OBLASTI REGIONÁLNÍ VOLEBNÍ PODPORY
Následující kartogramy ukazují územní rozložení intenzity podpory voličů stran, které
kandidovaly a většinou uspěly ve všech volbách do Poslanecké sněmovny. Mapy na jednotlivých
stranách prezentují, jak se územně vyvíjela podpora voličů jednotlivých politických stran ve
sledovaném období.
V případě rovnoměrně rozložené stranické podpory je počet jednotek každé barvy přibližně
stejný. Pokud se však počet správních obvodů obcí s rozšířenou působností vybarvených některým
odstínem výrazně odchyluje od průměru (na každý odstín by v případě rovnoměrného rozložení
volební podpory připadalo cca 40 SO ORP), je voličská podpora rozložena v území nerovnoměrně, je
např. soustředěna do několika málo jednotek. Je však třeba brát v úvahu poměrně velké rozdíly
v počtu voličů jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Kupříkladu Hlavní město
Praha, které není samo o sobě ORP, ale v mapách je pro úplnost zobrazeno, má vůči ostatním
jednotkám vysoce nadprůměrný počet voličů, což ovlivňuje výslednou podobu rozložení intenzity
volební podpory u některých stran (hlavně v případě ODS).
Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)
Tradičně největší volební podpoře se ČSSD těší v Moravskoslezském kraji. V SO ORP
Bohumín, Český Těšín, Frýdek-Místek, Havířov, Karviná, Krnov, Orlová, Ostrava, Rýmařov a Třinec
se při každých volbách do PS koncentrovala část z 20 % voličů strany. Jediným dalším SO ORP
s totožnou charakteristikou je Bystřice nad Pernštejnem. Dobrých výsledků strana pravidelně dosahuje
také v těžebních oblastech severozápadních Čech (Chomutov, Kadaň, Most), na hranicích
Středočeského kraje (Čáslav, Vlašim, Kutná Hora), v Olomouckém kraji a na severu kraje
Jihomoravského (Boskovice, Blansko, Vyškov).
Naopak z představených map je patrné, že z hlediska volební podpory strany se jako
marginální jeví oblast Libereckého a Královéhradeckého kraje, Prahy a jejího zázemí a většina
Jihočeského kraje. Z výše uvedeného tak vyplývá, že se ČSSD těší větší voličské podpoře na Moravě
a ve Slezsku než v Čechách.
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL)
KDU-ČSL patřila dlouhodobě ke stranám se stálým zastoupením v Poslanecké sněmovně,
ovšem v roce 2010 nezískala strana žádné mandáty. Metodu vymezení oblastí regionální volební
podpory lze samozřejmě aplikovat i na neparlamentní strany, proto je pro úplnost vyhotovena mapa
územního rozložení volební podpory i v roce 2010.
Stabilní jádro územní volební podpory tvoří především Zlínský kraj (Luhačovice, Uherský
Brod, Uherské Hradiště, Valašské Klobouky, Vizovice), část Jihomoravského kraje (Šlapanice, Veselí
nad Moravou, Hustopeče a Kyjov), východní část kraje Vysočina (Velké Meziříčí) a vybrané správní
obvody obcí s rozšířenou působností Pardubického kraje (Polička, Moravská Třebová). Ve všech
volbách do PS se na tomto území soustředilo 20 % voličů strany.

Naproti tomu dlouhodobě velmi nízká podpora strany je zaznamenávána v pohraničních
oblastech Čech, zejména na území prakticky celého Ústeckého kraje a podobně také v kraji
Plzeňském a Karlovarském. Opět platí, že úspěšnější je strana na Moravě než v Čechách.
Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)
Z prezentovaných kartogramů je patrné, že nejintenzivnější volební podpora KSČM se
nachází ve starých průmyslových regionech a v pohraničních oblastech Čech a Moravy. Velmi
úspěšná je strana především na celém území Ústeckého kraje (Bílina, Litoměřice, Litvínov, Louny,
Lovosice, Podbořany, Žatec), v severozápadní části Plzeňského kraje (Stříbro, Tachov) a ve
vybraných SO ORP Jihomoravského kraje (Ivančice, Mikulov, Moravský Krumlov, Rosice). Mimo
pohraničí pak strana do značné míry sdílí stejnou oblast volební podpory jako ČSSD. To se týká
zejména oblasti na společných hranicích Olomouckého, Jihomoravského a Pardubického kraje.
Oblasti s minimálním volební podporou KSČM se nacházejí především v Královéhradeckém a
Zlínském kraji a dále také na území Prahy a v jeho nejbližším okolí (Černošice, Říčany).
Občanská demokratická strana (ODS)
Ve sledovaném období se území nejintenzivnější volební podpory omezuje v případě ODS
pouze na několik jednotek. To je způsobeno především vysokou koncentrací volební podpory do
populačně velkých měst a jejich blízkých zázemí. Dlouhodobě nejúspěšnější je strana v Praze a jejím
okolí (Černošice, Říčany, Brandýs nad Labem). Nadprůměrně dobrých výsledků strana dosahuje
rovněž v Plzni, Českých Budějovicích, Brně a v jednotlivých SO ORP Libereckého (Jablonec nad
Nisou, Turnov) a Královéhradeckého kraje (Trutnov, Vrchlabí).
Vzhledem k vysoké územní koncentraci volební podpory ODS je zřejmé, že oblast s relativně
nízkou volební podporou bude poměrně široká. Patří do ní zejména Moravskoslezský kraj,
Jihomoravský kraj (s výjimkou Brna a jeho nejbližšího okolí), Olomoucký kraj a východní část kraje
Vysočina. ODS je tedy spíše stranou, které se více daří oslovovat voliče v Čechách než na Moravě.

