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lem podpořili navzájem, pokud by je-
den z nich nepostoupil do druhého kola. 

Za devět měsíců, které zbývají do pre-
zidentské volby, se poměry ještě mo-
hou změnit a Horáček už nemusí být 
lídrem mezi Zemanovými pronásledova-
teli. V tomto případě by jeho roli mohl pře-
vzít Drahoš nebo Švejnar. Ti by podle ak-
tuálního šetření také byli ve druhém 
kole schopni Zemanovi čelit, byť s hor-
šími výsledky než Horáček. O něco 
úspěšnější by v tom případě byl Švej-
nar, za současnou hlavou státu by zao-
stával o devět procent hlasů. Před Draho-
šem by měl Zeman náskok 23 procent. 

I když do prezidentské volby zbývá 
spousta času, mezi kandidáty začíná 
být už teď patrná rivalita. Vyvolal ji vstup 
akademika Drahoše do hry. „Jiří Drahoš 
zcela jistě bude kandidátem politických 
stran,“ řekl Horáček o Drahošově kan-
didatuře. Podle Horáčka budou strany 

za svou podporu pro Drahoše od něho 
požadovat něco nazpět, a to i s úroky. 
Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček v den ozná-
mení Drahošovy kandidatury zvýšil akti-
vitu na sociální síti a vymýšlel příměry. 
Psal například o kývalovi nebo o fíkusu.
 Tomáš Menschik ■

Šetření agentury Médea Research pro ča-
sopis TÝDEN probíhalo v posledním březno-
vém týdnu. Tazatelům odpovídalo po telefonu 
1015 respondentů. U šetření k volbám do 
sněmovny činí statistická odchylka 0,3 %
u nejmenších a 3,0 % u největších stran.

    

■   VOLBY DO SNĚMOVNY 2017

VZESTUP PIRÁTŮ
O vítězi sněmovních voleb zatím není podle še-
tření Médea Research pochyb. Jasně by je vy-
hrálo hnutí ANO. Napínavé bude, které z men-
ších stran se dostanou do parlamentu. Překva-
pivě vysoké šance má Pirátská strana.
Kdyby se volilo na konci března, získali by Pi-
ráti podle aktuálního šetření 7,6 procenta 
hlasů. Takto vysoké preference dosud neza-
znamenali v žádném z průzkumů před volbami 
do Poslanecké sněmovny. Hlasování se usku-
teční ale až v říjnu a delší časová řada prů-
zkumů z agentury Médea Research ukazuje, 
že podpora voličů pro Piráty je značně kolí-
savá. Nad pětiprocentní hranici potřebnou 
pro vstup do sněmovny se vyšvihli už v lednu, 
o měsíc později se propadli, nyní se znova 
pohybují kolem sedmiprocentní podpory. 

Výsledky průzkumu zřejmě udělají radost 
také lidovcům (KDU-ČSL) a Starostům a nezá-
vislým (STAN). Kdyby každá z těchto stran kan-
didovala zvlášť, získali by v součtu dvanáct pro-
cent hlasů. Je otázka, zda tento efekt zafun-
guje i v případě společných kandidátek. Strany 
spojené ve volební koalici musejí pro vstup do 
sněmovny dosáhnout deseti procent hlasů. 
Mezi malými stranami velmi pozvolna stoupají 
Realisté, kteří při minulém šetření nedosaho-
vali ani procentní podpory (nyní 1,2 procenta).
Největší podpoře se dlouhodobě těší hnutí 
ANO s velkým náskokem před ČSSD. Před-
volební preference žádné z těchto stran ne-
zaznamenaly v posledních třech měsících 
výraznější výkyvy. Podobně jsou na tom 
další strany zastoupené v parlamentu. 
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Michal Horáček 
Kampaň odstartoval loni na podzim. 
Měsíčně podniká zhruba deset cest 

po republice. Zdá se, že to přináší výsledky.

47,6

Jiří Drahoš
Do volebního souboje naskočil teprve 

v březnu. Výrazně zaostává i za Horáčkem. 
Skutečnou kampaň ještě ani neodstartoval.
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Michal Horáček
Kampaň odstartoval loni na podzim. 
Měsíčně podniká zhruba deset cest 

po republice. Zdá se, že to přináší výsledky.

Jan Švejnar 
Naposledy na prezidenta kandidoval 

v roce 2008 při volbě v parlamentu. V úno-
ru oznámil, že bude svůj pokus opakovat.
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