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Volební test vládních stran se blíží 
Letošní komunální volby 

budou dle politologů 

soubojem silných osobností 

s dobrou pověstí. Doplatit 

na jejich nedostatek může 

fenomén předčasných 

sněmovních voleb - hnutí 

ANO. 

TOMÁŠ TOMÁNEK 

PRAHA Malá rnistní politická sdru
žení s respektovanou osobností 
v čele mají šanci uspět v nadchá
zejících komunálních volbách. 
Spíše než zavedené strany v nich 
voliči vybírají dlouhodobě známé 
obecní čí městské politiky, kte
rým věří. 

Jejich pozici může ještě posílit, 
pokud si pro předvolební kampaň 
vyberou dostatečně působivé lo
kální téma. Bonusem jsou dosta
tečné prostředky pro soli dni me
diální propagaci. 

"Komunálni volby jsou u nás 
po senátních a nyní i prezident
ských nejpersonalizovanější. Na 
lokální úrovni může být úspěšné 
v podstatě jakékoli hnutí, které 
má za sebou věrohodného kandi
dáta," říká politolog Tomáš Lebe
da z Univerzity Palackého. 

"Do značné míry to musí být 
i lídr, který má buď všeobecné re
nomé, požívá dobré pověsti, nebo 
má takové zázemi, že si dokáže 
zajistit prostor v médiích a tím je 
veřejnosti viditelný," přidává Jan 
Kubáček z Univerzity Karlovy. 

Česká politická scéna se v tom
to ohledu už přibližuje západoev
ropským trendům. "Koktejl" na
mixovaný z výrazné osobnosti, 
dostatečně zajímavého programu 
a kontaktni kampaně se takřka jis
tě rovná úspěchu. 

"Samozřejmě ještě v ideálním 
případě musí být podpořen marke
tingovým prostorem a viditelnos
tí," doplňuje Kubáček. 

Menší obecní hnutí se nutně ne
musí vymezovat polaritou pravi
ce-levice. Mnohem důležitější je 
pro ně uchopeni srozurnitelné pro-

gramové prIOrIty, na níž svou 
předvolební kampaň založí. 

Podle politologů lidé slyší na 
zachování životní úrovně nebo 
kvality bydleni. Stranám v komu
nální politice pomáhají třeba i sli
by levnější hromadné dopravy 
nebo zmrazení růstu cen tepla. 

Zatímco krajské volby bývají 
často interpretovány jako určité 
referendum o celostátní politice 
vládních stran, o výběru kandidá
tů do obecnich zastupitelstev uve
dená prernisa neplatí. 

"Vláda bude u moci v podstatě 
necelý rok. To je ještě relativně 
krátká doba. Takže si myslím, že 
se tento efekt neprojeví," předpo
kládá Lebeda. 

Kubáček upozorňuje, že podle 
chováni zavedených stran na celo
státni úrovni v rninulosti často vo
lili hlavně lidé v největších měs
tech. 

V Praze, Brně i Ostravě se ale 
tento trend také postupně obrací 
k vybírání a1ternativnich politic
kých subjektů. 

Podle obou odborníků se pak 
určitá únava obyvatel s právem 
volit může prornitnout zejména 
do volebního výsledku kdysi do
minantní pravicové ODS, která 
zažívá dlouhodobější ústup ze slá
vy. Postihnout ale může i hegemo
na levé části spektra - vládní 
ČSSD. 

Sociální demokraté v minulých 
komunálnich volbách dosáhli nej
většího počtu získaných hlasů. 
Oproti tomu v loňských sněmov
ních volbách strana neuspěla tak, 
jak si její šéfové představovali. 

ČSSD škodí vnitřní rozpory. 
Pokus o vnitrostranický puč části 
rebelů z doby po volbách do dolní 
komory sice předseda Bohuslav 
Sobotka ustál, pořád však má pro
ti sobě silnou vnitrostranickou 
opozici. 

Nedostatek lidí 

Fenoménem předčasných voleb 
do Poslanecké sněmovny, které 
se uskutečnily loni na podzim, se 
stalo hnutí ANO, vedené Andre
jem Babišem. Mnozí voliči je vní
mali jako protestní stranu, která 
nabízí alternativu k zavedeným 
partajím. 

Subjekt budovaný kolem výraz
né osobnosti miliardáře Babiše 
ale nemá dostatečnou členskou zá
kladnu na nejnižší úrovni, neboť 
vznikl shora. Proto také nekandi
duje ve všech obcích, ale soustře
dí se jen na některé. 

"To je ten největší problém. 
Prostě nemá dostatek kvalitních 
lidí. A myslím si, že trošku bojuje 
s tím, aby mělo aspoň nějaké 
množství -členské základny, ale 
zároveň aby to nebyli řekněme ti 
všehoschopní, kteří se snaží do
stat do jakékoli strany," uvažuje 
Lebeda. 

Nedostatek výrazných a úspěš
ných osobností v obcích může vo
lební výsledek hnutí poškodit. 
Podle Kubáčka budou voliči 
v městech a vesnicích očekávat 
na kandidátkách ANO podobně 
známé lidi, jací byli nominováni 
v celostátních parlamentních vol
bách nebo v hlasování o obsazení 

Evropského parlamentu, kam kan
didoval třeba někdejší eurokomi
sař Pavel Telička. 

"A pak se může stát, že kandi
dátku ANO také ,potrestají', pro
tože tam nebudou osobnosti," 
miní Kubáček. 

Protože bude hnutí kandidovat 
pouze v menším počtu obcí, dá se 

Podle chování 
zavedených stran 

na celostátní úrovni 
volili v minulosti lidé 
v největších městech, 

tento trend se 
ale obrací 

" 
očekávat také relativně malý zisk 
hlasů i zastupitelů. 

"Oni se to budou snažit inter
pretovat způsobem ,kde jsme kan
didovali, tam jsme uspěli'," odha
dl Lebeda. 

Nechuť k recyklaci 

Současným trendem je podle od
borníků nechuť voličů k neustálé 
"recyklaci" politiků, kteří se po 
neúspěchu v jedné straně objeví 
na kandidátce jiného subjektu. 

Zavedeným stranám pak může 
uškodit, pokud se na jejich kandi
dátních listinách pro podzimní ko
munální volby objeví osobnosti 
známé v regionech jako neúspěš
ní uchazeči z minulosti. 

Voliči mnohem lépe reagují na 
nominanty, kteří ve svém kraji vy
nikli v oboru, v němž pracují. 
Dlouhodobě bývají ve volbách 
nejen do obecních zastupitelstev, 
ale třeba i do Senátu nebo sně
movny úspěšní třeba lékaři. Hla
sy mohou přivábit i politici, kteří 
již zanechali kladnou stopu na ko
munální úrovni. 

V obecních volbách před čtyř
mi lety získalo nejvíce zastupite
lů Sdružení nezávislých kandidá
tů, které v obcích obsadilo téměř 
31 tisíc křesel. Svou pozici tehdy 
ztratila ODS, která poprvé v polis
topadové historii nezvítězila 
v hlavním městě. V Praze ji pora
zila konkurenční TOP 09. 

Lebeda neočekává, že by se ob
čanským demokratům podařil brz
ký návrat na výsluní. "Pro ODS 
to samozřejmě bude složité," 
předpokládá. 

Ze současných vládních stran 
na tom v roce 2010 byla nejlépe 
ČSSD, získala přes 4500 zastupi
telů. Lidovci dosáhli na více než 
3700 zastupitelských křesel. Hnu
tí ANO tehdy ještě neexistovalo. 


