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Křesťanská a demokratická unie –
Čs. strana lidová 2007 – stav a 
perspektivy

České parlamentní strany 2007 – křižovatky a cesty
duben 2007

www.cevroinstitut.cz

Motto:

Petr Fiala, Katolicismus a politika, 1995:

České křesťanské strany se „buď stanou dominantní politickou silou 

v pravé části stranicko-politického spektra, nebo budou okrajovou 

stranou (stranami) pohybující se na hranici zániku“
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Voliči KDU-ČSL ve volbách do Poslanecké sněmovny
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Voliči KDU-ČSL ve volbách do Poslanecké sněmovny
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Vývoj členské základny KDU-ČSL
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Klidná, dynamická nebo nestabilní síla? 

■ 1998 – nabídka na premiérské křeslo končí odsunutím do opozice

■ 1999 – předsedou Jan Kasal

■ 2000 – ovládnutí Senátu a významným úspěch v krajských volbách

■ 2001 Cyril Svoboda kandidátem 4K na premiéra � roztržka kvůli stínovému kabinetu 
� Svobodova rezignace � ztráta kandidáta na premiéra � předsedou zvolen Cyril 
Svoboda ���� rozložení 4K zevnitř � vznik Koalice

■ 2002 – volební neúspěch x mandátový úspěch KDU-ČSL � vstup do Špidlovy vlády

■ 2003 – předsedou zvolen Miroslav Kalousek

■ 2004 – relativně solidní výsledek při volbách do EP a ztráta části pozic v krajích; vstup 
do Grossovy vlády

■ 2005 – rozbití Grossovy vlády a vstup do vlády Paroubkovy

■ 2006 – špatný volební výsledek; Kalouskův veletoč � předsedou Jiří Čunek � po 
krachu projektu duhové vládní koalice vstup do trojkoaliční vlády Mirka Topolánka

■ 2007 začíná Čunkovou aférou …co bude dál ?!

KDU-ČSL připomíná automobil bezcílně kroužící po kruhovém objezdu
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Proč přestala být „klidnou silou“?

■ KDU-ČSL přestává být pivotální silou

■ Rozvolnění ideového charakteru v důsledku zapojení do 4K, vlád 
vedených ČSSD, vnitřní diskuse a tlaku okolí na změny

■ Prochází nekonečnou třetí fází své transformace:
■ 1. fáze – 1989/90 – prosazení tzv. reformního křídla � odchod J. Bartončíka a 

nástup J. Luxe – spontánní hnutí uvnitř strany

■ 2. fáze – 1990/98 – shora řízená transformace do křesťansko-demokratického 
subjektu západoevropského typu: programatika, organizační struktura, akcenty 
– inspirace zj. u CDU

■ 3. fáze – po roce 1998 – opět spontánní – střet různých proudů, koncepcí, 
osobností
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Hlavní konfliktní linie uvnitř KDU-ČSL

■ konzervativnější (pravicovější) orientace x křesťansko-sociální
(levicovější) orientace

■ zastánci uzavřenější a nábožensky profilovanější strany x zastánci 
otevírání strany a změny orientace

■ křesťansko-nacionální orientace x křesťansky univerzalistická cesta

■ zastánci pivotálního postavení x stoupenci příklonu k pravicovému 
bloku

■ české versus moravské křídlo

��� rozpory mezi stranickou politikou a elektorátem:

■ evropské otázky

■ morálně-hodnotové otázky

■ ekonomické a sociální otázky…
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Charakter KDU-ČSL

■ strana kulturně-náboženské menšiny, silně regionálně založení –
odklon od snah být středopravicovou „catch-all“ v důsledku:
■ náboženské vlažnosti a hodnotové neukotvenosti voličů v ČR

■ obsazení prostoru občanskou pravicí

■ dominantní linií pro identitu voličstva strany není osa levice –
pravice, kde zaujímají centristickou pozici, nýbrž konfliktní linie 
sekularita a tolerance x katolicismus a morálka
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Rizika pro budoucnost KDU-ČSL

■ Klesající stav členské základny a její stárnutí

■ Rozmělňování „rodinného“ charakteru strany (příčiny?)

■ Obsazení nevýhodného prostoru mezi ČSSD schopnou manévrovat 
do středu a ODS

■ Bipolarizace politické scény 

■ Tlak ze strany médií a intelektuálů na „modernizaci“

■ Strana zelených

■ Změna volebního systému směrem k většinovému nebo čistě
proporčnímu
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Scénáře možného vývoje KDU-ČSL

1. Pokračování dosavadního trendu hledání � stagnace, resp. pokles 
podpory a sílící regionalizace – a to zejména v případě pokračující
bipolarizace

2. „Modernizace“ – další otevření strany a oslabení křesťansko-
konzervativního základu � faktická ztráta důvodu, proč volit právě tuto 
stranu � pravděpodobný pokles podpory

3. Větší akcentace tradičních témat + příp. nalezení témat nových 
(populační vývoj, přistěhovalectví, multikulturalismus, ochrana 
západního dědictví, odlišní evropská profilace…) � šance získat zpět 
původní voliče a oslovit nové cílové skupiny
■ Podvarianta – hlubší propojení s pravicovým blokem v důsledku příp. integrace na levici 
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Děkuji Vám za pozornost!

Kontakt: mrklas@cevro.cz


