Praha 12. dubna 2006 – Společnosti Median a Gabal Analysis and Consulting uskutečnily
v období 2. března - 1. dubna 2006 vlastní reprezentativní výzkum předvolebního klimatu. Sběr
dat proběhl prostřednictvím osobního dotazování tazatelů společnosti Median. Respondenti byli
vybráni metodou náhodného výběru. Soubor 1110 respondentů reprezentuje obyvatelstvo
ČR starší 18 let.
ODS JE PODLE NÁZORU VOLIČŮ JASNÝM FAVORITEM VOLEB
O volebním vítězství ODS je přesvědčeno více než 40 % všech voličů. Čtvrtina voličů se
domnívá, že zvítězí ČSSD. Stejný podíl dotázaných není v tuto chvíli schopen pravděpodobného
vítěze voleb určit. Nejvyšší podíl lidí je také přesvědčen o účasti ODS na nové povolební vládě.
V to, že nová vláda, ať již jednobarevná nebo koaliční, bude sestavena za účasti či spoluúčasti
ODS věří téměř 60 % voličů. (Spolu)účast ČSSD očekává necelá polovina občanů, čtvrtina
předpokládá, že se na vládě bude po volbách podílet KDU-ČSL. Z doposud neparlamentních
stran se sestavování vlády bude podle voličů nejpravděpodobněji účastnit Strana zelených – její
vládní účast očekává pětina voličů, obdobně vidí voliči šance na účast ve vládě v případě KSČM.
Také v preferencích nadále vede ODS, její náskok na ČSSD je však velmi těsný. 30 % voličů
není v tuto chvíli schopno na otázku, jakou stranu by do Poslanecké sněmovny volilo, odpovědět.
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Nejvlažněji se k volbám staví příznivci neparlamentních stran, včetně Strany zelených, a doposud
nerozhodnutí občané. Naopak nejméně pochybností stran své účasti ve volbách mají voliči KDUČSL, následováni voliči ostatních parlamentních stran. Příznivci doposud neparlamentních stran
jsou si také nejméně jistí v tom, koho budou nakonec opravdu volit. Nejjistější jsou si svou
volbou na druhé straně příznivci KSČM, následováni voliči ODS a KDU-ČSL.

Nejvíce odpůrců má mezi voliči KSČM
KSČM by za žádných okolností nebyla ochotna volit téměř čtvrtina voličů. Pro více než polovinu
voličů neexistuje žádná strana, kterou by ani za určitých okolností nebyly ochotni volit. Osm
procent voličů by podle vlastních slov nikdy nevolilo ODS. U ostatních stran nepřerostl počet
„militantních“ odpůrců přes hladinu dvou procent.
Předčasně „do šaten“ by voliči z volebního boje nejraději poslali dva z volebních lídrů ČSSD –
Jiřího Paroubka a Davida Ratha. Davida Ratha přitom kriticky hodnotí i vlastní lektorát ČSSD.
Následovali by je volební lídr ODS Mirek Topolánek a Miroslav Kalousek z KDU-ČSL. Mezi
těmi, kteří by měli být z voleb nejraději úplně vyloučeni, zazněly téměř čtyři desítky jmen.

Kterému z politiků byste nejraději udělili červenou kartu
a vyloučili ho(ji) tak z voleb?
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