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Platné hlasy pro parlamentní strany[1]

Vítězné politické strany v obcích[2]

Nejvyšší a nejnižší zisky stran v obcích

Podíl platných hlasů za celé území[3]

Ve volbách 2010 se na Rokycansku, tak jako v celé ČR, 
nejvíce dařilo stálicím na české politické scéně — ČSSD 
a ODS. Výsledky sociálních demokratů se od celostátních 
příliš nelišily, naopak občanští demokraté zaznamenali 
na Rokycansku nadprůměrný výsledek. Z nových politických 
stran slavili největší úspěch pravicová TOP 09 a do voleb 
nevyhraněné Věci veřejné. Tyto dvě strany se nakonec dostaly 
i do vlády. Na Rokycansku však dosáhly v porovnání s celou 
republikou horších výsledků. Naproti tomu 5 % hlasů 
potřebných pro vstup do Poslanecké sněmovny získala 
na území ORP Rokycany Strana práv občanů ZEMANOVCI, 
která nakonec  po  sečtení  všech  hlasů z celé naší země 
zůstala pod touto hranicí a v mapě tak není rozlišena.

Vedle nadstavbových kompozičních prvků (grafy, tabulky, ...) 
tvoří hlavní a nedílnou součást každého kartografického díla 
mapové pole, díky kterému získává uživatel celkový přehled 
o dané problematice na konkrétním území. Aby takový pohled 
byl co nejméně zkreslený a zároveň co nejvíce názorný je 
třeba zvolit při sestavení mapy vhodnou vyjadřovací metodu. 

Pro mapu [1] se jako vhodná ukázala metoda segmentového 
kartodiagramu [Vlach, 2012]. Ten vyobrazuje statistické údaje 
v segmentech uspořádaných do větších obrazců vztažených 
k plochám. K různým velikostem segmentů je pak ve stupnici 
přiřazena jiná hodnota jevu. Uživatel tak odhaduje celkovou 
hodnotu jevu součtem jednotlivých segmentů [Voženílek, 
2011]. Další dělení pak tvoří barevný tón, který přiřazuje 
jednotlivé segmenty k politickým stranám. Pro mapu [2] byla 
užita metoda kvalitativních areálů, kde vhodně zvolené 
barevné výplně asociují vítěznou politickou stranu v dané obci.  

1 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
2 Obec s rozšířenou působností
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ČSSD dosáhla nejlepšího výsledku v Bujesilech (51,3 %) a 
ve Štítově (42,5 %). Z velkých obcí stojí za zmínku Břasy 
(28,1 %). Nejhůře naopak dopadli sociální demokraté v Čilé, 
kde nedostali ani hlas, z obcí nad tisíc obyvatel pak 
ve Volduchách (17,1 %).

ODS největší úspěch zaznamenala v Čilé, kde získala 59,1 % 
všech platných hlasů. Velkou podporu měla též ve Volduchách 
(30%) nebo v Radnicích  (29,1 %). Opačně pro ni skončili 
volby v Lhotce u Radnic (2,9 %). Tradičně hůře dopadla 
například i ve Strašicích (17,9 %).

KSČM  se  nejvíce  dařilo  ve  Skořicích  (31,1 %). Z větších 
obcí nejlépe dopadla v Hrádku (18,9 %). V Čilé a Bujesilech 
tuto stranu naopak nepodpořil nikdo. Z tisícov ých obcí pak 
KSČM zaznamenala nejnižší zisk v Radnicích (9%).

TOP 09 nejlépe dopadla ve Smědčicích, kde vyhrála se 40 % 
hlasů.  Významnou   podporu  jí  vyjádřili   i  voliči ve Zbiroze 
(17,3 %). Nová strana naopak nezískala důvěru v Bujesilech 
(0 %). 

Strana Věci veřejné uspěla nejvíce ve Vískách (19 %) a dařilo 
se jí i v Oseku (13,6 %). Svého voliče naopak nenašla 
v Kařízku. 
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