
22,38
7,64
14,18
31,45
Počet mand. 09
7
2
4
9
IU
0,30
0,46
0,48
0,39
Zdroj: Český statistický úřad (http://www.volby.cz)

SZ
336487
6,29
48621
2,06
0
0,14

Z hlediska schopnosti oslovit v druhořadých volbách početně stejnou (případně co největší)
skupinu voličů jako v parlamentních volbách si jednoznačně nejlépe vedla KDU-ČSL a
KSČM. V obou případech dosáhl index úspěšnosti téměř hodnoty 0,5, strany tedy získaly
téměř poloviční počet voličů oproti parlamentním volbám. U vítězných občanských
demokratů dosáhl index úspěšnosti hodnoty těsně pod 0,40 - dokázali tak oslovit větší třetinu
svého potenciálu. Nejmenší politická strana – Strana zelených (SZ) -nedokázala navázat na
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své zisky z roku 2006 a index úspěšnosti o hodnotě 0,14 napovídá na velice slabou schopnost
oslovit ve volbách do EP své potenciální voliče.
Pro zodpovězení výše definovaných výzkumných otázek nám chybí ještě zhodnotit
celkový počet odevzdaných hlasů a počet neplatných hlasů. Při pohledu na tabulky č. 3 a č.4
lze na základě uvedených dat jasně zařadit sledované volby do Evropského parlamentu 2009
jako „druhořadé“: Volby se v obou zemích vyznačovaly nižší volební účastí než předcházející
volby parlamentní. Podíl odevzdaných platných hlasů rovněž poklesl, i když ne o moc (a to
především v českém případě), a nakonec podíl odevzdaných hlasů pro neparlamentní strany se
rovněž zvýšil. Z toho důvodu lze tedy jasně označit sledované volby za volby nižšího řádu a
pokračovat v dalších interpretacích volebních výsledků.
Tabulka č. 3. základní údaje Česká republika
Volební účast %

Podíl odevzdaných
platných hlasů
99,64
99,40

Podíl hlasů
neparlament. Stran
5,98
22,29

Tabulka č. 4. základní údaje Slovenská republika
Volební účast %
Podíl odevzdaných
platných hlasů
2006
54,67
98,70
2009
19,64
96,98

Podíl hlasů
neparlament. Stran
12,00
14,29

2006
2009

64,47
28,22

Zdroj: Český statistický úřad (http://www.volby.cz)

Zdroj: Štatistický úrad SR (http://www.statistics.sk)

PROSTOROVÉ ZHODNOCENÍ VOLEBNÍCH VÝSLEDKŮ
Dříve než přistoupíme k samotnému rozboru územní úspěšnosti jednotlivých kandidátních
listin, bude na místě přiblížit prostorovou diferenciaci volebních výsledků. Následující
tabulky přibližují, jak se na uvedeném prostoru liší volební zisky na úrovni okresů jak ve
volbách do parlamentu (v českém případě do Poslanecké sněmovny, tedy jen do dolní
komory), tak do Evropského parlamentu. V českém prostředí jsou jasně patrné velké rozdíly
v případě křesťanských demokratů, kde dosáhla hodnota variačního koeficientu8 nejvyšších
hodnot. Naopak u sociálních demokratů, kde hodnota variačního koeficientu dosáhla
nejnižších hodnot, lze očekávat nejvíce rovnoměrně rozloženou voličskou základnu.
8

Variační koeficient přibližuje variabilitu rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny a je definován jako
podíl směrodatné odchylky a absolutní hodnoty ze střední hodnoty (směrodatná odchylka/průměr*100).
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Rozdílnost ve volebních výsledcích jednotlivých stran se ve volbách do Evropského
parlamentu v českém prostředí prohloubila, snad jen v případě komunistické strany a dvou
velkých politických stran lze hovořit o menších rozdílech, než v případě například
křesťanských demokratů či zelených.
Tabulka č. 5. variační koeficient CZ
Strana
ČSSD
KDU-ČSL
KSČM
ODS
SZ

PSP 2006
0,11
0,49
0,19
0,16
0,23

EU 2009
0,14
0,61
0,20
0,18
0,36

Zdroj: data Český statistický úřad (http://www.volby.cz), vlastní výpočty

V případě Slovenska se meziregionální diferenciace ve volebních výsledcích zachovala a
zůstala v případě červnových voleb 2009 na shodné (Směr, LS/HZDS), případně na skoro
shodné úrovni (SDKU, SMK, SNS) jako v předchozích volbách do Národní rady v červnu
2006. Jedinou kandidátní listinou, u níž posílily ve volbách do Evropského parlamentu
regionální rozdíly ve volebních výsledcích, je KDH.
Tabulka č. 6. variační koeficient SK
Strana
SMĚR
SDKU
SMK
SNS
LS/HZDS
KDH

SNR 2006
0,27
0,49
1,99
0,41
0,36
0,52

EU 2009
0,27
0,44
2,07
0,48
0,36
0,68

Zdroj: data Štatistický úrad SR (www.statitics.sk), vlastní výpočty

Po předchozím úvodu jak by mohly zhruba vypadat volební výsledky v České a Slovenské
republice, lze nyní přistoupit k podrobnějšímu srovnání na úroveň okresů, které bude
reflektovat jak se jednotlivých kandidátním listinám dařilo ve srovnání červen 2009 a červen
2009.

Vítěz předchozích krajských voleb z podzimu 2006, ČSSD, své prvenství nedokázala
zopakovat i v následujících volbách do Evropského parlamentu o osm měsíců později. Její
zisky lze v rámci českých zemích hodnotit velice diferencovaně. Nejvíce dokázali sociální
demokraté oslovit voliče v pro ně méně tradičních okresech. K tomuto tvrzení nás opravňuje
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skutečnost, že nejvyšších hodnot dosáhl index úspěšnosti v aglomeracích velkých měst,
Prahy, Brna a především Plzně, které jsou charakteristické vyšším podílem voličů ODS.
Podobně situace nastala také v dalších okresech, nejvýrazněji v Liberci a Hradci Králové.
Mapa č. 1. Index úspěšnosti ČSSD 2009/2006

Zdroj: data Český statistický úřad (http://www.volby.cz), vlastní mapa

Mapa č. 2. Index úspěšnosti KDU-ČSL 2009/2006

Zdroj: data Český statistický úřad (http://www.volby.cz), vlastní

mapa
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Volební výsledek KDU-ČSL ve volbách do Evropského parlamentu můžeme charakterizovat
jako subjekt ze zkoumaných stran nejméně úspěšný z hlediska počtu získaných mandátů, ale
zároveň jako nejvíce úspěšnou stranu z pohledu schopnosti oslovit své potenciální voliče.
Nejvyšší schopnost v oslovování voličů z hlediska indexu úspěšnosti lze zaznamenat
v tradičních oblastech, především v okresech při hranicích se Slovenskem. Dále dosáhl index
úspěšnosti hodnoty zhruba 0,50 v okresech střední Moravy, tedy Olomouc, Prostějov,
Kroměříž, Šumperk, případně Svitavy.
Mapa č. 3. Index úspěšnosti KSČM 2009/2006

Zdroj: data Český statistický úřad (http://www.volby.cz), vlastní mapa

V případě KSČM byl voličský ohlas v rámci českých zemí velice diferencovaný. Mezi oblastí
s vyšší schopností oslovit potenciální voliče i ve volbách do EP patří především území
hlavního města a další tři největší městské aglomerace Plzeňska, Ostravska a Brněnska. Opět
se jedná oblasti, které nejsou charakteristické vyšším podílem hlasů pro KSČM
v parlamentních volbách. Tento nezvyklý trend však dále doplňují již tradiční komunistické
okresy jako například Domažlice, kde také získala KSČM ve volbách do EP poměrně velký
podíl hlasů ve srovnání s předchozími volbami. Naopak v periferních oblastech s tradiční
podporou komunistických kandidátů (Tachov, Louny, Most, Znojmo) se ve volbách do EP

62
CEEOL copyright 2018

CEEOL copyright 2018

Slovenská politologická revue
Číslo 3, ročník IX., 2009, s. 54-72
ISSN 1335-9096
projevila slabší disciplína komunistických voličů a index úspěšnosti zde dosahuje nižších
hodnot.
Ve volebních výsledcích ODS jsou patrné podobné tendence jako v předchozích případech u
levicových stran, tedy velice diferencovaná schopnost oslovit voliče. K lokalitám, kde se
podařilo dosáhnout nejvyšších hodnot indexu úspěšnosti, patří jednak okresy, kde se dá
takový jev očekávat - příkladem může být okres Praha, Praha-Východ a Praha Západ,
případně České Budějovice, Brno a Brno – venkov. Jedná se o regiony, kde dlouhodobě ODS
dosahuje dobrých výsledků. Současně však index úspěšnosti dosáhl v červnových volbách
2009 vyšších hodnot i tam, kde ODS dříve našla průměrný, případně podprůměrný počet
voličů, jako je tomu na Ostravsku a okrese Žďár nad Sázavou. Naopak v některých dalších
okresech, kde dříve ODS dosáhla dobrých výsledků (např. Karlovy Vary), nebyla podpora
strany v rámci voleb do EP vysoká a index úspěšnosti dosahuje poměrně nízké hodnoty.
Mapa č. 4. Index úspěšnosti ODS 2009/2006

Zdroj: data Český statistický úřad (http://www.volby.cz), vlastní mapa

U hodnocení volebního zisku SDKÚ ve volbách do EP 2009 prokázal index úspěšnosti,
podobně jako v předchozích případech, velmi rozdílnou schopnost oslovit početně stejnou
voličskou základnu jako v předchozích parlamentních volbách. K nejvyšším hodnotám indexu
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patří jak okresy centra, především příměstská oblast Bratislavy, tak i periferie na východě
země, jako okresy Svidník a Snina, případně okresy středního Slovenska ležící v Žilinském
kraji.
Mapa č. 5. Index úspěšnosti SDKÚ 2009/2006

Zdroj: data Štatistický úrad SR (http://www.statistics.sk), vlastní mapa

Mapa č. 6. Index úspěšnosti SMĚR 2009/2006

Zdroj: data Štatistický úrad SR (http://www.statistics.sk), vlastní mapa
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Hlavní vládní strana a vítěz slovenských parlamentních voleb 2006, strana Směr-SD, dokázala
vyhrát i ve volbách do Evropského parlamentu o tři roky později. K tomuto vítězství však
stačilo daleko méně hlasů, jejichž počet nakonec odpovídal zhruba třetině možného
potenciálu. Nejvyšší schopnost oslovit potenciální voliče prokázal Směr především
v okresech, kde dosahoval vyšších zisků ve volbách okolo roku 2002 - konkrétně se jedná o
okresy mimo největší městskou zástavbu na západě Slovenska, tedy Senica, Skalica, Myjava,
Trenčín. V okresech na východě Slovenska (Stropkov, Svidník, Snina, Medzilaborce), kde
Směr dosahoval nejvyšších zisků v posledních parlamentních volbách, dosahoval index
úspěšnosti nižších hodnot.

Mapa č. 7. Index úspěšnosti SMK 2009/2006

Zdroj: data Štatistický úrad SR (http://www.statistics.sk), vlastní mapa

U SMK se projevila schopnost oslovit ve volbách do EP potenciální voliče především mimo
tradiční území volební podpory této strany. Je to do značné míry pravděpodobně dáno nízkým
počtem hlasujících, který ve sledovaném zlomku indexu úspěšnosti představuje jeho vysokou
hodnotu9. U celé řady tradičních okresů s vyšší podporou maďarských kandidátů (Nové
Zámky, Levice, Velký Krtíš, a další) dosáhla hodnota indexu úspěšnosti nejnižších hodnot jen
okolo 0,10.
9

Například v okrese Medzilaborce dosáhl u SMK index úspěšnosti hodnoty 1,00, ale nominálně se jedná o 18
voličů, kteří zde opakovaně volili v červnu 2009 SMK.
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Mapa č. 8. Index úspěšnosti SNS 2006/2009

Zdroj: data Štatistický úrad SR (www.statistics.sk), vlastní mapa

Podobné vlastnosti jako SMK jsou při aplikaci indexu úspěšnosti patrné i při hodnocení
volebních zisků SNS. Nejvyšší schopnost oslovit početně stejnou voličskou základnu v EP
volbách jako v předchozích parlamentních volbách prokázala i SNS především mimo své
tradiční okresy. K těm nejúspěšnějším patřily okresy na jižní hranici Slovenska, které jsou
jinak charakteristické spíše vyšší koncentrací voličů SMK, a také na východě, kde do značné
míry převažuje transformovaný postkomunistický elektorát (srovnej Pink, Kyloušek 2009).
Ve svém „domácím prostředí“ na středním Slovensku a ve středním Pováží dokázala SNS
oslovit jen velice omezené množství svých „potenciálních“ voličů.
LS-HZDS ve volbách do EP nadále potvrdilo svůj „ústup ze slávy“ a se ziskem 1
mandátu nakonec získalo svého zastupitele i v EP. Svou stále se zmenšující voličskou
základnu využila malá vládní strana velice rozdílně. Nejvíce se jí podařilo početně nejbližší
voličskou obec oslovit na východě země v okresích Humenné, Snina a Michalovce, případě
na středním Slovensku v jednotlivých okresech Žilinského a Bánskobystrického kraje.
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Mapa č. 9. Index úspěšnosti HZDS 2009/2006

Zdroj: data Štatistický úrad SR (http://www.statistics.sk), vlastní mapa

Mapa č. 10. Index úspěšnosti KDH 2009/2006

Zdroj: data Štatistický úrad SR (http://www.statistics.sk), vlastní mapa

U KDH se nabízí možné srovnání KSU-ČSL v českých zemích. Při pohledu na uvedenou
mapu č. 10. jsou patrné zajímavé rozdíly. Okresy Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok
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dosáhly vyšší hodnoty indexu úspěšnosti než tomu je v případě okresů Dolný Kubín, Tvrdošín
a Námestovo, které lze podle předchozích volebních výsledků považovat za oblast
s nejvyšším podílem křesťanskodemokratických voličů na Slovensku.

VOLEBNÍ ÚČAST
Jedním ze základních sledovaných ukazatelů, který se stal postupně nedílnou součástí
volebních analýz, je i samotná volební účast. Dle již zmíněných teoretických poznatků
spojených s volbami do Evropského parlamentu, se volební účast v tomto druhu voleb
pohybuje snad nejníže ze všech volebních soutěží. Tomu odpovídá i situace ve srovnávaných
ČR a především SR, kde dokonce volební účast klesla pod 20 % a dosáhla nejnižší hodnoty
všech zemí EU v červnu 2009. Podle srovnání obou zemí lze tvrdit, že v českých zemích se
dostavilo k volbám zhruba o deset procentních bodů více voličů než v případě Slovenska. Při
komparaci indexu voličské účasti dosáhl možný poměr všech voličů v českých zemích vyšší
hodnoty (0,44) než v případě Slovenska (0,36).
Tabulka č. 7. Index volební účasti 2009/2006
Počet voličů ČR (%)
EU 2009
2 371 009 (28,22)
SNR/PSP 2006
5 372 449 (64,47)
IVU
0,44

Počet voličů SR (%)
853 533 (19,64)
2 335 917( 54,67)
0,36

Zdroj: data Štatistický úrad SR (http://www.statistics.sk), Český statistický úřad (http://www.volby.cz), vlastní
výpočty

Při podrobném pohledu na mapu zachycující index voličské účasti v českém prostředí je
zajímavé, že vyšších hodnot dosahuje tento index v okresech s tradicí vysoké podpory různým
stranám. Mezi oblastí s nejvyšší voličskou účastí ve vztahu k předchozím volbám do
sněmovny (nejvyššími hodnotami indexu voličské účasti), se řadí okresy s tradiční podporou
ČSSD (Bruntál, Ostrava a Vyškov), KDU-ČSL (Blansko a Brno-venkov), i KSČM (Bruntál,
Rakovník). Voliči se rovněž do volebních místností dostavily v relativně vysokém počtu i
v okresech s vyšší podporou ODS, jako v Českých Budějovicích, Praze a jejím nejbližším
okolí, případně v okresu Liberec (srovnej Pink, Kabát 2006).
Při podrobnějším pohledu na mapu indexu voličské účasti na Slovensku jsou jasně
patrné okresy, kde se k volbám dostavilo daleko více potenciálních voličů. Celkově
k okresům s vyšší ochotou obyvatel volit ve volbách do EP patří oblasti centra, především
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Bratislava a její okolí. Zajímavou otázkou v tomto kontextu je, proč k podobnému jevu
nedošlo například v Košicích, které lze rovněž řadit k velkým městským zónám s vyšší
voličskou základnou SDKÚ, podobně jako Bratislava... Další okresy s relativně vyšší ochotou
voličů hlasovat i ve volbách do EP patří jednotky na západě země při hranicích s českem a
okresy spíše periferního charakteru na východě (okresy Snina, Stropkov, Rožňava).
Mapa č. 11. Index voličské účasti ČR 2009/2006

Zdroj: data Český statistický úřad (http://www.volby.cz), vlastní mapa

Mapa č. 12. Index voličské účasti SR 2009/2006

Zdroj: data Štatistický úrad SR (http://www.statistics.sk), vlastní mapa
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ZÁVĚR
Cílem textu bylo v rámci teorie druhořadých voleb a na základě indexu úspěšnosti a indexu
volební účasti zhodnotit volby do Evropského parlamentu v České republice a na Slovensku.
První výzkumnou otázkou bylo, zda dokázaly parlamentní politické strany v ČR a SR navázat
na výsledky z parlamentních voleb 2006 i v letošních evropských volbách. Dále pak byla
srovnávána volební účast a podíl odevzdaných neplatných hlasů.
V ČR se celostátně nejlépe dařilo navázat KSČM s indexem úspěšnosti 0,48; naopak
nejhůře na tom byla SZ (0,14). Na Slovensku přilákalo největší počet voličů ve srovnání
s volbami do Národní rady KDH (IU=0,47); nejnižší hodnoty IU (0,17) dosáhla SNS. Na
okresní úrovni si ze zkoumaných českých stran nejlépe vedli lidovci, kteří ve svých tradičních
lokalitách přilákali nejvíce voličů. Na Slovensku na tom bylo podobně KDH. Schopnost
všech velkých stran (SDKÚ, ODS, ČSSD a Směr-SD) získat tradiční elektorát byla okres od
okresu různá – někde se jim vedlo lépe, jinde hůře. Největší problémy s přilákáním
potenciálních voličů měly KSČM, SNS a SMK.
Co se volební účasti týče, hodnota IVU se v obou zemích pohybovala kolem 0,40, a
potvrdila tak nižší „atraktivitu“ voleb do EP. V ČR se nejvíce pravidelných voličů našlo
kolem velkých měst; na Slovensku na západě země a v okolí Bratislavy. Menší zájem voličů o
evropské volby dokazuje i vyšší podíl neplatných odevzdaných hlasů.
Na úplný závěr lze tedy konstatovat, že slovenské i české volby do EP potvrdily výše
zmíněnou teorii druhořadých voleb ve všech zkoumaných otázkách, a to jak při pohledu na
celostátní, tak i na substátní úroveň.
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PŘÍLOHY
Mapa č. 13. Administrativní členění ČR

Mapa č. 14. Administrativní členění SR
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