
 

 

Jak jsme volili prezidenta republiky v našem městě 
 

Letošní volba prezidenta republiky byla v minulých měsících hlavním tématem široké veřejné 
diskuze a nouze nebyla ani o mnohé emoce, umocněné prezidentskými kampaněmi kandidátů 
v prvním kole prezidentské volby a následně pak kampaněmi i televizními debatami dvou 
postoupivších kandidátů ve druhém a závěrečném kole volby. 

Kdo zvítězil a stal se tak občany přímo zvoleným prezidentem na další pětileté období, dnes 
už víme. Připomeňme si proto ve zkratce, jak volili v obou prezidentských kolech ty „své“ 
kandidáty občané našeho města. 

1. kolo volby prezidenta – 12. a 13. ledna 2018 – počty platných hlasů: 

Okrsek Zeman Drahoš Hilšer Horáček Fischer Topolánek Hynek Hannig Kulhánek
1 365 119 72 50 56 18 6 6 4 
2 172 42 26 25 19 13 4 4 0 
3 372 120 50 68 30 14 1 3 4 
4 95 45 37 26 11 10 3 0 1 

Celkem 1.004 326 185 169 116 55 14 13 9 

 

Ve Šluknově bylo odevzdáno celkem 1.891 platných hlasů. V prvním kole volby zvítězil 
jednoznačně Miloš Zeman, který obdržel 1.004 platných hlasů (53,1 %), na druhé místě se 
s velkým odstupem umístil Jiří Drahoš s 326 platnými hlasy (17,2 %) a na třetím místě pak 
Marek Hilšer se 185 hlasy (9,8 %). Stejné pořadí získali tito tři kandidáti prakticky ve všech 
čtyřech šluknovských okrscích, s výjimkou okrsku č. 3 v pečovatelských bytech, kde se na 
třetím místě umístil Michal Horáček a až na čtvrtém místě Marek Hilšer. V našem městě tak 
získal vítězný kandidát Miloš Zeman nadpoloviční většinu všech platných hlasů, což by 
v měřítku celostátním stačilo na volbu prezidenta republiky a druhé kolo by se nekonalo.  

Jen pro srovnání – naprosto stejného pořadí dosáhli kandidáti také ve všech třinácti okrscích 
celého Šluknovského výběžku – a také tady získal Miloš Zeman nadpoloviční většinu všech 
platných hlasů, celkem 50,6 %. 

Z celkového počtu 4.296 šluknovských voličů jich přišlo volit 1.904, volební účast v našem 
městě tak v tomto prvním kole byla výrazně nižší než celorepubliková, a sice 44,3 %. Velký 
vliv na takto nízkou volební účast však má nejnižší volební účast v okrsku č. 2 v Žižkově ulici, 
kde přišlo volit pouze 30 % voličů, v okrscích č. 1 v Domě kultury a č. 3 v pečovatelských 
bytech se volební účast pohybovala těsně pod hranicí 50 % a v okrsku č. 4 v Království 
dokonce na 55 %. V celém Šluknovském výběžku byla volební účast 46,6 %. 

Celkem bylo v našem městě odevzdáno 13 neplatných hlasů, z toho 11 v okrsku č. 1 v Domě 
kultury. 

 

 

 



2. kolo volby prezidenta – 26. a 27. ledna 2018 – počty platných hlasů:    

Okrsek Miloš Zeman Jiří Drahoš 
1 535 256 
2 223 116 
3 489 235 
4 160 114 

Celkem 1.407 721 

 

V tomto kole bylo odevzdáno celkem 2.128 platných hlasů. Miloš Zeman získal 1.407 hlasů 
(66,1 %) a Jiří Drahoš 721 hlasů (33,9 %). Také vítězem druhého kola prezidentské volby se 
v našem městě stal Miloš Zeman. 

Z celkového počtu 4.265 šluknovských voličů jich přišlo volit 2.143, volební účast v našem 
městě tak v tomto druhém kole byla 50,2 %. Nejvyšší volební účast (téměř 65 %) byla v okrsku 
č. 4 v Království a nejnižší naopak opět v okrsku č. 2 v Žižkově ulici (33,7 %), ve zbylých dvou 
okrscích byla účast přes 50 %. Ve všech čtyřech okrscích byla vyšší volební účast než v kole 
prvním. 

Celkem bylo ve druhém kole volby odevzdáno v našem městě 15 neplatných hlasů, z toho 
opět 11 v okrsku č. 1 v Domě kultury.  
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